
Kinestetiikan juurruttaminen Hesevakotiin 
 

Raportti syyskuu/2020 

Asetetut tavoitteet : 

1. työvuorolistoihin suunnitellut työpajat 

2. uusien työntekijöiden ja kesäsijaisten infot ja työpajat 

3. yhteistyö kummiryhmäkotien kanssa 

4. liikkumisanalyysin käyttöönotto 

 

Nämä tavoitteet asetettiin tutoreiden koulutuksen jälkeen toukokuussa 2019. Alla erittely 

toteutuksesta. 

1. Työvuorolistoihin on saatu kine-aikaa. Hesevakodissa käytössä 6 viikon työvuorolistat 3 

viikon jaksoissa. Aikaa annettu 4 h/3 vko. Annettua aikaa ei aina ole pystytty käyttämään 

hyödyksi, syitä ollut mm. töiden huono suunnittelu, äkilliset poissaolot, sh:n 

päivystystilanteet.  Koronatilanne estänyt tutoreita kiertämästä talossa. Kun kine-ajan 

on pystynyt käyttämään hyödyksi, on tutor omassa ryhmäkodissaan pitänyt työpajaa 

henkilökunnalle tai antanut yksilöohjausta oikeassa asukastilanteessa. 

 

2. Kesäsijaisille suunnitellut työpajat pidetty sovitusti. Pajat ovat olleet tykättyjä ja 

kiinnostusta riittänyt. Pääsääntöisesti kesäsijaiset olleet motivoituneita käyttämään 

uutta työtapaa. Uusille työntekijöille ei ole ollut erillistä pajaa, vaihtuvuus työntekijöissä 

ollut vähäistä. Uusi työntekijä on saanut kine-perehdystystä työn ohella tutorin kanssa 

vuorossa ollessaan. Mikäli uusi työntekijä on tullut ryhmäkotiin, jossa tutor ei 

työskentele, on tämä valitettavasti jäänyt vaille ohjausta. 

 

3. Yhteistyö kummiryhmäkotien kanssa alkoi hyvin mutta joutui katkolle korona-tilanteen 

vuoksi. Yksi tutoreista siirtyi Hesevan kotihoitoon, jolloin 2 ryhmäkotia jäi vähemmälle 

huomiolle. Toisesta näistä ryhmäkodeista on tullut satunnaisia pyyntöjä, mutta toisesta 

ei ole tullut pyyntöjä lainkaan, että tutorit kävisivät pohtimassa/ohjaamassa 

pulmatilanteissa.   

 

4. Olemme päättäneet yhteistyössä esimiesten kanssa ottaa käyttöön kinestetiikan 

liikkumisanalyysin ja suunnitelman osaksi hoitosuunnitelmaa. Tavoitteena on että 

syksyn 2020 aikana analyysi täytetään jokaisesta asukkaasta. Tutorit ohjaavat 

kaavakkeen täytössä ja auttavat tarvittaessa. Kaavaketta käytetään apuna 

hoitosuunnitelman laatimisessa. Tämän käyttö lisää voimavaralähtöistä 

hoitosuunnitelman laatimista.  

 



 

Yhteenveto 

 

Yhteistyö esimiesten kanssa on sujunut oikein hyvin, oh:t itse ehdottaneet kinestetiikka-

sopimuksen laatimista jokaisen työntekijän kanssa erikseen, sekä yhteistä ryhmäkodin 

sopimusta, joka tulisi olemaan yhteistilassa seinällä näkyvillä. Aikaa ja ymmärrystä on saatu, 

esimiehet sitouttaneet työntekijöitä hyvin esim. työpajaan osallistuminen. 

 

Korona-pandemia on vaikeuttanut talon yhteistä toimintaa. Ryhmäkodit olleet eristyksissä 

toisistaan, samoin työntekijät mahdollisuuksien mukaan. Tämä on estänyt tutoreita 

pitämästä talon yhteistä työpajaa, omaisten iltoja, kummiryhmätoimintaa rajoitettu 

minimiin.  

 

Hoitajien yleinen asenne kinestetiikkaa kohtaan vaihtelee ryhmäkotikohtaisesti. Ryhmäkodit 

joissa on kinestetiikasta innostunut hoitaja, on omalla esimerkillään saanut toistekin 

mukaan. Innostus lisääntyy sitä mukaa kun hoitajat huomaavat onnistumisen kokemuksia ja 

muutosta parempaan vointiin asukkaissa.  

 

Jatkossa panostamme siihen että saamme kinestetiikan näkyväksi hoitosuunnitelmiin ja että 

päivittäisessä kirjaamisessa näkyy voimavaralähtöisyys asukkaita hoidettaessa. 

Kummiryhmäkotitoimintaan tulee pieniä muutoksia, sillä jatkossa Hesevassa on vain kaksi 

tutoria kolmen sijaan. Joten tutoreilla on oman ryhmäkodin lisäksi kaksi kummiryhmäkotia. 

Työpajat korona-pandemian aikaan pidetään ryhmäkotikohtaisesti. 

 

 

Hesevan tutorit 

Marjut Isomäki ja Tanja Saksman 

 

  

 


