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Tilaa uutiskirjeet
Ikäinstituutin uutiskirje ilmestyy kuusi kertaa 
vuodessa. TiiTu – Tiiviisti tutkimuksesta -uutiskirje 
2–4 kertaa vuodessa. 
www. ikainstituutti.fi /uutiskirjeet

Löydät meidät myös Facebookista, Twitteristä ja 
YouTubesta @Ikainstituutti.

Vinkkejä ammattilaisille, 
vertaisohjaajille ja ikäihmisille 
www.voitas.fi 

Maksuton liikepankki 65+ ikäihmisten voima- 
ja tasapainoharjoitteluun.

www.ikaopisto.fi 

Käytännönläheistä tietoa mielen hyvin-
voinnista sekä monipuolisia tehtäviä sen 
vahvistamiseen.

Saat ajankohtaista ja tutkittua tietoa hyvästä ikääntymisestä. Haluamme luoda oppimiseen inspiroivan 
ympäristön, jossa on mukava ideoida, jakaa kokemuksia ja oivaltaa uutta. Seuraa myös verkkosivujam-
me. Löydät sieltä viimeisimmät tiedot tulevista tapahtumista ja koulutuksista.

Nähdään koulutuksissa!  

Koulutusta hyvän ikääntymisen 
puolesta jo 50 vuotta
Ikäinstituutti tarjoaa tietoa ja hyviä käytäntöjä terveysliikunnasta, mielen hyvinvoinnista 
ja terveyt tä edistävistä ympäristöistä. Järjestämme avoimia kursseja, kouluttajakoulutuksia 
ja tilauskoulutuksia.

 

Oivalla uutta terveysliikunnasta ja mielen hyvinvoinnista

“Koulutus oli lämminhenkinen, 
rento, kaikki huomioonottava, 

monipuolinen ja mikä ihaninta: 
toiminnallinen ja liikkuva “

“Molemmat vetäjät olivat 
asiansa osaavia ja sujuvasanaisia. 

Asiat selkeästi esitettyjä. Ryhmän koko 
ja koulutuksen tila sopiva. Kiitos siis 
järjestäjille. Kotiin viemisinä reppu 

täynnä intoa ja hyvää mieltä.”

Vahvista osaamistasi – tarjolla lähi- ja verkkokoulutuksia

https://www.ikainstituutti.fi
https://www.ikainstituutti.fi/uutiskirjeet-ja-voimasanomat/
https://www.voitas.fi
https://ikaopisto.fi
https://www.facebook.com/ikainstituutti
https://twitter.com/ikainstituutti
https://www.youtube.com/channel/UCKKHG3pyW6aoxqlXJ-fAwrA


ILMOIT TAUTUMINEN

Ilmoittautuminen kursseille 
pääsääntöisesti kolme viikkoa 
ennen kurssin alkua. Kurssi-
maksu sisältää koulutuksen, 
kahvit ja kurssimateriaalin, el-
lei toisin mainita. 

Osallistujille lähetetään kutsu-
kirje ja lask u noin viikkoa en-
nen kurssin alkua. Ilmoittau-
tuminen ja kurssien sisällöt 
internetosoitteessa 
www.ikainstituutti.fi /

koulutuskalenteri.

Tiedustelut: 

koulutus@ikainstituutti.fi  tai 
020 155 5030 tai 09 6122 160 
*keskus. 
www.ikainstituutti.fi , 
koulutus@ikainstituutti.fi , 
info@ikainstituutti.fi 

Kurssi sopii / on tarkoitettu
■■  vanhustyön ammattilaisille
■  vertaisohjaajille, iäkkäiden
 ryhmiä ohjanneet
■  senioritanssijoille
■    liikunnan ja kuntoutuksen 
       ammattilaisille
■  kaikille kiinnostuneille
■ Ikäinstituutin kouluttaja-
 koulutuksen käyneille

E-koulutus = verkkokoulutus
Hybridi = verkko- ja lähikoulutus

 

SYKSY 2021

 KEVÄT 2022
Tervetuloa Ikäinstituutin koulutuksiin!

ELOKUU

■ ■■ ■

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle 

E-kouluttajakoulutus

17.8., 25.8., 2.9. + evaluointi 
Hinta: 120 €

TAMMIKUU

■ ■ ■ ■ 

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle 

E-kouluttajakoulutus

11.1., 19.1., 27.1. + evaluointi 
Hinta: 120 €

■ ■■

Virikkeitä iäkkäiden kunto-

sali- ja kotiharjoitteluun

26.1., Savonlinna
Hinta: 160 €

■ 

Elämäni eläkevuodet 

E-vertaisvalmentaja-

koulutus 
27.9., 29.9. ja 1.10. 
Hinta: maksuton

■ 

VoiTas-kouluttajakoulutus

– iäkkäiden voima- ja 

tasapainoharjoittelu 

28.–29.9. + etäevaluointi, 
Seinäjoki
Hinta: 380 €

SYYSKUU

■ ■ ■ ■ ■ ■

Voimaa etäjumpasta 

E-kouluttajakoulutus

8.9. + evaluointi
Hinta: 125 € 

■ 

Virtaa ja voimaa vedestä

10.9. Jyväskylä / Laukaa
Hinta: 160 € 

■ ■■ ■

TaloTsemppari 

E-kouluttajakoulutus

16.9., 23.9. ja 30.9. 
+ evaluointi
Hinta: maksuton

LOKAKUU

■ 

Helppoja senioritansseja 

E-koulutus

7.10.
Hinta: 80 €

■ 

Senioritanssin ohjaus I 

-peruskurssi

15.–16.10., Jyväskylä
Hinta: 170 € 
(Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 120 €) 

MARRASKUU

■ ■ ■■

Virikkeitä iäkkäiden 

liikunnanohjaukseen 1

3.11., Seinäjoki
Hinta: 160 €

■ ■ ■ ■ 

Ratkaisukeskeinen ja 

voimaantumista vahvistava 

ohjaus, hybridi

17.11., Helsinki
Hinta: 200 €

HELMIKUU

■ 

Kultaa kouluttajille 

E-täydennyskoulutus

1.2., 2.2. ja 9.2.
Hinta: 160 €

■ ■ ■■  

Mielen hyvinvoinnin silta 

-ohjaajakoulutus, hybridi

8.2., 17.2. ja 9.3.
Hinta: 160 €

MAALISKUU

■ 

Senioritanssin ohjaus 

kouluttajakoulutus, 

diplomikurssi 
2.–3.3. + 1 pv, Helsinki
Hinta: 190 € 
(Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 170 €) 

■ 

Iloa istumatansseista 

–tukea tuolista

4.3., Imatra
Hinta: 125 € 
(Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 85 €)

■ ■ ■ ■

TaloTsemppari

-kouluttajakoulutus

15.3. + etäevaluointi, Helsinki
Hinta: maksuton

■ 

VoiTas-kouluttajakoulutus,

– iäkkäiden voima- ja 

tasapainoharjoittelu 

15.–16.3. + etäevaluointi, Oulu
Hinta: 380 €

■ ■ ■■

Vinkkejä iäkkäiden mielen 

hyvinvoinnin ryhmä-

toiminnan ohjaukseen

16.3., Helsinki
Hinta: 200 € 

■ 

Senioritanssi Startti 

–  helpoilla senioritansseilla 
harrastuksen pariin
17.3., Helsinki 
Hinta: 130 € 
(Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 90 €) 

■ 

Senioritanssin ohjaus I 

–peruskurssi

19.–20.3., Rovaniemi
Hinta: 170 € 
(Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 120 €)

■ ■■

Ikäihmisten liikunta ja 

ravitsemus 

E-koulutus

21.3.–22.4.
Hinta: 100 €

■ ■ ■ ■

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle 

-kouluttajakoulutus

23.3. + etäevaluointi, Helsinki
Hinta: 220 €

■ 

Liikunta ja muistisairaudet  
23.3., Helsinki
Hinta: 185 €

■ ■■

Voimaa ja tasapainoa 

salilla ja kotona 
24.3., Jyväskylä
Hinta: 180 €

HUHTIKUU

■ 

VoiTas-kouluttajakoulutus,

– iäkkäiden voima- ja 

tasapainoharjoittelu 
26.–27.4. +  etäevaluointi, 
Joensuu
Hinta: 380 €

■ ■■

Virikkeitä iäkkäiden 

ulkoliikuntaan

28.4., Jyväskylä
Hinta: 160 €

■ ■ ■ ■ 

Vahvuusajattelu 

vanhustyössä, hybridi

13.10., Helsinki
Hinta: 160 €

■ ■■

Ikäihmisten liikunta ja 

ravitsemus 

E-koulutus

18.10.–19.11.
Hinta: 100 €

■ ■■

Kunnon Hoitaja 

-kouluttajakoulutus, 

hybridi 

21.10. (E-koulutus), 
18.11. (Helsinki) ja 
24.11. (E-koulutus) 
+ etäevaluointi
Hinta: 250 €

■ 

VoiTas –kouluttajakoulutus,

-iäkkäiden voima- ja 

tasapainoharjoittelu 

26.–27.10. + etäevaluointi, 
Nastola
Hinta: 380 €

■ ■■

Liikuntaneuvontaa 

ikäihmisille 

E-koulutus

27.10.
Hinta: 110 €

■ ■ ■ 

Kunnon Hoitaja 

-kouluttajakoulutus   

27.–28.10. 
+ etäevaluointi, 
Helsinki
Hinta: 320 €

■ ■ ■ ■

Lempeää liikuntaa 

istumajoogan keinoin 
29.10., Helsinki,
Hinta: 150 €

■ 

Senioritanssin ohjaus II 

-jatkokurssi

29.–30.10., Jyväskylä
Hinta: 155 € 

(eläkeläiset 105 €)

■ 

Senioritanssi Startti

– helpoilla senioritansseilla 
harrastuksen pariin
30.10., Rovaniemi
Hinta: 130 € 
(Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 90 €)

■ ■ ■ ■ 

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle 

-kouluttajakoulutus

18.11. + etäevaluointi, 
Jyväskylä
Hinta: 220 €

■  ■■

Liikuntaneuvontaa 

ikäihmisille   

23.11., Helsinki
Hinta: 180 €

■ 

VoiTas-kouluttajakoulutus,

– iäkkäiden voima- ja 

tasapainoharjoittelu 

23.–24.11. + etäevaluointi, 
Espoo  
Hinta: 380 €

■ ■■

Virikkeitä iäkkäiden 

liikunnanohjaukseen 2

9.2., Tampere
Hinta: 160 €

■    

Virtaa ja voimaa vedestä

15.2., Helsinki
Hinta: 160 €

■ ■■ ■ ■ ■

Voimaa etäjumpasta 

E-kouluttajakoulutus

16.2. + evaluointi
Hinta: 125 €

■ ■■

Liikuntaneuvontaa 

ikäihmisille 

E-koulutus

16.2.
Hinta: 110 €

■ 

Helppoja senioritansseja 

E-koulutus

17.2.
Hinta: 80 €

■ ■ ■ ■

Lempeää liikuntaa 

istumajoogan keinoin 
25.3., Jyväskylä  
Hinta: 150 €

■ ■ ■■

Virikkeitä iäkkäiden 

liikunnanohjaukseen 1

30.3., Kuopio
Hinta: 160 €

■ ■ ■ 

Kunnon Hoitaja 

-kouluttajakoulutus   

30.–31.3. + etäevaluointi, 
Jyväskylä
Hinta: 320 €

■ 

Senioritanssin ohjaus I 

–peruskurssi

30.–31.3., Helsinki
Hinta: 170 € 
(Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 120 €) 

■ ■■

Liikuntaneuvontaa 

ikäihmisille   
31.3., Tampere
Hinta: 180 €

TOUKOKUU

■ 

Iloa istumatansseista 

– tukea tuolista

13.5., Helsinki
Hinta: 125 € 
(Senioritanssiliiton jäsenet 
ja eläkeläiset 85 €) 

■ 

Senioritanssin ohjaus II 

-jatkokurssi

13.–14.5., Helsinki
Hinta: 155 € 

(eläkeläiset 105 €)

”Mukavat ja 
asiansa osaavat kouluttajat. 

Kiva ja rento tunnelma.”

https://www.ikainstituutti.fi/event/ulkoiluystavaksi-iakkaalle-e-kouluttajakoulutus-2/
https://www.ikainstituutti.fi/event/voimaa-etajumpasta-e-kouluttajakoulutus-2/
https://www.ikainstituutti.fi/event/virtaa-ja-voimaa-vedesta/
https://www.ikainstituutti.fi/event/talotsemppari-e-kouluttajakoulutus/
https://www.ikainstituutti.fi/event/elamani-elakevuodet-e-vertaisvalmentajakoulutus/
https://www.ikainstituutti.fi/event/voitas-kouluttajakoulutus-iakkaiden-voima-ja-tasapainoharjoittelu-7/
https://www.ikainstituutti.fi/event/helppoja-senioritansseja-e-koulutus/
https://www.ikainstituutti.fi/event/senioritanssin-ohjaus-i-peruskurssi/
https://www.ikainstituutti.fi/event/vahvuusajattelu-vanhustyossa/
https://www.ikainstituutti.fi/event/ikaihmisten-liikunta-ja-ravitsemus-e-koulutus/
https://www.ikainstituutti.fi/event/kunnon-hoitaja-kouluttajakoulutus-hybridi/
https://www.ikainstituutti.fi/event/voitas-kouluttajakoulutus-iakkaiden-voima-ja-tasapainoharjoittelu-2/
https://www.ikainstituutti.fi/event/liikuntaneuvontaa-ikaihmisille-e-koulutus-2/
https://www.ikainstituutti.fi/event/kunnon-hoitaja-kouluttajakoulutus-iakkaiden-toimintakyvyn-edistaminen-liikunnan-keinoin/
https://www.ikainstituutti.fi/event/lempeaa-liikuntaa-istumajoogan-keinoin/
https://www.ikainstituutti.fi/event/senioritanssin-ohjaus-ii-jatkokurssi/
https://www.ikainstituutti.fi/event/senioritanssi-startti-helpoilla-senioritansseilla-harrastuksen-pariin-2/
https://www.ikainstituutti.fi/event/virikkeita-iakkaiden-liikunnanohjaukseen-1/
https://www.ikainstituutti.fi/event/ratkaisukeskeinen-ja-voimaantumista-vahvistava-ohjaus/
https://www.ikainstituutti.fi/event/ulkoiluystavaksi-iakkaalle-kouluttajakoulutus-2/
https://www.ikainstituutti.fi/event/liikuntaneuvontaa-ikaihmisille-3/
https://www.ikainstituutti.fi/event/voitas-kouluttajakoulutus-iakkaiden-voima-ja-tasapainoharjoittelu-3/
https://www.ikainstituutti.fi/event/ulkoiluystavaksi-iakkaalle-e-kouluttajakoulutus-3/
https://www.ikainstituutti.fi/event/virikkeita-iakkaiden-kuntosali-ja-kotiharjoitteluun/
https://www.ikainstituutti.fi/event/kultaa-kouluttajille-e-taydennyskoulutus-2/
https://www.ikainstituutti.fi/event/mielen-hyvinvoinnin-silta-ohjaajakoulutus/
https://www.ikainstituutti.fi/event/virikkeita-iakkaiden-liikunnanohjaukseen-2/
https://www.ikainstituutti.fi/event/virtaa-ja-voimaa-vedesta-2/
https://www.ikainstituutti.fi/event/voimaa-etajumpasta-e-kouluttajakoulutus-3/
https://www.ikainstituutti.fi/event/liikuntaneuvontaa-ikaihmisille-e-koulutus-3/
https://www.ikainstituutti.fi/event/helppoja-senioritansseja-e-koulutus-2/
https://www.ikainstituutti.fi/event/senioritanssin-ohjaus-kouluttajakoulutus-jatkokurssi-ii-diplomikurssi/
https://www.ikainstituutti.fi/event/iloa-istumatansseista-tukea-tuolista-2/
https://www.ikainstituutti.fi/event/talotsemppari-kouluttajakoulutus/
https://www.ikainstituutti.fi/event/voitas-kouluttajakoulutus-iakkaiden-voima-ja-tasapainoharjoittelu-5/
https://www.ikainstituutti.fi/event/vinkkeja-iakkaiden-mielen-hyvinvoinnin-ryhmatoiminnan-ohjaukseen/
https://www.ikainstituutti.fi/event/senioritanssi-startti-helpoilla-senioritansseilla-harrastuksen-pariin-3/
https://www.ikainstituutti.fi/event/senioritanssin-ohjaus-i-peruskurssi-2/
https://www.ikainstituutti.fi/event/ikaihmisten-liikunta-ja-ravitsemus-e-koulutus-2/
https://www.ikainstituutti.fi/event/ulkoiluystavaksi-iakkaalle-kouluttajakoulutus-3/
https://www.ikainstituutti.fi/event/liikunta-ja-muistisairaudet/
https://www.ikainstituutti.fi/event/voimaa-ja-tasapainoa-salilla-ja-kotona/
https://www.ikainstituutti.fi/event/lempeaa-liikuntaa-istumajoogan-keinoin-2/
https://www.ikainstituutti.fi/event/virikkeita-iakkaiden-liikunnanohjaukseen-1-2/
https://www.ikainstituutti.fi/event/kunnon-hoitaja-kouluttajakoulutus-iakkaiden-toimintakyvyn-edistaminen-liikunnan-keinoin-2/
https://www.ikainstituutti.fi/event/senioritanssin-ohjaus-i-peruskurssi-4/
https://www.ikainstituutti.fi/event/liikuntaneuvontaa-ikaihmisille-4/
https://www.ikainstituutti.fi/event/voitas-kouluttajakoulutus-iakkaiden-voima-ja-tasapainoharjoittelu-6/
https://www.ikainstituutti.fi/event/virikkeita-iakkaiden-ulkoliikuntaan/
https://www.ikainstituutti.fi/event/iloa-istumatansseista-tukea-tuolista-3/
https://www.ikainstituutti.fi/event/senioritanssin-ohjaus-ii-jatkokurssi-2/
https://www.ikainstituutti.fi/koulutus-ja-tapahtumat/koulutuskalenteri/
https://www.ikainstituutti.fi



