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Puheenjohtajan terveiset
Tämä jäsenlehti on omistettu omaishoitajat ja läheiset teemalle. Omaishoitajien ja läheisten roolia ja panosta sosiaali- ja terveysalalla ei voi korostaa liikaa. Aiheesta
on lehdessämme erilaisia kirjoituksia, joista jokainen erilaisilla näkökulmillaan täydentää toisiaan. Kiitos kaikille kirjoittajille! Kinestetiikan kurssit
omaishoitajille/läheisille tarjoavat tietoja ja taitoja arjessa selviytymiseen mm. muistisairaiden sekä liikuntarajoitteisten henkilöiden perheille. Siten ne täydentävät
muita palveluja, joita tarjotaan arjessa jaksamiselle. Kinestetiikan kursseilla on kysyntää ikäihmisten, muiden liikuntarajoitteisten aikuisten sekä vammaisten lasten ja
nuorten perheissä. Olemme aloittaneet lehdessämme kolumnit sekä ns. kinestetiikan ”runolaarin”, jotka tuovat lisäsävyä lehteen. Tässä lehdessä kerromme myös
maaliskuussa Tampereella pidettyjen kinestetiikan tutoreiden täydennyskoulutuspäivän sekä 4. valtakunnallisen opintopäivän tunnelmia. Last but no least ilmoitus
Suomen 2. kinestetiikan laatuyksikön sertifioinnista (kts. Myös yhdistys onnittelee sivu)! Kinestetiikka on hyvin vahvasti jalkaantunut Tupahoivan arkeen ja myös
hoitokotiin tulevat opiskelijat saavat kinestetiikan peruskoulutuksen. Kerran eräs Tupahoivan hoitaja sanoi tekevän mieli mennä pyytämään anteeksi kaikilta niiltä,
joita on vuosien saatossa avustanut repien kainaloista ylös.Kinestetiika on lähellä avustamista ja koskettamista on huomattavasti enemmän kuin ennen vaikkei
kyseessä olisikaan avustustilanne. Kinestetiikka on antanut luvan helliä. ONNEA HOITOKOTI TUPAHOIVA SASTAMALASSA!
Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n jäsenkokous pidetään Tampereen Koukkuniemessä 24.4. 2015 klo 19.30 alkaen. Kutsu jäsenille liitteineen toimitetaan
sähköisesti kuten aina. Jäsenenä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan, joten osallistu!

Toivotan kaikille hyvää ja rentouttavaa Pääsiäistä mämmeineen sun muineen!
Rüfenach 31.3.2015

Virpi Hantikainen, yhdistyksen puheenjohtaja
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KINESTETIIKAN RUNOLAARI
Aloitamme
jäsenlehdessä
kinestetiikan
runolaarin, jonka ”runollisena johtajana” on
kinestetiikkakouluttaja Tarja Vehkaoja Porista.

kalenteritekstit. Toivon, että jos jollain on
samanlainen tyyli oppia asioita, hän voi hyötyä
näiden lukemisesta ja tarjota muille ehkä
kevyemmän tavan sisäistää.

1. KINESTETIIKAN PERUSAJATUKSIA
Miksi Tarja on päätynyt runoilemaan
kinestetiikan ideoista?
Kinestetiikka vei minut mukaansa heti
ensitapaamisella. Sen sisäistäminen ei
kuitenkaan ollut minulle mutkatonta, koska
halusin ymmärtää sen ajatusmaailman perin
pohjin. Ihmisillä on erilaisia tyylejä oppia
asioita. Itselleni teoria jää paremmin mieleen,
kun kirjoitan asioita samalla ylös.
Käsitteitä opetellessa syntyivät käsitekortit. Ne
olivat mukana ainakin henkisenä tukena, kun
jääräpäisesti vein kinestetiikkaa työyhteisööni.
Sanoilla on mukava leikkiä. Jatkaessani
käsitteiden omaksumista, pyörittelin sanoja ja
niin syntyivät riimitellyt tekstit vuoden 2013
seinäkalenteriin, jota yhdistys myi. Sen jälkeen
aloin työstämään kinestetiikan ideologiaa
samalla kaavalla ja tuotoksena syntyivät nämä
aiemmin julkaisemattomat tekstit, jotka
yhdistyksessä ajattelimme tarjota teidän
jäsenten luettavaksi. Tämän vuoden lehdissä
on runolaareja kinestetiikasta yleisesti ja ensi
vuoden lehdistä löytyvät sitten ne ensin luodut

Kinestetiikka on voimavaralähtöinen ja luova toimintamalli, joka avustettavan voimavarat
huomioi ja oman toiminnan sallii. Ihmiselle luontaista tapaa toimia ja liikkua kun käyttää,
avustaminen miellyttävältä tuntuu ja kevyeltä näyttää. Vuorovaikutuksen laaja-alaiseen
ymmärtämiseen perustuu ja siten myös keholliseen kommunikaatioon tukeutuu.
Avustajana täytyy omat ennakko-oletukset voittaa ja avustustilanteissa toista yksilönä
kunnioittaa. Sairaana, vanhana ja vammaisenakin voi aina jotain uutta oppia,
rajoitteineenkin kehoaan hallita, ei siis tehdä toiminnoille stoppia.

2. LIIKKEEN MERKITYS IHMISELLE
Liikettä tarvitaan kaikissa toiminnoissa, jokapäiväisissä puuhasteluissa joissa
kehoa monipuolisesti käytetään; kävellään, levätään tai vatsaa täytetään.
Jos liikkumiskokemuksien määrä vähentyy, ihmisen kehontuntemus ja -hallinta häiriintyy.
Liikkuvuus heikentyy, kohta olet kuin rautakankea; kylläpä olisi tällainen tulevaisuus perin
ankea. Mutta kun usein liikuttaa kehoaan, edes vähän päästään parempaan olotilaan eli
tähän, jossa oma toiminnallisuus pidempään säilyy ja avun tarve toisilta ihmisiltä vähentyy.

3. LIIKKUMATTOMUUDEN SEURAUKSIA
Sen voin täydellä varmuudella taata, jos minun pitää vain paikallani maata,kroppa puutuu,
surkastuu lihakset ja historiaa ovat pulleat hauikset. Kun tulen vanhemmaksi ja ehkä
rupsahdan,kasvaa riski, että pyllylleni kaatua kupsahdan. Liikkuminen liikkuvuutta ja
toimintakykyä ylläpitää, jopa tehostaa ja lihakset auttavat löytämään tasapainoa ja sen
hallintaa kehosta. Pitkään jos paikallaan istuu taikka makaa, saattaa käydä niin, että iho
menee rikki takaa. Liikkumattomanahan verenkierto heikentyy - asennon vaihdoilla
makuuhaavojen synty estyy.
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KOLUMNI
Viisi
tehokasta
omaishoito

Anna Pylkkänen

tapaa

näivettää

Omaishoitajat kuuluvat yhteiskunnassamme
siihen harvinaislaatuiseen valittujen joukkoon,
joka nauttii yksimielisesti kaikkien ihmisten
arvostusta.
Ainakin
juhlapuheissa
ja
periaatteen tasolla. Siinä vaiheessa kuitenkin,
kun tuota arvostusta tulisi jollain tapaa
osoittaa käytännön tasolla, ropisevat jalot
sanat jalustaltaan kuin rankkasade Esterin...
no, tiedättehän, ahterista.
Suomi säästää omaishoitajien avulla lähes
kolme miljardia euroa vuodessa. Luku on niin
suuri, että omaishoitajien tekemää työtä
kannattaisi jo pelkästään kansantaloudellisista
syistä tukea muutenkin kuin tarjoamalla
lämmintä kättä ja - sitä paljon puhuttua arvostusta.
Koska omaishoitajat osaavat itse parhaiten
kertoa heidän kaipaamistaan tukitoimista,
koen asiakseni tarkastella teemaa tässä
yhteydessä sen kautta, miten toimimalla
kunnat ja valtio voivat varmistaa omaishoidon
kaatumisen omaan mahdottomuuteensa.

1. Uuvuttakaa omaishoitajat raskaalla
byrokratialla
Mikäpä onkaan tehokkaampi tapa näivettää
omaishoito kuin suorastaan hankaloittamalla
sitä? Raskas byrokratia alati vaihtuvine
virkamiehineen toimii tässä kohtaa mainiosti,
sillä riittävän joustamattomalla ja sirpaleisella
järjestelmällä voimme taata sen, että
omaishoitajien aika ja voimavarat kuluvat
kaikkeen muuhun kuin heidän varsinaiseen
työhönsä,
omaishoitoon.
Kafkamaiset
käytännöt ovat myös hyvä tapa ajaa ihmiset
hulluuden partaalle.

3. Leikatkaa, kunnat, leikatkaa
Viljelkää ajatusta siitä, että omaishoitajien
elämässä tärkeää ei ole raha, vaan rakkaus. Ja
koska
omaishoitajat
tekevät
työtään
rakkaudesta läheiseensä, on raha heille itse
asiassa melko yhdentekevää. Näin ollen voitte
leikata omaishoitajien minimaaliset rahalliset
tuet entistä pienemmiksi tai jättää entistä
useamman taloudellisen tuen ulkopuolelle - ja
vieläpä hyvällä omalla tunnolla. Tällä
varmistatte sen, että omaishoitajuus on yhä
harvemmalle taloudellisesti mahdollista.

4. Unohtakaa yksilöllisyys
2. Tarjotkaa tukitoimia, joita ei ole
mahdollista toteuttaa
Omaishoitoa alas ajava kunta tarjoaa
omaishoitajilleen riittävästi vapaapäiviä, mutta
ei keinoja, joiden avulla nuo vapaapäivät olisi
mahdollista pitää. Kätevää! Paperilla saattaa
jopa näyttää siltä, että kunta on panostanut
omaishoidon tukemiseen, mutta käytännössä,
kun omaishoitaja ei saa vapaapäivien ajaksi
itselleen lomittajaa, jäävät nuo turhakkeet
kokonaan pitämättä. Kuka ihme kaipaisikaan
työstään koskaan vapaata?

.
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Nähkää kaikki omaishoitoperheet yhtenä ja
samana massana, jonka tarpeisiin vastataan
yhdellä ja samalla tavalla. Tarjotkaa kaikille tasa-arvon
nimissä
virkistykseksi
päivätoimintaa, riippumatta siitä, mitä
ihminen itse toivoisi tai haluaisi. Sitä paitsi,
eivätkö kaikki miehet nautikin keväisestä
pääsiäisaskartelusta?
5. Painakaa kokonaisuutta villaisella
Kokonaisuuden
hahmottaminen
on
yliarvostettua - ainakin, jos tarkoituksena on
näivettää omaishoito. Älkää missään nimessä
tarkastelko
omaishoitajien
tukitoimia
investointina tulevaisuuteen, joka maksaa
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itsensä moninkertaisesti takaisin, vaan
kulueränä, josta täytyy päästä eroon.
Riippumatta siitä, miten kalliiksi tuo eroon
pääseminen tulee maksamaan.
Anna Pylkkänen
Proud Age -liikkeen perustaja
työyhteisövalmentaja
vanhustyön vaikuttaja

Jaana Ahonen

OMAINEN JA VIRKAMIES
Sanomalehtien palstatilaa on viime aikoina
täyttänyt
omaisten
ja
kotihoidon
henkilökunnan huoli hyvin huonokuntoisten
ikäihmisten
kotona
asumisesta
sekä
kotiutumisesta.
Myös
television
sekä
sosiaalisen median kautta on julkisuuteen
tullut monenlaisia tapauksia, jopa kyyneleet
silmiin
kirvoittavia
kohtaloita
kotona
pärjäämättömyydestä.
Sangen harvoin saa keskustelun kohde –
kotonaan asuva ikäihminen tilaisuuden kertoa
missä mieluiten olisi. Lähtisikö kotoaan
koskaan minnekään vai kokisiko elämänsä
laadukkaammaksi
ympärivuoronkautisen
hoivan piirissä? Harmittavan usein hän jää
yksin pohtimaan tulevaisuuttaan epävarmoin
tuntein. Ikäihminen katselee televisiosta
ajankohtaisohjelmaa. Keskustelijat puhuvat
vuolaasti vanhuspalvelulaista, monenlaista
tulkintaa. Hän huomaa ajatuksensa kaikkoavan
tuosta nopearytmisestä keskustelusta, jossa
numerot vilisevät. Hän katsoo television kuvaa
– komeet on vaatteet puhujilla, ja hiuksetkin
niin laitettu. Koskahan nuo itse kävivät omia
vanhempiaan
katsomassa?
Ikäihminen
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huokaisee, sammuttaa television ja nousee.
Kun olisi joku puhekaveri.
Yleisönosastossa julkaistujen voimakkaiden
viestien
vastineiden
kirjoittaminen
ja
toimittajien
haastattelut
työllistävät
virkamiehiä. He esittävät sujuvasti lukuja,
puhuvat strategia uudistuksista ja tottuneesti
kaavioita
apunaan
havainnollistamassa
kertovat käytettävissä olevista resursseita.
Suunvuoron saa omainen. Hän puhuu
tunteella, hakee julkisuuden kautta oikeutta
läheisen kärsimykselle. Joskus oikeuden
vaatiminen jatkuu senkin jälkeen kun läheinen
on siunattu haudan lepoon. Suruaikaan
rauhoittuminen joutuu odottamaan, oikeus
voittakoon. Niin kovasti se koskee.
Virkamies vastaa virka-aikana. Hän pahoittelee
poikkeustapaus, näin ei pitäisi koskaan
tapahtua. Hän vastaa työyhteissään pidetyssä
palaverissa sovituin sanoin luvaten tapauksen
perinpohjaista selvittämistä ja vannoo
henkilökohtaisesti tekevänsä kaikkensa, ettei
vastaava tule koskaan toistumaan. Voimakkaat
tunteet valtaavat mielen ja valvottavat pitkälle
pimeään yöhön. Uni on antanut odottaa jo
pidemmän aikaan.
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Mutta myös ulkoisesti tyynen virkamiehen
sisäinen minä kuohuu. Näppäimistön rivejä
takovat sormet pysähtyvät hetkeksi. Kunpa
voisi kohdata tuon omaisen, kertoa miltä
oikeasti tuntuu. Ihmisenä.
Ajatuksen katkaisee työpöydällä äänettömänä
vilkkuva
virkamiehen
henkilökohtainen
puhelin:
...... Järvinen
..... Täällä Tiina Jokinen kotihoidosta. Kuule,
vähän ikävällä asialla soittelen. Olen täällä
äitisi luona ja tullessani löysin hänet keittiön
lattialta, on ilmeisesti liukastunut mattoon.
Virkamies tuntee hengityksenä salpaantuvan.
Se siniraitainen räsymatto. Hän kuuntelee
pystymättä sanomaan sanaakaan.
.... Ambulanssia odotellaan. Lonkkaan koskee,
saattaa olla murtunut. Kovin on kivuliaan
oloinen. Mutta ei tästä varmaan äidillesi
kovinkaan pitkää reissua tule. Jos joutuvat
leikkaan, niin kyllä ne sieltä aika äkkiä takaisin
kotiin lähettää.
Puhelu päättyy ja virkamies tuntee kuinka
näkymätön ammatillinen viitta väistyy. Sekavin
tuntein hän kasaa tavaransa lähteäkseen. Ovi
aukenee ja työhuoneesta astuu ulos
huolestunut omainen.

Tampereen Seudun Omaishoitajat ry

HOITAVA OMAINEN
Mitä omaishoito on?

Jaana Ahonen
Lähihoitaja,
Suomen Kinestetiikkayhdistys
ry:n varajäsen
Mediavastaava
Jaana.ahonen@kinestetiikka.fi

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta
perheenjäsenestään tai muusta läheisestään,
joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta
erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei
selviydy arjestaan omatoimisesti.
Omaishoitotilanne ajatellaan usein ikäihmisten
hoitamiseksi. Omaishoitajia voivat olla myös
vammaisen lapsen vanhemmat, puolisoaan
hoitavat ja ikääntyvistä vanhemmistaan
huolehtivat
tyttäret
ja
pojat.
Omaishoitotilanne voi tulla perheen elämään
eri elämänvaiheissa. Hoitosuhde voi kehittyä
hitaasti
hoidettavan
avuntarpeen
lisääntymisen seurauksena tai äkillisesti
sairauskohtauksen,
onnettomuuden
tai
erityistä hoivaa tarvitsevan lapsen myötä.
(www.omaishoitajat.fi)

Tiesitkö?
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yli 1,2 miljoona
läheistään

suomalaista

auttaa
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pääasiallisia auttajia on noin 350 000
yli puolet kaikista omaishoitajista on yli
65-vuotiaita
 laitoshoitoa korvaavia omaishoitotilanteita
on noin 60 000
 omaishoidon tuen saajia on 42 519 (2013)
(THL,Suomalaisten hyvinvointi 2014; Sotkanet)

täytymistä,
enemmän
osaamista,
motivaatiota,
tunteiden
käsittelyä,
kykenemistä – ennen kaikkea tarjotaan
monipuolisia
vaihtoehtoja
erilaisille
omaishoitajille.

Omaishoitajien jaksamisen tukeminen



Omaishoitajien jaksamisen tukemiseen on
erilaisia
mahdollisuuksia.
Rahaautomaattiyhdistyksen avustuksen turvin
Omaishoitajat ja läheiset –liitto ry:n ja sen
paikallisyhdistysten OmaisOiva -toiminta on
tänä
vuonna
laajentunut
19
paikallisyhdistykseen, yhteensä 142 kunnan
alueelle.

Tampereen Seudun Omaishoitajat ry:n
OmaisOiva –toimintaan Pirkanmaalla
sisältyy:






OmaisOiva-kioskit: tietoiskuja eri paikoissa
esim. kauppakeskuksissa ja kirjastoissa
OmaisOiva-kahvila: keskiviikkoisin
yhdistyksen toimistolla
OmaisOiva –ryhmiä: vertaisryhmiä
Ovet-valmennusta uusiin
omaishoitotilanteisiin
Näiden lisäksi mm. liikunnan starttiryhmiä,
senioritanssia ja hyvinvointiin liittyviä
teemapäiviä

OmaisOiva – toiminta tarjoaa omaishoitajille
tietoa, ohjausta, vertaistukea ja muuta
voimavaroja tukevaa toimintaa. OmaisOiva toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä
omaishoitajien uupumista ja syrjäytymistä
sekä tuoda osallistumisen mahdollisuuksia
omaishoitoperheiden lähelle.
Järjestölähtöiseen,
jaksamista
tukevaan
toimintaan
osallistuminen
vahvistaa
omaishoitajien
toimijuutta:
vähemmän

Muiden omaishoitajien tapaaminen
virkistää
OmaisOiva- kahvilat ja erilaiset ryhmät ovat
tärkeä osa OmaisOivaa. Kahvilassa ja ryhmissä
omaishoitajat tapaavat muita samassa
tilanteessa olevia. Kynnys erilaisiin ryhmiin
lähtemisessä saattaa olla korkea, mutta kerran
mukaan uskallettuaan moni on huomannut
vertaiskeskustelujen voiman. Esimerkiksi
pitkään puolisoaan hoitaneiden omaishoitajien
nk. ”Konkarit”- ryhmässä on useita säännöllisiä
kävijöitä, joiden omaishoitotilanne on
päättynyt jo vuosia sitten. Ryhmän voima on
niin suuri, että käynnit virkistävät edelleen ja
antavat voimia elämään.
Tampereen Seudun Omaishoitajat ry:n
jäseneksi voivat liittyä kaikki sellaiset henkilöt,
jotka kokevat asian itselleen tärkeäksi. Myös
yritykset ja muut järjestöt voivat liittyä
kannattajajäseneksi.
Lisätietoja: Omaishoitajat ja läheiset liitto ry
www.omaishoitajat.fi
Tampereen Seudun Omaishoitajat ry
www.treomaishoitajat.com

Liikuntapäivä Kangasalla
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Virpi Hantikainen

KINESTETIIKAN KURSSIT
OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE
Omaishoitajat/läheiset auttavat omaistaan
päivittäin
tämän
liikkumisessa,
peseytymisessä,
pukeutumisessa
ja
ruokailussa. Hyvästä tahdosta riippumatta
saattaa avustaminen olla vaativaa ja raskasta
molemmille osapuolille. Edellisessä jutussa
mainitaan pääasiallisia auttajia olevan noin
350 000 ja yli puolet kaikista omaishoitajista
on yli 65-vuotiaita. Kotihoito lisääntyy, samoin
fyysisesti huonompikuntoisten hoitaminen
kotioloissa.
Omaiset/läheiset
tarvitsevat
välttämättä taitoja, joilla voivat ylläpitää omaa
terveyttään ja tukea hoidettavan omaisen
omaa toimintakykyä.
Kinestetiikan kursseja omaishoitajille/läheisille
on
järjestetty
vuodesta
2009.
Omaishoitajat/läheiset oppivat tietoja ja
taitoja joiden avulla saavat konkreettisen
apuvälineeen helpottamaan arkipäivää.
Kursseille osallistuneet perheet ovat kokeneet
kurssin antoisana ja tarpeellisena ja
suosittelevat sitä kaikille omaishoitajille.

”Tämä kinestetiikka pitää sisällään kaikkea
ihmisen
perusliikumiseen
liittyviä
toimintatapoja myös heidän kohdallaan jotka
ovat
täysin
vuoteeseen
hoidettavia.
Parhaimmillaan se parantaa vaikeavammaisen
elämänlaatua, pääsee paikkoihin joihin
muutoin olisi hankala mennä kun ei enää
esim. tarvitse raahata nosturia mukana....
siirtymiset onnistuu muulla tavoin kevyesti
avustajan avulla” .(Annin äiti)

tutoreiden tuella. Kurssin pituus on 1-2 päivää
sopimuksen mukaan. Kurssipäivän pituus
sovitaan tilaajan kanssa. Tärkeää on, että
aikataulu sopii perheiden arkeen. Kurssille
osallistuvien
on
mahdollisuus
saada
kouluttajan tekemiä kotikäyntejä

Käytännön hyöty kurssista

-

-

Toimivia keinoja selvitä vaikeistakin
avustustilanteista
Omaishoitajan/läheisen
fyysisen
kuormittavuuden väheneminen
Jaksamisen lisääntyminen
Hoidettavan
omaisen
toimintakyvyn
ylläpitäminen ja edistäminen

Kurssiohjelma ja miten kurssilla opitaan
Kurssien osanottajamäärä on rajoitettu, koska
kurssilla huomioidaan jokaisen osallistujan
henkilökohtaiset ongelmatilanteet ja tarpeet.
Kurssille
toivotaan
osallistuvan
sekä
omaishoitajan/läheisen/avustajan,
että
omaisen.
Oppiminen
tapahtuu
harjoittelemalla konkreettisia jokapäiväisiä
avustustilanteita kokeneiden kouluttajien ja
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-

-

Omaishoitajien ongelmatilanteiden ja
tarpeiden kartoitus
Liikkumisen ja avustamisen perustiedot ja
edellytykset
Avustustilanteiden harjoittelu omaisen
kanssa
Toimivien avustuskeinojen keksiminen ja
kehittäminen

Miten voimme mahdollistaa kinestetiikan
kurssit omaisille/läheisille?
Kinestetiikan omaishoitaja/läheiset kurssien
järjestämisestä ovat huolehtineet muutamat
paikalliset omaiset- ja läheiset ry:t sekä
säätiöt, jotka ovat saaneet rahoitusta RAY:lta.
Myös Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n
kouluttajat ja tutorit ovat itsenäisesti
järjestäneet kursseja. Kursseja/työpajoja on
pidetty eri ryhmille, mm. Ikäihmisille joilla on
liikuntarajoitteita,
muistisairautta
sekä
vammaisten lasten ja nuorten perheille.
Tavoitteena tuleville vuosille on kurssien
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lisääminen ja rahoituksen järjestäminen.
Toivomme aktiivista yhteiytyötä Omaiset- ja
läheiset ry:ltä sekä muilta omaishoitotyöstä
kiinnostuneilta tahoilta valtakunnallisesti sekä
paikallisesti.
NÄIDEN
KURSSIEN
JÄRJESTÄMISELLE ON TARVETTA JA NIIHIN
SATSAAMINEN KANNATTAA!

Oikeastaan kinestetiikan
omaishoitaja/läheiset kurssien
tukeminen kuuluisi
ehdottomasti sosiaali- ja
terveysministeriön agendaan!

Virpi Hantikainen
esh, TtT
Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n
puheenjohtaja
Omaisille/läheisille suunnatuista kursseista voi
ottaa
yhteyttä
Virpi
Hantikaiseen
virpi.hantikainen@kinestetiikka.fi

Tarja Vehkaoja

KINESTETIIKAN
OMAISHOITAJAPÄIVÄ
SAVONLINNASSA
Limukutomo projekti
Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry:n
yhtenä toimintamuotona on Limukutomo eli
liikuntapainotteinen muistikuntoutusprojekti.
Se on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama
kotikuntoutushanke
muistisairauteen
sairastuneelle ja omaishoitajalle. Hanke on
käynnistynyt
alkuvuodesta
2013.
Kohderyhmänä ovat eniten tukea tarvitsevat
perheet Savonlinnan alueelta.
Projektin
tavoitteena
on
tukea
muistisairauteen
sairastuneen
kotona
asumista
mahdollisimman
pitkään
kuntoutusinterventioiden
avulla. Tärkeänä
tavoitteena on myös tukea muistisairaan
kotona asuvaa omaishoitajaa keventämällä
psykofyysistä kuormitusta.
Omaishoitajien uupuminen on uhka koko
omaishoitaja-hoidettava
järjestelmälle.
Tarkoituksena on kehittää kotikuntoutusmalli
pysyväksi
toimintamalliksi
Savonlinnan
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alueella. Projektissa toimii kaksi työntekijää,
jotka toteuttavat kotikuntoutusta perheiden
luona
2
x
viikossa
ja
laativat
kuntoutussuunnitelman,
jota
perheet
toteuttavat itsenäisesti muuna aikana.
Yhteistyössä ovat mukana Savonlinnan
kaupunki ja Tanhuvaaran urheiluopisto.

Kinestetiikka Limukutomossa
Projektin toinen vetäjä, Satu Mehtonen,
osallistui
pitämälleni
kinestetiikan
peruskurssille reilu vuosi sitten. Hän
työskenteli silloin Muistiyhdistyksessä ja koki
kinestetiikan toimintamallin mielekkääksi
lähestymistavaksi
muistisairaan
kanssa
työskentelyssä. Siirryttyään Limukutomoprojektiin, hän otti yhteyttä minuun ja
tiedusteli
mahdollisuutta
pitää
kinestetiikkaohjausta omaishoitajille sekä
heidän hoidettavillensa. Tällainen päivä
toteutettiin
23.3.2015
Karpalokodin
juhlasalissa klo 9-15.
Päivään oli ilmoittautunut 12 henkilöä, mutta
kaikki eivät pystyneetkään osallistumaan
siihen ja porukka supistui seitsemään. Paikalle
saapui vain yksi pariskunta, muut olivat
omaishoitajia ilman puolisoita / hoidettavia.
Tästä syystä päivä ei toteutunut ihan siinä
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merkityksessä mikä oli tarkoitus, koska
ajatuksena
oli
miettiä
avustustapoja
nimenomaan heidän kokemiensa haastavien
tilanteiden pohjalta.
Omaishoidettavat ovat hoitajiensa kuvausten
mukaan fyysiseltä toimintakyvyltä melko
hyväkuntoisia ja pienellä avulla selviytyviä.
Kaikilla ei ole käytössään liikkumisen
apuvälineitä ja osa pystyy liikkumaan hyvin
ulkonakin. Useilla on kokemuksia kaatumisista,
melko ikävistäkin tilanteista. Koska monet
omaishoitajat ovat itsekin ikääntyneitä, heidän
oma fyysinen toimintakykynsä on jo jossain
määrin
rajoittunutta
mikä
aiheuttaa
lisähaasteita
arjen
toiminnoista
selviytymiselle. Merkittävämpää on kuitenkin
psyykkinen rasitus, joka aiheutuu ympäri
vuorokauden muistisairaan kanssa elämisestä.
Koska omaishoidettavat ovat muistisairaita,
kävimme läpi sitä, miten hoidettavan saa
toimimaan paremmin ja ymmärtämään mitä
hänen kanssaan on tarkoitus tehdä. Jos
sanallinen ohjaus ei mene perille, saa asian
viestitettyä paremmin käyttämällä kehollista
kommunikointia. Tähän liittyen teimme
harjoituksia esim. istumasta ylös avustamiseksi
ja kävelyn tukemiseksi. Harjoitusten avulla

kävimme läpi myös sitä, miten liike etenee
erilaisissa tilanteissa ja miten tämä asia
huomioimalla vältytään nostamiselta. Paikalla
ollut pariskunta oli keksinyt itsekin toimivan
tavan istumasta ylös avustamiseksi ja vielä
siten, että siinä hyödynnettiin hoidettavana
omien voimavarojen käyttö. Lisäksi kävimme
läpi omaishoitajien kuvaamia tilanteita, jotka
he kokevat kotona hankaliksi ja yritimme
keksiä ratkaisuja niiden helpottamiseksi.

muistaa
kiinnittää
huomiota
kokonaistilanteeseen eikä vain hoidettavan
toimintakykyyn.

Kokemuksia kurssista
Osallistujilta pyydettiin palautetta päivästä.
Kokonaisarvosanan keskiarvo asteikolla 1-4 oli
3,8. Päivän sisältö olisi muodostunut
antoisammaksi, jos hoidettavat olisivat
pystyneet
osallistumaan
päivään.
Demonstroidut tilanteet eivät vastaa täysin
sitä mitä "aitojen asiakkaiden" kanssa kokeillut
tilanteet. Päivä oli kuitenkin omaishoitajille
tarpeellinen, koska he saivat tärkeää
vertaistukea ja ns. omaa aikaa. Osallistujien
puheista välittyi heidän antaumuksensa
puolisoidensa hoitamiseen, mutta toisaalta
myös tietynlainen väsymys, joka aiheutuu mm.
sosiaalisen elämän rajoittuneisuudesta sekä
parisuhteen
muuttumisesta
hoidettavahoitaja-malliseksi. Tämä olikin hyvä muistutus
itselleni siitä, että hoitotyöntekijänä pitää aina
10

Omaishoitajakurssille osallistujia
Osallistujat kokivat Limukutomon projektin
tarjoamat kotikäynnit tärkeinä ja hyödyllisinä
monella tapaa. Omaishoitajien jaksamisen
kannalta olisi tärkeää, että he saisivat
yksilöllisesti räätälöityä tukea. Viimeiset puoli
vuotta kuntoutusohjaajana työskennelleenä
olen huomannut, että tätä nykyinen sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujärjestelmä ei pysty
tarjoamaan riittävässä määrin. Kolmannen
sektorin tuomat palvelut ovatkin äärimmäisen
tärkeä lisä ja yhteistyötä tulisi lisätä.
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Suomen
Kinestetiikkayhdistys
tekee
yhteistyötä eri järjestöjen kanssa ja pyrkii
vaikuttamaan sitä kautta mm. omaishoitajien
jaksamisen tukemiseen. Tavoitteena on
järjestää omaishoitajakursseja, joissa käydään
läpi sitä, miten kinestetiikka voi tukea /
helpottaa selviytymistä arjen tilanteissa.
Kurssien järjestäminen edellyttää monien
asioiden toteutumista ja "paiskimme"
yhdistyksen hallituksessa töitä asioiden
loksahtamiseksi paikoilleen.
Tarja Vehkaoja
kinestetiikkakouluttaja, kuntoutuksen ohjaaja,
perushoitaja
tarja.vehkaoja@kinestetiikka.fi

Minna Sulanen

KINESTETIIKAN TYÖPAJA JAATISEN
VAMMAISPERHEIDEN
MONITOIMIKESKUKSESSA
Pidin
kinestetiikan
työpajan
pienten
vammaisten lasten perheille Jaatisen Majalla
helmikuussa 2015. Paikalle tuli 7 innokasta
perhettä. lapset olivat alle kouluikäisiä, nuorin
2- vuotias. Pisimmältä tulijat olivat.
Jyväskylästä .
Työpajan tavoitteena oli:
-

miettiä toimivia keinoja selvitä vaikeista ja
raskaista avustustilanteista
avustamisen onnistuminen myös yhden
avustajan voimin
avustajan fyysisen kuormittavuuden
väheneminen
lapsen/nuoren toimintakyvyn
ylläpitäminen
tiedot ja taidot lapsen/nuoren
asentohoidosta, jonka avulla helpotetaan
jäykkyyttä ja lisätään mahdollisesti
liikkuvuutta ja kehonhahmotusta

Lainaan tähän omia sanojani mitä olen
aiemmin kirjoittanut: "Sillä se miten
käsittelemme toista ihmistä vaikuttaa hänen
kehoonsa, mm. jännitystiloihin, asentoon,
liikkumiseen.
11

Jokaisen vammaisen lapsen vanhemman tulisi
saada ohjeita silloin kun lapsi on ihan vauva
siihen miten käsitellä lasta päivittäisten
toimintojen yhteydessä , miten toimia niin että
se aktivoi lasta ja antaa aistituntemuksia
omasta kehosta ja ympäristöstä. Siten
voisimme auttaa ymmärtämää mitä hänessä
ja hänelle tapahtuu, eikä lapsi olisi vain paketti
jota kannetaan paikasta toiseen.
...ja ennenkaikkea lapsen oma osallistuvuus
omaan toimintaan lisääntyy...
Pientä lasta on helppo kantaa ja kysymyksiä
tulikin että ”miten voi kantaa oikeaoppisesti”?
Hyvä on tietysti oikeanlaista kantamistakin
miettiä silloin kun se ei vielä käy raskaaksi,
mutta kun lapsi kasvaa niin kantamiset on
syytä unohtaa.
Jo hyvin pienen lapsen kanssa, jolla on vaikea
liikuntavamma on hyvä miettiä keinoja
-

Miten hän voi olla itse aktiivisesti mukana
eri toiminnoissa ja siirtymisissä?
Miten saamme lapselle tuntemusta hänen
omasta kehosta, jotta hän on eri
toiminnoissa kuitenkin aktiivisesti mukana
vaikka ei juuri pysty siitä itse
suoriutumaan eikä ole se passiivinen
osapuoli?
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Perheet ymmärsivät tämän asian aika äkkiä
työpajassa. Liikuntavammaisen lapsen keho on
heikko jolloin mm nivelille ei tee hyvää jos
nostetaan ja kannetaan. Omia ovalluksiakin
alkoi perheille tulla vaikka alkuun uudet tavat
tuntuvat vierailta ja oman lapsen käsittely tuli
kummasti kömpelöksi kunnes se sopiva tapa
löytyi hetken miettimisen ja kokeilun jälkeen.

tuunata
kotona
jostain
napakasta
materiaalista itse rullan jos ei ole sitä
mahdollista hommata ( vinkki sukulaisille mitä
lahjaksi!) Asentohoitorullaa kokeltiin lapsilla
joilla oli raajoissa ja vartalossa jäykkyyttä. Kun
kroppa pääsi kunnolla rentoutumaan niin
näkyi paljon tyytyväisiä muksujen ilmeitä.
Uskon että moni lähti kotiin tyytyväisin mielin.
Puhetta tuli siitä että kannattaa kotona heti
ottaa työpajassa mietityt keinot käyttöön jotta
niistä pian tulisi pysyvä toimintatapa.
Seuraava työpaja on toukokuussa 2015!
Minna Sulanen
Fysioterapeutti, kinestetiikkakouluttaja
Minna.sulanen@kinestetiikka.fi

Johannes ja Lilja Romppainen 2v.
Kuvassa edessä vasemmalta Laura Sarrola,
Niina Romppainen, Emilia, Urho ja takanaäiti
Sanna Tuisku-Lehto, Johannes Romppainen
sylissä Lilja Romppainen. Takana seisomassa
mummot Pirkko Sarrola ja Tarja Luukkonen

Asentohoidoista tuli myös työpajassa puhe ja
vanhemmat
saivat
itse
kokeilla
asentohoitorullaa miltä se tuntui. He saivat
muutamia vinkkejä siihen miten voi rentouttaa
omaa kroppaa, jännittyneitä hartoita ja
12
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Jaana Ahonen

KINESTETIIKAN TUTOREIDEN
TÄYDENNYSKOULUTUS 26.3. 2015
Tutoreiden opintopäivällä psykologi Minna
Björkman puhui muutosvastarinnasta, jota
harmillisesti tutorit sekä kouluttajat usein
kohtaavat. Hän antoi myös hyviä käytännön
ohjeita oman esityksen laatimiseen esimerkein
havainnoillistaen.
Esitys
koetiin
voimannuttavana ja monet aikovatkin testata
kuulemiaan esimerkkejä.
Sabine Hübsch, teho-sh ja kinestetiikka
kouluttaja
Baselin
yliopistosairaalasta
Sveitsistä puhui kinestetiikan jalkauttamisesta
kirurgisille osastoille. Baselissa kinestetiikalla
on pitkät perinteet ja johtava hoitaja sekä
lähiesimiehet tukevat vahvasti jalkauttamista.
Kirurgisille osastoille on laadittu kinestetiikan
konsepti, joka sisältää jalkauttamisen vaiheet,
selkeät vastuualueet ja niistä vastaavat sekä
arvioinnin.
Koskelan monipuolisesta palvelukeskuksesta
olivat mukana kinestetiikan tutorit ft Päivi Salo
sekä perushoitajat Merja Koronen, Tarja
Pasanen ja Taija Rolig. He olivat valmistelleet
selkeän
ja
monipuolisen
esityksen

kinestetiikan tiestä vahvaksi osaksi Koskelan
arjessa.
”Täyttä elämää Koskelassa kinestetiikan
tuella” posteri on nähtävissä kinestetiika.fi
sivuilla.
Tutoreiden toiminnan tukeminen on tärkeä
osa Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n
toimintaa. Täydennyskoulutuspäivänä tutorit
työskentelivät ryhmissä tuottaen ehdotuksia
toiminnan tukemiselle. Yhdistyksen hallitus sai
monipuolisia ehdotuksia toteutettavaksi.
Tutoreiden verkostoitumista keskenään on
edistettävä ja täydennyskoulutuspäivä antoi
siihen hyvän sysäyksen.

Koskelan tutorit projektiposterinsa edessä.
Vasemmalta Taija Rolig, Tarja Pasanen, Päivi Salo
ja Merja Koronen
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Sabine Hübsch nauttii muutamasta harvasta
auringon säteestä Koukkuniemessä

Psykologi Minna Björkman....Pää kylmänä paineen
alla!
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KINESTETIIKAN
VALTAKUNNALLINEN OPINTOPÄIVÄ
TAMPEREEN KOUKKUNIEMESSÄ
27.3.2015
Kinestetiikan 4. valtakunnallinen opintopäivä
pidettiin
27.3.
2015
Tampereen
Koukkuniemen juhlatalossa. Päiville osallistui
n.
140
kinestetiikasta
kiinnostunutta
eripuolilta Suomea ja sosiaali- ja terveysalan
eri
alueilta.
Opintopäivllä
kuultiin
ajankohtaisia luentoja sekä työskenneltiin
kinestetiikan työpajoissa.

tavoitellaan, meidän täytyy toimia uudella
tavalla.
Kinestetiikka on konkreettinen toimintatapa.
Itse asiassa se on enemmän. Se on
toimintafilosofia. Kinestetiikka on kaikkea sitä
mitä
tarvitaan
kun
puhutaan
asiakaslähtöisyydestä, tasavertaisuudesta ja
toisen
ihmisen
omien
voimavarojen
huomioimisesta. Tavoitteemme uudenlaisia
tekemisen tapoja tarvitsee hyvää johtamista ja
oikenlaista tekemistä. Ammattitaitoa ei opi
koulun penkiltä, vaan tekemällä oikeita
asioita”.

Opintopäivän
avauspuheenvuorossa
Geriatrian professori Jaakko Valvanne kertoi
hauskan tarinan kuinka hänestä tuli
Kinestetiikkayhdistyksen kummi. Hän toimii
kummin roolissa mielellään ja on tavattoman
ilahtunut kinestetiikan levitessä.
”Yksi keskeinen työni tavoite on vaikuttaa
toimintatapojen ja – kulttuurin muuttumiseen.
Niin kauan kun toimimme kuten ennenkin
saamme ihan samanlaisia tuloksia kuten
ennenkin. Jos haluamme uudenlaisia tuloksia,
toimintakykyisiä iäkkäitä, enemmän kotona
asuvia ja lisääntyvästi aktiivisia ihmisiä, eli sitä
mitä koko vanhuustyö tarvitsee ja mitä

Geriatrian prof. Jaakko Valvanne
Kinestetiikkakouluttaja,
Koskinen
luennoi
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geronomi
Merja
kinestetiikasta

muistisairaiden hoitotyössä. Luentonsa lisäksi
Merja piti työpajan, jossa sai konkreettisesti
harjoitella kinestetiikan ideoita musitisairaiden
henkilöiden kohtaamisessa.
Palvelutalo Tervaskannosta olivat läsnä
esimies Susanna Kaunisto sekä lähihoitaja
Laura Jalava. He kertoivat kuinka ¨Hoivakodit
kuntoon¨projektiin
liittyvä
¨Hyvä
teko¨kampanjan myötä kinestetiikka tuli
tutuksi. Virpi Hantikainen yhdessä muutamien
tutoreiden ja kouluttajien kanssa vei
kinestetiikkaa Tervaskantoon työskentelemällä
kaksi
päivää
hoitotyön
arjessa
hoitohenkilöstön kanssa. Virpi kävi lisäksi
kouluttamassa
kahdeksan
hoitajaa
kinestetiikkaan. Kinestetiikka toimii kahdella
tavalla - se tuo elämänlaatua asukkaille ja
jaksamista työntekijöille ja on Kauniston
mielestä perusta kaikelle muulle toiminnalle.
Kaunisto kehoittaa tarkastelemaan kriittisesti
omia toimintatapoja, mikä estää arjen
rakentumasta asukkaiden tarpeista. Kiire vie
pohjan kaikelta. Se on hoitotyön kirosana,
josta on päästävä eroon. Pysähdytään
kuuntelemaan
asukasta.
Muutoksen
kiteyttäminen on kiinni hoitajan tekemistä
valinnoista- jos hoitajalla on aikaa 10min
miten hän sen käyttää? Meneekö hän
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asukkaan viereen vai kahvihuoneeseen?
Työpäivään mahtuu monia tyhjiä 10
minuuttisia.
Tervaskannossa
on
nyt
kinestetiikan
muutosagentteja.
Heillä
on
tavoite
jalkaanuttaa
kinestetiikka
työyhteisöön.
Agenttiryhmä jakaa kokemuksia sekä neuvoo
toisia. Henkilökuntapalavereissa puhutaan
kinestetiikan
käsitteistä
ja
tehdään
perusharjoituksia.
Omahoitajat
ovat
ohjestettu yhdistämään kinestetiikka hoito- ja
palvelusuunnitelmaan. Omahoitajuuden pitää
toteutua ja esimiehen työ on sen seuranta.
Opintopäivään Kaunisto ja Jalava ovat
tyyväisiä. ”Vahvaan käytännön osaamiseen
pohjautuvaan koulutukseen on hyvä tulla ja
lähettää työntekijöitä. Se on aivan eri asia kuin
opintopäivät, jossa istutaan luennoilla
kuunnellen tutkimustuloksia. Sellaisesta on
harvoin hyötyä koko työyhteisölle. Päivä on
ollut antoisa ja työpajoista on saanut
valtavasti uusia niksejä sekä neuvoja varsinkin
muistisairaan ihmisen kohtaamiseen. Niitä
lähdetään kokeilemaan omalla työpaikalla.”

Tervaskannon palvelutalon Laura Jalava ja
Susanna Kaunisto sekä Merja Koskinen
Teho-sh,
kinestetiikkakouluttaja
Sabine
Hübsch Baselin yliopistosairaalasta Sveitsistä
ja fysioteraputti, kinestetiikkakouluttaja Kirsi
Hagström Vaasan keskussairaalasta luennoivat
kinestetiikasta tehohoitotyössä.

Kirsi Hagström ja Sabine Hübsch
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Baselissa
kinestetiikka
on
standardi
tehoyksiköissä ja sen hyödyistä on positiivisia
kokemuksia sekä potilaille että hoitajille.
Samoin Vaasan keskussairaalan teholta on
positiivisia kokemuksia. Tavoitteena on
aloittaa kansaivälinen yhteistyö Sveitsin ja
Suomen
tehohoitoklinikoiden
kanssa.
Opintopäivälle osallistui asiantuntijoita HUS:n
ja TYKS:n tehohoitoklinikoilta. Lisäksi Oulun
yliopistosairaalan tehohoitoyksikkö on tilannut
tehohoitajille
räätälöidyn
kinestetiikan
peruskurssin Kirsi Hagströmiltä. Kinestetiikan
hyötyjä teholla Baselissa ja Vaasassa:
Potilaat
 aikainen mobilisaatio (vakavasti sairaat,
hengityskoneessa
olevat,
adipoosit
potilaat)
 räventio  vähemmän komplikaatioita
 lkkumisen tukeminen
 potilaat osallistuvat liikkumiseen
 potilaat oppivat aktiviteettien aikana
 vähemmän rasitusta
 vähemmän kipua
 potilaan yksilöllisyys etusijalla
 lyhyempi aika teho-osastolla
Hoitajat
 luottavat enemmän itseensä mobilisoinneissa
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 kuormittavuuden väheneminen mobilisoinneissa
 erilainen ymmärrys ihmisen likkumiseen
 mikä on mielekästä, mitä tarkoittaa potilaan kuormittaminen
 intensiivisempi vuorovaikutus potilaan
kanssa
 työstä tullut vaihtelevampaa (tekemällä
oppiminen)
 potilaan ja omaisen arvostaminen
 henkilöstöresurssien järkevämpi käyttö

Kinestetiikka nyt ja tulevaisuudessa
Virpi
Hantikainen
puhui
kinestetiikan
nykytilanteesta
ja
tulevaisuudesta.
Kinestetiikan avulla pyrimme vastaamaan
valtaviin sosiaali- ja terveysalan haasteisiin.
Sosiaali- ja terveysala on strategisesti suurien
muutosten edessä. Nämä haasteet vaikuttavat
suuresti ammattihenkilöstön työhyvinvointiin
sekä hoidon laatuun kaikilla sektoreilla.
Erityisesti kotihoidon merkitys kasvaa
taloudellisista
syistä
ja
siirtyminen
laitoshoidosta
kotihoitoon
kuormittaa
ammattihenkilöstön
lisäksi
myös
omaishoitajia. Kaikissa strategiossa kuten
myös tutkimuksen alueella tiedetään mitä
pitäisi tehdä, mutta miten ja millä keinoin on
puutteellista.
Kinestetiikka

voimavaralähtöisenä toimintamallina kaikilla
hoitotyön alueilla on yksi vastaus kysymykseen
miten?
Huolimatta
hoitotyön
kehittymisestä,
kuntoutus ja toimintakyvyn ylläpitäminen niin
käytännössä kuin koulutuksessakin mielletään
edelleenkin fysioterapeuttien tehtäväksi.
Tämä ajattelumalli ei vastaa sosiaali- ja
terveysalan tämänpäivän haasteita, koska
hoitajat vastaavat potilaista/asiakkaista 24h
vuorokaudessa. Kyseenalaistan myös sen
ovatko
fysioterapiataustaiset
opettajat
parhaita
asiantuntijoita
kuntouttavan
hoitotyön opettajina vai tulisiko hoitotyön
opettajien osaamista vahvistaa tällä alueella.
Toive
kinestetiikan
sisällyttämisestä
peruskoulutuksen opetussuunnitelmiin niin
ammattikorkeakoulu- kuin opistotasoisessa
koulutuksessa tulee jatkuvasti esille opettajien
sekä opiskelijoiden kautta.

Suomen
Kinestetiikkayhdistys
strategiset tavoitteet:

ry:n

Vuoteen 2017 mennessä:
1. Yhdistyksen jäsenmäärä on 1000 jäsentä
2. Yhdistyksen sertifioimia kinestetiikan
laatuyksiköitä on 5
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3. Yhdistyksellä on käytössä näyttöön perustuvaa tutkimustietoa kinestetiikan
vaikuttavuudesta sekä käytössä systemaattinen tiedotuskanava
4. Yhdistyksellä
on
yhteistyösopimus
vähintään kahden valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan järjestön kanssa
5. Kinestetiikan asentohoitomenetelmä on
vakiintunut vähintään kahteen suureen
organisaatioon

Lopuksi
Päivi
Salo
Koskelan
monipuolisesta
palvelukeskuksesta kommentoi tutoreiden
täydennyskouluts - ja opintopäivää:
”On ollut hieno tavata muita tutoreita ympäri
Suomen. Olen oppinut uutta ja vanhat asiat
ovat
kertautuneet.
Samalla
omat
toimintatavat ovat saaneet vahvistusta, tiedän
tehneeni oikein. Näihin päiviin olen
tyytyväinen ja oli mielenkiintoista todeta oman
tilanteen omassa työpaikassa olevan erittäin
hyvä, kun täällä on tavannut tutoreita, jotka
ovat yksin isoissa palvelutaloissa.Sellaisessa
tilanteessa on hankala toimia kunnolla ja
saada jotain aikaiseksi. Opintopäivän työpajat
olivat hyviä, niistä sai paljon. Samoin Jaakko
Valvanteen näkemyksiä oli kiva kuunnella.
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Parasta
on
tutoreiden
yhteistyö
ja
verkostoitumisen aloittaminen. Nyt Helsingin
alueen tutorit ovat verkostoituneet, ja toivon
sen jatkuvan.Tulen mielelläni uudelleen.¨
Jaana Ahonen
Lähihoitaja,
Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n varajäsen
Mediavastaava
Jaana.ahonen@kinestetiikka.fi

Työpajojen purkua Raimo Lappalaisen, Kirsi Hagströmin, Tarja
Vehkaojan ja Merja Koskisen kanssa

Sydämellinen kiitos kaikille päivien järjestäjille, luennoitsijoille ja
etenkin osallistujille. Teitte päivistä ikimuistoisen – tästä on hyvä
jatkaa!
Erityiskiitos päivien tukijoille, jotka mahdollistivat onnistumisen
-

Tampereen kaupunki ja Kontukokoti
oy SCA Hygiene Produts AB
Vivago Oy
SuPer ammattiliitto
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Yhdistyksen hallituksen puolesta Virpi Hantikainen, puheenjohtaja
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Suomen
Kinestetiikkayhdistys

Hoitokoti Tupahoiva Sastamalassa
kinestetiikan laatuyksiköksi

ONNITTELEE!

Tupahoivan sertifiointi Suomen 2. kinestetiikan laatuyksiköksi 27. 3. 2015. Kuvassa vasemmalta
Sanna Tuppurainen, Mervi Rahola, Hannele Salmi ja Tupahoivan johtaja Auli Härkälä.
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Hoitokoti Tupahoiva, joka on muistisairaiden henkilöiden hoitokoti, sertifioitiin Suomen 2. kinestetiikan
laatuyksiköksi 27.3. 2015 kinestetiikan valtakunnallisen
opintopäivän yhteydessä. Tupahoivan henkilökunta on
työskennellyt motivoituneesti ja systemaattisesti kinestetiikan jalkauttamiseksi hoitotyön arkeen. Johtaja Auli
Härkälän (Auli on myös kinestetiikan tutori!) päätös
kouluttaa koko henkilöstönsä kinestetiikkaan on
edesauttanut jalkauttamista. Tupahoivaa auditoitaessa
kinestetiikan eläminen arjessa näkyy ihailtavasti. Hoitajat toimivat aidosti asukaslähtöisesti ja kaikissa
avustustilanteissa mahdollistavat inhimilliset ja omia
voimavaroja
tukevat
liikkumiskokemukset.
Tupahoivassa puhalletaan yhteen hiileen ja opitaan yhdessä. Mieleeni on jäänyt peruskurssilta Tupahoivan
hoitajien kommentti: „ Meillä on niin mukavaa töissä,
ettei ole edes sairaslomia“!
Sertifioinnin aikana katsoimme vaikuttavia videoita
Tupahoivan hoitajien toiminnasta asukkaiden kanssa.
Tupahoivan kohdalla voi sanoa, että MAHDOTON ON
VAIN MIELIPIDE!
Onnea!
Yhdistyksen hallituksen puolesta
Virpi Hantikainen, puheenjohtaja
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Palaute ja yhteydenotot:
virpi.hantikainen@kinestetiikka.fi
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