
Kinestetiikan jalkauttaminen 

Kustaankartanon 

seniorikeskuksen B-taloon
Projektisuunnitelma ja sen toteutuminen

Ft Tuulikki Pulkkinen, lh Jenni Väänänen



Projektin tausta

 Kinestetiikan jalkautuminen B-taloon. B-talo kattaa kolmen kerroksen 

hoitajat sekä varahenkilöstön. Ennen tämän projektin alkua harjoittelemassa 

kävivät kinestetiikan peruskurssin käyneet, mutta nyt tarkoituksena oli, että 

koko hoitohenkilökunta tulisi harjoittelemaan. Lisäksi projektiin osallistuisivat 

E-talon kinestetiikan peruskurssin käyneet hoitajat.

 Jo viime vuoden puolella D-talon fysioterapeutti sekä hänen esihenkilönsä 

toivat esille tarpeen D-talon peruskurssin käyneiden osallistumisesta B-talon 

harjoitteluun.



Aikataulutus (vahvistetut toteutuneet)

 4. - 5.2, klo 13-15 (teoria)

 18. - 19.2, klo 13-15 (vuodesiirrot)

 3.3. ja 11.3, klo 13-15 (siirtymiset tasolta toiselle, liukulevy)

 7. - 8. 4, klo 13-15 (siirtymiset kinestetiikan keinoin sylin kautta, 

vyöryttämällä yms.)

 11. - 12.5, klo 13-15 (asentohoito ja lattialta ylös avustaminen).

 Harjoittelu oli pääsääntöisesti ti ja ke, viimeinen ma ja ti.



Covid-19

 Poikkeusajan vuoksi 2.4. jälkeen kinestetiikkakoulutuksia ei ole voinut 

järjestää Kustaankartanon seniorikeskuksessa.

 Lisäksi kinestetiikkakouluttajan pitämät koulutukset ovat jääneet 

kesken eikä niiden jatkosta ole vielä tietoa.



Tavoitteista

 Emme ole saavuttaneet kaikkia tavoitteita, koska projekti on kesken.

 Syksyn koulutukset toteutuivat suunnitellusti.

 Tammikuussa alkaneet viiden kerran kokonaisuudet toteutuivat suunnitellusti 

11.3. asti.

 Teoria/infotilaisuudet kinestetiikkakoulutuskokonaisuuteemme liittyen 

toteutuivat suunnitellusti.

 E-talon kanssa sovituista infotilaisuuksista toteutui toinen, koska toiselle ei 

tuntunut olevan tarvetta.

 Poikkeusaikaan asti asiakkaiden aamutoimia arvioitiin yhdessä asiakkaan,  

fysioterapeutin ja hoitajien kanssa. Tarkoitus oli osoittaa kohtaamisen ja 

sanallisen ohjaamisen merkitystä siirtotilanteissa ja samalla pohtia kinestetiikan 

hyödyntämistä.

 Etenkin osasto B3:n henkilökunnassa ollut vaihtuvuutta.

 B-talon esihenkilöille sekä E-talon esihenkilölle on pidetty info/luento 

kinestetiikasta.



 Koronan aiheuttamat toimintatavat vaikeuttavat jalkauttamista 

osastoille

 Hoitotyössä pitää edelleen välttää pitkäkestoisia tilanteita, 

max. 15min.

 Kasvomaski ja etäisyyden pitäminen vaikeuttavat 

yhteistyötä muistisairaan kanssa.

 Poikkeusaika näkyy asiakkaiden toimintakyvyssä, koska 

he ovat olleet niin paljon yksin omissa huoneissaan vailla 

muiden seuraa ja kosketusta.



Matkan varrella tapahtunutta

 Teemaviikot eivät toteutuneet, osastojen henkilöstöresursseista 

johtuen sekä projektityöntekijöiden ja esihenkilön yhteisellä 

päätöksellä.

 Jokaisella kolmella osastolla oli alun alkaen valittuna kinestetiikan 

pro-henkilö jotka olivat innostuneita ja taitavia. Heidän oli tarkoitus 

toimia apuohjaajina kinestetiikan harjoittelussa, saada tukea omaan 

oppimiseensa sekä saada varmuutta viedä tietoa osastolleen.

 B1 pro-henkilö säilyi samana, hän on osaava ja innostunut.

 B2 pro-henkilö siirtyi tutoriksi.

 B3 pro-henkilö vaihtui toiseen peruskurssin käyneeseen hoitajaan.



 Osasto B1 siirtyi G-taloon sisäilmaongelmien vuoksi syksyllä 2019. 

 Harjoittelupaikkana säilyi B-talon terapiatila.

 B1 esihenkilö vaihtui vuoden vaihteessa.

 Kaikki hoitajat eivät tulleet sovitusti koulutuksiin.

 B1 siirtyi toiselle fysioterapeutille työmäärän tasaamiseksi.

 Marraskuussa 2019 lähihoitaja siirtyi varahenkilöstöön ja esimies vaihtui.

 B1:n uusi fysioterapeutti, sekä E-talon sijaisina toimineet kaksi 

fysioterapeuttia sekä D-talon fysioterapeutti olivat mukana 

kinestetiikkaharjoittelussamme.

 Fysioterapeutin esihenkilöinä toimineet B1:n ja B3:n esihenkilöt sekä 

lähihoitajan esihenkilö varahenkilöstössä ovat olleet hyvin kinestetiikka-

myönteisiä ja pyrkineet aktiivisesti saamaan hoitajia koulutukseen.

 Projektityöntekijät myös tarvittaessa järjestivät korvaavia kertoja, 

mahdollistaakseen mahdollisimman monen pääsyn harjoittelemaan.



Esihenkilön rooli

 Esihenkilön rooli korostuu kinestetiikan jalkautumisessa.

 Esihenkilön tuki projektin vetäjille on erittäin tärkeää.

 Osastoilla, joissa esimies huomioi kinestetiikan toimintatapana, koulutuksiin 
osallistuminenkin on onnistunut paremmin.

 Esihenkilöille oli tehty oma vielä kattavampi luento, mikä jouduttiin 
peruuttamaan korona-tilanteen vuoksi.

 On kuitenkin sovittu, että se vielä pidetään.

 Tällä luennolla oli tarkoitus saada tukea esihenkilöiltä.

 Esihenkilön tulee ymmärtää, mitä kinestetiikka on, esimerkiksi ihmisen 
kohtaamisen tärkeys, jotta hän pystyy huomioimaan sen toteutumista osastolla.

 Esihenkilön pitää myös mahdollistaa, että osastolta pystytään lähtemään 
koulutukseen.



Pohdintaa

 Ihmisen kohtaaminen ihmisenä on kaiken perusta.

 Tarvitaan aikaa ja sanallista ohjausta, jotta ikäihminen pystyy tekemään 

itse.

 Hoitajalla tulee olla rauha ja kyky keskittyä oleelliseen.

 On olemassa ristiriita kinestetiikan toteutumiseen tarvittavan ajan ja 

käytettävissä olevan ajan kanssa.

 Harjoittelemalla rauhassa kinestetiikkaa, on helpompi toteuttaa sitä 

myös käytännössä.

 Toiset hoitajat saavat onnistumisen elämyksiä harjoitellessaan ja he 

voivat rohkeammin kokeilla erilaisia asioita. Toisilla on voimakas 

vastustus.

 Harjoittelutilanteet ovat olleet mukavia ja rentoja tilaisuuksia, joissa on 

mahdollista kokea onnistumisia.



 Harjoittelu osaston ulkopuolella on mahdollistanut useita toistoja, 

mikä puolestaan osiltaan mahdollistaa tiedon/osaamisen viemisen 

käytäntöön.

 Kinestetiikkaharjoittelun innoittamana osastoille on hankittu lisää 

papupalloja ja ne ovat olleet aktiivisessa käytössä.

 Projektityöntekijöiden yhteistyö on sujunut hyvin ja työ on ollut 

antoisaa.

 Lähiesihenkilöiltä on saanut tukea.

 Projekti jatkuu, kun se on vallitsevan tilanteen vuoksi mahdollista.

 Kinestetiikka antaa asiakkaalle mahdollisuuden tehdä itse ja keventää 

hoitajan työtä.


