
Kouluttajiksi haetaan ikäihmisten parissa toi-
mivia liikunnan ja kuntoutuksen ammattilai-
sia, erityisesti työpareja. Kouluttajat jakavat 
oman työnsä ohessa voima- ja tasapaino-
harjoitteluun liittyvää tietotaitoa kuntoutus- 
ja liikuntahenkilöstölle, avohuollossa toimi-
ville vanhustyöntekijöille, vapaaehtois- ja 
vertaisohjaajille sekä iäkkäiden läheisille ja 
omaisille. 

Kuntakohtaisen VoiTas -kouluttajaverkos-
ton luominen paikallisen koulutuksen käyn-
nistämiseksi on tehokas tapa lisätä voima- 
ja tasapainoharjoittelua erityisliikunnassa ja 
vanhustyössä.

VoiTas-Koukou

Kouluttaminen osaksi omaa työtä

VoiTas
-kouluttajakoulutus
Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu

Kouluttajakoulutuksen tavoitteet
  Syventää omia tietoja ja taitoja 
  iäkkäiden ihmisten voima- ja tasapaino-
  harjoittelusta ja sen vaikutuksesta 
  liikkumiskykyyn sekä saada välineitä  
  omaan työhön
  Perehtyä voima- ja tasapainoharjoittelun  
  oppimateriaaleihin 
  Oppia kouluttamaan liikunnan ja 
  kuntoutuksen ammattilaisia, avohuollon 
  työntekijöitä, vapaaehtois- ja vertais-
  ohjaajia sekä lähiverkostoa iäkkäiden  
  voima- ja tasapainoharjoittelun 
  ohjaamiseen

Edistä kanssamme hyvää vanhuutta!

Kehitä osaamistasi ja liity 
asiantuntijaverkostoon



Koulutusohjelman toteutus

Kouluttajakoulutus
Kouluttajakoulutus sisältää varsinaisten kurssipäi-
vien (3 pv) lisäksi kurssilaisten omalla paikkakun-
nallaan toteuttaman harjoituskoulutuksen (16-20 
tuntia) sekä yhteisen evaluointipäivän (1 pv). 

Koulutussisältöinä ovat voima- ja tasapaino-
harjoittelun perusteet ja harjoittelun vaikutus 
iäkkään ihmisen liikkumiskykyyn, voiman ja ta-
sapainon mittaaminen ja tulosten tulkinta sekä 
koti- ja saliolosuhteissa toteutettavat harjoitus-
ohjelmat ja niiden ohjaaminen iäkkäille. Lisäksi 
koulutuksessa perehdytään iäkkään ihmisen op-
pimisen edistämiseen ja ikääntyneiden ihmisten 
ohjatun ryhmäliikunnan laatusuosituksiin. Eva- 
luointipäivänä kouluttajien osaamista vahviste-
taan kurssilaisten itsearviointien ja harjoitus-
koulutuksessa saatujen palautteiden pohjalta. 
Kouluttajille on tarjolla myös täydennyskoulutus-
osioita mm. kuntouttavasta työotteesta, kaatu-
misen ehkäisystä ja ulkoilusta.

Paikallinen koulutus
Kouluttajat voivat järjestää paikallisesti seuraa-
via VoiTas -ohjaajakoulutuksia
  VanhusValmentaja,  16 tuntia (liikunnan  
  ja kuntoutuksen ammattilaiset)
  Kunnon Hoitaja, 18 tuntia 
  (vanhustyöntekijät)
  VertaisVeturi,  20 tuntia 
  (vertais- ja vapaaehtoisohjaajat)

Paikallisessa koulutuksessa käytettävä ohjaaja-
aineisto tilataan erikseen.

Koulutusohjelma on pilotoitu Ikäinstituutin ter-
veysliikuntaprojektissa Voima- ja tasapainohar-
joittelu iäkkään ihmisen kotona asumisen tukena 
(VoiTas –projekti 2003-2006). 

Sisällön asiantuntija-apuna on lisäksi käytetty 
mm. Jyväskylän yliopiston Terveystieteiden lai-
toksen tutkijoita. VoiTas -koulutusohjelma on py-
syvässä käytössä Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden 
terveysliikuntaohjelmassa.

Tiedustelut
Ulla Salminen, p. (09) 6122 1617, 
040 5052 321, ulla.salminen@ikainstituutti.fi, 
Elina Vuorjoki-Andersson p. (09) 6122 1623,  
040 743 8465, elina.vuorjoki-andersson@ikains-
tituutti.fi.

Tulevat kouluttajakoulutukset löytyvät sivuiltam-
me www.ikainstituutti.fi tai Saila Leppisen nume-
rosta (09) 6122 1610. Kouluttajakoulutuksen voi 
tilata myös omalle paikkakunnalle.

koulutuspäivät paikallinen
harjoituskoulutus

evaluointi-
päivä

Ilmoittautuminen: 
www.ikainstituutti.fi tai Saila Leppinen
p. (09) 6122 1610, fax. (09) 6122 1616 tai 
saila.leppinen@ikainstituutti.fi

Asemapäällikönkatu 7, 00520 Helsinki
puh. (09) 612 2160, fax: (09) 6122 1616


