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Puheenjohtajan palsta 
 

Vuosi 2018 on kään-
tymässä kevättä 
kohti ja iloitsemme 
varmaan kaikki li-
sääntyvästä valon-
määrästä ja pikkuhil-
jaa lämpenevistä 
ilmoista. Tässä leh-
dessä kerromme 

vuoden 2017 tapahtumarikkaasta toimin-
nastamme toimintakertomuksen kautta. 
Joka vuosi pääsemme aina harppauksen 
eteenpäin kinestetiikan saralla.  

Lehdessä kerrotaan myös kinestetiikan laa-
tuyksiköiden sertifiointi prosessista. Sertifi-
oinnista kiinnostuneiden määrä kasvaa 
vuosi vuodelta, joka on osoitus siitä, että 
toimintamallia on lähdetty toden teolla jal-
kaannuttamaan hoito- ja kuntoutustyöhön. 
Tämä osoittaa myös sen, että asiakkaiden 
/ potilaiden kohtaaminen ja avustaminen 
päivittäisissä toiminnoissa kinestetiikan 
periaatteiden mukaan toimii. Kinestetiikan 
uusia laatuyksiköitä on taas sertifioitu kol-
me: Oulunkylän kuntoutussairaala Helsin-
gissä, tehostetun palveluasumisen yksikkö 
Anninpirtti Sastamalassa ja vuorohoitoa ja 
kuntoutusta tarjoava Niittyvilla Kuusamos-
sa. Eskoon Tuki- ja osaamiskeskuksen Pik-
kupihlaja on sertifiointiprosessissa. Sasta-
malan muistisairaiden hoivakodin Tupahoi-
van sertifikaatti uusittiin seuraavaksi kol-
meksi vuodeksi. Voitte lukea yksiköiden  

 

 

 
kuulumisia sertifiointiprosessista ja mitä 
merkitsee olla kinestetiikan laatuyksikkö.  

Olemme yhteistyössä TV-Tuotanto Petri 
Merta ky / Mertavisionin kanssa tehneet 
viisi kinestetiikan lyhytvideota, joista kaksi 
kehitysvammaisten henkilöiden kanssa 
työskenteleville, kaksi vanhustyöhön ja yksi 
kokoomavideo kinestetiikasta. Kaikki tule-
vat YouTubeen katsottavaksi. Seuratkaa 
sosiaalista mediaa videoiden ilmestymis-
ajankohdasta. 

Tämä kevät ja koko vuosi on myös jännit-
tävää aikaa, miten saamme kinestetiikan 
toimintamallin toimimaan lähihoitajan ope-
tussuunnitelmassa. Olemme rakentaneet 
kinestetiikkaa ns. ”punaisena lankana” läpi 
koko koulutuksen yhdessä Jyväskylän kou-
lutuskuntayhtymä Gradian (entinen JAO) 
kanssa. Pilotti on alkamassa ja odotukset 
korkealla! Tärkeää on myös aloittaa suun-
nittelutyö kinestetiikan sisällyttämiseksi 
sairaanhoitajan opetussuunnitelmaan. Toi-
vomme olevamme viisaampia vielä tämän 
vuoden aikana.  

Yhdistyksen hallitus kokoontuu 21. - 22.4 
strategiakokoukseen suunnittelemaan tule-
vien vuosien suuntaviivoja. Lähtökohtana 
on kuten aina kinestetiikan valtakunnalli-
nen kehittäminen. Olemme saavuttaneet jo 
paljon, paljon on vielä tehtävää ja paikoil-
leen ei pidä jäädä.  

Oikein hyvää kevättä kaikille lukijoillemme. 

- Virpi -   
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Yhdistyksen uusi kummi 
	

Loppuvuodesta 2017 toi-
votimme tervetulleeksi 
uuden kummimme, kan-
sanedustaja Merja Mäki-
salo-Ropposen. Hän toimii 
myös Muistiliiton hallituk-
sen puheenjohtajana. 

Helmikuussa Virpi Hantikainen ja hallituk-
semme jäsen Marjo Vallius-Hyttinen tapa-
sivat Merjan eduskunnassa ja keskuste-
limme yhteistyömme linjauksista tulevina 
vuosina. Seuraavat asiat koimme ajankoh-
taisiksi: 

1. Kinestetiikan sisällyttäminen sairaan-
hoitajien koulutusohjelmaan 

- Edustaja Mäkisalon mielestä kinestetii-
kan sisällyttäminen sairaanhoitajan 
koulutusohjelmaan on välttämätöntä. 
Haasteena on yksittäisten AMK:n omat 
opetussuunnitelmat (ei valtakunnallisia 
kuten lähihoitajakoulutuksessa). 

- Kartoitamme ammattikorkeakouluja, 
jotka olisivat kiinnostuneita lähtemään 
kehittämään aihetta kanssamme. Lähi-
hoitajien koulutuksessa olemme pitkäl-
lä Jyväskylän GRADIA:n kanssa ja ki-
nestetiikka on vuoden 2018 uudessa 
opetussuunnitelmassa. 

2. Yhteistyö Muistiliiton kanssa 
- Hoitotieteen tutkimusseura (HoTus) 

tekee parhaillaan meta-analyysiä lääk-
keettömien hoitokeinojen käytöstä 
muistisairaiden hoitotyössä. Lisäksi et-
sitään hyviä käytäntöjä, joista ei ole 
vielä olemassa tutkimustietoa. Kineste- 

 
 
tiikan voimavaralähtöinen toimintamalli 
kuuluisi tähän alueeseen. Virpi Hanti-
kainen tapaa Muistiliiton toiminnanjoh-
taja Eila Okkosen huhtikuussa yhteis-
työsuunnitelmien merkeissä.  

- Kinestetiikan vaikuttavuudesta muisti-
sairaiden hoiva- ja hoitotyössä tarvi-
taan näyttöäkin ja suunnitelmissa on 
väitöskirja tältä alueelta.  

3. Merja Mäkisalon kummin rooli 
- Kinestetiikan esille tuominen sopivissa 

tilaisuuksissa 
- Osallistuu esim. yhdistyksen opintopäi-

ville luennoitsijana 
- Kirjoittaa jäsenlehteen (ensimmäinen 

kirjoitus 2/2018 jäsenlehteen) 

Kuten näette, on suunnitteilla suuria asioi-
ta, jotka veisivät taas kinestetiikan valta-
kunnallista laajenemista eteenpäin. Joten 
pidetään peukut pystyssä ja toivotaan on-
nistumista! 

 
 

- Virpi Hantikainen ja  

Marjo Vallius-Hyttinen - 
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Otteita toimintakertomuksesta 2017 
 
Vuosi 2017 oli yhdistyksen yhdeksäs toi-
minta- ja tilikausi. 

Koulutustoiminta 

Yhdistys jatkoi koulutustoiminnan kehittä-
mistä ja laajentamista. Koulutusmateriaalia 
päivitetään, kehitetään ja koulutuksen laa-
tua valvotaan aktiivisesti. Myös omaishoita-
jakurssien opetusmateriaalin kehittämistä 
jatkettiin.  

Vuoden aikana kouluttajat, yhteistyössä 
yhdistyksen sekä sosiaali- ja terveysalan 
järjestöjen kanssa toteuttivat 139 perus-
kurssia, joihin osallistui noin 3000 hoi-
toalan ammattilaista. Lisäksi järjestettiin 17 
syventävää kurssia, neljä liikkumista ja 
asentohoitoa tukevaa asentohoitokoulutus-
ta sekä 21 omaishoitajakurssia/työpajaa. 
Kouluttajat ja tutorot pitivät Kinestetiikan 
informaatiotilaisuuksia eri puolilla Suomea 
38 kappaletta. Uusia tutoreita valmistui 28 
ja kinestetiikkakouluttajia 10. 

Kinestetiikan kuudes valtakunnallinen opin-
topäivä pidettiin 2.11. Tampereella kineste-
tiikan 20-vuotistaipaleen kunniaksi. Päivä 
keräsi lähes 200 osanottajaa. Kinestetiikan 
tutoreiden täydennyskoulutuspäivä pidet-
tiin 3.11. Tampereella. 

Kouluttajien täydennyskoulutusviikonloppu 
yhdistettynä omaishoitajien toimintapäi-
vään pidettiin 22.-24.9. Nuuksiossa. Suo-
men Kinestetiikkayhdistys ry:n hallitus va-
litsi 22.9. pitämässään hallituksen kokouk-
sessa Sari Ervastin vuoden tutoriksi.  

Otteita toimintasuunnitelmasta 2018 
 
Jäsenistö 
Tulevan toimintakauden aikana panoste-
taan edelleen jäsenhankintaan. Kinestetii-
kan kursseille osallistuvia motivoidaan liit-
tymään jäseneksi jakamalla tietoa yhdis-
tyksen toiminnasta. Jäsenetujen kehittä-
mistyötä jatketaan. 

Oma koulutustoiminta 
Yhdistys jatkaa oman koulutustoiminnan 
kehittämistä ja laajentamista. Vuonna 2018 
tärkeimmät toteutettavat koulutukset: 

• Kinestetiikan tutoreiden täydennyskou-
lutuspäivä 

• Kinestetiikkakouluttajien vuosittainen 
täydennyskoulutustapahtuma 
 

Kentällä tapahtuva koulutus ja tiedottami-
nen ovat tärkeä osa yhdistyksen koulutus-
toimintaa. Kasvavalla tutorjoukolla jatke-
taan aktiivista toimintaa paitsi tutoreiden 
omissa työyhteisöissä niin myös niiden ul-
kopuolella.  

Koulutusmateriaalin kehittäminen 
• Kinestetiikan oppikirja yhteistyössä PS-

kustantamon kanssa syksyllä 
• Kinestetiikan liikkumista ja toimintoja 

tukeva asentohoito kirjanen keväällä 
• Kinestetiikan omaishoitajaopas julistee-

na vuoden alkupuolella 
• Kinestetiikan videot kotihoidossa ole-

vien asiakasryhmien avustamisesta Hel-
singin seudun omaiset ja läheiset ry:n 
Pollin kanssa alkuvuodesta. 
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Koulutusyhteistyö 
• Yhdistyksen hyväksymät kouluttajat 

toteuttavat kinestetiikan perus-, syven-
täviä ja asentohoitokoulutuksia. Lisäksi 
tällä tavoin koulutetaan myös yhdistyk-
sen toiminnalle tärkeät tutorit ja uudet 
kouluttajat. Koulutukset tuotetaan yh-
teistyössä tilaajaorganisaatioiden kans-
sa, yhdistyksen hyväksymän ja tuotta-
man materiaalin tukemana. Vuodessa 
tällä tavoin koulutetaan yli kolme tuhat-
ta hoitoalan ammattilaista kinestetiikan 
osaajiksi. 

• Vuoden 2018 aikana toteutetaan ja pi-
lotoidaan yhteistyössä Jyväskylän ai-
kuisopiston (JAO) kanssa kinestetiikan 
sisällyttäminen lähihoitajan opetus-
suunnitelmaan. 

 

LEIRI- JA KURSSITOIMINTA 

 

Jatketaan kurssien markkinointia ja yhteis-
työkumppaneiden kartoittamista kurssien 
toteuttamiseksi. Järjestetään kinestetiikan 
yksipäiväinen tapahtuma syyskuussa liikun-
tarajoitteisille henkilöille ja heidän perheil-
leen / avustajilleen. 

- Raimo Lappalainen - 

Tehohoidon yhteistyötapaaminen 
 

Kinestetiikka tehohoidossa yhteistyöta-
paaminen järjestettiin Vaasan keskussai-
raalassa 14.2.2018. Mukana oli tehohoi-
dossa työskenteleviä hoitajia Oulun yliopis-

tollisesta sai-
raalasta sekä 
Kokkolan, Sei-
näjoen ja Vaa-
san keskussai-
raaloiden te-
hoilta. 

Päivän aikana kävimme läpi kokemuksia 
kinestetiikan toimintatavan toteutumisesta 
tehoilla. Kouluttaja Kirsi Hagström kertoi ja 
referoi kuulumisia Keski-Euroopan tehoyk-
siköistä. Myös käytännön harjoituksia eh-
dittiin harjoitella. 

Päivän päätteeksi totesimme kuinka tärkei-
tä ja voimaannuttavia tapaamiset ovat. 
Kinestetiikka kehittyy koko ajan, siksi ko-
kemusten ja ideoiden vaihto eri tehojen 
kanssa on tärkeää. Teholla työskentely on 
tiimityötä, jossa jokaisella on tärkeä rooli 
potilaan hoidon kannalta. Totesimme yh-
teistuumin kuinka moniammatillinen yhteis-
työ hoitajien, terapeuttien ja lääkäreiden 
välillä on tärkeää potilaan parhaan mahdol-
lisen hoidon saavuttamiseksi. 

Osallistujat lähtivät kotimatkalle mukanaan 
repullinen uutta intoa ja ehkä hipullinen 
uutta tietoakin mukanaan. Seuraavaksi 
tapaammekin syksyllä Seinäjoen keskussai-
raalan uudessa tehohoitoyksikössä. 

- Kirsi Hagström - 
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Kuulumisia kinestetiikan laatuyksi-
köstä – Tupahoiva, Sastamala 
 

Kohta kolme kuukautta olen ollut työssä 
Tupahoivassa. Tiesin, että tässä kodissa 
käytetään kinestetiikan toimintamallia, 
mutta tiesinkö ihan oikeasti mitä se pitää 
sisällään? En tiennyt. 

Tupahoivan arjessa, asukas saa herätä 
aamulla omaan rauhalliseen tahtiinsa. Hän-
tä voidaan hellästi herätellä, halaten, jalko-
ja kevyesti sivellen tai hieroen. Samalla 
voidaan jutella alkavan päivän tapahtumis-
ta. Kaikissa arjen toimissa avustan ja oh-
jaan asukkaitamme. Pyrimme aina asukaan 
omaan toimintaan ja otamme hänen voi-
mavaransa huomioon. Pienilläkin asioilla on 
merkitystä. Asukkaamme saavat itse valita 
mieleiset vaatteensa, erilaiset ehostukset 
tehdään jo tutuksi tulleeseen tyyliin. Näitä 
tyylejä on meillä 16 erilaista, niin kuin on 
asukkaitakin.  

Esimerkiksi parranajokin sujuu useammilta, 
kun saa pitää hoitajan kädestä kiinni. Tuttu 
liikerata löytyy edelleen, kun sitä herätel-
lään omalla liikkeellä. 

Ruokailussa olen saanut avustaa, jos siihen 
on ollut tarvetta. Kysyn aina asukkailtam-
me mitä hän haluaa syödä ja juoda. Päi-
väthän ovat erilaisia, joskus sitä haluaa 
juoda vaikkapa maitoa ja toisena päivänä 
vettä. Pyrimme omatoimisuuteen myös 
ruokailuissa. Ehkä avustan ensimmäiset 
pari lusikallista, ohjaan käden lusikalle ja 
sitten jo saattaa se tuttu liikerata löytyä. 

 

 

 
Minulla on ollut siinä oppimista, että ruo-
kailuun saa kulua aikaa. Joskus se on hiu-
kan sottaista ja sorminkin syödään, mutta 
se on aina positiivista, kun suoriutuu itse 
päivän toiminnoista. 

On ollut hienoa oppia, kuinka siirtymiset 
esim. tuoliin ja sänkyyn sujuvat. Sylin kaut-
ta siirtymiset olivat minulle täysin uutta ja 
opin myös, miten liikkumista tuetaan ke-
hon kovista kohdista. Minulle on annettu 
aikaa oppia uusia avustamistapoja. Yhteen 
hiileen puhaltava henkilökunta opastaa ja 
neuvoo. 

 

Kodissamme tarjoamme päivittäin miele-
kästä toimintaa, paljon musiikkia, pelejä, 
liikuntaa ym. Myös omaiset osallistuvat 
hyvin paljon kodin arkeen. 

On ollut hienoa saada olla läsnä kotimme 
arjessa. Läsnä ollen, halaillen ja elämän 
matkaa jatkaen. Arvokas vanhuus asuk-
kaalle ja minulle iloinen päivä työpaikalla. 

- Hanna Alajoki - 
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Kuulumisia kinestetiikan laatuyksi-
köstä – Niittyvilla, Kuusamo 
 

”Jokainen asiakas on meille ainutlaa-
tuinen” 

Kuusamon Niittyvilla on panostanut kines-
tetiikan laatuyksikkö sertifikaatin saami-
seen ja se näkyy yksikön toiminnassa jo 
ovesta sisään astuessa. Sertifikaatti on 
myönnetty ja se luovutetaan toukokuussa 
2018 Niittyvillan henkilökunnalle.  

Niittyvilla on Porkkatörmällä Porkkapirtin 
toimintakeskuksen sisällä sijaitseva yöval-
vonnallinen yksikkö. Sotainvalidien ja –
veteraanien laitoskuntoutuksen lisäksi pal-
veluita ovat vuorohoito, kuntoutus ja tila-
päinen asuminen. Niittyvillassa on 18 asia-
kaspaikkaa ja se tarjoaa ympärivuoro-
kautista vuorohoitoa ja kuntoutusta de-
mentoituneille, psykogeriatrisille, monisai-
raille ja fyysisesti heikkokuntoisille asiak-
kaille.  

Kinestetiikkayhdistyksen hallituksesta Rai-
mo Lappalainen ja Virpi Hantikainen suorit-
tivat molemmat vaaditut auditoinnit ja oli-
vat vaikuttuneita näkemästään, kokemas-
taan ja kuulemastaan. Tässä muutamia 
huomioita auditointien aikana: 

”Sängyissä ei ole laitoja ylhäällä, jolloin 
asiakas pääsee itse määräämään liikkumi-
sesta. Voi tarvittaessa nukkua lattialla pat-
janpäällä, jolloin sitomista ja liikkumisen 
rajoittamista ei tarvitse tehdä sängystä 
putoamisen ehkäisemiseksi. Päiväsaikaan 
asiakkaat voivat vapaasti valita paikkansa  

 
 

missä levätä, esim. sohvalla päivälepo yh-
teisessä tilassa on mahdollista.” 

”Karkailu on asioilla käymistä, lenkkeilyä.” 

”Uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden 
perehdyttäminen kinestetiikkaan on syste-
maattisesta ja sitä kehitetään koko ajan. 
Tämä näkyy hyvin peruskurssille osallistu-
neiden yksikön työntekijöiden osaamisena, 
vaikka kurssia ei ole vielä käyty.” 

Millaisena Niittyvillan henkilökunta on ko-
kenut sertifiointi prosessin? Pyysimme heil-
tä ajatuksia omista kokemuksistaan. 

”Oppinut ajattelemaan eri tavalla asioista 
ja ajatus kulkee koko ajan mukana työs-
kentelyssä. Antanut motivaatiota työsken-
telyyn, kun on saanut oppia ja uusia 
"avaimia" asiakkaan kohtaamiseen erityi-
sesti omaa luovuutta käyttäen. Saanut ha-
lun oppia ja kehittyä ja sama jatkuu tästä 
eteenpäin.” 

”Erittäin positiivia työkaluja arkeen ja muis-
tutusta hyvin asiakkaan kohtaamisesta.” 

”Työ on muuttunut asiakaslähtöisemmäksi. 
Työyhteisössä pohditaan asioita yhdessä, 
olemme lähentyneet keskenämme. Työ on 
keventynyt.” 

”Valtavan paljon saanut omaan työhön 
työvälineitä, fyysisesti ja henkisesti. Läsnä-
olon tärkeyden merkitys muistiasiakkaan 
kanssa on valtava.” 
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”On nähty, miten kehitytään ja vedetään 
yhtä köyttä kaikki. Jokainen saattoi tuntea 
jossakin vaiheessa uskonpuutetta, mutta 
yhdessä toisiamme tsempaten saimme 
työmme ja asiakkaat näkyväksi. Ollaan val-
tavan ylpeitä, meitä kaikista. Sarin (tutori) 
ja Helin (esimies) tuki on äärettömän tär-
keää.” 

Lisätietoja Niittyvillasta 

http://www.kuusamo.fi/palvelut/vuorohoito 

 

Alkamassa on kampanisujen leipominen. 
Vasemmasta oikealle: Tyyne Heikkinen, 
Heli Lusminki, Tiia Hokkanen, Riikka Kurvi-
nen, Riitta Limma, Helli Ronkainen, Ylhääl-
lä: Oili Lämsä, Jonne Huttu, Teemu Hanhe-
la. 

- Niittyvillan henkilökunta - 

Kuulumisia kinestetiikan laatuyksi-
köstä – Anninpirtti, Sastamala 
 
Päätös, että kinestetiikkaan panostetaan, 
tehtiin Sastamalan kaupungin asumispalve-
luissa jo vuosia sitten. Kinestetiikan merki-
tys asukkaiden kohtaamisessa, avustami-
sessa ja tukemisessa nähtiin tärkeänä. Pa-
nostus näkyi siinä, että kinestetiikan perus- 
ja syventävät kurssit mahdollistettiin koko 
asumispalveluiden henkilökunnalle ja asu-
mispalveluyksiköihin koulutettiin tutoreita. 
Vuonna 2017 kinestetiikkakouluttajaksi 
valmistui asumispalveluiden lähihoitaja Mil-
la Lavikainen.  

Kinestetiikka-koulutukset jatkuvat aktiivi-
sesti edelleen: Milla kouluttaa peruskursse-
ja ja syventäviä kursseja hankitaan yhteis-
työssä paikallisen oppilaitoksen kanssa. 
Kinestetiikan juurruttamiseen asumispalve-
luissa on etsitty uusia muotoja. Milla on 
kiertänyt kaikissa yksiköissä jakamassa 
osaamistaan ja tutorit ovat järjestäneet 
kinestetiikkapäiviä, jotka ovat pitäneet si-
sällään kinestetiikan työpajoja. 

Sastamalan kaupungin asumisyksikkö An-
ninpirtti palkittiin vuonna 2016 La Carita-
säätiön palkinnolla ja vuonna 2017 Sitran 
työelämäpalkinnolla. Jotain oleellista kui-
tenkin tuntui puuttuvan. Vuoden 2017 lo-
pussa anninpirttiläiset tekivät ratkaisun 
kinestetiikan sertifikaatin hakemisesta ja 
organisaatio antoi tähän tukensa. Päätös 
hakea sertifikaattia odotti oikeaa hetkeä, 
se kypsyi hiljalleen henkilökunnan sekä 
esimiehen mielissä. Lopullisen sysäys ta-
pahtui, kun Yle halusi kuvata tv-ohjelmaa 
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Anninpirtissä suomalaisesta työelämän 
murroksesta. Anninpirtin kinestetiikan serti-
fikaatin hakuprosessi on punaisena lankana 
syksyllä ulos tulevassa tv-ohjelmassa ja 
siinä seurataan erityisesti ensimmäisen 
auditoinnin tapahtumia Anninpirtissä. Odo-
tamme jännityksellä, millaisen ohjelman 
syksyllä näemme. 

Kinestetiikan sertifikaatin hakuprosessi ei 
ollut mikään ”helppo nakki”. Siinä tarkas-
teltiin laajasti Anninpirtin toimintaa, henki-
lökunnan asennetta ja osaamista, mutta 
kaikista tärkeimpänä asukkaan asemaan ja 
hänen kohtaamistaan. Ensimmäinen audi-
tointi meni jännityksestä johtuen kuin su-
mussa tv-kuvaajien hääriessä ympärillä ja 
valospottien loistaessa, mutta onneksi Virpi 
Hantikainen piti langat käsissään ja audi-
tointi hoidettiin määrätietoisesti maaliin. 
Ensimmäisestä auditoinnista saimme suulli-
sen ja kirjallisen palautteen Virpiltä. Käsit-
telimme auditoinnin palautteen henkilöstö-
kokouksessa ja kirjallinen palaute tulostet-
tiin kaikkien luettavaksi.  

Toinen auditointi päivä valkeni paukkuvas-
sa pakkasessa ja perhosia oli vatsanpoh-
jassa asukkailla sekä henkilökunnalla, mut-
ta erityisesti esimiehellä Aulilla. Olimme 
yhdessä päättäneet asukkaiden ja henkilö-
kunnan kesken, että emme yritä olla mi-
tään muuta kuin olemme ja nautimme tu-
levasta päivästä oppimisen merkeissä sekä 
otamme neuvot ja ohjeet vastaan avoimin 
mielin. Kinestiikan auditoija Raimo Lappa-
lainen saapui meille hyväntuulisena kan-
nettavan tietokoneensa kanssa ja siitä se 
auditointipäivä taas alkoi. Raimo sai luotua 

rauhallisen sekä luontevan tunnelman ja 
hetken kuluttua unohdimme jo hänen läs-
näolonsa. Raimo seurasi huomaamatto-
masti päivän etenemistä Anninpirtissä olin-
paikkaansa vaihdellen ja ahkerasti muis-
tiinpanoja tehden. Välillä Raimo jutteli 
asukkaiden, omaisten ja henkilökunnan 
kanssa. Päivän päätteeksi Raimo antoi sa-
nallisen palautteen Anninpirtin asukkaille ja 
henkilökunnalle yhteisen kahvihetken lo-
massa. Eräs asukas tuumi seuraava päivä-
nä, että ”sen mukavan pojan olisi ottanut 
Anninpirttiin pidemmäksikin ajaksi.”  

 

Anninpirtin yhteisö kuuntelemassa pa-
lautetta auditoinnista kahvittelun lomassa 

 

Kinestetiikka sertifikaatin hakeminen antoi 
yhden uuden yhteisen tavoitteen anninpirt-
tiläisille. Sertifikaatti teki Anninpirtin henki-
lökunnan osaamisen näkyväksi ja vahvisti 
jälleen uskoa siihen, että teemme oikeita 
asioita siitä näkökulmasta, että asiak-
kaamme ovat oman elämänsä asiantunti-
joita ja meidän tärkein yhteistyötaho. Serti-
fikaatti haastoi meidät jälleen myös tarkas-
telemaan toimintaamme: kuinka aktiivinen 
toimija asukas on? Mitä rutiineja tavassa 
tehdä työtämme edelleen on? Me Anninpir-
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tissä ajattelemme, että kinestetiikka on 
hoitotyömme kivijalka, johon toimintafilo-
sofiamme pohjautuu.  

Olemme tehneet paljon työtä kinestetiikan 
juurruttamiseksi toimintaamme, se työ ei 
joka kohdassa ole ollut kivutonta. Sillä on 
kuitenkin saavutettu se, että asukas on 
ainulaatuinen, jonka voimavaroja me 
voimme vahvistaa vastaamalla hänen to-
dellisiin tarpeisiinsa ja toiveisiinsa. Kineste-
tiikka on tuonut meille yhden yhteisen An-
ninpirtin, jossa asukas, omaiset ja henkilö-
kunta pelaavat samassa joukkueessa. 

Henkilökunnan ajatuksia sertifikaatin toi-
sesta auditoinnista: 

”Ensin oli sellainen tunne, ettei tästä tule 
mitään. Ekan auditoinnin jälkeen ei enää 
jännittänyt. Toisena auditointipäivänä en 
ehtinyt edes ajatella koko asiaa.” 

”En uskonut, että mitään sertifikaattia ikinä 
saadaan. Ollaan vielä niin raakileita. Olen 
kyllä aika vaativa. En ollut töissä auditoin-
tipäivinä. Oli se iloinen yllätys, kun viesti 
tuli.” 
 
”Alkuun tuntui, ettei olla vielä valmiita. Pit-
kä matka on takana, kun miettii mistä läh-
dettiin liikkeelle.” 
 
”En ole jännittäjä, mutta kun oltiin asuk-
kaan luona ja Raimo oli siellä, niin kyllä 
jännitti. Yhtään en muista, mitä se kysyi tai 
mitä vastasin.” 
 
”Kun oli saatu yhteinen tavoite ja päämää-
rä, niin huomasi, kuinka porukka innostui 

tekemään ja kokeilemaan. Hakuprosessi 
sai aikaan, sen että kinestetiikka juurtui 
yksikön toimintaan lopullisesti.” 
 
”Aina ei voi valita, mitä töitä tekee. 
Usein voi valita, miten ne tekee. 
Aina voi valita, millä asenteella ne tekee” 
 
 

- Milla Lavikainen, Auli Kanerva 
ja Mervi Marttila - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
	

	

	

	

	

	

	



	

	

12	

Kuulumisia kinestetiikan laatuyksikkö 
prosessista – Pikkupihlaja, Seinäjoki 
 

Auditointiin oli Pikkupihlajassa valmistau-
duttu pitkään. Jo viime keväänä Pikkupihla-
jan kehittämispäivässä Haudan Seppo oli 
yhdessä Pikkupihlajan henkilökunnan kans-
sa miettimässä kinestetiikan laatuyksikön 
kriteereitä ja sitä, kuinka voimme niihin 
yhdessä sitoutua. On saatu kinestetiikasta 
koulutusta, harjoiteltu yhdessä ja erikseen. 
On kuvattu videon pätkiä ja opittu niistä 
lisää. On pohdittu, miten kinestetiikka nä-
kyy Pikkupihlajassa ja miten sen hyödyn-
täminen vaikuttaa lasten elämään.  

 

Ronja kävelee upeasti, kun tuetaan kevy-
esti lantiosta. 

 

 

 
Tällä viikolla auditoija Raimo Lappalainen 
vieraili yksikössämme. Oikeastaan mikään 
ei ole hirveämpää kuin, että joku tulee vie-
reen arvioimaan työskentelyä, samalla teh-
den muistiinpanoja. Tästä vielä puuttuisi 
kauluspaita ja kravatti arvioijan pukeutumi-
sessa, niin halvaus olisi valmis. Toisin kui-
tenkin kävi. Alkuun toki jännitettiin ja kaik-
ki ei tainnut aivan putkeen mennä, huoma-
sivathan lapsetkin hoitajien jännittämisen. 
Vaaleanharmaa huppari päällä istuva rau-
hallinen ja toiset huomioon ottava Rami 
herätti aamun mittaan hoitajien ja lasten 
luottamuksen. Jännitys sai pikkuhiljaa väis-
tyä. 

Tilalle tuli iloa ja innostusta. Päivään kuului 
arjen lisäksi keskustelua laatuyksikön kri-
teereistä ja kuvattujen videoiden katsomis-
ta. Ramilta saimme myös vinkkejä, mitä 
meidän vielä tulisi kehittää toiminnassam-
me ja mitä voisi kokeilla tehdä hieman eri 
lailla.  

Kaiken kaikkiaan käynti kannusti ajattele-
maan rentouden ja rauhallisuuden merki-
tystä avustustilanteissa. Kiitostakin saim-
me, mikä tietysti hoitajana aina lämmittää 
mieltä. Kaikin puolin päivä oli meille töissä 
olleille hoitajille antoisa.  

 

- Hanna Borén ja Tiina Hakala - 
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Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayh-
tymän ja Suomen Kinestetiikkayhdis-
tys ry:n kumppanuus 

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja 
Suomen Kinestetiikkayhdistys ry ovat sopi-
neet yhteistyöstä ja kumppanuudesta hel-
mikuussa 2018. Tuki- ja osaamiskeskus 
Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen 
tuottaja ja kehittäjä. Kuntayhtymä tarjoaa 
kehitysvammaisten erityishuollon lisäksi 
muun muassa tulkkipalveluja vammaispal-
velulain perusteella, lastensuojelupalveluita 
lapsille, nuorille ja heidän lähiverkostoilleen 
sekä täydennyskoulutusta erityistä tukea 
tarvitsevien asiakkaiden parissa työskente-
leville ammattilaisille. 
 
Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on edelläkä-
vijä kinestetiikan toimintamallin koulutta-
misessa ja hyödyntämisessä kehitysvam-
maisten henkilöiden ja heidän perheidensä 
tukemisessa. Yhteistyön ja kumppanuuden 
tavoitteena on ylläpitää ja kehittää kineste-
tiikan toimintamallia vammaispalveluissa 
henkilöstön johdonmukaisella kinestetiikan 
kouluttamisella, kehittämis- ja tutkimustie-
don avulla sekä erilaisten viestintäkanavien 
kautta.  

 

	

 

 

Kinestetiikan kehittäjä Lenny Maietta 
on poistunut keskuudestamme 
	

	

 
Olemme saaneet surullisen uutisen kineste-
tiikan perustajan Lenny Maiettan kuole-
masta 31. tammikuuta kotonaan Santa 
Feessä Yhdysvalloissa. 

Ilman Lennyn uskomatonta vuosien työpa-
nosta miehensä Frank Hatchin kanssa, 
meillä ei olisi kinestetiikkaa hoitotyössä. 

Kouluttajillamme Virpi Hantikaisella, Satu 
Kanasella ja Virpi Koposella oli kunnia saa-
da olla Lennyn oppilaina Sveitsissä. 

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry. lähettää 
syvimmät osanottomme hänen miehelleen 
Frankille, Lennyn perheelle ja läheisille. 
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Kinestetiikan koulutus sosiaali- ja 
terveydenhuollon esimiehille 
 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot 
kaikkialla Suomessa kouluttavat vuosittain 
n. 3000 hoitajaa, fysioterapeuttia ja toimin-
taterapeuttia akuutti-, vanhus- vammais-, 
ja kotihoidossa henkilöstöään kinestetiikan 
voimavaralähtöiseen toimintamalliin.  
 
Ammattihenkilöstön koulutuksen tavoittee-
na on kouluttaa henkilöstöä kohtaamaan 
potilas / asiakas tavalla, joka tukee hänen 
omia voimavarojaan kaikissa päivittäisissä 
toiminnoissa sekä ylläpitää henkilöstön 
työmotivaatiota ja edistää työhyvinvointia. 
Toimintamallilla edistetään potilas / asia-
kaslähtöistä työskentelyä, henkilöstön tuki- 
ja liikuntaelinvaivojen ja sairaslomien vä-
henemistä ja siten kinestetiikasta hyötyy 
koko organisaatio.  
 
Kursseille osallistuneiden ja esimiesten ko-
kemuksia: 
 
”Potilaista on löytynyt enemmän voimava-
roja kuin olisi ikinä uskonut.” 

 
”Avustustilanteet ovat rauhoittuneet ja si-
ten asiakkaan vastustus ja aggressiivisuus 
vähentynyt.” 
 
”Jäykät asiakkaat ovat vähemmän jäykkiä!” 
 
”Työ on keventynyt, pienellä avulla potilas 
pääsee itse ylös vuoteesta.” 
 

 
 
 
 
”Henkilöstön sairauspäivien sekä tuki- ja 
liikuntaelinvaivojen määrä on vähäinen. 
Vaihtuvuus on pientä. Eläköityneet työnte-
kijät haluavat jatkaa sijaisina osana arke-
amme.” 
 
”Ihmetys oli suuri, kun aikaisemmin juuri 
se minun silmissäni ”kahden hoidettava” ja 
nosturilla nostettava ihminen muuttuukin 
yhden avustettavaksi kinestetiikan avulla.” 
 
Kinestetiikan toimintamallin jalkautuminen 
vaatii asian jatkuvaa esillä oloa ja erityises-
ti esimiesten tukea ja sitoutumista. 
 
Toimintamallin hyödyntämisen haasteita 
ovat usein vaikeus muuttaa rutiineja, opi-
tun uuden toimintatavan ylläpitäminen ja 
uusien toimintatapojen juurruttaminen hoi-
totyön arkeen. 
 
Esimiehille suunnatun kinestetiikan koulu-
tuksen tavoitteena on antaa tietoa kineste-
tiikasta ja sen hyödyistä, mitä ja miten 
kursseilla opitaan sekä miten esimies voi 
tukea henkilöstöään kinestetiikan juurrut-
tamisessa.  
 
Koulutus muodostuu yhdestä kokonaisesta 
koulutuspäivästä klo 8-16 sekä kouluttajan 
tarjoamasta henkilökohtaisesta tuesta kou-
lutuspäivän jälkeen.   
 
Esimieskoulutusten tarjontaa lisätään vuo-
sittain. Koulutuksista kiinnostuneita sosiaa-
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li- ja terveydenhuollon organisaatioita, jot-
ka haluavat järjestää koulutuksen oman 
työyhteisön esimiehille, pyydetään otta-
maan yhteyttä Suomen Kinestetiikkayhdis-
tys ry:n pj Virpi Hantikaiseen. 
 
Kouluttaja 
• Virpi Hantikainen, esh, TtT, dosentti 

(hoitotiede), kinestetiikkakouluttaja 
 
Koulutuspäivät Paikka 2018 
Joensuu, avoin Karelia AMK  
Helsinki 17.9.2018  Kivelän monipuoli- 

nen palvelukeskus 
Tampere 18.9.2018  Koukkuniemen  

vanhainkoti  
 
Osallistujamäärä ja hinta 
• Osallistujamäärä enintään 15 henkilöä 

(vähintään 10 osallistujaa) 
• Hinta 250€ / osallistuja + alv. 24% 
 
Ilmoittautumiset 
virpi.hantikainen@kinestetiikka.fi 
puh: 040 936 1810 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS 
	

Aika  la 21.4.2018 klo 16:30 alkaen 

Paikka  Lomakoti Lomapirtti, Uistinkuja 
6, 76150 Pieksämäki, 040 731 
9063 / http://lomapirtti.fi/ 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevät-
kokoukselle määräämät asiat: 

01 Kokouksen avaus 
02 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, 

pöytäkirjantarkastajien valinta. Tarvit-
taessa valitaan myös kaksi ääntenlaski-
jaa 

03 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltai-
suuden toteaminen 

04 Kokouksen työjärjestyksen hyväksymi-
nen 

05 Tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen 
esittely sekä toiminnantarkastajien lau-
sunto. 

06 Päätetään tilinpäätöksen vahvistami-
sesta ja vastuuvapauden myöntämises-
tä hallitukselle ja muille vastuuvelvolli-
sille 

07 Käsitellään muut esille tulevat asiat 
08 Kokouksen päättäminen 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokoukseen 
voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyk-
sen kokouksen niin päättäessä myös pos-
titse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun 
teknisen apuvälineen avulla kokouksen 
aikana tai ennen kokousta. 

- Suomen Kinestetiikkayhdistys ry, hallitus - 
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Hallituksen kokoonpano 2018 
	
	

	

Hantikainen	Virpi	
puheenjohtaja	
virpi.hantikainen@kinestetiikka.fi	
Puh:	040	9361810	

	

Lappalainen	Raimo	
varapuheenjohtaja	
raimo.lappalainen@kinestetiikka.fi	
Puh:	040	507	7535	

	

Vehkaoja	Tarja	
rahastonhoitaja	
tarja.vehkaoja@kinestetiikka.fi	
Puh:	044	565	9255	

	

Hagström	Kirsi	
jäsen	
kirsi.hagstrom@kinestetiikka.fi	
Puh:	050	300	0314	
	
	

	

Hauta	Seppo	
jäsen	
seppo.hauta@kinestetiikka.fi	
Puh:	0400	269	549	
	
	
	

	

Heinonen	Jari	
jäsen	
jari.heinonen@kinestetiikka.fi	
Puh:	050	377	2029	
	
	

	
	
	
	

 

Vallius-Hyttinen	Marjo	
jäsen	
marjo.vallius-hyttinen@kinestetiikka.fi	
Puh:	040	556	0172	

	

Ahonen	Jaana		
varajäsen	
jaana.ahonen@kinestetiikka.fi	
Puh:	044	532	1432		

	

Sulanen	Minna	
varajäsen	
minna.sulanen@kinestetiikka.fi	
Puh:	040	704	2513	

	

Onko sinulla uutisia tai ilmoitettavaa? 
	

Ota yhteyttä sähköpostilla 
toimisto@kinestetiikka.fi 

 
Jäsenlehden 1/2018 toimitti ja taittoi 

Raimo Lappalainen 
 

Kiitos artikkelien kirjoittajille!
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tai yöllisestä vaeltelusta alkanut puhe herkästi 

puolustaa sitomista, jota perustellaan asiakas-

turvallisuudella. Harmillisesti äärimmäinen 

turvallisuus rajoittaa asiakkaan elämänlaatua. 

Onneksi harvoin kuitenkaan koko työyhteisö 

on yhtä mieltä rajoittamistarpeesta ja toiminta 

mietityttää myös monia alan ammattilaisia. 

Niin kemialliseen kuin myös fyysiseen rajoit-

tamiseen johtavia tilanteita tulisi miettiä työ-

yhteisössä ja selvittää mahdollisia syitä niihin. 

Onko geriatri arvioinut ikäihmisen tervey-

dentilan ja lääkityksen? Onko hoitajilla riittä-

västi tietoa ja taitoa kohdata haastavia tilan-

teita? Onko yksikössä sovittu selkeästi hoito-

työn toimintalinjoista ja toteutuvatko ne? 

Onko henkilökunta sitoutunut työhönsä ja toi-

miiko johtaminen kaikilla tasoilla? Tässä on 

joitakin kysymyksiä, joiden kautta asiaa voisi 

miettiä ja tehdä ikäihmisten asumisyksiköistä 

laadukasta hoitoa tarjoavia paikkoja joissa niin 

ikäihmiset kuin myös henkilökunta voivat 

hyvin. Tekemällä yhteistyötä omaisten kanssa 

saadaan ikäihmisistä ja heidän elämänkaa-

restaan tietoja, joita voidaan hyödyntää 

esimerkiksi muistisairaan kohtaamisessa. 

Tällöin omaisilta poistuu huoli läheistensä 

hyvinvoinnista ja he voivat keskittyä omaan 

rooliinsa. 

Tampereen yliopiston geriatrian professori, 

Kinestetiikkayhdistyksen kummi Jaakko 

Valvanne kommentoi Helsingin Sanomien 

haastattelussaan 13.3.16 vanhusten makuut-

tamista. Lue artikkeli Kinestetiikka yhdistyksen 

Facebook sivulta. 

MEMO-lehdessä 1/2016 on Virpi Hantikaisen 

kirjoittama artikkeli ”Kinestetiikka muistisai-

raan henkilön kohtaamisessa”. Artikkelissa 

Palvelukoti Jaatisen johtaja Virpi Jaatinen kir-

joittaa:  

”Muistisairaiden kohdalla olemme erityisesti 

ymmärtäneet vuorovaikutuksen ja kosketta-

misen merkityksen. Olemme saaneet paljon 

apua käytöshäiriöiden ja aggressiivisuuden 

kohtaamiseen.” 

 

 
Jaana Ahonen 
Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n 
varajäsen, 
mediavastaava 
jaana.ahonen@kinestetiikka.fi 
 


