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Voimaa ja intoa verkostosta, 
tietoa ja työkaluja koulutuksesta

Teija Vihervaara ja  Elina Vuorjoki-Andersson



Ikäinstituutti

Hankkeen taustaa

Yhdessä oppiminen

Digiloikka ja 
koulutusten uudet avaukset

Viestintä, tiedottaminen ja 
oppilaitosyhteistyö



Ikäinstituutti

Hankkeessa toteutetaan 
Ikäihmisten liikunnan 
toimenpideohjelmaa

Hanke toteuttaa suosituksia nro 6, 8 ja 9.

❑ Turvaamalla kouluttajaverkoston ylläpito.

❑ Lisäämällä ikäihmisille suunnattua 
liikuntaneuvontaa kunnissa.

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

Viestintäkumppaneina 31 valtakunnallista järjestöä. 

Tiiviimmässä yhteistyössä SoveLI ry, OSJ ry sekä 
oppilaitokset Kajaanin AMK, Pajulahden 
urheiluopisto ja Gradia.



Ikäinstituutti

Kultaa kouluttajille -hankkeen kautta lisää kouluttajia 
Kultaa kouluttajille -ikäihmisten kouluttajaverkoston vahvistaminen ja koordinointihanke (2019–2021)

Maksutonta koulutusta liikunnan 
ammattilaisille ja kokeneille 
vertaisohjaajille

• kouluttajaverkostoon on saatu uusia 
kouluttajia. 

• vahvistetaan liikunnan ammattilaisten 
ja kokeneiden vertaisohjaajien 
osaamista iäkkäiden liikunnan 
erityispiirteistä

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

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


Ikäinstituutti

Kultaa kouluttajille
on osa 

Ikiliikkuja -hanketta 

Kultaa kouluttajille hankkeessa koulutetaan 
ikäihmisten parissa toimivia ammattilaisia ja 
vertaisia.

Ikiliikkuja-hanketoimijoiden kannattaa 
tutustua ja hyödyntää Kultaa kouluttajille-
koulutuksia jotka ovat heille maksuttomia.

https://www.ikainstituutti.fi/ikiliikkuja/

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


Yhdessä oppiminen



Ikäinstituutti

Yhdessä oppiminen 
–opit ammattilaisten ja vertaisohjaajien käyttöön

Kouluttajaverkostoon on liittynyt      
63 uutta liikunnan ammattilaista 
ja vertaista. Tavoite koko 
hankkeen aikana 60-80 hlöä. 

KK –starttikoulutuksiin on 
osallistunut 77 hlöä > jokainen 
on sitoutunut osallistumaan 1-2 
kouluttajakoulutukseen. 

Hanke on tavoittanut 36 uutta 
kuntaa, jotka eivät ole aiemmin 
kuuluneet Voimaa vanhuuteen –
ohjelmaan tai  Voimaa 
vanhuuteen tutuksi ja tavaksi –
kärkihankkeeseen.

Moodle –oppimisalustaa 
on kehitetty ja se on otettu 
käyttöön koulutuksissa. 

Yhdessä oppimiseen on tullut 
useita eri tapoja; lähi, etä, 
hybridi > verkkoympäristön 
hyödyntäminen.



Ikäinstituutti

• Kultaa kouluttajille –
starttikoulutus

Kouluttaja-
koulutuksen

valinta

• VoiTas; iäkkäiden voima- ja 
tasapainoharjoittelu 

• Ulkoiluystäväksi 
iäkkäälle

• Kunnon Hoitaja

Täydennyskoulutus
• Liikuntaneuvonta

• Kultaa kouluttajille –
täydennyskoulutus 
sis. eri teemoja

Opit jakoon ☺

Kultaa kouluttajille -koulutuspolku



Ikäinstituutti

Starttikoulutus opastaa 
kouluttajapolun alkuun
yhteistyössä SoveLi ry:n kanssa

Kuva Teija Vihervaara



Ikäinstituutti

Kouluttaja-
koulutukset

IKÄINSTITUUTIN KOULUTTAJAKOULUTUKSET

Voima- ja tasapainoharjoittelu (VoiTas) 
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle

Kunnon Hoitaja
Senioritanssi

Voimaa etäjumpasta

Liikunnan, kuntoutuksen ja hoitotyön ammattilaisille       
sekä kokeneille vertaisohjaajille

Voima- tasapaino-
ja etäryhmän 

ohjaaja

Ulkoilu-
ystävä

Kunnon 
hoitaja

Senioritanssin 
ohjaaja

KOULUTTAJIEN PAIKALLINEN 
OHJAAJAKOULUTUS

Ammattilaisille, vertaisille ja vapaaehtoisille

Kuntosali-
/jumppa-

kaveri



Ikäinstituutti



Digiloikka ja koulutusten 
uudet avaukset



Ikäinstituutti

Digiloikka -oppimiseen eri muotoja 

)
VoiTas

3 pv + etäevaluointi

Lähikoulutus 2 pv 
Itseopiskelu 
Moodlessa 
Etäevaluointi

Ulkoiluystäväksi 
iäkkäälle

1 pv + etäevaluointi

A) Lähikoulutus 1pv 
Etäevaluointi 

B) Verkkokoulutus
Etäevaluointi 

Kunnon Hoitaja   
2 pv + etäevaluointi

A) Lähikoulutus 2 pv 
Etäevaluointi 

B)  Hybridi-koulutus
Etäevaluointi 

Liikuntaneuvontaa 
ikäihmisille 1pv 

A) Lähikoulutus 1pv 
Etäevaluointi

B) Verkkokoulutus
Etäevaluointi 

Kultaa kouluttajille –
A) Starttikoulutus 1pv

B) Täydennyskoulutus 2pv

A)  Verkkokoulutus
B)  Verkkokoulutus 3x 

http://moodle.ikainstituutti.fi/


Ikäinstituutti

Moodle -oppimisalustaa
koulutusten tueksi
https://www.ikainstituutti.fi/

Materiaalipankki

Keskustelukanava

Ajankohtaiset uutiset

Linkit

Videoita ja kuvia 

http://moodle.ikainstituutti.fi/


Ikäinstituutti

Laukaan malli Ulkoiluystävä e-koulutus



Ikäinstituutti

Vapaa-
ehtoisten 

kouluttaminen
Etäjumppa

Voimaa 
etäjumpasta -

koulutus

VoiTas –
ryhmissä 

voimistelu-
ohjeet 

’kotiläksyksi’

Etäjumppa 
osana 

etätapahtumia 
ja tietoiskujen 

sisältönä

Tiedon 
jakaminen 

korona-aikana 
toimivista 
ryhmistä

Poikkeus-
olojen 

liikunta



Viestintä, tiedottaminen 
ja oppilaitosyhteistyö



Ikäinstituutti

Ikäinstituutti, Blogi 2021
Voitas –valmentajaksi Kajaanin ammattikorkeakoulusta

Ikäinstituutti, Blogi 2020
Kouluttajakoulutuksista ideoita ikääntyneiden liikuntaan 

Ikäinstituutti, Uutiset 2020 Koulutusten digiloikka 

https://www.ikainstituutti.fi/
https://www.ikainstituutti.fi/blogi/kouluttajakoulutuksista-ideoita-ikaantyneiden-liikuntaan/?fbclid=IwAR0_mdmjz7Ga3t5JD1_6VmUCCJlU8UrWzZ_X0LBmLJUhyFIfAJilAJSABLU
https://www.ikainstituutti.fi/uutiset/koulutusten-digiloikka/


Ikäinstituutti

Liikunnan ammattilainen, Lehti 1/2021

Kultaa kouluttajille -hanke kutsuu ikääntyneiden liikunnan 
osaajat yhteen

Senioriopettajat, kuumat uutiset jäsenille 2020

Tarjolla Ikäinstituutin järjestämää maksutonta koulutusta 
OSJ:n jäsenille

https://www.e-julkaisu.fi/sla/liikunnan_ammattilainen/1-2021
https://osj.fi/fi/?hot=191


Ikäinstituutti

Iloista 
kevätkesää. 
Koulutuksissa 
tavataan.

Elina ja Teija


