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Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

PUHEENJOHTAJAN 
PALSTA

Virpi Hantikainen
TtT, dosentti,
kinestetiikkakouluttaja

K evät 2021 on jo pitkällä, ja tämäkin 
vuosi jatkuu poikkeuksellisena. Valoa 
näkyy kuitenkin jo tunnelin päässä. 
Laatiessamme vuoden 2020 yhdis-

tyksen toimintakertomusta oli hienoa huoma-
ta, miten koronatilanteesta huolimatta moni 
suunniteltu asia toteutui.

Kinestetiikan koulutusten osalta on ollut 
hiljaisempaa lähiopetuksen rajoitusten vuok-
si. Kursseja on peruttu ja siirrelty, ja moni 
kouluttaja ja innokas ammattilainen odottaa, 
milloin voi aloittaa kurssin tai lopettaa jo aloi-
tetun.

Kaikesta huolimatta on tapahtunut pal-
jon. Teimme yhdessä Globexin kanssa vuon-
na 2020 yhden webinaarin ja tänä vuonna 
teemme kolme. Uusia tutoreita valmistui hel-
mikuussa yhdeksän Oulun tutorkoulutuksesta 
ja 14 uutta peruskurssikouluttajaa sai koulut-
tajakoulutusprosessin päätökseen. Syksylle 
olemme suunnitelleet kinestetiikan valtakun-
nallisen opintopäivän sekä tutoreiden- ja kou-
luttajien yhteisen täydennyskoulutuspäivän 
ja toivomme todella, että nämä toteutuvat pai-
kan päällä.

Toivotamme tervetulleeksi uuden kum-
mimme Jari Pirhosen. Nyt yhdistyksellä on 
kaksi upeaa kummia. Kiitos Merja Mäkisa-
lo-Ropposelle ja Jari Pirhoselle tästä kun-
niasta. Kiitämme geriatrian professori, eme-
ritus Jaakko Valvannetta, joka toimi usean 
vuoden kumminamme ja eri tilaisuuksissa 
muisti aina tuoda esille sitä, miten tärkeä asia 
kinestetiikka on. Kiitos Jaakko, että jaksoit 
aina uskoa kinestetiikkaan!

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta 
yritetään etsiä myönteisiä asioita, joita tämän 
lehden jutuissa onkin monia. Tsempataan toi-
siamme. Jaksetaan olla vahvoja ja kerrotaan 
tarinoita hyvästä hoidosta.

Tavan vuoksi
Sanon joka aamu itselleni: 

”Sinulla on tänään kaksi vaihtoehtoa: 
voit olla joko hyvällä tai pahalla 

tuulella.” 
Päätän olla hyvällä tuulella. Aina 

kun tapahtuu jotakin pahaa, voin itse 
valita, olenko uhri vai otanko opikseni. 

Päätän ottaa opikseni. Aina kun 
joku ruikuttaa minulle kurjuuttaan, 
voin valita, yhdynkö ruikutukseen 

vai osoitanko, että elämässä on 
myönteinenkin puoli. Päätän osoittaa 

elämän myönteisen puolen. Elämä 
on jatkuvaa valitsemista. Päätän itse, 
miten reagoin tilanteisiin. Päätän itse, 

millä tavalla ihmiset vaikuttavat minun 
mielialaani.

Päätä sinäkin tänään olla hyvällä 
tuulella ja sitten taas huomenna. 

Siitähän voi tulla tapa!

– Ajatusten Aamiainen 16.2.2009 –

Hyvää kevättä 
toivottaen
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Merja Mäkisalo-Ropponen

KUMMIN TERVEHDYS

H oitotyössä on monia tärkeitä osaa-
misalueita ja taitoja. Mielestäni kes-
keinen perusta on kuitenkin ihmisen 
kohtaaminen ja auttava vuorovaiku-

tus. Vuorovaikutus tarkoittaa vuorotellen toi-
siimme vaikuttamista ja sen edellytyksenä on 
tasavertainen kohtaaminen. Oppivaa vuoro-
vaikutusta voi verrata keinulaudalla keinumi-
seen, jossa osapuolet ovat vuorotellen ylhäällä 
ja vuorotellen alhaalla. Tällaista vuorovaiku-
tusta myös hoitotyössä tarvitaan työntekijän 
ja asiakkaan välille.

Auttava vuorovaikutus edellyttää, että hoi-
totyöntekijä kuulee, näkee ja havaitsee sekä 
sanallista että ei-sanallista (liikkeet, eleet, ää-
nensävy, reviiri, hiljaisuus, kosketus yms.) 
viestintää. Työntekijän on opeteltava taitoa 
olla läsnä ja eläytyä, jotta hän pystyisi ymmär-
tämään asiakkaan viestit. Tämä vaatii kykyä 
nähdä myös näkyvän käyttäytymisen taakse, 
todelliseen tarpeeseen, viestiin tai tunteeseen. 
Erityisesti muistisairaan kohtaamisessa tämä 
taito on tärkeä, sillä muistisairas ei pysty vält-
tämättä kertomaan pahan olonsa syytä ver-
baalisesti. 

Muistisairaan henkilön käyttäytyessä esi-
merkiksi aggressiivisesti ammattitaitoinen 
hoitaja miettii, mikä voisi olla tämän käyttäy-
tymisen perimmäinen syy, esimerkiksi kipu, 
koti-ikävä tai pelko. Hän pyrkii poistamaan 

perimmäisen syyn tai, jos se ei ole mahdollis-
ta, helpottamaan muistisairaan oloa välittä-
misen ja läsnäolon avulla. Ammattitaitoinen 
hoitaja ei määrittele käyttäytymistä sairauden 
oireeksi ja anna esimerkiksi rauhoittavaa lää-
kettä. Rauhoittava lääke voi vähentää aggres-
siivista käyttäytymistä, mutta se ei poista sen 
syytä. Pahimmillaan rauhoittava lääkitys vie 
toimintakyvyn.

Auttava vuorovaikutus tarkoittaa ihmi-
sen kohtaamista sekä viestien lähettämistä ja 
vastaanottamasta tavalla, joka lievittää asi-
akkaan pahaa oloa ja hätää, auttaa häntä it-
seään selkiyttämään omaa tilannettaan sekä 
toisaalta mahdollistaa hyvien ja miellyttävien 
kokemusten ja tunteiden syntymisen. Tässä 
on olennaista hoitotyöntekijöiden tapa olla 
läsnä. Tavoitteena ei saisi olla tehtävien teke-
minen vaan toisen ihmisen ihmisenä kohtaa-
minen ja hänen auttamisensa.

Olen itse sairaanhoitaja ja terveydenhuol-
lon opettaja ja omassa työssäni aina koros-
tanut kohtaamisen ja vuorovaikutustaitojen 
ensisijaisuutta hoitotyön ammateissa. Valitet-
tavasti olen saanut nyt viestejä, joissa kerro-
taan, etteivät opiskelijat saa opintojen aikana 
riittävästi valmiuksia asiakkaan kohtaami-
seen ihmisenä. 

Koulutus johtaa liian usein näkemään ih-
misen diagnoosiin kautta. Tämä on huolestut-

Hoitamisen ja auttamisen 
ydin on ihmisen 
kohtaamisessa
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Merja
Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja

tavaa, sillä silloin olemme kadottaneet hoito-
työn ytimen. Vaikka ihmisen elämään saattaa 
tulla muistisairaus, hän on siitä huolimatta 
aina ensisijaisesti persoonallinen, oman elä-
mäntarinansa muovaama ihminen, joka voi 
opettaa myös hoitotyöntekijälle monia asioita.

Miten koulutusta tulisi sitten muuttaa? 
Voisiko koulutus pohjautua esimerkiksi ki-
nestetiikan toimintamalliin, sillä kinestetiikan 
perusajatus on ihmisen kokonaisvaltainen ja 
kunnioittava kohtaaminen. Kinestetiikassa 
tuetaan ihmistä hänen perustoiminnoissaan 
siten, että tämä kokee toimintansa mielekkää-
nä ja kykenee olemaan osallinen huolimatta 
sairaudestaan tai vammaisuudestaan. 

Hyviä esimerkkejä tällaisesta kokeilusta 
ovat esimerkiksi Gradia Jyväskylä, Suomen 
Diakoniaopisto, Savon ammattiopisto SAKKY 
ja Hämeen ammattikorkeakoulu, joissa on ra-
kennettu kinestetiikan toimintamallin opetus-
ta opetussuunnitelmiin.

Rauhoittava lääke voi vähentää aggressiivista 
käyttäytymistä mutta ei poista sen syytä.

Kinestetiikka – 
Toimintamalli 
voimavarojen 
ylläpitämiseen 
liikkeen avulla
Monipuolinen lukupaketti kaikille 
kinestetiikasta kiinnostuneille: hyvä 
näköala kinestetiikkaan niille, joille
asia on vielä uusi, ja käytännön ideoita 
niille, jotka jo toteuttavat kinestetiikkaa 
työssään.

Tilaukset: toimisto@kinestetiikka.fi
45,-
+ toimituskulut

Tilaa nyt!
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Kinestetiikan alkulähteillä

Katsaus kinestetiikkaan 
Euroopassa

Bern. Kinestetiikan juuret ovat Sveitsissä. Kuva TeeFarm, Pixabay.

S uomen Kinestetiikkayhdistys ry on 
toiminut vuodesta 1997. Nyt on aika 
tehdä katsaus siihen, miten muualla 
Euroopassa toiminta on järjestetty. 

Katsauksessa olen hyödyntänyt organisaati-
oiden verkkosivuja; kiinnostuneet saksankie-
lentaitoiset voivat tutustua sivustoihin tar-
kemmin.

Kinestetiikan juuret ovat Sveitsissä, jos-
sa amerikkalaiset Lenny Maietta ja Frank 
Hatch alkoivat 80-luvun alussa kehittää ki-
nestetiikkaa hoitotyöhön yhdessä sveitsiläis-
ten, saksalaisten ja itävaltalaisten hoitotyönte-
kijöiden kanssa. Näistä ajoista on sisällöllistä 
ja menetelmällistä kehitystä tapahtunut pal-

jon, samoin muutoksia erilaisissa organisaa-
tiomuodoissa, eli on perustettu itsenäisiä or-
ganisaatiota. Tässä artikkelissa esittelen kolme 
suurinta toimijaa: 1) EKA European Kinaesthe-
tics Association ja kansalliset EKA:n alaisuu-
teen kuuluvat organisaatiot, 2) Hatch-Maiet-
ta Kinaesthetics – Das Original sekä 3) Heidi 
Bauder-Mißbachin perustaman VIV-ARTE® 
organisaation.

Yhteinen alku, muutoksen tuulet

Alkujaan saksankielisessä Euroopassa toi-
mintaa johdettiin Sveitsistä käsin Lennyn ja 
Frankin johdolla. 90-luvun puolivälissä he 
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irtaantuivat sveitsiläisestä yhdistyksestä ja 
perustivat oman organisaation: Hatch-Maiet-
ta Kinaesthetics – Das Original. Eroamiseen 
vaikuttivat erilaiset näkemykset kinestetiikan 
kehittämisestä ja opetusmenetelmistä sekä 
valitettavasti myös kilpailuasetelmat eri toi-
mijoiden välillä.

Samoihin aikoihin perustettiin European 
Kinaesthetics Association EKA, joka on Euroo-
pan kansallisten Kinaesthetics-organisaatioi-
den pääverkosto. Verkostoon kuuluvat tällä 
hetkellä Sveitsi, Saksa, Itävalta, Romania ja 
Tanska, joka on liitetty Saksan yhdistykseen.

Miten kansalliset EKA:n piirissä 
olevat Kinaesthetics-organisaatiot 
toimivat?

Kinaesthetics Switzerland, Germany (jo-
hon kuuluu myös Tanska), Austria ja Italy ovat 
maidensa katto-organisaatioita, jotka vastaa-
vat alueillaan muun muassa kaikista kineste-
tiikkaan liittyvistä palveluista, kuten kurssien 
hallinnasta, neuvonnasta, kurssimateriaalin 

EKA:n vastuualueisiin kuuluvat:
 • opetussuunnitelman kehittäminen 

eri tasoisiin kinestetiikan 
koulutuksiin

 • kenttätutkimus
 • kinestetiikan teoreettisen 

perustan vahvistaminen
 • kinestetiikan 

koulutustapahtumien 
vaatimustason määrittely 
jäsenmaissaan

 • kinestetiikan vahvistaminen koko 
Euroopassa

 • tuotemerkin hallinta
 • viestintä- ja hallintoprosessit
 • kouluttajien ja kansallisten 

organisaatioiden internetalustat
 • koulutuksen ja hallinnon 

kehitysprosessien koordinointi
 • kurssimateriaalien tuotanto
 • ohjeiden ja sopimusten 

kehittäminen ja hallinta.

EKA:ssa neljä niin kutsuttua 
resurssipoolia vastaavat 
näistä tehtävistä: 

 • opetussuunnitelmien 
kehittäminen ja tutkimus

 • hallinto ja alustat
 • tavaramerkit ja oikeudet
 • julkaisut, kuten lehti 

Lebensqualität.

EKA
European
Kinaesthetics
Association

toimittamisesta kouluttajille, kouluttajien ja 
tutoreiden täydennyskoulutuksista, koulutus-
ten laadun varmistamisesta ja markkinoiden 
kehittämisestä yhteistyössä EKA:n kanssa.

Organisaatioihin kuuluu Sveitsissä nel-
jäsataa, Saksassa seitsemänsataa, Itävallassa 
kaksisataa, Italiassa tietojeni mukaan neljä tai 
viisi ja Tanskassa kaksi kouluttajaa.

Romaniassa toiminta alkoi 2010 hyvänte-
keväisyysprojektina ja myöhemmin, vuosi-
na 2013–2016, sveitsiläinen yhteistyörahasto 
mahdollisti eritasoisten kurssien toteutumi-
sen. Romaniassa koulutettiin myös 80 koulut-
tajaa.

Näissä maissa pidetään normioloissa vuo-
sittain noin 3000 peruskurssia, joihin osal-
listuu noin 40 000 hoitoalan ammattilaista. 
Koulutustarjonta sisältää peruskurssien li-
säksi syventävät kurssit, tutorkoulutuksen ja 
kouluttajakoulutuksen. Lisäksi kursseja tai se-
minaareja tarjotaan omaishoitajille, vauvojen 
kanssa työskenteleville (infant handling), kas-
vatustyöntekijöille päiväkoteihin ja kouluihin 
sekä luovuuskursseja kouluttajille ja tutoreille. 
Organisaatiot sertifioivat myös laatuyksiköitä.
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Hatch-Maietta Kinaesthetics Das 
Original 

Maietta ja Hatch organisaatioon Kinaes-
thetics / Kinästhetik - Deutschland - Das Ori-
ginal kuuluu noin 220 kouluttajaa Saksasta, 
Itävallasta, Sveitsistä, Italiasta, Hollannista ja 
Luxemburgista. Kouluttajia siirtyi EKA:n alai-
suudesta Lennyn ja Frankin organisaatioon, 
joka kouluttaa myös aktiivisesti uusia koulut-
tajia.

Koulutustarjonta sisältää peruskurssit, sy-
ventävät kurssit, tutorkoulutuksen ja koulut-
tajakoulutuksen. Lisäksi tarjontaan kuuluu 
kursseja vauvojen kanssa työskenteleville (in-
fant handling), kasvatustyöntekijöille päivä-
kotiin ja pelastustyöntekijöille. Organisaatio 
sertifioi myös laatuyksiköitä.

VIV-ARTE ® Kinästhetik-Plus 
Bewegungsschule

Viv-Arte VIV-ARTE® KINÄSTHETIK-Plus 
Bewegungsschule & Verlag on Heidi Bau-
der-Mißbachin perustama organisaatio, jon-
ka toimipiste on Saksassa. Heidi toimi useita 
vuosia yhteistyössä Lennyn ja Frankin kans-
sa, mutta päätyi toteuttamaan omaa toimin-
taansa. Heidi ei myöskään liittynyt EKA:n alai-
suuteen.

Heidi on uranuurtaja kinestetiikassa te-
hohoitotyössä ja kirjoittanut siitä kaksi kir-
jaa. Lisäksi Heidin erikoisalaan kuuluu eri-
asteisista halvausoireista kärsivät henkilöt ja 
kemoterapian seurauksena polyneuropatiaa 
sairastavat henkilöt. Polyneuropatiapotilaille 
hän on kehittänyt Ulmin yliopistosairaalas-
sa Saksassa VAT® terapian (Das VIV-ARTE® 
TRAININGSKONZEPT), jolle myönnettiin 2017 
Baden-Württenbergin Syöpäjärjestön tutki-
mus- ja kehittämispalkinto.

VIV-ARTE:n koulutustarjonta muodostuu 
eritasoisista VAP-koulutuksista (koulutus hoi-
tohenkilöstölle) peruskurssista ohjaajaan ja 
kouluttajaan. Kursseja pidetään myös potilail-
le ja omaisille. Koulutuksiin osallistuu ammat-
tihenkilöstöä Saksasta, Sveitsistä, Itävallasta, 
ja Hollannista.

VIV-Arte:n toiminta on levinnyt myös Ja-
paniin VAP | Contact VAPjapan.

VIV-Arten sivustolta löytyy paljon opinnäy-
tetöitä (saksankielisiä) ja videoita. Esimerkiksi 
tästä linkistä voi katsoa Heidin tapaa avustaa 
erilaisissa tilanteissa Kinästhetik Konzept VAP 
und VAT von VIV-ARTE® KINÄSTHETIK-PLUS 
- VAP-Lernvideos.

Suomen Kinestetiikkayhdistyksen 
toiminta ja yhteistyö 
eurooppalaisten organisaatioiden 
kanssa

Ennen Suomen Kinestetiikkayhdistyksen 
perustamista koulutusten sisältö, menetelmät 
ja oppimateriaali perustuivat pääosin Lennyn 
ja Frankin ajatuksiin. Suomen kielelle kään-
netty oppimateriaali tilattiin Saksasta.

EKA:n aloittaessa toimintansa koulutusten 
sisältöä, oppimateriaalia ja menetelmiä kehi-
tettiin eteenpäin. Olin mukana tässä proses-
sissa kuuluessani Saksan Kinaesthetics ¬orga-
nisaation hallitukseen. Heidi Bauderin kanssa 
olin yhteyksissä, kun Suomessa kehitimme 
kinestetiikan toimintamallia tehohoitotyöhön 
yhdessä kouluttajamme Kirsi Hagströmin 
kanssa.

Kinestetiikan koulutusten lisääntyminen 
ja kokemukset oppimateriaalista ja menetel-
mistä, jotka perustuivat EKA:n ajatukseen, ei-
vät toimineet toivotulla tavalla suomalaisessa 
kulttuurissa. Yhdistyksemme aloittaessa toi-
mintansa aloimme systemaattisesti kehittää 

Heidi Bauder-Mißbach ja 
hänen kirjoittamansa kirja 
kinestetiikasta tehohoito-
työssä.

Heidi Bauder-Mißbach on uranuurtaja 
kinestetiikassa tehohoitotyössä.
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koulutuksia ja tuottaa omaa oppimateriaalia. 
Kaiken perustana oli – ja on edelleen – kun-
nioitus Lennyn ja Frankin työtä kohtaan.

Sveitsissä, Saksassa ja Itävallassa kinestetii-
kan peruskurssi kuuluu hoitoalan peruskou-
lutukseen. Olemme pohtineet järkevää tapaa 
tuoda kinestetiikan perusteita lähihoitaja- ja 
sairaanhoitajaopiskelijoille Suomessa. Neljän 
päivän peruskurssin sijasta olemme raken-
taneet kinestetiikan sisältöjä koko koulutus-
prosessiin yhdessä Jyväskylän Gradian, Suo-
men Diakoniaopiston, Savon ammattiopiston 
(SAKKY) sekä Hämeen ammattikorkeakoulun 
kanssa.

Toistaiseksi olemme Suomessa kineste-
tiikan koulutuksissa EKA:sta riippumaton 

Kaiken perustana oli – ja on edelleen – 
kunnioitus Lennyn ja Frankin työtä kohtaan.

yhdistys, mikä mahdollistaa meille kulttuu-
riimme sopivat opetusmenetelmät sekä oppi-
materiaalin. Olen tiiviissä yhteydessä EKA:n 
ja Sveitsin Kinaesthetics organisaatioon ja 
yhteistyössä Sveitsin St.Gallenin ammattikor-
keakoulun (IPW Institute of Applied Nursing 
Science Partner IPW Institut für Angewandte 
Pflegewissenschaft | OST) kanssa. Kehitämme 
parhaillamme kinestetiikan kansainvälistä 
tutkimusagendaa (kirjoitus lehdessä 4/2019 – 
pdf).

Keski-Euroopan kinestetiikkaorganisaatiot 
ovat kiinnostuneita toiminnastamme, koska 
olemme saaneet luotua systeemin, joka jaksaa 
edelleen innostaa sosiaali- ja terveysalan toi-
mijoita.

Yhdistyksemme tehtävänä on
 • järjestää koulutustilaisuuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, 

omaishoitajille sekä erityisryhmille yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan 
organisaatioiden, oppilaitosten, koulutusyksiköiden sekä liittojen ja yhdistysten 
kanssa

 • edistää päättäjien ymmärrystä kinestetiikan hyödyistä sosiaali- ja terveysalan 
henkilöstön, omaishoitajien sekä erityisryhmien fyysiselle ja psyykkiselle 
terveydelle, elämänlaadulle ja työssä jaksamiselle sekä kansataloudelle 
tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja viranomaisille

 • harjoittaa kinestetiikan tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa yhdessä 
yhteistyötahojensa kanssa

 • ylläpitää yhdistyksen verkkosivua.

Tämän lisäksi kehitämme jatkuvasti koulutusten sisältöjä ja oppimateriaalia sekä 
toimimme kouluttajiemme ja tutoreidemme yhteysorganisaationa. Kehitämme 
myös parhaillaan kouluttajien ja tutoreiden sekä kinestetiikasta kiinnostuneiden 
esihenkilöiden aluetoimintaa. Olemme verkostoituneet laajasti ja verkostoituminen 
jatkuu.
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Jäsenyydet ja kumppanuudet
• Sosiaali- ja terveysjärjestö SOSTEn ja Vanhustyön keskusliitto VTKL:n jäsen
• Yhteistyökumppanuus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa
• Tutkimus- ja kehittämisyhteistyö Oulun yliopiston GNC GeroNursingCentren 

kanssa
• Suomen Kinestetiikkayhdistys ja Suomen Diakoniaopisto SDO

strateginen kumppanuussopimus
• Yhteistyö Suomen Geronomiliiton kanssa
• Koulutusyhteistyö Suomen Fysiogeriatria Oy:n kanssa
• Koulutusyhteistyö Gradia-oppilaitoksen kanssa,

kinestetiikka lähihoitajan opetussuunnitelmaan
• Koulutusyhteistyö Hämeen ammattikorkeakoulun

HAMKin kanssa,
kinestetiikka sairaanhoitajan opetussuunnitelmaan

• Yhteistyö aterinvalmistaja E. Ahlströmin kanssa

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n jäsenyydet ja kumppanuudet sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa.

Huolimatta Euroopassa 
toimivista erilaisista kinestetiikan 

organisaatioista 
kaikilla on sama päämäärä:

ammattihenkilöstön vuorovaikutus- 
ja avustustaitojen kehittämisen 

sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakkaiden osallisuuden tukeminen 

kinestetiikan periaattein kaikissa 
toimintaympäristöissä.

Virpi Hantikainen
TtT, dosentti,
kinestetiikkakouluttaja,
Suomen 
Kinestetiikkayhdistyksen 
puheenjohtaja

10 • Kinestetiikka 1/2021
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Kinestetiikka Sveitsissä

St. Gallenin Institute of 
Applied Nursing Science  
esittäytyy

S veitsissä St. Gallenissa sijaitseva Insti-
tute of Applied Nursing Science IPW 
työskentelee näyttöön perustuvan 
hoitotyön, muistisairauksien, onko-

logian, palliatiivisen hoidon, kuntoutuksen ja 
terveyden edistämisen aloilla sekä muilla eri-
koisaloilla.

Hoitotieteen hankkeiden lisäksi tuetaan 
monitieteisiä ja organisaatioiden välisiä tut-
kimus- ja kehityshankkeita sekä hankkeita ul-
kopuolisten kumppaneiden kanssa. IPW osal-
listuu hoitotyön ja tieteen kansainväliseen 
keskusteluun julkaisujen kautta. Laitos on 

Osaamiskeskuksen kinestetiik-
kaan liityvät teemat:
 • Miten ja millaiset mittarit tulisi 

kehittää kinestetiikan osaamisen 
mittaamiseen? 

 • Kuinka hoitajien kinestetiikkaosaa-
mista voidaan kehittää kestävästi 
riippumatta siitä, missä hoitotyön 
toimintaympäristössä he työskente-
levät? 

 • Mitkä vaikutusmekanismit ovat 
yhteydessä kinestetiikkaosaamisen 
kehittämiseen?

 • Mitä tuloksia voidaan käyttää arvioi-
maan ja mittaamaan kinaestetiikan 
tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kan-
nattavuutta hoitotyössä? 

 • Millaista koulutusta omaishoitajat 
tarvitsevat terveyttä edistävän liik-
kumisen tukemisessa?

Heidrun Gattinger,
PhD, professori

Carola Maurer,
MA, PhD (kand)

korkealaatuisen hoitotyön liikkeellepaneva 
voima ja välittäjä. Laitosta johtaa professori 
Heidrun Gattinger.

Osaamiskeskus ”Kuntoutus ja terveyden 
tukeminen” keskittyy pääasiassa kinestetiikan 
toimintamallin tutkimiseen. Alkusysäyksen 
tälle antoi Virpi Hantikainen työskennelles-
sään keskuksen projektijohtajana. Heidrun 
Gattinger jatkoi hänen työtään ja kehitti 
osaamiskeskusta aktiivisesti eteenpäin. 

Yksikkö tekee yhteistyötä Wienin yliopis-
ton, European Kinaesthetics Associationin, 
Suomen Kinestetiikkayhdistyksen ja Oulun 
yliopiston GeroNursingCenterin hoitotieteili-
jöiden kanssa.

Heidrun Gattinger ja Carola Maurer kir-
joittivat tämän tekstin erityisesti Kinestetiik-
ka-lehteen saksaksi ja antoivat luvan kääntä-
miseen. Käännöksen teki Virpi Hantikainen.

Laitoksen toimintaa esittelevä
posteri seuraavalla aukeamalla

St. Gallenin
hoito-

tieteiden 
instituutti
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St. Gallenin hoitotieteiden instituutin
kinestetiikan tutkimus ja kehittäminen

Vastuuhenkilöt
Heidrun Gattinger, Carola Maurer, 
Rouven Brenner, Andrea Renz

Liikkuminen on välttämätöntä kaiken 
ikäisille.  Jokaiseen vuorovaikutuk-
seen hoitotyössä vaikuttaa se, missä 
määrin hoitoa tarvitseva henkilö voi 
liikkua.  Tämä kyky tunnetaan myös 
nimellä liikkumistaito (Movement 
competence) ja se tarkoittaa tapaa, 
jolla henkilö voi mukauttaa liikkeensä 
olemassaoleviin haasteisiin – esimer-
kiksi kuinka hemiplegiaa sairastava voi 
istua sängyn reunalla.

Liikkumistaidon tukeminen kaikissa hoitotyön toiminnoissa, kuten kehonhoidossa tai pukeutumi-
sessa, kuuluu ammatilliseen hoitotyöhön. Tämä tehtävä on erittäin tärkeä, koska  liikkumistaitojen 
edistäminen estää vakavia terveysongelmia, kuten painehaavoja.

Jos hoidon tarpeessa olevan henkilön liikkumismahdollisuudet huomioidaan ja häntä kannuste-
taan, henkilö voi toimia itsenäisemmin ja kokea itsensä kykeneväksi. 

Myös hoitohenkilöstö voi ja sen pitää kehittää liikkumistaitojaan ja siten selvittää erilaisia   tapoja, 
joilla se voi tukea liikuntarajoitteisia ihmisiä jokapäiväisissä toiminnoissa – kuormittamatta it-
seään liikaa fyysisesti

Kinestetiikan tavoitteena on kehittää hoitohenkilöstön liikkumistaitoja ja auttaa sitä toteuttamaan 
liikkumista ja terveyttä edistävää hoitotyötä. Kykyä tarjota liikkumisen tukemista ammattimaisesti 
sanotaan kinestetiikkaosaamiseksi (Kinaesthetics competence).

Terveydenhuollon organisaatioissa keskitytään yhä enemmän hoitajien kinestetiikkaosaamisen 
edistämiseen. Tavoitteena on hoidon tarpeessa olevien henkilöiden sekä hoitohenkilöstön liikku-
miseen liittyvän terveyden ylläpitäminen ja jatkuva edistäminen. 

Kinestetiikka

Tutkimusprojektit

Kinestetiikan käsitesysteemi 
(European Kinaesthetics Association (EKA luvalla)

Meneillään olevat ja jo päättyneet

VALITTUJA JULKAISUJA
Maurer, C., Marty-Teuber, B., Schlecht, M., & Gattinger, H. (2021). Fokus Pflege-
qualität: ein kompetenzorientiertes Qualitätsentwicklungssystem auf Basis der 
Kinästhetik. Pflegerecht. (1–9).
Maurer, C., Gattinger, H., & Mayer, H. (2020/2021). Die Problematik der Imple-
mentierung von Kinästhetik in Einrichtungen der stationären Langzeitpflege – 
Eine Multiple Case-Study. Pflege, 34(1), 13–21.
Gattinger, H., Senn, B., Hantikainen, V., Köpke, S., Ott, S., & Leino-Kilpi, H. 
(2018). The self-reported and observed competence of nursing staff in mobility 
care based on Kinaesthetics in nursing homes – A cross-sectional study. Pflege, 
31(6), 319–329. 
Gattinger, H., Senn, B., Hantikainen, V., Köpke, S., Ott, S., & Leino-Kilpi, H. (2017). 
Mobility care in nursing homes: Development and psychometric evaluation of 
the kinaesthetics competence self-evaluation (KCSE) scale. BMC Nursing, 16, 67. 
https://doi.org/10.1186/s12912-017-0257-8
Gattinger, H., Leino-Kilpi, H., Hantikainen, V., Kopke, S., Ott, S., & Senn, B. (2016). 
Assessing nursing staff's competences in mobility support in nursing-home 
care: Development and psychometric testing of the Kinaesthetics Competence 
(KC) observation instrument. BMC Nursing, 15, 65. 
Gattinger, H., Leino-Kilpi, H., Köpke, S., Marty-Teuber, S., Senn, B., & Hanti-
kainen, V. (2016/2017). Kinästhetik-Kompetenz in der Pflege : Eine Konzepten-
twicklung. Zeitschrift für Gerontologie Und Geriatrie, 50(6), 506–515. 

Dementia
Tutkimusprojekti
Andrea Renz, 2013–2021:
Kinestetiikan vaikutus laitoshoidossa 
olevien muistisairaiden vanhusten pe
rustoiminnoissa avustamisen aikana 
ilmenevän haastavan käyttäytymisen 
ennaltaehkäisyssä. Vaikutusmallin ke
hit täminen ja arviointi dementiaa kärsi
vien ihmisten haastavan käyttäytymisen 
vähentämiseksi hoitotyössä kinaestetii
kan mukaan. 
Rahoitus: 
Alzheimer Schweiz; EbnetStiftung; FHS 
St.Gallen; SBK

Palliatiivinen hoito
Tutkimusprojekti
Heidrun Gattinger, 2018–2020:
Hoidollinen tukeminen päivittäisissä 
toiminnoissa palliatiivisissa tilanteissa. 
Palliatiivisen hoitotyön hoitajille suun
natun koulutusohjelman vaikuttavuu
den arviointi AdKinPal. 
Rahoitus:
Stanley Thomas Johnson Stiftung und 
Gottfried und Julia BangerterRhyner
Stiftung

Omaishoitajat
Tutkimusprojekti
Heidrun Gattinger, 2018–2019:
Liikkumistaito kotihoidossa: tukiohjel
ma omaishoitajille. Omaishoitajien ter
veyden ylläpitäminen ja edistäminen 
partisipatiivisesti kehitetyn koulutusoh
jelman avulla liikkumistaidon kehittä
miseksi. 
Rahoitus:
Fondation Sana

Mittarin kehittäminen
Tutkimusprojekti
Heidrun Gattinger, 2012–2017:
Kinestetiikan laadunvarmistus sveitsi
läi sissä hoitoorganisaatioissa.
Kahden kinestetiikkaan pohjautuvan 
mittarin kehittäminen ja evaluointi 
hoitohenkilökunnan osaamisperustan 
ar viointiin liikkumisen avustustilantei
ssa.
Rahoitus:
Gesundheitsförderung Schweiz; FHS St.
Gallen

Laadunhallinta
Tutkimusprojekti
Heidrun Gattinger, 2018–2020:
Osaamiseen suuntautunut laadunvar
mistus.
Tieteellisesti perustellun ja osaamiseen 
suuntautuneen laadunkehittämiskon
septin (koQESK) laatiminen. Konseptin 
avulla organisaatiot voivat kuvata kines
tetiikkaan perustuvan hoitotyön ja vuo
rovaikutuksen laadun kehitystä.
Rahoitus:
Innosuisse Schweizerische Agentur für 
Innovationsförderung

Implementointi
Tutkimusprojekti
Carola Maurer, 2018–2021:
Kinestetiikkaosaaminen vanhusten pit
käaikaishoidossa. Tutkimukseen perus
tuvan mallin kehittäminen hoitajien 
kinestetiikkaosaamisen kestävälle tuelle 
vanhustenhoidossa. 
Rahoitus:
FHS St.Gallen

Täydennyskoulutus
Täydennyskoulutusseminaari
Liikkumiskompetenssi terveydenhuol
lon organisaatioissa – työkaluja esimies
asemassa oleville ja laadun kehittämise
sta vastaaville henkilöille. Tavoitteena 
liikkumista ja terveyttä tukeva työilma
piiri. 

Symposium ”Kinästhetik”
”Netzwerk Kinästhetik-Forschung” 
Joka toinen vuosi järjestettävä sym
posium on suunnattu tutkimuksen ja 
käytännön henkilöille, jotka ovat kiin
nostuneita kinestetiikan tutkimuksesta. 
Tavoitteena on mahdollistaa ja syventää 
kansainvälistä vaihtoa kinestetiikkaa 
koskevasta tutkimuksesta.
Yhteistyökumppanit:
Universität Wien, Kinaesthetics Schweiz, 
Kinestetiikka Suomi

Palvelutarjonta
Kinestetiikkatiimi
Tuemme terveydenhuollon organisaa
tioita kysymyksissä, jotka koskevat eri
tyisesti kinestiikan koulutusohjelmien 
kehittämistä, toteuttamista ja arviointia.

IPW-OST
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Terveiset Oulusta

GeroNursing Centre
Oulun yliopistossa

O ulun yliopistoon hoitotieteen ja 
terveyshallintotieteen tutkimusyk-
sikköön perustettiin tammikuussa 
2020 ikääntyneiden kuntoutumista 

edistävän hoitotyön tutkimus- ja osaamiskes-
kus GeroNursing Centre (GNC). GNC-perustet-
tiin vastaamaan ikääntyneiden kuntoutumista 
edistävän hoitotyön tieteellisen tutkimuksen, 
koulutuksen ja kehittämisen kansalliseen tar-
peeseen.

Suomessa ei ole tiettävästi tehty tieteellis-
tä tutkimusta ikääntyneiden kuntoutumista 
edistävän hoitotyön vaikuttavuudesta, ja GNC 
on edelläkävijä yhteiskunnallisesti merkittä-
vällä tutkimusalueella.

Tutkimusryhmässämme on vahva subst-
anssiasiantuntijuus ja ymmärrys tutkimusai-
heen, sen merkityksen ja kehittämisen akuu-
tista tarpeesta. GNC:ssä työskentelee kolmen 
naisen tehotiimi: Ttt, post doc -tutkija Sinikka 
Lotvonen sekä yliopisto-opettajat ja väitöskir-
jatutkijat Heidi Siira ja Kaisa-Mari Saarela. He 
kaikki ovat peruskoulutukseltaan fysiotera-
peutteja, ja heillä on laajasti kokemusta käy-
tännön vanhustyöstä ruohonjuuritasolta kun-
nallisilta ja yksityisiltä sektoreilta.

Kuntoutumista edistävä hoitotyöllä tarkoi-
tetaan hoitohenkilöstön toimintaa, jolla edis-
tetään ikääntyneen toimintakykyä kokonais-
valtaisesti.

Kuntoutumista edistävässä hoitotyössä ei 
tehdä asioita ikääntyneen puolesta, vaan tu-
etaan hänen itsenäisyyttään, yksilöllisyyttään 
ja itsemääräämisoikeuttaan ja tehdään asiat 
yhdessä tukien ja kannustaen jäljellä olevien 
voimavarojen käyttämistä. Lähtökohtana on 
voimavaralähtöinen, tavoitteellinen ja mo-
niammatillinen toiminta.

Kuntoutumista edistävä hoitotyö perustuu 
toimintakyvyn arviointiin sekä hoito- ja pal-

velusuunnitelmaan kirjattuihin tavoitteisiin, 
suunnitelmaan ja vaikuttavuuden seuran-
taan. Kuntoutumista edistävässä hoitotyös-
sä tuetaan ikääntyneen voimavaroja kun-
touttavilla interventioilla, joilla vahvistetaan 
ikääntyneiden toimintakykyä ja lisätään voi-
mavaroja (Sims-Gould ym. 2017). Aiempien 
tutkimusten mukaan sillä voidaan kohentaa 

GNC-tehotiimi: Sinikka Lotvonen, Heidi Siira ja 
Kaisa-Mari Saarela

Kuntoutumista 
edistävässä 

hoitotyössä ei asioita 
tehdä ikääntyneen 

puolesta
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merkittävästi erityisesti heikkokuntoisimpien 
ikääntyneiden, kuten kroonisesti sairaiden, 
lonkkamurtumasta toipuvien ja muistisairai-
den toimintakykyä (Boltz ym. 2015, Resnick 
ym. 2016). 

Kuntoutumista edistävässä hoitotyössä 
tuetaan kokonaisvaltaisesti ikääntyneen toi-
mintakykyä sekä omatoimisuuden ja fyysisen 
aktiivisuuden toteutumista. Lisäksi huomioi-
daan ympäristötekijät, apuvälineet ja turval-
lisuus.

Toiminnan onnistuminen perustuu hoi-
tohenkilöstön osaamisen vahvistamiseen, 
hoitotyön toimintamalleihin ja johtamiseen.  
Tuoreessa tutkimuksessa hoitohenkilöstö koki 
hyötyvänsä kuntoutumista edistävällä työot-
teella toimimisesta ja sen olevan käyttökelpoi-
nen menetelmä kotihoidossa. Hoitajat kokivat 
myös, että kuntoutumista edistävällä hoito-
työllä on positiivisia vaikutuksia ikääntynei-
den kotihoidon asiakkaiden toimintakykyyn. 
(Smeets ym. 2020).

GNC:n toiminnan alkuvaiheessa kines-
tetiikan tiedostettiin olevan yksi keskeisistä 
kuntoutumista edistävän toiminnan malleista 
ikääntyneiden palvelujärjestelmässä.

GNC tekee tiivistä yhteistyötä Suomen Ki-
nestetiikkayhdistyksen kanssa. Yhteistyöhön 
on kuulunut yhteisen RAIKI-työryhmän pe-
rustaminen. Työryhmään kuuluvat GNC:n tii-
mi, TtT, dosentti Virpi Hantikainen (Suomen 
Kinestetiikkatyhdistys), TtT Pia Vähäkangas 
(GeroFuture Oy) ja TtT Päivi Stenman (Pie-
tarsaaren kaupunki), ja sen tarkoituksena on 
edistää kuntoutumista edistävää hoitotyötä 
kinestetiikan työmenetelmää ja RAI-arviointi-
järjestelmää hyödyntäen.

Lisäksi GNC:n ja Suomen Kinestetiikkayh-
distyksen yhteistyötä on vahvistanut GNC:n 
Sinikan ja Kaisan osallistuminen kinestetiikan 
esimieskoulutukseen. Kansainvälistä yhteis-
työtä on vahvistettu muun muassa Sveitsin 
St. Gallenin ammattikorkeakoulun professori 
Heidrun Gattingerin kanssa hoitohenkilöstön 
kinestetiikan osaamisen arvioimisen osalta.  

GeroNursing Centressä on vuoden 2020 
aikana kehitetty kuntoutumista edistävän 
hoitotyön kolmen opintopisteen verkkokurssi 
vanhuspalveluissa työskentelevän hoitohen-
kilöstön täydennyskoulutukseen ja olemme 
tehneet verkkokurssin laatimiseen liittyen 
myös yhteistyötä Suomen Kinestetiikkayhdis-
tyksen kanssa. Verkkokurssilla ei opiskella ki-

Sinikka Lotvonen
TtT, ft, post doc -tutkija
Kaisa-Mari Saarela
TtM, TtT -opiskelija, yliopisto-opettaja
Heidi Siira
TtM, TtT -opiskelija, yliopisto-opettaja
GeroNursing Centre, Hoitotieteen ja 
terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, 
Oulun yliopisto

Lähteet: 
Boltz M, Chippendale T, Resnick B. Testing fa-
mily focused care in hospitalized persons with 
dementia. Neurodegenerative Disease Manage-
ment 5, 203-215
Resnick B, Galik E, Vigne E, Payne Carew A. 
(2016).  Dissemination and implementation of 
function focused care for assisted living. Health 
Education & Behavior 43(3), 296-304 https://doi.
org/10.1177/1090198115599984
Sims-Gould J., Tong C., Wallis-Mayer L. & Ashe M. 
(2017). Reablement, reactivation, rehabilitation 
and restorative interventions with older adults 
in receipt home care: a systematic review. Jour-
nal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine 
18, 653–663
Smeets R, Kempen G, Ziljlstra R,  de Man-Wan 
Ginkel J, Hanssen W, Metzelthin S. (2020). Expe-
riences of home care workers with the Stay Ac-
tive at Home programme targeting reablement 
of community-living older adults: An exploratory 
study. Health and Social Care in the Community 
28 (1), 281-299  https://doi-org.pc124152.oulu.
fi:9443/10.1111/hsc.12863

nestetiikkaa, mutta sieltä löytyy pieni kurkis-
tus kinestetiikan toimintamalliin. GeroNurse 
verkkokurssi on suunniteltu siten, että se toi-
mii hyvin kinestetiikan tukena ja lisää tieteel-
liseen tietoon perustuvaa käytännön läheistä 
kuntoutumista edistävän hoitotyön osaamista 
innostavan nykyaikaisen verkkopedagogii-
kan avulla.

GNC:ssä on maisterivaiheen opiskelijoil-
le tarjolla kinestetiikkaan liittyviä pro gradu 
-tutkimusaiheita, jotka on laadittu yhteistyös-
sä Suomen Kinestetiikkayhdistyksen kanssa. 
Yhteistyömme on ollut antoisaa, ja GNC:ssä 
toivomme sen jatkuvan ja kehittyvän edelleen 
tulevaisuudessa.
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Kinestetiikan polku Savon ammattiopistossa

Pienistä asioista tulee suuria

K inestetiikkakoulutusta Savon ammat-
tiopistossa hyvinvointialalla lähdim-
me kehittämään oppilaitoksemme 
strategian mukaisesti. Savon ammat-

tiopiston tehtävä on tarjota monipuolisia elini-
käisen oppimisen mahdollisuuksia ammatilli-
sessa koulutuksessa, täydennyskoulutuksissa 
sekä lukio-opinnoissa.

Oppilaitoksen strategia

Tulevaisuus muuttuu tämän päivän teoilla. 
Yhteiskunta ja maailma elävät ajassa; samalla 
muuttuu toimintaympäristö, jossa toimimme. 
Haluamme olla aktiivinen yhteiskuntavaikut-
taja ja työelämän kehittäjä. Perustehtävämme 
on lisätä nuorten ja aikuisten osaamista. Vas-

taamme alueen työelämän osaamistarpeisiin 
ja kehitämme alueen työelämää. Edistämme 
työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää.

Kinestetiikka ammattiopistossa

Hyvinvointialalla olemme olleet kiinnostunei-
ta kinestetiikasta ja sen koulutuksista 2000-lu-
vun alkupuolelta asti. Meistä opettajista usea 
suoritti silloin kinestetiikan peruskurssin ja 
muutama osallistui syventävälle kinestetiik-
kakurssille. Kinestetiikka jäi pienesti käy-
tänteisiin – lähinnä kuntoutuksen opettajien 
joihinkin opetuskäytänteisiin – ja elämään vi-
siona suunnitelmiimme.

Varsinaisesti kinestetiikkaa osana toimin-
taamme aloimme kehittää systemaattisesti 

Jutun kirjoittaja, 
kinestetiikkakouluttaja, 

lehtori Päivi Dyster 
työskentelee  Savon 

ammattiopistossa
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vuodesta 2015 alkaen, jolloin osallistuin ki-
nestetiikan syventävälle kurssille. Jatkoin siitä 
kinestetiikkaopintoja ja valmistuin tutoriksi 
vuonna 2016. Kinestetiikkakouluttajaksi val-
mistuin toukokuussa 2017.

Kehitystyössä on ollut ensiarvoisen tär-
keää esimiehen tuki ja perehtyminen asiaan. 
Silloinen esimieheni koulutuspäällikkö Risto 
Daavitsainen tuki ajatustani tuoda kineste-
tiikka osaksi oppilaitoksen toimintaa.

Yhteistyö on jatkunut uuden koulutuspääl-
likön Päivi Pennasen kanssa kitkattomasti. 
Hänellä oli selkeä ja yhtenevä käsitys kanssa-
ni työelämän osaamisen kehittämistarpeista 
sekä kinestetiikan toimintamallin tuomisesta 
sosiaali- ja terveysalan perusopintoihin.

”Edellisessä työtehtävässä asiakkuusvas-
taavana toimiessani sain hyvän käsityksen 
siitä, millä tavalla koulutusorganisaation tulisi 
konkreettisesti palvella työelämän osaamisen 
kehittämisen tarpeita”, kommentoi koulutus-
päällikkö Päivi Pennanen. ”Kinestetiikkaosaa-

Koulutuspäällikkö Päivi Pennanen (vasemmalla) ja 
kinestetiikkakouluttajat Päivi Dyster ja Raimo Lappalainen

misen aktiivinen kehittäminen oppilaitokses-
samme, sen sisällyttäminen opetustarjontaan 
ja sitä kautta osaamisen lisääminen ja laa-
jentaminen maakunnan sote-työpaikoilla on 
erinomainen ja palkitseva osoitus tästä. Kines-
tetiikkaosaamisen sisällyttäminen sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinto-opetukseen sekä 
ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen 
on ollut strateginen valinta. Asiasta on tullut 
sekä työpaikoilta että oman talon sisältä pel-
kästään positiivista palautetta.”

Miten lähdimme liikkeelle?

Tarjosimme aluksi kinestetiikan peruskurssia 
avoimena kurssina ja omina kursseina yhteis-
työkumppaneille. Tarjosimme myös kineste-
tiikan infokoulutusta saadaksemme tietoa ki-
nestetiikasta työpaikkoihin.

Yhteistyömme on ollut tiivistä työelämän 
kanssa. Esimerkiksi kun aloitimme Kuopion 
kaupungin koulutuksia, sairaalapalvelut ha-

lusivat ensimmäisestä kurssistaan 
puolivälipalautteen ja pidimme yh-
teispalaverin ennen kuin koulutuk-
sia tilattiin meiltä lisää. Hoivapalve-
luille on ollutkin omia koulutuksia 
ja heiltä osallistuu henkilöstöä ak-
tiivisesti meillä järjestettäviin kou-
lutuksiin.

Kuopion kaupungille olen pi-
tänyt myös kinestetiikan esimies-
koulutusta, joka on ollut yhtenä 
koulutuspäivänä heille järjestämäs-
sämme koulutuskokonaisuudessa.

Myös ELY-keskus on hyvin tie-
toinen kinestetiikkakoulutuksista: 
jo tilatessaan koulutuksia se on ha-
lunnut sisällyttää koulutukseen ki-
nestetiikan.

Kinestetiikan syventävillä kurs-
seilla olemme tehneet yhteistyö-
tä kinestetiikkakouluttaja Raimo 
Lappalaisen kanssa. Olemme tar-
jonneet myös kinestetiikan syven-
täviä kursseja avoimina kursseina.

“Kuopion kaupungin sairaala-
palvelut tilasivat ensimmäiset ki-
nestetiikan peruskurssinsa syksyl-
lä 2018 ja hoivapalvelut keväällä 
2019”, kertoo Kuopion kaupungin 
perusturvan hoivapalvelujen tuki-
palveluiden kehittämisasiantuntija 
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Henna Niemi. ”Kurssit ovat toteutuneet mo-
niammatillisilla kokoonpanoilla alusta läh-
tien, kun mukana on ollut niin hoitopuolen 
kuin kuntoutuksenkin henkilöstöä. Tämä on 
mahdollistanut sen, että saman asiakkaan ää-
rellä toimivat toimijat toteuttavat samanlaisia 
asiakasta aktivoivia ja kuntouttavia periaat-
teita.”

”Hoivapalveluissa strategisena tavoittee-
na on, että kinestetiikan peruskurssin olisi 
suorittanut koko henkilöstö,” Niemi toteaa. 
”Lisäksi syventävän kurssin käyneitä tavoitel-
laan jokaiseen yksikköön, jotta kinestetiikan 
taidot alkaisivat elämään työyhteisöiden ar-
jessa. Myös yksiköiden lähiesimiehiä on alet-
tu kouluttamaan kinestetiikan periaatteisiin 
vuonna 2020. Muutosjohtamista ajatellen on 
tunnistettu lähiesimiehen merkittävä rooli ki-
nestetiikan toimintamallin mahdollistajana ja 
juurruttajana hoito- ja terapiatyössä.”

”Henkilöstön palaute koulutuksista on ollut 
alusta asti positiivista ja kinestetiikan periaat-
teet ovat lähteneet muuttamaan koulutuksen 

käyneiden työntekijöiden työtapoja,” Niemi 
sanoo. ”Kinestetiikka nähdään asiakasta kun-
nioittavana ja aktivoivana menetelmänä, joka 
on tuonut myös niin henkistä kuin fyysistäkin 
kevennystä hoitotyöhön.”

Vuonna 2019 aloimme suunnitella kines-
tetiikan peruskurssia osaksi vanhustyön eri-
koisammattitutkintoa. Se on ollut nyt osana 
Terveyden toimintakyvyn tukeminen ¬tutkin-
non osassa. Kokemuksemme tästä on erittäin 
hyvä. Neljä eri ryhmää on nyt suorittanut tut-
kinnon oppisopimuskoulutuksena. 

Tässä koulutusmuodossa olen päässyt kou-
luttajana palaamaan näyttöjen arvioinnin yh-
teydessä siihen, miten opiskelija on hyödyntä-
nyt työssään kinestetiikan osaamistaan osana 
muuta työtä. Kouluttajana olen häikäistynyt 
siitä, miten paljon jo peruskurssi on antanut 
työntekijöille uusia työkaluja tehdä työtä.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon 
tutkinnonperusteet uudistuivat 1.1.2021, ja 
jatkossa kinestetiikan peruskurssi on tarjolla 
Ikävalmentajana toimiminen -tutkinnon osas

Tutkinnon suorittajan ajatuksia

Lähihoitaja Hannamari Valkama
Kuopion vanhuspalvelut

Kinestetiikan kurssi herätteli miettimään omaa 
toimintaa. Olin toivonut keinoja asukkaiden 
arjen toiminnallistamiseen ja kokenut ras-
kaaksi joidenkin sellaisten asukkaiden hoidon, 
joita osa hoitajista hoiti yksinkin. Olin aiemmin 
käynyt vanhanmallisen, eli lyhyemmän, Tun-
teva-koulutuksen ja toiminut jo yli kymmenen 
vuotta lähihoitajana vanhuspuolella.

Kurssin alettua huomasin, kuinka pienin asioin 
asukkaisiin pystyi saamaan paremman kon-
taktin ja fyysisesti raskaat työvaiheet kävivät 
kevyemmiksi. Olin kokenut aiemmin turhau-
tumista esimerkiksi vuodepotilaita auttaessa, 
kun fyysisesti raskailla käännöillä tai siirroilla 
ei välttämättä saatu edes asukkaan asentoa 
selkeästi paremmaksi tai vuodesuoja olikin 
jälleen liian ylhäällä sen jäljiltä, kun olimme 
avustaneet työparin kanssa asukasta vuo-
teessa ylemmäs. Kinestetiikan kurssilla löysin 
avaimia tällaisten työvaiheiden keventämiseen 
ja samalla huomasin, kuinka helppoa on asuk-
kaiden aktivointi päivittäisten toimien yhtey-

dessä. Olen kurssin jälkeen saanut monelta 
asukkaalta positiivista palautetta muun muas-
sa siitä, kuinka asennonvaihto onkin tuntunut 
hyvälle, kun asukas on itse päässyt osallistu-
maan kääntymiseen eikä ole ollut pelkästään 
tekemisen kohde.

Vastaavia esimerkkejä arjen pienistä helpottu-
misista voisi mainita useita. Ruokailuasento ja 
siihen avustaminen, vuoteesta sängyn reunalle 
istumaan nousu ja siitä liikkeelle lähtö ovat 
päivittäin vastaan tulevia työvaiheita, joissa 
kurssin anti on päässyt käyttöön. Viihdyn nyt 
työssäni paremmin ja koen saavani asukkaisiin 
paremman kontaktin kuin ennen kurssia.
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sa. Tutkinnon osa soveltuu vanhustyön lisäk-
si muihinkin työelämän osaamisen tarpeisiin, 
esimerkiksi vammaistyön opintoihin.

Lähdimme suunnittelemaan kinestetiikan 
asiantuntijuuskoulutusta oppisopimuskou-
lutuksena yhteistyökumppaneiden ja oman 
näkemyksemme innoittamana. Tähän koulu-
tussuunnitelmaan teimme yhteistyötä kines-
tetiikkakouluttaja Raimo Lappalaisen kanssa. 
Koulutuksessa on oppimisjatkumo, jossa minä 
pidän ensin kinestetiikan peruskurssin ja sit-
ten Rami pitää kinestetiikan syventävän kurs-
sin.

Koulutuksen aikana opiskelija laatii suun-
nitelman, miten kinestetiikkaa hyödynnetään 
omassa työyksikössä. Kurssipäivien lisäksi 
meillä on aloituspäivä, välitapaaminen sekä 
lopputapaaminen. Näiden tarkoitus on mah-
dollistaa työpaikkakohtaiset ohjaukset suun-
nitelmiin, asiantuntijuusroolin syventäminen 
ja asioiden kertaaminen.

”Koulutus on ollut todella hyödyllinen ja 
silmiä avaava kokemus”, kertoo Topi Pulkki-
nen Kuopion kotihoidosta. ”Sen aikana olen 
oppinut ja oivaltanut paljon asioita hoitotyö-
hön. Siisteintä kinestetiikassa on se, että eri 
toimintamalleja on joka tilanteeseen ja niitä 
voi soveltaa aina tilanteen mukaan. Kineste-
tiikan toimintamallien oppiminen on vähen-
tänyt huomattavasti kuormitusta työkentällä.”

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lä-
hihoitajan eri tutkinnon osiin, olemme myös 
tuoneet kinestetiikkaa. Kinestetiikan perus-
kurssin käyneitä hoidon opettajia on meillä 
nyt enemmän ja kouluttautumista jatketaan 
edelleen. Kuntoutuksen opettajat ovat käy-
neet kinestetiikan peruskurssin ja lähes kaikki 
myös syventävän kurssin. Kuntouksen opet-
taja Katja Juntunen aloittaa tutoropinnot. 
Kehitystyötä tehdessä olen ollut yhteydessä 
Kinestetiikkayhdistyksen puheenjohtajaan 
Virpi Hantikaiseen ja Jyväskylän Gradiaan, 
jossa tutustuimme siellä kehitettyyn pilotoin-
tiin. Poikkeusolot kuluneen vuoden aikana 
ovat kuitenkin jarruttaneet yhteistyötä.

Esimerkkinä toiminnastamme perus-
opetuksessa voisin nostaa esiin yhteisopet-
tajuutena – ravitsemus, kuntoutus, hoito 
– toteutettavan ruokailussa avustamisen 
harjoittelutilanteet niin sanottuna case simu-
laatio  opetuksena. Ravitsemuksen opettaja 
Arja Kortelainen on käynyt kinestetiikan 
peruskurssin ja hän kommentoi hyötyä: ”Ki-

nestetiikan koulutus on auttanut esimerkiksi 
ymmärtämään, millainen on nielemisvai-
keuksista kärsivän henkilön ruokailussa hyvä 
toiminnallinen ruokailuasento, joka vähentää 
aspiraation mahdollisuutta ja auttaa riittävän 
ravinnonsaannin turvaamisessa. Näin voi-
daan tältä osin vähentää vajaaravitsemuksen 
riskiä.”

Tavoite tässä on saavutettu ja työelämässä 
on saatu onnistumisen kokemuksia ja hyvää 
palautetta.

Elokuussa 2018 voimaan tullut opetus-
suunnitelma antoi oppilaitoksille mahdolli-
suuden tarjota valinnainen oma tutkinnon 
osa, joka sisältyy sosiaali- ja terveysalan pe-
rustutkintoon.

Suunnittelimme tutkintovastaava Elina 
Korhosen kanssa kinestetiikan opintoja pai-
kalliseksi valinnaiseksi tutkinnon osaksi. Sen 
vieminen toteutussuunnitelmaan on edennyt, 
ja pääsimme aloittamaan tammikuussa 2021 
ensimmäisen pilottiryhmän ”Kinestetiikkaa ja 
hyvinvointia lähihoitajan työssä”.

Lähihoitajaopiskelijat suorittavat kineste-
tiikan peruskurssin, opettelevat toimintamal-
lia käytännössä ja antavat arvioitavan näytön 
työjakson aikana. Minä olen kouluttajana ja 
arvioin näytöt yhdessä työelämän arvioijan 
kanssa. Jatkossa näyttöjä voisi arvioida myös 
kinestetiikan tutor tai kinestetiikan syventä-
vän kurssin käynyt opettaja.

Koulutuksessa oleva lähihoitaja Topi Pulkkinen, Kuopion 
kotihoito, Puijonlaakso
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Yhteistyökouluttajan ajatuksia

Kinestetiikkakouluttaja 
Raimo Lappalainen

Olen valmistunut kinestetiikkakoulutta-
jaksi vuonna 2011, kokemusta minulla on 
kinestetiikkakoulutuksista siis kymmenen 
vuoden ajalta.

Savon ammattiopisto on siinä mielessä 
edistyksellinen, että oppimisjatkumoa on 
hyödynnetty koulutuksia järjestämällä. 
Kinestetiikan asiantuntijuusopinnoissa 
peruskurssin yhdistäminen syventävän 
kurssin kanssa antaa koulutukseen osal-
listujalle aivan erilaisen valmiuden toimia 
kinestetiikan asiantuntijana työpaikal-
laan.

Peruskurssi jakautuu kahteen kahden 
päivän mittaiseen koulutusjaksoon, jonka 
välissä on työssäoppimisjakso. Työssäop-
pimisjakson aikana kinestetiikkaa toteu-
tetaan työssä ja opitaan lisää siitä, mitkä 
asiat on hyvin sisäistetty ja mitä tulee 
vielä opetella. Toisen opiskelujakson ai-
kana työssä opittuja asioita käydään läpi 
ja vahvistetaan osaamista kertaamalla 
ensimmäisen jakson asioita sekä syven-
netään jo opittua. Myös uusia asioita 
tulee toisella jaksolla.

Syventävän kurssin aikana on tarkoitus 
käydä käytännössä harjoittelemassa kou-
luttajan neuvoessa osallistujia sekä mie-

lellään jakaa kokemuksia myös videoiden 
välityksellä muille osallistujille.

Kun syventävä kurssi järjestetään jatku-
mona peruskurssin jälkeen, asiat ovat 
vielä tuoreessa muistissa, jolloin oppi-
mista on helpompi syventää. Minua erityi-
sesti miellytti kouluttajana, että osallis-
tujilla oli jo valmiiksi hyvät pohjatiedot ja 
paljon asioita oli jo käytännössä kokeiltu.

Ainoastaan tässä ajankohdassa oleva 
haaste päästä aitojen asiakkaiden pariin 
jäi mielestäni puutteeksi. Kaiken kaik-
kiaan olen iloinen siitä, että saan olla 
mukana tässä edistyksellisessä tavassa, 
jossa oppilaitos on mukana lisäämässä 
kinestetiikan asiantuntijuutta työpaikoil-
la. Seuraava luonteva askel on tutorkou-
lutusten pitäminen ja Kuopion alueelle 
kinestetiikan laatuyksikkösertifikaatin 
saaminen.

"Kävin peruskurssin ja kertasin vielä toi-
sen ryhmän mukana uudelleen, kun ryhmään 
sopi", kertoo lehtori, kuntotusalan opettaja 
Irja Hynynen. "Näistä kursseista sain omaan 
opetukseeni erilaisen vaihtoehdon avustaa 
asiakasta tai potilasta siirtymisissä. Sain var-
muutta myös sellaisiin tapoihin avustaa, joita 
olen oman pienuuteni tai heikkouteni kautta 
joutunut opettelemaan."

"On hyväksyttävä se, ettei kaikkea opi yh-
dellä kurssilla; paljon pitää harjoitella kotona 
ja työkaverin kanssa", pohtii Hynynen. "Sy-
ventävällä kurssilla löytyi erilaisia keinoja eri-
laisiin tilanteisiin: entä sitten, kun potilaalla 

on sitä tai tätä... Jos yksi keino tai tapa avustaa 
ei onnistu, kannattaa kokeilla toista ja käyttää 
hyödyksi esimerkiksi ympäristöä."

"Suurin oivallus itselleni oli se, että teen jo-
tain väärin, jos avustaminen tuntuu raskaalta 
ja hankalalta", sanoo Hynynen. "Yhteisen liik-
keen kautta siirtyminen tulee helpommaksi 
niin avustajalle kuin avustettavallekin. Jos 
nämä pari asiaa saan viedyksi omaan opetuk-
seeni, siitä voi hyvin jatkaa.

Tarvitaan onnistumisia niin harjoittelu-
tunneilla kuin työelämässä, jotta näitä oppeja 
ja erilaisia tapoja jäisi työkaluksi ja toiminta-
malliksi opiskelijalle jatkossakin."

Kinestetiikkakouluttaja 
Raimo Lappalainen (oikealla) 
opetustilanteessa.
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"Suurin oivallus oli se, että teen jotain väärin, 
jos avustaminen tuntuu raskaalta ja hankalalta."

Opettaja Irja Hynynen (oikealla) ohjaamassa.

Päivi Dyster
ft, TtM, 
kinestiikkakouluttaja, 
lehtori, 
Savon ammattiopisto

Taaksepäin katsottuna olemme saaneet jo 
paljon aikaiseksi, pienistä asioista on tullut 
suuria. Kinestetiikka on nyt osa toimintaam-
me ja yhteistyötämme. Kehitämme omaa osaa-
mistamme opettajina edelleen ja kinestetiikan 
koulutuksen tarjoamista alueellamme yhteis-
työssä työelämän ja Kinestetiikkayhdistyksen 
kanssa. Tavoitteemme on saada alueelle lisää 
koulutuksia – meillä on visio siitä, että alueelle 
saataisiin tutorkoulutus – ja tulevaisuudessa 
sertifioitu yksikkö. Osaamisen kehittyminen 
alueella on hyvällä alulla. Tällä hetkellä kui-
tenkin olen vielä Kuopion alueen ainut kines-
tetiikkakouluttaja. Tutoreita ei ole lainkaan.
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Kinestetiikan toimintamallin 
käytöönoton hyödyt 
työhyvinvoinnille

Laajasalon palvelutalon asumisyksikön asukkaan liikkumisen tukemista

K eskimäärin työ vie noin 
puolet hereilläoloajastam-
me. Työn ja vapaa-ajan 
rajaa on usein vaikea mää-

ritellä riippuen työtehtävistä sekä 
-nimikkeestä. Se miten voimme 
työssä, on merkityksellistä. Työssä 
vietetty aika vaikuttaa vapaa-ai-
kaamme ja päinvastoin.

Työterveyslaitos määrittää työ-
hyvinvoinnin olevan turvallista, 
terveellistä ja tuottavaa työtä, jota 
ammattitaitoiset työntekijät teke-
vät hyvin johdetussa organisaa-
tiossa kokien työnsä mielekkääksi 
ja palkitsevaksi. Sen mielestä työ 
tukee myös ihmisten elämänhal-
lintaa.

Työnhyvinvointia kehittävät 
työntekijä ja työnantaja yhdessä 
ottaen siitä myös yhteisen vastuun. 
Se on monen eri tekijän summa, 
joka syntyy pääasiassa työn arjes-
sa.

Työhyvinvointi on investointi, joka vaikut-
taa organisaation kilpailukykyyn, taloudelli-
seen tulokseen ja maineeseen. Hyvin suun-
nitellut investoinnit työhyvinvointiin voivat 
maksaa itsensä moninkertaisina takaisin.

Suomen Mielenterveysseuran mukaan hy-
vinvoinnista työssä kertovat eri asiat, kuten 
töihin menemisen mielekkyys ja työyhteisön 
jäsenten työskenteleminen tehokkaasti yhteis-
ten tavoitteiden edistämiseksi. Mikä tärkeintä: 
jos työpaikalla voi hyvin, työ antaa energiaa 
ja voimavaroja myös työn ulkopuoliseen elä-
mään.

Kinestetiikan toimintamallin käytön yh-

teyttä fyysiseen ja psyykkiseen työnhyvin-
vointiin on tutkittu opinnäytetöissä sekä 
terveystieteiden tohtori Päivi Stenmanin 
väitöskirjassa Iäkkäiden hoitotyössä toimivan 
henkilöstön kokemuksia työtyytyväisyydestä 
ja toimintaympäristöstä kinestiikan käyttöön-
oton aikana. Kinestetiikka-lehdestä 3/2020 
(pdf) voi lukea Stenmanin kirjoituksen tutki-
muksen tuloksista. Näistä esimerkkinä vaik-
kapa se, että osastoilla, jotka käyttivät kines-
tetiikkaa, esiintyi fyysisessä, sosiaalisessa sekä 
symbolisessa toimintaympäristössä monia 
työtyytyväisyyttä lisääviä tunnuspiirteitä.

Kinestetiikan toimintamallin käytön vaiku-

Kysely työpaikoilla

https://www.kinestetiikka.fi/wp-content/uploads/2020/12/Kinestetiikka-3-2020.pdf
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Kiusaaminen Tammerkosken 
kotihoidossa oli nolla.

tus työhyvinvointiin kiinnosti minua. Oman 
työyhteisöni lisäksi kysyin asiasta muualtakin 
ja ilokseni sain vastauksia.

Tammerkosken kotihoito

Työpaikkani Tampereen kaupungin Tammer-
kosken kotihoito on tällä hetkellä Suomen 
ainoa kinestetiikan laatuyksiköksi sertifioitu 
kotihoidon tiimi.

Tiimin esimies Outi Hiukka kertoo kines-
tetiikan vaikuttaneen positiivisesti yksikön 
ilmapiiriin nostattaen työn imua ja lisäten 
luovuutta sekä keskustelua asiakkaiden toi-
mintakyvyn ylläpitämisestä ja mahdollisesta 
kohenemisesta. Hiukka kertoo asiakkaiden-
kin alkaneen skarpata, joten niin sanotut 
paripaikat ovat vähentyneet, ja se on tavoite 
edelleen. 

Myös kokemuksia asiakkaiden avus-
tamisesta tai itsenäisestä suoriutumisesta 
vaihdetaan ja keskitytään asiakaslähtöiseen 
kirjaamiseen. Esimiehen työhyvinvointia 
vahvistava asia on laatuyksikkösertifikaatin 

Tammerkosken kotihoidon esimies Outi Hiukka kokee 
kinestetiikan käytön lisänneen työn imua

myötä parantunut rekrytointi ja mahdolli-
suus lisätä avoimeen työpaikkailmoitukseen 
”vähän sellaista erilaista kuin tavanomaisissa 
hoitotyön työnhakuilmoituksissa”.

Jyväskylästä Tampereella muuttanut Raili 
Oivanmaa kommentoi: ”Tietokoneelta selasin 
kotihoidon sivustoja ja näin Tammerkosken 
kotihoidon sivut sekä kirjoituksen kinestetii-
kan käytöstä päivittäisessä työssä. Jouduin tar-
kistamaan useampaan kertaan, onko tosiaan 
kyse kaupungin yksiköstä. Ihanaa, että panos-
tetaan näin asiakkaisiin ja työntekijöihin. Jo-
ten saman tien laitoin haun avoinna olevaan 
työpaikkaan ja innolla olen nyt aloittamassa 
täällä Tammerkosken tiimissä.”

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen suo-
rittaman vuosittaisen Kunta 10 -tutkimuksen 
tulokset olivat Tammerkosken osalta loista-
vat! Muun muassa työvointiin ja työyhteisö-
mittareihin liittyvissä kohdissa Tammerkoski 
sijoittui reilusti valtakunnallista tasoa kor-
keammalle tuoden esiin vahvuutena toisten 
auttamisen, työnantajaan sitoutumisen sekä 
muutoksiin positiivisen suhtautumisen. Kiu-
saaminen oli nolla.

Hiukan mukaan työperäisiä tuki- ja lii-
kuntaelin vammoja ei ole ollut ja hiljakkoin 
valmistuneet sairauslomatilastot näyttävät 
laskua, mikä tuo huomattavaa säästöä kau-
pungille. Työnantajan näkökulmasta ajatellen 
työhyvinvointia lisäävää on kokea kinestetii-
kan kurssien maksavan itsensä takaisin.

Tammerkosken kotihoidon tiimitilassa on mahdollisuus 
treenata kinetetiikan taitoja. Kuvassa Raili Oivanmaa ja 
Margit Forss
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Laajasalon asumisyksikkö

Helsingin kaupungin Laajasalon palvelutalos-
sa kinestetiikka on ollut käytössä päivittäises-
sä hoitotyössä vuodesta 2017. Kinestetiikka on 
lisännyt yhteistä keskustelua työyhteisössä. 
Samoin se on lisännyt oivaltamista ja mallista 
oppimista työssä ja tuonut rauhallisuutta työ-
hön. Kinestetiikan avulla on voitu tuoda yhtei-
sen työn tekemistä näkyväksi.

Laajasalon asumisyksikkö Merivuokosta 
Minna Nieminen ja Aino Peltonen kertovat: 
”Asukkaat ovat rauhallisempia ja hyödyntävät 
itsenäisesti kinestetiikan oppeja esimerkiksi 
asennonvaihdoissa ja siirtymisissä. Voimava-
ralähtöisen työotteen vuoksi asukkaiden kun-
toutuminen on nopeampaa, mikä puolestaan 
palkitsee positiivisesti hoitajien tekemää työ-
tä. Hoitajien työergonomia on parempaa, eikä 
osastollamme ole ollut sairauslomia taikka 
poissaoloja esimerkiksi selkävaivojen vuoksi. 
Opiskelijat ovat saaneet kinestetiikasta suuren 
lisän koulujen tarjoamaan melko suppeaan 
ergonomian oppiin. He ovat kertoneet luokas-
sa opettajille sekä muille oppilaille kinestetii-
kasta, mikä on paras osoite viedä tietoutta ih-
misen kohtaamisesta ja voimavaralähtöisestä 
hoidosta ja oppia alusta asti pitämään huolta 
omasta ergonomiasta.”

Roihuvuoren seniorikeskus

Roihuvuoren seniorikeskuksen fysioterapeut-
ti Heli Komulainen kertoo ajatuksiaan kines-
tetiikasta ja työhyvinvoinnista: ”Parhaimmil-
laan kinestetiikka yhdistää koko työyhteisöä. 
Yhdessä mietitään asukkaan siirtymisen kei-
noja, jotka ylläpitävät asukkaan toiminta-
kykyä. Yhdessä sitoudutaan noudattamaan 
sovittuja toimintamalleja ja näin tuetaan am-
matillisuutta ja asukkaan toimintakyvyn tuke-
mista.

Kinestetiikka vahvistaa avustajan ja avus-
tettavan vuorovaikusta ja lisää asukkaan mi-
näpystyvyyden tunnetta. Asukkaan hyvin-
vointi ja yksilöllisyyden huomioiminen lisää 
mielestäni työhyvinvointia. Omalla toimin-
nalla voi vaikuttaa asukkaan arkeen ja lisätä 
asukkaan hyvinvointia.

Lisäksi työntekijä voi käyttää omaa luo-
vuuttaan miettiessään yhdessä työkavereiden 
kanssa siirtymiseen liittyviä tapoja, se vahvis-
taa me-henkeä. Myös toimivien toimintatapo-
jen kierrättäminen on työyhteisön kannalta 
erittäin suositeltavaa. Omahoitaja voi jakaa 
hyviä vinkkejä, miten siirtyminen sujuu par-
haiten asukkaan kanssa ja laittaa vaikka valo-
kuvat asukkaan huoneeseen. Omahoitaja voi 
jakaa myös hyviä neuvoja, miten rauhoittaa 
asukasta ennen siirtymistä, miten olla vuo-
rovaikutuksessa asukkaan kanssa ja miten 
huomioida tila ja toimintaympäristö. Pienikin 
muutos voi helpottaa haastavaa tilannetta. On 
tärkeää jakaa tietoa, toimivaa työkulttuuria, 
se lisää työntekijöiden jaksamista.”

Kuusamo ja ikäihmisten palvelut
Kuusamon kaupungin ikäihmisten palvelujen 
kinestetiikkatyöryhmä keskusteli aiheesta. Ki-
nestetiikkatutor Sari Ervasti yhdessä kines-
tetiikkatutor Tiia Väisäsen kanssa tuo ryh-
män terveiset:

”Vuorovaikutus asiakkaan kanssa on tär-
keintä. Kinestetiikan avulla työskentely on 
huomattavasti kevyempään, ennen se oli raa-
kaa nostamista. Kymmenen vuoden työkoke-
muksella työskentelytavat ovat muuttuneet. 
Nyt puhalletaan yhteen hiileen, jonka myötä 
työilmapiiri sekä työhyvinvointi ovat kohen-
tuneet ja sairauslomat vähentyneet. Kroppa ja 
pää pysyvät paremmin mukana.

Meillä on kinestetiikan myötä enemmän 
työkaluja käytössä. Kun on keinoja niin työssä 

Voimavaralähtöisen työotteen vuoksi 
asukkaiden kuntoutuminen on nopeampaa, 

mikä puolestaan palkitsee positiivisesti hoitajien tekemää työtä.
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jaksaa paremmin, ei ole uupunut työpäivän 
jälkeen. Henkiseen jaksamiseen olemme saa-
neet myös paljon apuja.

Eräällä työntekijällä oli sairauseläkkeelle 
jäänti lähellä, mutta kinestetiikan toiminta-
mallin avulla jaksaminen ja työkyky lisääntyi-
vät edesauttaen hänen työssä jatkamistaan.

Asiakkaat kokevat hoitajan työskentelyn 
mukavampana, ei ole repimistä ja kiskomista. 
Asiakkaatkin haluavat kokeilla uusia avustus-
tilanteita ja kokevat itsensä tärkeäksi pääs-
tessään mukaan avustustilanteiden kuvaa-
miseen. Työilmapiiri on parantunut ja näillä 
työkaluilla työskentely on kevyempää.

Kohtaamisella vaikutat itseesi ja asiakkaan 
koko päivään. Ilman kinestetiikan toiminta-
tapaa ja apuvälineitä kroppa olisi kipeä työ-
päivän jälkeen, myös asiakkaan tukeminen 
omatoimisuuteen liikkumisessa helpottaa 
omaa työtä.”

”Ilman toimintamallia en jaksaisi enää 
työskennellä alalla, nyt fyysinen ja henkinen 
jaksaminen pysyy tasapainossa”, kertoo eräs 
Kuusamon ikäihmisten palvelujen työntekijä.

Terveiset Haapavedeltä

Kinestetiikkakouluttaja Arja Hälinen, ko-
tihoidon fysioterapeutti sosiaali- ja terveyspii-
ri Helmestä, Haapavedeltä ja Pyhännästä, ker-
too omasta kokemuksestaan:

”Minulle kinestetiikka on yhtä kuin työhy-
vinvointini. Kinestetiikkaan perehtyminen on 
antanut minulle mahdollisuuden tehdä työtä 
juuri sillä tavalla kuin minusta on oikein ja 
kuinka työtäni haluan tehdä. Arvomaailma 

Kinestetiikka sallii 
minun olla oma luova, 

hassutteleva, innostuva 
ja onnistuva itseni.

on kohdallaan. Asiakas ihmisenä, omine per-
soonallisine piirteineen ja, toiveineen, on tär-
kein ja teen työtäni asiakasta varten. Minulle 
työhyvinvointia on myös mahdollisuus jatku-
vaan kehittymiseen ja kehittämiseen. Vaikka 
kinestetiikka on jo nyt antanut minulle monta 
kassillista ja repullista keinoja ja työvälineitä, 
niin tiedän, että jokainen päivä ja jokainen 
asiakas antaa mahdollisuuden uuden oppimi-
seen. Kinestetiikan myötä en myöskään koe 
työtäni kuormittavana vaan palkitsevana.

Kinestetiikka sallii minun olla oma luova, 
hassutteleva, innostuva ja onnistuva itseni.”

Arja ja 
kinereppu

Hyvää ja aurinkoista kevättä! Muistetaan 
kannustaa ja antaa myönteistä palautetta 
työkavereille!

Jaana Ahonen, 
lähihoitaja, 
kinestetiikkakouluttaja, 
perhehoitaja

Kirjoituksessa on käytetty lähteinä:
 • Suomen mielenterveysseura ry. 

Kuinka vahvistaa työhyvinvointia 
työssä?

 • Työterveyslaitos. Työhyvinvointi.

https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/ty%C3%B6hyvinvointi-miten-voit-edist%C3%A4%C3%A4-omaa-hyvinvointiasi
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/ty%C3%B6hyvinvointi-miten-voit-edist%C3%A4%C3%A4-omaa-hyvinvointiasi
https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyohyvinvointi/
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Mieleenpainuvia hetkiä 
kinestetiikan parissa

Uusien kinestetiikkatutoreiden mietteitä

Oulusta helmikuussa 2021 valmistuneita kinestetiikan tutoreita pyydettiin kirjoittamaan 
hetkistä, jotka ovat olleet heille mieleenpainuvia, kun he ovat hyödyntäneet kinestetii-
kan toimintamallin mahdollisuuksia arjessa.

Mervi Kaikkonen
Fysioterapeutti AMK, TtM, opettajan pedagoginen 
pätevyys, OSAO, Kontinkankaan yksikkö

Opettajan työn parhaita hetkiä ovat ne, kun ohjaa opiskeli-
joille oman työn keventämistä kinestetiikan keinoin. Pikku-
hiljaa harjoitellen tulee hoksaamisia isossakin ryhmässä, ja 
aina siellä on muutama helmi, joilla silmät säihkyvät ja he 
ovat liekeissä: Milloin näitä opetellaan lisää? Miksi näitä ei 
ole opeteltu aikaisemmin? Kysymyksiä satelee ja hoksaa-
misia sovelletaan käytäntöön. Silloin tietää itsekin olevansa 
oikeassa paikassa. Usein myös se äänekkäin ”minä osaan 
jo” tai ”ei näin tehdä kentällä” -asenteen omaava aikuisopis-

kelija pehmenee. Muutama kehu, niin johan alkaa hänellekin open ohjeet kelpaamaan. 
Yhä enemmän opiskelijat osaavat kysellä kinestetiikan oppien perään. Harjoittelujaksoilla 
on saatu tutustua aiheeseen ja ymmärretään sen merkitys hoitajan fyysisen kuormituksen 
keventämisessä. Eteenpäin mennään ja se on hyvä juttu!

Pekka Isosaari
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukunta - 
yhtymä Soite, Honkaharjun toimintakeskus, Honkavire

Työskennellessäni vanhustenhoidon parissa saattohoito-
vaiheeseen siirtyneiden asukkaiden kanssa on ollut loh-
duttavaa huomata, että olen pystynyt kinestetiikan avulla 
helpottamaan loppuvaiheen elämää esimerkiksi ruokailu-
tilanteissa, kun olen avustanut heikkokuntoisen kylki-istu-
ma-asentoon, jossa hänet tuetaan asentohoitomateriaalilla 
luonnolliseen ja turvalliseen ruokailuhetkeen – ilman pel-
koa aspiroinnista. Tällöin hän on voinut vielä viimeisinä 
elinpäivinäänkin aistia makuja hyvässä asennossa, kasvo-
tusten ja vuorovaikutuksessa avustajansa kanssa.
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Marja-Leena Isosalo
Sairaanhoitaja, Rajakylän hoiva, Severinkoti, Oulu

Liki 30 vuoden urallani ikimuistoisin hetki, josta sain valta-
vasti lisää intoa käyttää kinestiikkaa työssäni, on seuraava: 
Kyseinen, oma asukkaani on jo edesmennyt. Käytetään hä-
nestä tässä nimeä Minna. Minna oli noin 60-vuotias rou-
va, joka asui meillä hoivalla ja oli vaikean muistisairauden 
vuoksi ollut jo vuosia lähes puhumaton. Hän tarvitsi täy-
den avun kaikissa päivittäisissä toimissaan. Jaloille varaa-
minen ei enää onnistunut ja istuminenkin oli huimauksen 
ja levottomuuden vuoksi vaikeaa. Hänellä oli myös paljon 
huutelua.

Eräänä aamuna yökkö ilmoitti meille aamuvuoroon tulijoille, että Minna oli alkanut 
puhua. Ihmeissäni menin huoneeseen, ja todellakin hän vastasi hyvän huomenen toivo-
tukseen, otti katsekontaktia ja hymyili. Kaikki pakkoliikehdintä oli poissa. Tilanne jatkui 
muutamia päiviä. Saimme käytyä kaikki tärkeät keskustelut, joihin meillä aikaisemmin ei 
ollut mahdollisuutta. Juttelimme lempimusiikista ja ruuista. Ulkoilimme ja ihmettelimme 
kevääseen heräävää luontoa ja koulun pihalla iloisina leikkiviä lapsia. Omaiset ja lääkäri 
sekä työkaverit kävivät ihastelemassa tilannetta. Sitten yhtä nopeasti, kuin oli alkanutkin, 
kaikki palautui ennalleen.

Tämä kaikki toi minulle hoitajana vahvasti ymmärryksen, että hänen kohdallaan muis-
tisairaus oli verho, joka esti kommunikoinnin ja toimintakyvyn. Halu sanoa oli valtava, 
mutta puhe purkautui huutona. Kun verho hetkeksi raottui, pääsi esiin se ihminen, joka 
siellä verhon takana oli aina ollut olemassa.

Minna eli tuon tapahtuman jälkeen vielä reilun vuoden ajan. Opettelimme uuden ta-
van avustaa hänet vuoteen reunalle istumaan. Tämä tapahtui kylkimakuun kautta, sän-
gynpäätyä kohottamalla ja jalkoja laidan yli ohjaamalla, jolloin hän sai rauhassa totutella 
istuma-asentoon tyynyyn nojaten, eikä huimaus häntä enää haitannut. Hoitajan keholli-
nen kosketus ja lähellä olo toi hänelle turvaa ja rauhaa. Soitimme hänen lempimusiikkiaan 
ja vietimme aikaa yhdessä.

Tämä kokemus on saanut minut entistä enemmän panostamaan siihen, mitä ja miten 
puhun, miten kosketan, miten ohjaan ja avustan asukkaita. Haluan myös joka päivä miet-
tiä, miten voisin tuoda mielekkyyttä asukkaiden loppuelämään.

Olen kertonut tätä tositarinaa myös osastomme uusille työntekijöille ja opiskelijoille. 
Toivon, että se tuo myös heille ymmärrystä kohtaamisen ja kosketuksen merkitykseen vuo-
rovaikutustilanteessa ja intoa opiskella lisää kinestiikkaa!

Kun verho hetkeksi raottui, pääsi esiin 

se ihminen, joka siellä verhon takana oli 

aina ollut olemassa.
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Sari Niemelä
Lähihoitaja, PPKY Selänne, arviointiyksikkö, Haapajärvi

Yksi kinestetiikan tärkeimpiä ja mielenkiintoisimpia asioi-
ta on nähdä ihminen sairauden takana ja huomata, miten 
erilaisia tapoja ihmisellä on liikkua, ilmaista itseään ja olla 
aktiivinen.

Jonkin aikaa sitten sain asiakkaan, jonka kohdalla sain 
huomata, miten suuri merkitys toimintakykyyn on hoitajan 
tavalla koskettaa, hoitaa ja ohjata. Etukäteen asiakkaasta 
sai tietoa iän lisäksi muistisairaudesta, hoitokielteisyydestä, 
aggressiivisuudesta ja kolmen hoitajan voimin tehtävästä 
hoitotyöstä.

Kun asiakas tuli, huomasin, että ongelmien alla onkin huumorintajuinen henkilö, jolla 
on vielä paljon keinoja olla osallinen ja ilmaista tahtonsa omasta hoidostaan.

Hoitajan ennakoiminen, tapa puhua ja koskettaa korostuu, kun kyseessä on näkövam-
mainen ihminen. Liikkumisen rajoittamisen sijaan arkihoitotyöhön otettiin osaksi hoita-
jan sekä eeva-telineen kanssa lenkin tekeminen useamman kerran päivässä.

Toimintakykyä rajoitti aiemman lonkkamurtuman puutteellinen kuntoutuminen, mut-
ta hyvä lihaskunto oli vielä tallella.

Aikataulut kuuluu rakentaa asiakkaan päivärytmin, tarpeiden ja mieltymysten mu-
kaan. Hänenkin kohdallaan huomattiin hyvin pian, että aamulla nukutaan pitkään. Kun 
hän herää, kuunnellaan hetki musiikkia, minkä jälkeen sängystä nousee virkeä ja yhteis-
työkykyinen asiakas.

Sen kahden kuukauden aikana, jona asiakasta hoidin, hänen toimintakykynsä parani 
huomattavasti. Erityisesti ilahdutti huomata, että hän, joka ei ollut kävellyt aikoihin muu-
tamaa askelta enempää, käveli uuteen hoitopaikkaan lähtiessään 70 metriä eeva-telineen 
turvin. Tämä oli hetki, jolloin ajattelin, miten suuresti omalla tavalla työskennellä voi vai-
kuttaa hoidettavan elämänlaatuun!

Ongelmien alla on huumorintajuinen 

henkilö, jolla on vielä paljon keinoja olla 

osallinen ja ilmaista tahtonsa omasta 

hoidostaan.
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Johanna Basaran
Sairaanhoitaja, Rajakylän hoiva, Severinkoti, Oulu

Osastollemme tuli suhteellisen nuori asukas, reilu 70-vuoti-
as rouva. Tiedossa oli, että rouva on syöpäsairas, hauras, ki-
vulias, ei juurikaan puhu mitään ja kahden hoidettava.Hän 
saapui osastollemme iltapäivällä. Minä olin iltavuorossa. 
Sanoin työparilleni, että minä haluaisin mennä nyt ensin 
yksin hoitamaan uutta asukasta, koska haluan katsoa, millä 
tavalla häntä avustan ja hoidan.

Menin rouvan luo, esittelin itseni ja sanoin olevani tä-
män illan hänen hoitajansa. Hän katsoi minua silmät suuri-
na, mutta ei vastannut mitään. Joka kerran hänen luonaan 
käydessäni kerroin tarkasti, mitä teen ja millä tavalla teen.

Minulle oli jo ensimmäiseltä kinestetiikkakurssilta jäänyt mieleeni se, miten avustan 
vuoteessa. Kosketin ja avustin hyvin varovasti, käytin yhtä kehonosaa kerrallaan ja aina 
kerroin, mitä seuraavaksi tapahtuu. Kaikki kääntämiset ja siirtämiset tapahtuivat niillä tai-
doilla ja tiedoilla, mitä olin jo vuosia sitten kurssilta saanut. Nämä asiat siis loksahtivat jo 
silloin minulle, auttoivat minua hoitajana keventämään omaa työtaakkaani. Koin avusta-
mistavan ja hoitamisen olevan lempeää.

Koin itse hänen hoitamisensa mielekkääksi ja ajattelinkin, etten tähän halua ketään 
muuta kaveriksi. Haluan tällä omalla tyylilläni hoitaa hänet. Mielestäni ilta meni mukavas-
ti ja rouva vaikutti silminnähden tyytyväiseltä, vaikka ei mitään sanonutkaan. Seuraavana 
aamuna olin aamuvuorossa. Sanoin työkavereilleni, että haluaisin tänä aamuna vielä hoi-
taa eilen tullutta asukasta. Haluan päästä ymmärrykseen siitä, kuinka hänen kanssaan on 
parasta toimia, ja oppia häntä hoitamaan.

Menin asukkaan huoneeseen, toivotin hyvää huomenta ja kerroin jälleen, että minä 
olen tänään sinun hoitajanasi. Kerroin ajatukseni, miten olen nyt ajatellut tämän aamu-
päivän hänen kanssaan tehdä. Ensin avustin aamupalassa, sen jälkeen aamupesut ja niin 
edelleen. Aamupesujen aikana jälleen toimin samalla tavalla kuin illalla. Tein kaiken hyvin 
rauhallisesti, kerroin kaiken mitä teen, kosketin ja liikutin asukasta tietyin ottein ja varma-
na omasta tekemisestäni. Rouva katseli minua ja sieltä tuli jo vähän hymyä. Aamutoimet 
olivat jo melkein valmiina, kun rouva hymyili oikein kauniisti ja yhtäkkiä kysyi minulta: 
"Missä sinä olet oppinut liikuttamaan?"

Minä ihan säikähdin. Tuntui, että karvat nousivat pystyyn ja silmäni miltei kostuivat. 
Hymyilin rouvalle ja vastasin: "Onpa ihana kuulla, että tämä minun liikuttamiseni ja hoi-
tamiseni on tuntunut sinusta hyvältä. Olen ollut sellaisella kinestetiikan kurssilla, missä 
opetellaan tällaisia mukavia ja lempeitä tapoja hoitaa ja liikuttaa ihmisiä."

Se hetki pysäytti minut ja koin todella onnistumisen iloa. Ajattelin, että totta tosiaan, 
kyllä asukkaat tuntevat, miten heitä hoidetaan. Minulle tuli todella liikuttava olotila, tunsin 
hyvää mieltä ja onnistumista. Tästä tapahtumasta olenkin kertonut usealle esimerkkinä, 
kuinka ihminen tuntee ja kokee oikeanlaisen lähestymisen, kosketuksen ja avustamisen.

Sillä on todellakin merkitystä, millä tavalla hoidetaan. Tilanne oli hedelmällinen sillä 
tavalla, että asukas tuli toisesta sairaalasta ja meillä minä olin hänen ensimmäinen kontak-
tinsa hoitajana. Hän kuitenkin ymmärsi kaiken. Siitä hetkestä alkaen hän myös alkoi pik-
kuhiljaa juttelemaan. Saimme monta hyvää kohtaamista. Hän kykeni myös itse tekemään 
jotain ja avustamaan joissakin asioissa.

Rouvan palaute oli aito ja vilpitön, hänen omakohtainen tuntemuksensa. Tällaisia tun-
temuksia haluan välittää kaikille muillekin asukkaille. Haluan myös levittää tietoa kolle-
goille ja opiskelijoille, että näin olen itse saanut todella merkittävän, omakohtaisen palaut-
teen siitä, mitä teen.

"Missä sinä olet oppinut liikuttamaan?"
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Marja Klasila
Sairaanhoitaja, ergokorttikouluttaja, Teho ja 
tehovalvonta OYS, Oulu

Viime keväänä hoidin tehohoidossa potilasta, joka oli ollut 
tehohoidossa koronan takia jo kolme viikkoa. Potilas oli toi-
pumassa hengityslaitehoidosta ja hän tarvitsi edelleen kor-
keavirtaushappihoitoa.

Pitkästä tehohoitojaksosta johtuen potilaan fyysiset 
voimavarat olivat heikot. Potilaan mobilisointi oli tässä 
vaiheessa tärkeää. Hänet oli edellisenä iltana avustettu en-
simmäisen kerran istumaan vuoteen reunalle, ja hän oli 
jaksanut olla vain hetken istuma-asennossa.

Potilas oli hoitojakson aikana polkenut sänkypyörällä. Raajojen liikehoidosta oli huo-
lehdittu ensin passiivisesti, ja potilaan voimien karttuessa potilas oli aktiivisesti mukana 
mobilisoinnissa.

Sovimme hänen kanssaan, että autan hänet istumaan vuoteessa tuettuun kylki-istu-
ma-asentoon, jonka olin oppinut kinestetiikan syventävällä kurssilla. Toimin potilaan kans-
sa yhdessä. Sain hänet hyvään osittaiseen kylkituentaan siten, että hänen toinen jalkansa 
laskettiin vuoteen reunan yli korokkeen päälle ja toinen jalka hiukan yli vuoteen reunan, 
johon pyöräytin peittorullan tukemaan jalkapohjan alta. Toisen kyljen, selän taakse laitoin 
kiilamalliset tyynyt, josta tuli hyvä tuki. Myös uloimman kyynärpään alle laitoin tyynyn 
tueksi.

Potilas jaksoi istua tässä asennossa reilun tunnin. Saimme hoidettua iltatoimet istu-
ma-asennossa: hän söi iltapalan avustettuna, otti iltalääkkeet ja harjasi hampaat omatoi-
misesti tuettuna kyynärpäästä. Hieroin hänen niska-hartiaseudun alueensa, jolloin näin 
hänen nauttivan ja rentoutuvan tästä hemmotteluhoidosta. Hengitysharjoitusten tekemi-
nen onnistui myös hyvin, kun pystyin tukemaan ja tehostamaan yskitystä kyljistä täryyt-
tämällä.

Ajattelen, että tuettu kylki-istuma-asento mahdollisti potilaan voimavarojen maksi-
moinnin tässä vaiheessa. Hän virkistyi silminnähden ja oli onnellisen oloinen. Hänestä 
tuntui, että hän sittenkin selviää tästä taudista.

Yövuoroon tuli tuttu yöhoitaja, joka huomasi eron edelliseen iltaan. Potilas oli kuin eri 
henkilö. Fyysisen aktiivisuuden myötä seuraava yö oli ollut hyvä, potilas oli nukkunut yön 
todella hyvin.

Olin myös itse hoitajana onnellinen potilaan ”elämä voittaa sittenkin” -tunteesta. Se 
auttaa myös minua hoitajana tarjoamaan potilaille optimaalista hoitoa ja huolenpitoa sekä 
antamaan toivon tunnetta silloin, kun hänen omat voimavaransa ovat heikoilla.

Elämä voittaa sittenkin!
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Lähihoitaja Johanna Jämsén aloitti kinestetiikan 
tutorkoulutuksen, mutta menehtyi tapaturmaisesti 
joulukuussa 2020. Johannalle hoitotyön ydin oli olla 
ihminen ihmiselle ja hän kirjoitti tästä ajatuksiaan. 
Johannan muistoa kunnioittaen julkaisemme osan 
hänen kirjoituksestaan.

Ihminen ihmiselle

J okainen ihminen tulisi kohdata yksilöl-
lisesti. Hoitajan tärkeimpiä tehtäviä on 
tutustua asukkaisiin perinpohjaisesti 
ja jokaiseen asukkaaseen yksilöllisesti. 

Tutustua heidän menneisyyteensä, tapoihin 
ja tottumuksiin. Huomioida ja nähdä ihminen 
ihmisenä.

Me olemme työpaikalla asukkaita varten. 
Asukkaat maksavat meidän palkamme. Hoi-
tajien yksi tärkeimmistä tehtävistä on luoda 
asukkaille turvallinen tunne asua ja olla. Talo, 
jossa työskentelemme, on heidän kotinsa. Me 
teemme siitä yhdessä kodin. Asukkaat ovat 
meidän työnantajamme.

Talo, jossa työskentelen, on yli 100 vuotta 
vanha. Alun perin talo on toiminut yksinäis-
ten miesten yhteisenä kotina. Miehet eivät 
saaneet palvelua, vaan jokaisella oli omat 
vastuualueet. He muun muassa korjasivat ja 
remontoivat taloa. Vanhassa historiikissa on 
tarina vanhasta johtajattaresta. Jäädessään lo-
malle kirjoitti hän kirjeet kaikille ukoille. Kir-
jeessä käskettiin miesten kuntoilla ja kävellä 
joka päivä muutaman kerran talon ympäri, 
jotta kunto pysyy yllä.

Kuntouttava työote on ollut aina vahvasti 
läsnä talossamme. Olemme aina hoitaneet 

asukkaita kuntouttavalla työotteella 
sekä heidän omia voimavarojaan tu-

kien. Asukkaita ohjataan ja avus-
tetaan tekemään itse mahdolli-

simman paljon. Meidän ei tule ajatella, 
mihin asukas ei pysty, vaan mitkä ovat 
voimavarat, jotka hänellä ovat jäljellä.

Jotta suuressa yhteisössä kaikki 
työt saadaan hoidettua, on luovut-
tava jaottelusta minun työt ja sinun 
työt. Jos jokainen vuorossa oleva 
työntekijä auttaa toistaan, on työ 
sutjakkaampaa, kaikki tulee hoidet-
tua ja kaikilla on hyvä mieli kotiin 
lähtiessä. Hoitotyön kulttuuri pitää 
myös ajatella niin, että jos ei ehdi te-
kemään kaikkea työtä, on pyydettävä 
apua toiselta. Ei se tee hoitajasta huo-
nompaa, jos pyytää työkaverilta apua.

Työpaikalla tervehditään. Eikä siitä ole 
haittaa eikä vaivaa, vaikka sen tekisi monta 
kertaa päivässä, niin asukkaiden kuin henki-
lökunnan kohdalla. Jos huomaa toisen olevan 
pahoilla mielin tai allapäin, tulee olla huo-
maavainen ja kysyä, onko kaikki hyvin.

Talossamme asuu suuri määrä asukkai-
ta, laidasta laitaan erilaista apua tarvitsevia. 
Meidän tehtävämme on saada hoidettua kaik-
ki asukkaat hyvin ja antaa arvokas vanhuus. 
Tähän päästään moniammatillisena työryh-
mänä, yhteistyöllä, keskustelemalla ja hyvällä 
suunnittelulla sekä perehdytyksellä.

Ei ole olemassa minun asukkaita ja sinun 
asukkaita! Tämä sanonta perustuu siihen, että 
mobiiliaikaan on jaettu asukkaat niin sanot-Annetaan 

arvokas 
vanhuus

Kaikilla 
hyvä 
mieli
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tuihin tehtäviin ja aikatauluun. Tehtäviä suo-
ritetaan kiireellä ja tekemällä ”tehtäväsuori-
tuksia”, ajattelematta mitä tehdään ja miksi. 
Unohdetaan kohdattava ihminen kokonaan. 
Jätetään huomioimatta yksilöllisyys, toiveet, 
tarpeet, perushoito.

Pahimmillaan tilanne johtaa siihen, että 
hoitaja hoitaa ainoastaan tehtäviä; asukkaille 
ei puhuta vaan tehdään listalla olevia tehtäviä 
sokeina. Asukkaasta tulee pikkuhiljaa epävar-
ma eikä hän pysty luottamaan avun saami-
seen – hänestä tulee puhumaton, apaattinen, 
raskas ja mahdollisesti aggressiivinen. Hän 
masentuu, häntä ei kuulla ja hän kokee, ettei 
hänellä ole merkitystä. Muistisairaat, jotka 
ovat eksyksissä eivätkä ymmärrä, ahdistuvat 
ja yrittävät karata päästäkseen parempaan 
paikkaan.

Pahinta on vähätellä tai olla vastaamatta 
asukkaalle. Usein asukkaan saa rauhoittu-
maan kuuntelemalla ja kertomalla, mitä seu-
raavaksi tapahtuu ja että kaikki on hyvin ja 
kaikki järjestyy.

Jokainen meistä tarvitsee huomioita, lä-
heisyyttä, kosketusta, rakkautta ja välittämis-
tä. Useimmilla vanhuksilla ei ole ketään, heitä 
ei käy kukaan katsomassa, moni on saattanut 
jäädä ilman rakkautta ja huomiota lapsuudes-
sa.

Ehkä hoitajan pitäisi ajatella olevansa van-
huksen viimeinen ystävä, ja jos hän saa luot-
tamuksen ja pysähtyy kuuntelemaan, saattaa 
hän kuulla uskomattomia tarinoita.

Tärkeintä työssämme on 
tehdä yhteistyötä moniammatillisena ryhmänä ja auttaa toisiamme. 

Ottaa asukkaat tärkeimmiksi työpareiksi ja ennen kaikkea 
kohdata toisemme ihminen ihmisenä.

Johanna Jämséniä lämmöllä muistaen
Suomen Kinestetiikkayhdistys
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Johanna Jämsén
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Yhdistys tiedottaa

Yhdistykselle uusi kummi
Suomen Kinestetiikkayhdistys on saanut uuden 
tukijan, kun Jari Pirhonen ryhtyi yhdistyksen kummiksi.
Jari Pirhonen on tutkija ja sosiaaligerontologian 
dosentti (Helsingin yliopisto), jonka keskeisiä 
tutkimusteemoja ovat hyvä elämä vanhojen ihmisten 
pitkäaikaishoidossa ja hyvinvointi vanhuudessa 
ylipäätään. Jarin uusin tutkimushanke käsittelee 
vaikeasti muistisairaiden ihmisten elämän 
loppuvaihetta hoivakodeissa.
Suomen Kinestetiikkayhdistys toivottaa Jari Pirhosen 
sydämellisesti mukaan kinestetiikkatoimintaan!
Lue lisää Jarin taustasta verkkosivultamme.

Lue lisää

Yhdistys ja E.Ahlström yhteistyöhön
E. Ahlström tuo maahan hoivapalveluun tarkoitettuja 
astioita, joiden ominaisuudet tukevat omaehtoista 
syömistä. Astioiden ainutlaatuinen muotoilu – kuten 
lautasen reunan leveys tai korkeus, kontrastivärien 
käyttö ja astioiden painavuus – tukevat itsenäistä 
ruokailua, ruoan kulkeutumista suuhun, ruoan 
lämpimänä pysymistä ja juomisen helppoutta. 
Hyvännäköiset astiat tukevat lisäksi ruokailuhetken 
tunnelmaa ja tärkeyttä.
Kinestetiikkayhdistyksen ja E. Ahlströmin yhteistyön 
tavoitteena on lisätä tietoisuutta ympäristön 
merkityksestä avustettavassa tilanteessa, erityisesti 
syömistilanteessa. Omaehtoisen syömisen tukeminen 
onnistuu oikeanlaisilla astioilla ja lisäksi liikkeen 
avulla: anna avustettavan tuntea oman kätensä 
liikkeen kautta, milloin ruoka on tulossa suuhun.
– Yhteinen viestimme on, että syömistilanteille ja 
aterioinnille annettaisiin hoivapalveluissa riittävästi 
aikaa ja oikeanlaiset olosuhteet. Kiire ei saisi estää 
merkityksellisiä ja mielekkäitä ruokailuhetkiä, sanovat 
Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n puheenjohtaja Virpi 
Hantikainen ja E. Ahlströmin avainasiakaspäällikkö 
Sirpa Lähdevuori.
Lue lisää verkkosivuiltamme.

Lue lisää

https://www.kinestetiikka.fi/ajankohtaista/jari-pirhonen-tukemaan-suomen-kinestetiikkayhdistyksen-toimintaa/
https://www.kinestetiikka.fi/ajankohtaista/suomen-kinestetiikkayhdistys-ja-e-ahlstrom-yhteistyohon/
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Uusia kinestetiikan tutoreita Oulun tutorkoulutuksesta
Yhdeksän uutta kinestetiikan tutoria valmistui Oulussa 5.2.2021.Valmistuminen 
siirtyi koronatilanteen vuoksi joulukuulta 2020, mutta onneksemme toteutui jo nyt 
helmikuussa. Osallistujia oli ikäihmisten palveluista kotihoidosta kuntoutukseen, 
sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksesta sekä teho ja tehovalvontahoidosta.

Tutoreiden yhteystiedot verkkosivuillamme

Yhdistyksen kevätkokous
Kevätkokous pidetään perjantaina 23.4.2021 
kello 18 Teams-yhteyden välityksellä.

Jäsen! Saat linkin Teams-kokoukseen, kun 
ilmoittaudut toimisto@kinestetiikka.fi 
viimeistään 20.4.2021.

Poikkeustilanteesta huolimatta kokoukseen 
toivotaan runsasta osanottoa. Tule mukaan 
vaikuttamaan yhdistyksen asioihin!

https://www.kinestetiikka.fi/yhteys/tutorit/
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Uusia kinestetiikan peruskurssikouluttajia
Vuoden 2020 tammikuussa 16 kinestetiikan peruskurssin kouluttajakokelasta aloitti 
koulutuksen Tampereella. Uusia kinestetiikan peruskurssikouluttajia valmistui helmi-
maaliskuussa 14, ja vielä tämän kevään aikana valmistunee kaksi lisää.

Helmi-maaliskuussa 2021 valmistuivat:
 • Mira Aaltonen, Tampere
 • Jaana Ahonen, Tampere
 • Matti Asikainen, Tampere
 • Sari Hakaniemi, Hankasalmi
 • Arja Hälinen, Haapavesi
 • Juuso Jokinen, Sastamala
 • Riina Lapinkorpi, Pietarsaari
 • Sari Lehtonen, Helsinki
 • Kirsi Myller-Pirinen, Helsinki
 • Anne Pasanen, Oulu
 • Susanna Selinko, Hämeenlinna
 • Marjo Vallius-Hyttinen, Lieksa
 • Johanna Ala-Renko, Seinäjoki
 • Anna Ylitalo, Seinäjoki

Matka kouluttajaksi on ollut pitkä ja 
vaatinut koronatilanteen vuoksi kaikilta 
joustavuutta aikataulumuutosten vuoksi, 
niin apukouluttajana toimimisessa kuin 
opetusnäytössäkin.
Toivotaan, että viimeistenkin 
kouluttajakokelaiden valmistuminen 
sujuu ongelmitta ja voimme juhlistaa 
kaikkia uusia kouluttajia 23.9.2021 
Helsingissä pidettävällä kinestetiikan 
valtakunnallisena opintopäivänä.

Yhdistys onnittelee teitä uusia kouluttajia ja toivottaa teidät tervetulleiksi 
kouluttajaryhmään. Teitä tarvitaan! Tästä se matka kouluttajana alkaa.

Kouluttajien yhteystiedot verkkosivuillamme

Webinaari 21.4.2021 klo 13–15

Webinaarin aihe: 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kinestetiikan 
laatuyksikköprosessin kuvaus ja käytännön kokemuksia. 

Webinaarin järjestävät Globex ja Suomen 
Kinestetiikkayhdistys yhteistyössä.

Webinaari sopii sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 
esimiehille ja työntekijöille.

Webinaarin tavoitteena on esitellä kinestetiikan 
voimavaralähtöisen toimintamallin laatuyksikköprosessi. 
Webinaarissa kuullaan sertifioitujen laatuyksiköiden 
kokemuksia prosessista.

Kuulemme myös, miten ikäihmisten hoitotyön laatu ja 
henkilöstön työhyvinvointi ovat lisääntyneet prosessin 
aikana.

Lue lisää

https://www.kinestetiikka.fi/yhteys/kouluttajat/
https://globex.fi/globexwp/kinestetiikka-2/
https://globex.fi/globexwp/kinestetiikka-2/
https://www.kinestetiikka.fi/tapahtumat/webinaari-kinestetiikan-laatuyksikkoprosessin-kuvaus-ja-kaytannon-kokemuksia/
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Webinaarin aihe: 
Kinestetiikan toimintamalli lähihoitajakoulutuksessa. 

Webinaarin järjestävät Globex ja Suomen 
Kinestetiikkayhdistys yhteistyössä

Webinaarin tavoitteena on esitellä kinestetiikan 
voimavaralähtöinen toimintamalli ihmisen liikkumisen 
ja toiminnan tukemisessa ja miten opettaja voi soveltaa 
kinestetiikan toimintamallia opetuksessaan.

Kohderyhmä: 
toisen asteen sosiaali- ja terveysalan koulutuksen 
opettajat sekä ammatillisten että yhteisten aineiden 
opetuksessa ja sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten 
esimiehet.

Webinaarin sisältö koostuu seuraavista osista:

 • kinestetiikan voimavaralähtöinen toimintamalli 
ihmisen liikkumisen ja toiminnan tukemisessa

 • kinestetiikka lähihoitajan koulutuksen 
toteutussuunnitelmassa: rakenne ja kokemuksia 
mallin toimivuudesta, Gradia Jyväskylän pilotti

 • käytännön sovelluksia kinestetiikasta eri 
tutkinnonosien opetuksen toteutuksessa

 • opettajien kinestetiikkakoulutuksen esittely.
Lue lisää

Webinaari 5.5.2021 klo 12–14

HOITOTYÖ
TOIMIJAT

OSALLISTUJAT

Syksyn 2021 kinestetiikan koulutustapahtumat

Valtakunnallinen kinestetiikan opintopäivä 
torstaina 23.9.2021 Helsingissä. Lue lisää 
sivuIlta 37 ja 38!

Kinestetiikkakouluttajien ja -tutorien 
täydennyskoulutuspäivä perjantaina 
24.9.2021 Helsingissä. Lue lisää sivulta 39!

https://www.kinestetiikka.fi/tapahtumat/webinaari-kinestetiikan-toimintamalli-lahihoitajakoulutuksessa/
https://globex.fi/globexwp/kine-3/
https://globex.fi/globexwp/kine-3/
https://www.kinestetiikka.fi/ajankohtaista/kinestetiikan-syksyn-2021-koulutustapahtumat/
https://www.kinestetiikka.fi/ajankohtaista/kinestetiikan-taydennyskoulutus-kouluttajille-ja-tutoreille/
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OPINTOPÄIVÄ
Kinestetiikan 8. valtakunnallinen

23.9.2021

HOITOTYÖ
TOIMIJAT

OSALLISTUJAT

Koulutuspaikka on Suomen Diakoniaopisto Alppikatu 2 A, Helsinki

Tule mukaan kuuntelemaan kinestetiikan merkityksestä toimijuutta ja 
osallisuutta tukevassa työotteessa sosiaali- ja terveydenhuollon eri 
toimintaympäristöissä. Opintopäivällä tutustut Kinestetiikkayhdistyksen 
yhteistyökumppaneihin sekä ajankohtaisiin kinestetiikan tutkimuksiin. 

Hinta: 85 € jäsenet 
ja 135 € ei-jäsenet. 
Hinta sisältää 
osallistumisen, 
aamu- ja 
iltapäiväkahvin ja 
luentomateriaalin.

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry järjestää vuoden 
2021 valtakunnallisen opintopäivän Helsingissä 
yhdessä Suomen Diakoniaopiston kanssa

KATSO KARTTA!

Koulutuksen teemana 
hoitotyön 

toimijat ja osallistujat

Osallistu! Toimi!

NÄYTTEILLEASETTAJAT

https://www.kinestetiikka.fi/ilmoittaudu/
https://goo.gl/maps/o5UYVY5rmrB9WWrG6
https://www.oulu.fi/terveystieteet/gnc
https://www.sdo.fi/
https://www.eahlstrom.fi/
https://www.eskoo.fi/
https://www.terveysmaailma.fi/
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Aika Teema Luennoija
8.00–9.00 Ilmoittautuminen

9.00–9.10 Tervetuloa Virpi Hantikainen, TtT, 
dosentti, kinestetiikkakouluttaja, 
Kinestetiikkayhdistyksen puheenjohtaja

9.10–9.30 Avauspuheenvuoro Merja Mäkisalo- Ropponen, kansanedustaja, 
Kinestetiikkayhdistyksen kummi

9.30–9.45 Kosketuksen laadulla merkityksiä – 
kosketusviesteillä on kielioppi

Riitta Lahtinen, KT, liikkumistaidon ja 
näönkäytön ohjaaja, kuvailutulkki 
Russ Palmer, International Music Therapist

9.45–10.00 ”Meillä on tunne, että teemme 
merkityksellistä työtä.” 
Miten iäkkäiden hoitotyössä toimivan hoitajan 
toimintaympäristö muuttuu kinestetiikan 
käyttöönoton aikana?

Päivi Stenman, TtT, henkilöstöpäällikkö, 
Pietarsaari

10.00–10.15 Kinestetiikan merkitys omaishoitajan arjessa 
– kokemusasiantuntijan näkökulma

Minna Sulanen, ft, kinestetiikkakouluttaja, 
omaishoitaja, koulutettu kokemusasiantuntija

10.15–10.30 “Osaamisen kehittäminen on tärkeää.” 
Omaishoitajille ja ikääntyville 
omaishoidettaville kohdennetun 
kinestetiikan® voimavaralähtöisen 
toimintamallin koulutuksen kehittäminen ja 
arviointi: toimintatutkimus

Anne Haapala, ft, kinestetiikkatutor, 
tohtoriopiskelija Oulun yliopisto, teknillinen 
tiedekunta, tuotantotalouden yksikkö, työtiede

10.30–11.00 Kahvitauko 
Tutustuminen näytteilleasettajiin

11.00–11.15 Väliaikaesitys 
Paavolan koirat: Tulos tai ulos, asukasvideo

Matti Asikainen, lh, kinestetiikkakouluttaja, 
Kontukoti, Tampere

11.15–11.30 ”Minulla on oikeus osallistua.” 
Kinestetiikka syvästi kehitysvammaisen 
osallisuuden tukemisessa

Johanna Siitonen, ft YAMK, kinestetiikkatutor, 
palveluyksikön johtaja, Rinnekoti, Helsinki 
Kadri Liiver, kinestetiikkatutor, erityisohjaaja, 
Rinnekoti, Helsinki

11.30–11.45 Kohtaaminen erikoissairaanhoidossa Kirsi Hagström, ft, kinestetiikkakouluttaja, 
Vaasan keskussairaala

11.45–12.00 Kinestetiikan tutkimukselliset suuntaukset – 
kansainvälinen tutkimusportfolio

Virpi Hantikainen

12.00–13.30 Lounas 
Tutustuminen näytteilleasettajiin

13.30–13.45 Visuaalinen lukutaitosi -kilpailu 
Tule testaamaan visuaalista lukutaitoasi!

Riitta Lahtinen ja Russ Palmer

13.45–14.00 Katsaus Kinestetiikkayhdistyksen 
yhteistyökumppanuuksiin

Virpi Hantikainen

14.00–14.30 Kahvitauko 
Tutustuminen näytteilleasettajiin

14.30–15.30 Paneelikeskustelu 
”Estääkö rajoittaminen aktivoivan hoitotyön?”

Alustus aiheeseen Auli Alapieti, lh, 
kinestetiikkatutor, Kivelän monipuolinen 
seniorikeskus, Helsinki 
Seppo Hauta, kinestetiikkakouluttaja, Eskoon 
tuki- ja osaamiskeskus, Seinäjoki 
Marja Klasila, sh, kinestetiikkatutor, OYS 
tehohoito 
Kirsi Hagström, ft, kinestetiikkakouluttaja, 
Vaasan keskussairaala 
Auli Härkälä, kinestetiikkatutor, 
toimitusjohtaja, Tupahoiva, Sastamala

15.30–16.00 Visuaalinen lukutaito -kilpailun voittaja 
Päivän lopetus

Virpi Hantikainen
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Kinestetiikan kouluttajien ja tutoreiden

TÄYDENNYSKOULUTUS
perjantaina 24.9.2021 Helsingin Diakoniaopistolla

Koulutuksen ohjelma:
8.00–8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
8.30 Päivän aloitus 
 Tuija Saastamoinen ja Noora Vuoripelto
8.45 Puheenjohtajan puheenvuoro 
 Virpi Hantikainen
9.00–10.00 Luento: Kipu ja pelko 
 psykoterapeutti Sari Kinnunen
10.00–10.20 Tauko
10.20 Paneelikeskustelu: aistien merkitys arjessa
11.00–11.05 Aistitaukojumppa 
 kinestetiikkakouluttaja Minna Sulanen ja 
 kinestetiikkatutor Anu Paakkunainen
11.10 Luento: Viisaat aistit 
 kinestetiikkakouluttajat Pia Byysing ja Anita Tanttu
11.30 Lounas
12.30–14.45 Työpajat

• Tehohoito ja aistit, kinestetiikkakouluttaja Kirsi Hagström
• Ympäristö ja aistit, kinestetiikkakouluttaja Minna Sulanen ja  

kinestetiikkatutor Anu Paakkunainen
• Lattian ja seinän taikaa: Aistit käyttöön interaktiivista teknologiaa 

hyödyntämällä, Esko Vihava, Aistikanava
• Omatoimisen ruokailun edistäminen ympäristön kontrastien 

sekä astioiden ja ruokailuvälineiden avulla, Sirpa Lähdevuori, E. 
Ahlström

14.45 Päiväkahvi
15.15–16.00 Alueterveiset, vuoden 2020 tutorin palkitseminen ja 
 muut ajankohtaiset asiat

Tutor tai 
kouluttaja, 
ilmoittaudu 

heti!

https://www.kinestetiikka.fi/ilmoittaudu/
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Hyvää 
kevättä ja kesää!

Ajan -
kohtaista

Koulutus-
kalenteri Blogi

Seuraava 
lehti 

ilmestyy
syksyllä

Tärkeitä linkkejä

https://www.facebook.com/kinestetiikka
https://www.linkedin.com/company/suomen-kinestetiikkayhdistys-ry/
https://www.instagram.com/kinestetiikka_ry/
https://twitter.com/Kinestetiikka
https://www.kinestetiikka.fi/etusivu/ajankohtaista/
https://www.kinestetiikka.fi/koulutukset/koulutuskalenteri/
https://www.kinestetiikka.fi/blogi/
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Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

www.kinestetiikka.fi

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry




