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Ikäinstituutti

Maksuttomia koulutuksia 
liikunnan ammattilaisille



Ikäinstituutti

Hankkeessa toteutetaan 
Ikäihmisten liikunnan 
toimenpideohjelmaa

Hanke toteuttaa suosituksia nro 6, 8 ja 9.

6. Lisäämällä ikäihmisille suunnattua 
liikuntaneuvontaa kunnissa.

8. Kannustamalla oppilaitoksia ja 
organisaatioita lisäämään perus- ja 
täydennyskoulutuksiin ikäihmisten liikuntaa.

9. Turvaamalla kouluttajaverkoston ylläpito.

31 valtakunnallista järjestöä viestintäkumppanina, 
tiiviimmässä yhteistyössä SoveLI ry, OSJ ry sekä 
oppilaitokset Kajaanin AMK, Pajulahti ja Gradia.



Ikäinstituutti

Kouluttajakoulutuksiin ja paikallisiin 
ohjaajakoulutuksiin osallistuneiden määrät

VoiTas

Ulkoiluystävä

KuHo

Senioritanssi

Ko:913 hlöä
Ohj:7710 hlöä

Ko:349 hlöä
Ohj:1313 hlöä

Ko:250 hlöä
Ohj:2187 hlöä

Ko:109 hlöä
Ohj:1118 hlöä
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Kouluttajakoulutus 

Tehokas tapa organisaatiolle 
kouluttaa iäkkäiden parissa 
toimivia ammattilaisia ja 
vapaaehtoisia

Ulkoiluystäväksi       
iäkkäälle

VoiTas –
iäkkäiden 
voima- ja 
tasapainoharjoittelu

Kunnon Hoitaja

Kultaa 
kouluttajille -

täydennys-
koulutus

Paikallisen koulutuksen myötä saadaan 
lisää laadukkaita liikuntaryhmiä ja 
ulkoilumahdollisuuksia
erikuntoisille iäkkäille.

Valmiudet ja välineet kouluttaa uusia 
osaajia kunnan ja järjestöjen seniorityöhön 
sekä erityisliikuntaan.

Tehokas tapa tietojen ja taitojen 
paikalliseen levittämiseen.

Kultaa 
kouluttajille -

täydennys-
koulutus
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Kouluttajaverkosto on 
vahvistunut liikunnan 
ammattilaisilla.

Kouluttajaverkoston 
osaaminen on 
parantunut

Kouluttajien keskinäinen 
vuorovaikutus on 
lisääntynyt.

Kouluttajaverkosto 
on jakanut iäkkäiden 
liikunnan tietotaitoa

LIIKUNNAN AMMATTILAISET,
kokeneet vertaisohjaajat ja kouluttajaverkosto

IKÄINSTITUUTTI

KouluttajaStartti
Kouluttaja-
koulutukset

Täydennyskoulutus

Kultaa kouluttajille -koulutukset
• Starttikoulutus
• Kouluttajakoulutukset
• Täydennyskoulutukset;

liikuntaneuvontakoulutus, etäohjattu
terveysliikunta, pedagogiset taidot

Koulutussisällöt käyttöön 
• Koulutusten materiaalit
• Tuki paikallisiin ohjaajakoulutuksiin
• Moodle verkko-oppimisympäristö
• Facebook-ryhmä

Tulokset näkyviksi
• Tiedon keruu, arviointi ja 

raportointi
• Esittelyt eri foorumeissa

OSAAMINEN

Opit ammattilaisten ja 
vertaisohjaajien käyttöön

Kultaa kouluttajille –kouluttajaverkoston vahvistaminen 
ja koordinointi



Ikäinstituutti

Miten toimin?

Kouluttajan polku

1. Ilmoittaudu Kultaa kouluttajille starttikoulutukseen

2.   Osallistu valitsemaasi kouluttajakoulutukseen
• VoiTas; iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu
• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus
• Kunnon Hoitaja -kouluttajakoulutus

3.  Ota koulutussisällöt käyttöösi
• Maksuttomat oppimateriaalit
• Tuki paikallisiin ohjaajakoulutuksiin
• Moodle verkko-oppimisympäristö

Lisätietoja: https://www.voimaavanhuuteen.fi/kultaa-kouluttajille/

https://www.voimaavanhuuteen.fi/kultaa-kouluttajille/
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Täydennyskoulutusta kouluttajille

Kultaa kouluttajille -koulutus: Liikuntaneuvonta- ja Voimaa
etäjumpasta koulutuksista täytettä kouluttajan reppuun.

• 26.-27.5.2020 Helsinki
• 11.-12.11.2020 Oulu

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -koulutus
• 03.03.2020 Lappeenranta
• 27.10.2020 Pori

Kouluttajaverkostolle maksullinen



Ikäinstituutti

Tapahtunut vuonna 2019
1. Starttikoulutus; yhteistyössä SoveLi:n kanssa

2 koulutusta, 29 osallistujaa, joista 5 opettajaa

Kaikki valitsivat 1-2 kouluttajakoulutusta

Materiaaleista ja niihin perehdyttämisestä tuli paljon
kiitosta.

(Kunnon eväät)“Soveltuvat mm. maahanmuuttajille.”

2. Kouluttajakoulutukset; sisältävät paikallisen koulutuksen

VoiTas, 8 osallistujaa

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle, 4 osallistujaa

Kaikki loput osallistuvat 2020 kevään koulutuksiin

3.  Moodle oppimisympäristö ja facebook otettu käyttöön

“Erittäin onnistunut päivä. 
Innostuneena lähden seuraavaan
koulutukseen!”

Lisätietoja: 
https://www.voimaavanhuuteen.fi/kultaa-
kouluttajille/

“Sain uusia vinkkejä omaan 
työhöni ja ohjaukseen. Sain myös 
todella hyvää materiaalia joista 
asiakkaat ovat tykänneet.”

https://www.voimaavanhuuteen.fi/kultaa-kouluttajille/
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Starttikoulutuksen käyneet 
paikkakunnittain
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Tapahtuu vuonna 2020

1. Starttikoulutus;  yhteistyössä SoveLi:n kanssa

Helsinki, Oulu, Kajaani, Jyväskylä

2. Kouluttajakoulutukset; sisältävät paikallisen koulutuksen

VoiTas: Tampere, Joensuu, Espoo, Oulu,

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle: 
Helsinki, Turku, Lahti, Seinäjoki, Tampere

Kunnon hoitaja: Helsinki, Oulu

3. Moodle oppimisympäristö ja facebook otettu käyttöön

4. Täydennyskoulutus vrt. Aik.

”Kiitos kouluttajille ja 
Ikäinstituutille upeiden 
materiaalien tuottamisesta!”

www.voimaavanhuuteen/kultaa-
kouluttajille



Ikäinstituutti

”Kiitos
kiinnostuksesta!

Koulutuksissa
nähdään!”



ikainstituutti.fi

@ikainstituutti


