
Kunnon Lääkäri kannustaa 

liikkumaan 

Ikäihmisten liikunnan foorumi 4.12.2013 

 

Reetta Kananoja 

Avopalveluohjaaja, Ensio-projekti 

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 

 



Koulutuksella Kunnon ammattilaisia 

• JIK –johtokunnan päätös kaikkien vanhustyöntekijöiden 

(n. 400) kouluttamisesta Kunnon Hoitajiksi 

• Kunnon Hoitajia koulutettu yhteensä 257 

• VertaisVetureita koulutettu 54 henkilöä  v. 2011-2013 

• Kunnon Lähiesimiesten (Kunnon Hoitajien esimiehiä) 

koulutus alkanut marraskuussa 2013, osallistujia 15   

 



Miksi myös Kunnon Lääkäri koulutus? 

• Voimakas painotus kuntouttavaan työhön JIK kyssä   

 vaatii koulutusta koko organisaatiossa 

• Ikäihmisten ennaltaehkäisevää työtä ja liikkumisen 

edistämistä voi tehdä myös lääkärin vastaanotolla 

• Lähetteitä Kunto - Inssiin jne. kaivattiin 

• Liikuntaresepti ei lähtenyt toimimaan  lääkärin 

huomio liikunnan vaikutuksiin kuitenkin tärkeää 



Kunnon Lääkäri - pilottikoulutus 

20.3.2013  

• Koulutus suunniteltiin yhteistyössä Ikäinstituutin ja JIK - 

kuntayhtymän Voimaa vanhuuteen -työryhmän kanssa 

• Koulutuksen tavoitteina:  

• lisätä tietämystä voima- ja tasapainoharjoittelusta ja 

sen vaikutuksista ikäihmisen toimintakykyyn 

• lisätä tietämystä kaatumisten ehkäisystä 

• lisätä tietämystä liikunnan tarpeen tunnistamisessa 

• antaa tietoa paikallisesta ikäihmisten terveysliikunnan 

palveluketjusta   

• selkiyttää lääkärin roolia ikäihmisten liikkumisen 

edistämisessä 

 

 
 
 
 



Kunnon Lääkäri - pilottikoulutus 

20.3.2013  

• Kouluttajina LT Esa Mäkiniemi (JIK), emeritusprofessori Ilkka 

Vuori, kehittämispäällikkö Satu Pajala (THL) sekä 

avopalveluohjaaja Reetta Kananoja ja fysioterapeutti Hanna 

Leskelä (JIK) ja Ikäinstituutin edustus 

• Koulutukseen osallistui 12 terveyskeskuslääkäriä 

• Palautteen perusteella koulutus koettiin tärkeäksi: 

” Loistava koulutus, tulen käyttämään uusia tietojani töissä” 

” Hyvää ja tärkeää tietoa meillekin, vahvistaa oman työn 

todellisuutta ja tilastotietoja. Oman työn innoittaja.” 

 

 



Koulutuksen vaikutuksia      

käytännön työhön 

• Osallistujille lähetettiin Webropol - kysely n 2 kk 

koulutuksen jälkeen 

• Kyselyyn vastasi 5/ 12 lääkäristä 

• Kaikki vastanneet olivat lisänneet liikunnan puheeksi 

ottamista sekä liikkumiskyvyn arviointia vastaanotoillaan 

• 3/ 5 vastaajasta oli lisännyt ikäihmisten lähetteitä 

fysioterapiaan 

• 2/ 5 lääkäristä oli lisännyt ikäihmisten kaatumisriskien 

arviointia 

• Kaikki vastaajat kokivat koulutuksesta olleen hyötyä 

käytännön työhön  



 Lääkäri on auktoriteetti, sana painaa 

 Puheeksiottaminen on itsessään jo tärkeää 

 Haasteena lääkäreiden vaihtuvuus 

 Eli siitä vaan koko organisaatio Kunnon asialle! 

 

         KIITOS! 

Lopuksi 


