
MAALISKUU

■ ■ 
Senioritanssin ohjaus I -peruskurssi
9.–10.3.2017, Jyväskylä 
Hinta: 155 € (Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 105 €) 

■ 
Liikunta ja muistisairaudet  
14.–15.3.2017, Helsinki
Hinta: 220 €

KESÄKUU

■  
ISDC 2016, Itävallan tanssit
14.–15.6.2017, Helsinki
Hinta: 150 €  (Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 100 €) 

HUHTIKUU

■ ■ ■ 
Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus 
4.4.2017, Jyväskylä
Hinta: 170 € 

■ ■ 
Kunnon Hoitaja -kouluttajakoulutus 
– iäkkäiden toimintakyvyn edistäminen 
liikunnan keinoin 
5.–6.4.2017 + 1 pv, Helsinki
Hinta: 320 €

■ ■ 
Senioritanssin ohjaus I -peruskurssi
20.–21.4.2017, Helsinki 
Hinta: 155 € (Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 105 €) 

■ 
Senioritanssin ohjaus, kouluttaja-
koulutus, Jatkokurssi II, diplomikurssi
25.–27.4.2017, Helsinki
Hinta: 230 € (Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 220 €) 

■ ■ ■ 
Ihanasti pihalla – iäkkäiden ulkona 
liikkumisen edistäminen
27.4.2017, Helsinki
Hinta: 150 €

■ ■
NT 2009, Tanskan istumatanssit 
27.–28.4.2017, Helsinki
Hinta: 150 € (Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 100 €) 

”Osallistava, innostava ja 
käytännönläheinen koulutus, 
josta olemme omaksuneet 
heti ideoita arkeen”.

TOUKOKUU

■ ■ 
Tanssitupa 2008, istumatanssit
5.–6.5.2017, Helsinki
Hinta: 150 €  (Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 100 €) 

■ ■ 
Liikuntaneuvontaa ikäihmisille
9.5.2017, Oulu
Hinta: 170 €

■ ■ ■ ■ ■ 
Helpoilla senioritansseilla 
harrastuksen pariin
10.5.2017, Helsinki
Hinta: 100 € (Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 80 €) 

■ 
Vanhusvalmentaja; Voima- ja 
tasapainoharjoittelun ohjaus
16.–17.5.2017, Helsinki
Hinta: 245 €

■ ■ 
Vinkkejä voimavaralähtöiseen 
vanhustyöhön 
17.5.2017, Helsinki
Hinta: 150 €

■ ■ 
Virikkeitä iäkkäiden 
liikunnanohjaukseen 
18.5.2017, Helsinki
Hinta: 160 €

■ 
Voimaa ja tasapainoa vedestä 
vanhuksille
24.5.2017, Tampere
Hinta: 150 €

KURSSIT KEVÄÄLLÄ 2017

Kurssi sopii / on tarkoitettu 
■■  senioritanssijoille
■■  liikunnan ja kuntoutuksen 
         ammattilaisille
■■  kaikille kiinnostuneille
■■  vanhustyön ammattilaisille
■■  vertaisohjaajille
■■  ikäihmisten ravitsemuspalvelujen
         työntekijöille

ILMOIT TAUTUMINEN

Kursseille ilmoittaudutaan viimeistään 
kolme viikkoa ennen kurssin alkua.
Ilmoittautumiset internetin kautta: 
www.ikainstituutti.fi /koulutuskalenteri, 
kunkin kurssiohjelman omalla sivulla. 
Osallistujille lähetetään kutsukirje ja lasku 
noin viikkoa ennen kurssin alkua.
Kurssien tarkat sisällöt löytyvät osoitteesta: 
www.ikainstituutti.fi /koulutuskalenteri.

Tiedustelut
koulutus@ikainstituutti.fi  tai 
09 6122 1610 tai 09 6122 160. 

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