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Meille Ikäinstituutissa on tärkeää, että saat ajan-
kohtaista ja tutkittua tietoa hyvästä ikääntymi-
sestä. Haluamme luoda oppimiseen otollisen 
ympäristön, jossa on mukava ideoida, jakaa ko-
kemuksia ja oivaltaa uutta.  

Osallistujat ovat kommentoineet 
koulutuksiamme näin:
• Osallistava, innostava ja käytännönläheinen  
 koulutus, josta olemme omaksuneet heti 
 ideoita arkeen.
• Olemme saaneet uusia inspiraatioita ja 
 hyvää mieltä asiakkaille vietäväksi.
• Aivan loistavaa ajankohtaista tietoa. 

Tutustu koulutustarjontaamme ja tule oppimaan 
rentoon joukkoomme. Nähdään koulutuksissa!

Koulutusta hyvän ikääntymisen puolesta yli 40 vuotta!
Ikäinstituutti tarjoaa tietoa ja hyviä käytäntöjä terveysliikunnasta, mielen hyvinvoinnista ja 
terveyt tä edistävistä ympäristöistä. Järjestämme avoimia kursseja, kouluttajakoulutuksia, men-
torointia, tilauskoulutuksia sekä työyhteisövalmennuksia.

 

Tervetuloa oppimaan ja oivaltamaan!

Tamara 
Björkqvist

Elina Vuorjoki-
Andersson



TOUKOKUU

■ 
Vanhusvalmentaja, 
voima- ja tasapaino-
harjoittelun ohjaus
8.–9.5.2018, Jyväskylä
Hinta: 255 € 

■ ■ ■■
Ikäihmisten liikunta 
ja ravitsemus 
15.5.2018, Kuopio
Hinta: 180 €

■ ■ ■ 
Virikkeitä iäkkäiden 
liikunnanohjaukseen 
17.5.2018, Helsinki 
Hinta: 160 € 

■ ■  
Voimaa ja tasapainoa 
vedestä
24.5.2018, Helsinki
Hinta: 160 € 

MAALISKUU

■ ■
Iloa ja innostusta 
istumatansseista
2.3.2018, Lahti 
Hinta: 100 € 
(Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 80 €)

■ ■  
Senioritanssin ohjaus I 
-peruskurssi
10.–11.3.2018, Jyväskylä 
Hinta: 160 € 
(Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 105 €) 

■ ■  
Liikunta ja muistisairaudet  
27.–28.3.2018, Helsinki
Hinta: 250 € 

TAMMIKUU

■ ■ ■  
Virikkeitä iäkkäiden 
liikunnanohjaukseen 
17.1.2018, Oulu
Hinta: 160 € 
Ilmoittautuminen viimeistään 
18.12.2017

■ ■ 
Liikuntaneuvontaa 
ikäihmisille
30.1.2018, Kuopio
Hinta: 180 € 

HUHTIKUU

■ ■ 
Liikuntaneuvontaa 
ikäihmisille
10.4.2018, Tampere
Hinta: 180 € 

■ ■ ■ ■ ■ 
Senioritanssi Startti 
– helpoilla senioritansseilla 
harrastuksen pariin
13.4.2018, Savonlinna 
Hinta: 100 € 
(Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 80 €)

■ ■ 
Ihanasti pihalla 
– iäkkäiden ulkona 
liikkumisen edistäminen
18.4.2018, Helsinki
Hinta: 160 € 

■ 
Avaimia voimaantumisen 
vahvistamiseen
18.4., 16.5. ja 26.9.2018, 
Helsinki
Hinta: 450 €

■ ■ 
Kunnon Hoitaja 
-kouluttajakoulutus 
– iäkkäiden toimintakyvyn 
edistäminen liikunnan 
keinoin   
18.–19.4.2018 + 1 pv, Helsinki
Hinta: 335 € 

■ ■
Senioritanssin ohjaus I 
-peruskurssi
20.–21.4.2018, Helsinki  
Hinta: 160 € 
(Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 105 €) 

HELMIKUU

■ ■ ■ ■ ■  
Senioritanssi Startti 
– helpoilla senioritansseilla 
harrastuksen pariin
3.2.2018, Iisalmi
Hinta: 100 € 
(Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 80 €) 

■ ■ ■ ■ ■  
Senioritanssi Startti 
– helpoilla senioritansseilla 
harrastuksen pariin
28.2.2018, Helsinki 
Hinta: 100 € 
(Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 80 €) 

KESÄKUU

■  
ISDC 2016, Itävallan tanssit  
7.–8.6.2018, Helsinki
Hinta: 150 € 
(Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 100 €) 

KURSSI SOPII  / 
ON TARKOITET TU

■■  senioritanssijoille

■■  liikunnan ja 
         kuntoutuksen 
         ammattilaisille

■■  kaikille kiinnostuneille

■■  vanhustyön 
         ammattilaisille

■■  vertaisohjaajille

■■  ikäihmisten ravitsemus-
         palvelujen työntekijöille

KURSSIT KEVÄÄLLÄ 2018
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ILMOIT TAUTUMINEN

Ilmoittautuminen kursseille pääsääntöisesti kolme viikkoa 
ennen kurssin alkua. 
Kurssimaksu sisältää koulutuksen, kahvit ja kurssimateriaalin, 
ellei toisin mainita. 
Osallistujille lähetetään kutsukirje ja lasku noin viikkoa ennen 
kurssin alkua. 

Kurssien tarkat sisällöt ja ilmoittautumiset internetin kautta 
osoitteessa www.ikainstituutti.fi /koulutuskalenteri.

Tiedustelut: koulutus@ikainstituutti.fi  tai 
09 6122 1610 tai 09 6122 160 *keskus. 

www.ikainstituutti.fi 
koulutus@ikainstituutti.fi 
info@ikainstituutti.fi 

SYYSKUU

■ ■ 
Liikuntaneuvontaa 
ikäihmisille
11.9.2018, Kittilä
Hinta: 180 €  

MARRASKUU

■ 
Senioritanssin ohjaus II 
-jatkokurssi
1.–2.11.2018, Helsinki
Hinta: 155 € 
(Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 105 €) 

■
Senioritanssin kouluttaja-
koulutus, diplomikurssi
6.–8.11.2018, Helsinki 
Hinta: 230 € 
(Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 220 €) 

LOKAKUU

■ ■ ■ 
Virikkeitä iäkkäiden 
liikunnanohjaukseen 
3.10.2018, Tampere
Hinta: 160 € 

■ ■
Elämänvoimaa kuntosalilta 
yli 70-vuotiaille
4.10., 10.–11.10 ja 
21.–22.11.2018,  Helsinki   
Hinta: 560 € 

■ ■  
Mielen hyvinvoinnin silta 
-koulutus ryhmänohjaajalle 
9.10.2018, Helsinki 
+ verkko-opiskelu
Hinta: 220 €

■
Senioritanssin Tanssitupa 
-aineistot tutuiksi
20.–21.10.2018, Jyväskylä
Hinta: 150 €  
(Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 100 €)

■ ■ ■
Muistisairaan ihmisen 
toimintakyvyn tukeminen
24.–25.10.2018, Helsinki
Hinta: 240 €

■ ■
Iloa ja innostusta 
istumatansseista
26.10.2018, Kuopio
Hinta: 100 € 
(Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 80 €) 

■ ■ ■ ■ ■ 
Senioritanssi Startti 
– helpoilla senioritansseilla 
harrastuksen pariin 
27.10.2018, Rovaniemi
Hinta: 100 € 
(Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 80 €) 

■ 
Tanskan joulutanssit 2012
27.–28.10.2018, Helsinki
Hinta: 150 € 
(Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 100 €)

■ ■ ■ ■
Vinkkejä ja varmuutta 
ikäihmisten 
ryhmänohjaukseen
21.11.2018,  Helsinki
Hinta: 170 € 

■ ■ ■■
Ikäihmisten liikunta 
ja ravitsemus 
28.11.2018,  Helsinki
Hinta: 180 €

■ ■ 
Kunnon Hoitaja 
kouluttajakoulutus 
– iäkkäiden toimintakyvyn 
edistäminen liikunnan 
keinoin 
28.–29.11.2018 + 1 pv, 
Helsinki
Hinta: 335 €

KURSSIT SYKSYLLÄ 2018
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TAMMIKUU 2019

■ 
Nordisk Träff  -2018, 
Suomen tanssit
24.–25.1.2019, Helsinki
Hinta: 150 € 
(Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 100 €)



■
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Vinkkejä vuodelle 2018

Elämäntaidot esiin -kampanja 14.2.–14.3.2018 
tarjoaa ikääntyville päivittäin pohdiskeltavaa mielen hyvinvoinnista. 
Hyödynnä viikoittain vaihtuvat teemavinkit elamantaidotesiin.fi  
-verkkosivuilla tai kampanjan Facebook-sivulla.

Ryhdy iäkkään ulkoiluystäväksi
Vie vanhus ulos -kampanja 11.9.–11.10.2018 haastaa 
kaikki vapaaehtoiset ja läheiset tukea tarvitsevien iäkkäiden 
ulkoiluystäviksi. Kirjaa ulkoilukerrat vievanhusulos.fi  
-verkkosivuille ja jaa ulkoilutarinoita verkossa.

Liikettä mielelle ja keholle!  
  
Tule kuulemaan vinkkejä mielen ja kehon hyvinvoinnin 
ylläpitämiseksi. Liikunnan, mielen hyvinvoinnin sekä 
ulkoilun teemoihin johdattelevat Ikäinstituutin asian-
tuntijat.  

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Laita kalenteriisi ja tule mukaan!
Keskiviikko 7.3.2018 klo 13–15, Helsinki
Tiistai 2.10.2018 klo 13–15, Espoo

Terveyttä ja hyvinvointia edistävien liikuntaohjelmien ensimmäinen yhteisseminaari 
20.–21.3.2018 Jyväskylässä. Ilmoittaudu mukaan liikkuenlapielaman.fi .
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Mielipakka 

Korttipakka tarjoaa erilaisia näkökulmia 
mielen voimavaroihin ja taitoihin sekä kannus-
taa pitämään huolta mielen hyvinvoinnista. 
Pakan 52 korttia johdattelevat pohtimaan ja 
kokeilemaan mielen hyvinvoinnin taitoja. 
Finns även på svenska.
Hinta 20 €         

Keskustele elämäntaidoista 

Sähköinen opas tarjoaa välineitä mielen hyvin-
voinnista ja elämäntaidoista keskusteluun iäk-
käiden parissa.  

Mielen hyvinvointia miettimässä 

Sähköinen opas  varttuneiden vertais ryhmille 
esittelee mielen hyvinvointiin liittyviä keskuste-
luteemoja sekä näihin sopivia harjoituksia.  

Myötämieltä – mielen hyvinvoinnin 
taskukirja ikäihmisille 

Sähköinen taskukirja avaa mielen hyvinvointia 
tarkastellen mm. viisautta, kiitollisuutta, itse-
myötätuntoa ja yhteyttä toisiin. Kirjan pohdin-
tatehtävistä voi koota oman mielen hyvin-
voinnin valmennusohjelman. 

Ikäinstituutin materiaalit

Tulossa uusia oppaita!
Avaimia voimaantumisen vahvistamiseen
Pieni myötätunto -opas
Elämäntaidot esiin -opas  
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Tilaa ja lataa materiaaleja sivuiltamme 
www.ikainstituutti.fi !



7Hintoihin lisätään postitus- ja käsittelykulut.

Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus 
Opas ohjaustyöhön sisältää tietoa liikunnan 
ja ravitsemuksen merkityksestä ikäihmisten 
liikkumis- ja toimintakyvylle, terveydelle sekä 
hyvinvoinnille. Opas sisältää lisäksi konkreettisia 
liikunta- ja ravitsemusohjeita. 
Hinta 18 €

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille 
– valokuvat ja käyttöopas 

Tarkoitettu ohjaajan työn tueksi yksilöllisiin 
ja ryhmässä tapahtuviin liikuntaneuvonta-
tilanteisiin. Kuvat soveltuvat sekä ammattilaisten 
että vertaisohjaajien käyttöön. 
Hinta 12 €

Ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoittelu 
– opas vertaisohjaajalle 
Sisältää valmiita ohjelmia alkulämmittelyyn, 
lihas voima- ja tasapainoharjoitteluun sekä 
loppu verryttelyyn. Opas on tarkoitettu kunto-
saliryhmien vertaisohjaajille. Oppaasta hyötyvät 
myös liikunnan, kuntoutuksen ja hoitoalan 
ammat tilaiset. 
Hinta 10 €

Senioritanssi  valloittaa – ohjaajan opas 
Eväitä senioritanssin ohjaustilanteen hallintaan, 
helpottaa ohjeiden tulkintaa sekä auttaa 
ymmärtämään musiikin ja tanssin rakennetta. 
Opas sisältää myös konkreettisia vinkkejä ja 
lomakkeita ryhmän vetäjille. 
Hinta 15 €

Luontoelämyspolku – ohjaajan ohjepaketti 
Sisältää ohjaajan oppaan sekä 42 tehtäväkorttia, 
jotka kehittävät voimaa- ja tasapainoa, lisäävät 
liikkuvuutta, herättelevät aisteja sekä virittelevät 
muisteluun ja tarinointiin. 
Hinta 40 €

Hoitokodin kasvit 
Vinkkejä kasvien käyttämiseen hoitotyössä. 
Opas sisältää myös selkeitä käytännön ohjeita 
kasvien kasvattamiseen. 
Hinta 25 €
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Jämsänkatu 2, 00520 Helsinki
09 6122 160
www.ikainstituutti.fi 

Ajankohtaista tietoa tarjolla!
Tilaa Ikäinstituutin Voimasanomat sekä sähköiset uutiskirjeet verkkosivuiltamme. 
Saat ajankohtaista tietoa terveysliikunnan ja mielen hyvinvoinnin teemoista. 

Löydät meidät myös Facebookista ja Twitteristä @Ikainstituutti.


