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1 Hankkeen työvaiheet 
 

Miehinen juttu -hankkeen tarkoituksena oli edistää nuorten miesten ja aikamiesten (16-29 

ja 60 + vuotiaat) osallisuutta oman hyvinvointinsa lisäämiseksi ja ehkäistä syrjäytymistä 

kehittämällä alueellista yhteistyötä vahvistamalla ennaltaehkäisevää toimintaa, saattamalla 

varhaisen puuttumisen ja tuen menetelmät laajasti yhteiseen käyttöön. Lisäksi 

tarkoituksena oli hyödyntää alueilla jo tehtyä kehittämistyötä ja tuloksia. Hankkeen 

kehittämisen painopisteet rakentuivat yksilön hyvinvoinnin edistämiselle huomioiden 

kuntalaisten osallistuminen ja osallisuus, henkilöstön osaamisen ja palveluprosessien 

toimivuus ja kuntien hyvinvointikertomusten tuottaman tiedon hyödyntämiselle.  

Hankkeen yksi tavoitteista oli kasvattaa ammattilaisten valmiuksia terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämiseen. Toimintamallit miesten sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi ja 

ammattilaisten valmiudet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen muodostettiin ja 

toteutettiin moniammatillisesti. Hanke vahvisti edistämistyötä ja henkilöstön osaamista 

seuraavanlaisesti:  

 

 

Kuvio 1. Hankkeen tavoitteet ammatilaisten osaamisen kehittämiseksi toimintavuonna 

2015. 

Osallistaminen 
Kuntakierrokset: 

lähtötilanteen kartoitus ja 
ammattilaisten 

osallistaminen hankkeeseen 

Tarvelähtöisyys 

Toiminta: 
työpajat, 

koulutukset, 
kehitystyö 

Toimijoiden 
verkostoituminen, 

tietotaidon jakaminen ja 
uusien menetelmien 

kokeilut - jatkuva arviointi 

Toimintamallien 
kehittäminen ja tiedon 

jakaminen: palveluprosessin 
toimivuus 

Jaettu tieto 
Lisä- ja täydennyskoulutus,   

yhteiset tapaamiset - 
tietotaidon jakaminen - 
henkilöstön osaamisen 

lisääminen 

Miehinen juttu -käsikirjan 
tekeminen yhteistyössä, 

verkkoympäristön 
hyödyntäminen, varhaisen 
puuttumisen menetelmät 

käyttöön 
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Kuvio 2. Hankkeen työvaiheet ammatilaisten osaamisen kehittämiseksi toimintavuonna 

2016. 

Ensimmäinen vaihe hankkeessa oli kuntakierrokset. Kuntakierroksien tavoitteena oli sekä 

tiedottaa hankkeesta että saada tietoa kuntien tarpeista ja nykytilanteesta. Kaikista 

tapaamisista tehtiin muistio. Kuntakierroksen anti oli toimintojen suunnittelutyön pohjana. 

Hankkeen työvaiheista toinen oli työpajat, joissa kuultiin kohderyhmän ajatuksia, tahtotilaa 

ja toiveita liittyen hankkeen tematiikkaan. Työvaiheen alussa tuli esille kuinka tärkeätä on 

reflektoida niin ohjaajan kuin hanketyöntekijöiden omaa mieskuvaa ja sen vaikutusta 

asiakkaan kohtaamisessa. Yhtenä keskeisenä kysymyksenä hankkeen alussa oli miten 

miehet saadaan mukaan toimintoihin. Työpajojen yksi suurimmista näkökulmista oli 

miesten osallisuus: kun miehet saavat itse suunnitella ja olla osatoteuttajina – he myös 

tulevat mukaan toimintoihin. Miesten osallistumiseen vaikuttivat myös aikaisemmat 

kokemukset palveluista. Useimmat kohderyhmäläiset olivat tottuneet olemaan toimintojen 

kohde ja työskentelytavan siirtyminen aktiiviseksi toimijaksi oli osalle kohderyhmäläisiä 

haastavaa. Mutta kun miehet huomasivat mahdollisuutensa vaikuttaa toimintoihin, 

positiivinen toiminnan kehä oli saanut alkunsa.  

Työvaiheiden anti koski mieskuvaa ja sukupuolisensitiivistä työotetta. Ymmärrys ja 

tietoisuus sukupuolisuudesta on yksi merkittävä tekijä sukupuolisensitiivisen työn 

onnistumiselle. Yhteiskunnan tuottama mieskuva, sen murtaminen ja miehen näkeminen 

yksilöllisenä toimijana oli mukana jokaisessa hankkeen työvaiheessa ryhmätyöskentelystä 

Osallistaminen Alan ammatitlaiset sitoutuivat 
toiminnan kehittämiseen 

Menetelmät, työpajat ja 
koulutukset ovat vastanneet 

käytännön tarpeeseen 

Toiminta: 
työpajat, 

koulutukset, 
kehitystyö 

Kunnan ja alueen 
terveysyhteistyö on tiivistynyt, 

uudet työmenetelmät 
"työkalupakki" toimii 

Toimintamallien kehittäminen ja 
tiedon jakaminen tapahtuut = 
alueellinen verkostoituminen 

tiivistynyt eli alueellinen 
yhteistyö lisääntynyt miesten 

terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämistyössä 

Jaettu tieto 

Toimijoiden osaaminen on 
kehittynyt , menetelmällinen 

tietoisuus kasvanut,  varhaisen 
puuttumisen mentelmät 

yhteisessä käytössä  

 

Miehinen juttu -käsikirja valmis, 
verkkoympäristöstä löytyy 

paikallisia ja alueellisia 
toimintamalleja, joihin alueen 

toimijat ovat sitoutuneet. 

Toimintamallit on viety osaksi 
Innokylää. 
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koulutuksiin. Tärkeintä kaikissa työmuodoissa oli, että miehelle tuli kokemus tulleensa 

kuulluksi ja huomioiduksi omana itsenään.  

2 Koulutusprosessi 
 

Koulutuksia hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin kentältä saadun palautteen ja 

tiedustelujen perusteella. Kohderyhmiksi muodostuivat terveyden ja hyvinvoinnin sektorilla 

toimivat ammattilaiset ja opiskelijat. Osa koulutuksista oli suunnattu kaikille aiheesta 

kiinnostuneille. Koulutusprosessin tavoitteena oli, että miestyön kehittämisessä ovat 

mukana kaikki yhdessä eli työntekijät, moniammatillisten työryhmien jäsenet, 

sidosryhmäläiset ja johtotehtävissä olevat henkilöt. Koulutuksissa huomioitiin 

asiakasprosessit, erilaiset haasteet miestyössä ja rakenteisiin liittyvät tekijät. Yksi tärkein 

punainen lanka koulutuksissa oli se, että luodaan rakenteita kohtaamisille (yksilötyö, 

ryhmät), joihin kutsutaan mies mukaan esimerkiksi kun käsitellään perheen asioita.  

Kuvio 3. Koulutusprosessi ja hankkeen sidosryhmätoiminta alueellisen toimintamallin 

mahdollistajana.

 

Toimenpiteet / 
keinot: toisin 
toimiminen: 

mihin pyritään?  
”Tarttuva 
työote” 

Mistä 
kohderyhmä 
tavoitetaan? 

Seuranta & 
arviointi: 

sidosryhmät, 
ammatitilaiset 

toimijat 

Resurssit: 
hanke, 
kunnan 

palvelut jne. 

Toiminta 

Sidisryhmätyö
: kunta, 

järjestöt, 
hankeet, 3. 
sektori jne. 
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Miestyön kehittäminen organisaatioissa lähtee kuulijoiden kokemusten avaamisesta, 

haasteiden kohtaamisesta ja erilaisten ideoiden sekä innovaatioiden avoimesta 

kehittämisestä rakenteisiin. Miestyön saaminen voimakkaammin organisaatioihin vaatii 

keskustelua niin toimintakulttuurista kuin rakenteista.  

Koulutuksia oli seuraavasti 2015:  

 Elintapamuutokseen sitoutuminen 20.8. Osallistujia 48 

 Elintapamuutos ja terveys 3.9. Osallistujia 28 

 28 päivää ilman -palvelun ohjaajakoulutus 3.9. Osallistujia - 

 Miehen kohtaaminen asiakastyössä: miestyön abc. Osa 1/5. 10.9. Osallistujia 62 

 Liikunnallinen elämäntapa 10.10. Osallistujia 10 

 Miehen kohtaaminen asiakastyössä: hyvinvointia koko perheeseen. Osa 2/5. 20.10. 

Osallistujia 13 

 Syömishäiriöt: tunnistaminen ja hoitoonohjaus 19.11. Osallistujia 94 

 Parisuhde ja seksuaalisuus miehen näkökulmasta - ”anna mun olla syypää sun 

hymyyn” 10.12. Osallistujia 42.  

 Kohdennettuihin Ikääntyvän ihmisen ravitsemukseen liittyviin koulutuksiin osallistui 

29 hlöä. 

Osallistujia koulutuksissa oli yhteensä 326.  

Koulutuksia oli seuraavasti 2016:  

 Miehen kohtaaminen asiakastyössä: poikatyö 14.1. Osallistujia 50. 

 Ikääntyvän ihmisen toimintakykyä edistävä ravitsemus 20.1. Osallistujia 8. 

 Ikääntyvän ihmisen toimintakykyä edistävä ravitsemus 10.2. Osallistujia10. 

 Uusi Vuosi ja uusi elämä! Tukea elintapamuutokseen 21.1. Osallistujia 11. 

 Miehen kohtaaminen asiakastyössä: asiakastyö miehen näkökulmasta. 11.2. 

Osallistujia 26. 

 Ravitsemus ja muisti: kysele ja testaa! 3.3. Osallistujia: 21. 

 Ammatillista miestyötä: ohjaajana miestyössä. Miehen kohtaaminen avun hakijana.  

17.3. Osallistujia: 56 

 Ikääntyvän ihmisen toimintakykyä edistävä ravitsemus 14.4. Osallistujia 17 

 28 päivää ilman –palvelun ohjaajakoulutus 21.4. Osallistujia 55. 

 Ikääntyvän ihmisen toimintakykyä edistävä ravitsemus 12.5. Osallistujia 15. 
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 Seksuaalisuus ja sukupuolen moninaisuus 15.9. Osallistujia 14. 

 Sauvakävelyklinikka Kemi 10.10. Osallistujia 6.  

 Päihdekoulutus 25.10. Ylitornio. Osallistujia 14. 

Koulutuksiin osallistui vuonna 2016 303 osallistujaa.  

Yhteensä koko hankkeen aikana koulutuksiin osallistui 629 henkilöä.  

Koulutuksien palautteet olivat hyviä ja niitä pidettiin useissa eri kunnissa Ylitorniolta 

Simoon. Varsinkin prosessimainen koulutus miestyöstä koettiin hyväksi ja loogisesti 

syventyväksi kokonaisuudeksi. Tulevaisuudessa miesryhmän ohjaajuudesta ja poikatyöstä 

toivottiin koulutuksia alueelle. Palautteet löytyvät hankkeen nettisivuilta.  

 

3 Ryhmätoiminnot 
 

Ryhmätoiminnot muodostuivat vapaaehtoiselle ja yhteisöllisyyttä rakentavalle toiminnalle, 

kuten yhteisille retkille, liikuntahetkille ja ruuanvalmistukseen. Ryhmissä oli hankkeen 

molempia kohderyhmiä eli nuoria ja vanhempia miehiä. Toiminnan sisältöjä tukee 

seuraava ote väitöskirjasta: Vuorovaikutuksen vaaliminen ehkäisee nuorten syrjäytymistä. 

Väitöskirjasta ilmenee, että nuorten oleileva yhdessäolo ja leikillisyys ehkäisevät 

syrjäytymistä. Kyse on osallisuuden kehittymisestä, joka parhaimmillaan kantaa hedelmää 

koko loppuiäksi. Osallisuus yhteisössä merkitsee myös vaikuttamismahdollisuuksia, 

kuulluksi tulemista ja tasavertaista keskustelukumppanuutta, ilmenee väitöstyöstä. Vaikka 

harrastusmahdollisuudet syrjäseudulla olivat vähäiset, ammensivat nuoret osallisuudesta 

kyläyhteisössään kokemuksia, jotka siirtyivät kädensijoiksi myös myöhempään elämään. 

Nuoret saivat myönteisiä kokemuksia tasavertaisesta keskusteluyhteydestä 

kyläyhteisössään. Louhelan mukaan keskusteluyhteyden vaaliminen on osoitus siitä, millä 

tavoin kylän aikuis- ja vanhusväestö voivat legitimoida nuoruutta yhteisön sisään. Nuori sai 

kokemuksia osallisuudesta olematta erityisen aktiivinen; jo pelkkä kuuntelu tai asettuminen 

osalliseksi istumaan piiriin tuntuivat takaavan paikan yhteisössä. Kylkikyljessä istutut 

hetket ovat asettuneet kehonmuistiin merkiksi kerran koetusta hyväksynnästä (Louhela 

2016).  
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Ryhmätoiminnot organisoitiin yhdessä yhteistyötahojen kanssa, kuten Kemin 

kansalaistalon, Keminmaan Rantatuvan ja Tervolan Taukotuvan kanssa. Näin luotiin 

mahdollisuus toimintojen ja menetelmien pysyvyydelle kentällä. Kaikkia ryhmätoimintoja 

yhdisti myös miesten osallisuus: toiminta perustui miesten toiveisiin ja tarpeisiin. Vain 

miehille suunnatut ryhmät koettiin toimijoiden osalta hyvinä. Ryhmät olivat 

ruuanvalmistusryhmiä, liikuntaryhmiä ja hyvän mielen ryhmiä. Näin kokonaisvaltainen 

hyvinvointi tuli esille ryhmien sisältöjen kautta. Hyvän mielen ryhmissä esimerkiksi käytiin 

laavuretkillä, osallistuttiin kulttuuritarjontaan ja tehtiin voimavaraharjoituksia. Ryhmän anti 

oli jokaiselle miehelle yksilöllinen. Kuulluksi tuleminen ja osallisuus tulivat palautteessa 

esille: vertaisuuden kokemus oli tärkeä. Miehille ryhmässä kohtaaminen antoi voimavaroja. 

Vertaisryhmä koettiin turvalliseksi ja helpommaksi: miesryhmässä oli helppo keskustella, 

jopa avautua.  

 Ryhmät toimintavuonna 2015: 

 Kemi:  

o Maahanmuuttajamiesten (16-29 v.) ryhmä Mikserissä. (29)  

o Nuorten miesten ryhmä yhteistyössä TYPin kanssa. Osallistujia ei tullut.  

o Klubitalon uusi keskusteluryhmä miehille. Molempia ikäryhmiä. (27) 

 Keminmaa:  

o Päihteetön päiväkeskus Rantatupa, ryhmien ohjausta. Osallistujia 

molemmista kohderyhmistä. (68) 

o Eläkeliitossa ohjausta. (12)  

o Miehinen Porinakerho 60+ miehille. (28) 

 

 Tornio:  

o Järjestötalolla Äijien porinaryhmässä, Meän talolla ja Senioripisteessä Äijä -

klubilla ryhmänohjausta. (95)  

o Eläkejärjestöissä ryhmätoimintaa. (60)  

 Alueelliset: Seniori Hyvinvointitreenit +65 (markkinoitu koko alueelle) yhteistyössä 

Turvapoijun kanssa: 8 osallistujaa x 8 kertaa: 64. 

 

Ryhmätoimintaan osallistui 383 henkilöä. 
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Ryhmät toimintavuonna 2016: 

Osallistujamäärät ovat ryhmäkertojen yhteenlaskettu osallistujamäärä. 

 Kemi 

o Klubitalon keskusteluryhmä miehille (5 kertaa). Molempia ikäryhmiä. (59) 

o Liikuntaryhmä miehille  

 kevät (33) 

 syksy (40) 

o Miesten aamu – ryhmä yhteistyössä Kemin kansalaistalon kanssa (47) 

o Miesten aamu - Porinaa ja puuroa (20) 

o Ruokaryhmä Peurasaaressa  

 kevät (27) 

 syksy (40) 

 Tornio 

o Tornion eläkeläiset: ryhmäharjoitteita ja mielenterveyden voimavaroja (60) 

o Ruokaryhmä Meäntalolla (15) 

o Ruokaryhmä Hopeahovin  palvelutalolla (18) 

o Ruokaryhmä Arpelan kylällä (18) 

o Liikuntaryhmä Hopeahovissa yhteistyössä Hopeakirstu –hankkeen kanssa 

(53) 

 Keminmaa 

o Päihteetön päiväkeskus Rantatupa, ryhmien ohjausta  

 kevät (25)  

 syksy (55) 

o Ruokaryhmä Rantatupa (3) 

 Ylitornio 

o Ruokaryhmä (8) 

 Tervola 

o Miehinen Juttu ryhmä Taukotuvalla.  

 kevät (56) 

 syksy (40)   

 Alueelliset: Seniori Hyvinvointitreenit +65 (markkinoitu koko alueelle) yhteistyössä 

Turvapoijun kanssa: 7 osallistujaa x 8 kertaa: 56 

Ryhmätoimintaan osallistui 673 henkilöä. 
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4 Ravitsemusterapeutti projektityöntekijänä ja terveyden edistäjänä 
 

Terveyden edistäminen ravitsemuksen keinoin ja ravitsemustiedon jalkauttaminen oli 

hankkeen yksi tärkeä tavoite. Tutkitun ravitsemustiedon esillä pitäminen sekä ohjaus ja 

neuvonta koettiin tärkeäksi ammattilaisten parissa ja kohderyhmässä. Toiminnan toivottiin 

jatkuvan alueella pysyvästi. Ravitsemustiedon äärelle tavoitettiin yhteensä noin 4000 

merilappilaista eri toiminnoissa ja tilaisuuksissa koko hankkeen aikana. Ruuan 

terveysvaikutukset kiinnostivat erityisesti yli 60-vuotiasta väestöä ja hyvät ruokavalinnat ja 

erityisesti aivojen terveyden edistäminen herätti paljon keskustelua ja kysymyksiä.  

 

Erilaisissa terveyden edistämisen päivissä, kutsunnoissa, messuilla ja ”Miesten 

huoltopäivissä” ravitsemustiedon äärelle pysähtyi ainakin hetkeksi noin 2100 ihmistä 

katsomaan rasva-sokeri-suola näyttelyä tai Syö hyvää – videoita, keskustelemaan omista 

ravitsemuskysymyksistään ravitsemusterapeutin kanssa tai täyttämään 

ruokatottumustestejä. Elintarvikkeiden rasva-sokeri-suolanäyttely herätti runsaasti 

mielenkiintoa, sitä valokuvattiin usein ja tietoa jaettiin näin myös lähipiirille.  Näyttely jää 

hankkeen jälkeen Lapin AMK:n terveysalan Hyvinvointitorin käyttöön 

terveydenedistämisen työhön. 

Ravitsemusterapeutin luento- ja keskustelutilaisuuksissa oli yhteensä noin 1800 

osallistujaa eläkeläisten, työttömien, päivätoiminnan ja eri järjestöjen kokoontumisissa. 

Ravitsemusaiheisia ryhmäkeskusteluja ja luentoja oli yhteensä noin 100 koko hankkeen 

aikana. Suositeltavat ruokavalinnat tulivat konkreettisesti esille näissä tilaisuuksissa mm. 

powerpoint – kuvissa, ruokatietovisoissa, ruokatottumustesteissä, elintarvikkeiden rasva-

sokeri-suolanäyttelyssä, Syö hyvää –videoilla  sekä kasvis-, hedelmä- ja 

pähkinämaistiaisissa. 

Miesten ruuanvalmistusryhmissä oli mukana yhteensä 35 miestä eri paikkakunnilla 

valmistamassa värikästä ja maukasta arkiruokaa. Yksi ryhmä kokoontui yleensä 4 kertaa. 

Ruuanvalmistus miesten kesken koettiin rentona ja hauskana sosiaalisena tapahtumana. 

Terveellisistä aineksista ruokaa tehdessä ja sitä syödessä, puhe ruuasta oli luontevaa ja 

hyvät valinnat tulivat konkreettisesti esille. Ryhmässä tehty maistuva, terveellinen ruoka 

kannusti miehiä tekemään myös kotona värikästä, kasviksia ja pehmeää rasvaa sisältävää 

ruokaa ja moni kertoi kokeilleensa reseptejä myös kotona. 
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Ravitsemusterapeutin yksilövastaanottoa tarjottiin kohderyhmän miehille 

terveyskeskuksissa ja matalan kynnyksen paikoissa, kuten kirjastoissa ja 

Seniorineuvolassa. Ohjauskertoja oli yhteensä noin 100 koko hankkeen aikana. Palvelu 

haluttiin pitää helposti saavutettavana, joten lääkärin lähetettä ei tarvittu vaan kaikki miehiä 

työssään kohtaavat voivat ohjata miehiä vastaanotolle. Asiakkaat tulivat yleensä diabetes- 

ja opiskelijaterveydenhoitajien, lääkäreiden sekä työttömien palveluissa toimivien kautta. 

Myös nuoria miehiä kävi yksilöllisessä ravitsemusneuvonnassa. Useat yli 60-vuotiaat 

miehet varasivat vastaanottoajan oma-aloitteisesti. 

Aiheet vastaanotolle tuloon olivat yleisimmin ylipaino, tyypin 2 diabetes, korkeat veren 

rasva-arvot, toiminnalliset vatsavaivat, ruokavalion laadun tarkistus, alipaino ja 

keliakiaruokavalio. Osa asiakkaista kävi seurantakäynneillä, osa tarvitsi vain yhden 

vastaanottoajan. Useat ammattilaiset ja asiakkaat toivoivat ravitsemusterapeutin palveluja 

alueelle pysyviksi. 

Ravitsemusterapeutti piti myös viisi ravitsemusaiheista koulutusta, jotka oli suunnattu 

ikääntyneiden parissa toimivalle hoitohenkilöstölle. Aiheena oli vajaaravitsemuksen 

tunnistaminen ja hoito sekä toimintakykyä ylläpitävä ravitsemus. Koulutuksiin osallistui 

yhteensä 80 ammattilaista. 
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5 Tapahtumat  

5.1. ONNIautotapahtumat 

Terveys- ja hyvinvointiauto Onni on avoin oppimisympäristö hoitotyön, sosiaalialan ja 

vanhustyön opiskelijoille Lapin ammattikorkeakoulussa. ONNIn avulla on mahdollista 

täydentää kuntien sosiaali- ja terveyspalveluja viemällä palvelut lähelle tarvitsijoita haja-

asutusalueilla. ONNIa voidaan käyttää seuraaviin toimintoihin: 

 terveyden ja toimintakyvyn arvioinnit, mittaukset, terveystarkastukset 

 ryhmätoiminta, ohjaus ja neuvonta 

 kotikäynnit 

 terveyden ja hyvinvoinnin tapahtumat 

 tietoiskut erilaisissa kerhoissa, työpaikoilla ja järjestöissä 

 opinnäytetyöt ja selvitykset 

 käytännön harjoittelut 

                    

Onni on mahdollisuus uudenlaiseen 

työympäristöön sosiaali- ja terveysalan 

ammattilaisille. 

 terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 

sairauksien ennaltaehkäisy ja seulonnat 

 matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalvelut 

 palveluohjaus lähellä asiakasta 

 erilaiset kampanjat, tutkimukset ja selvitykset 

 terveydentilan mittauslaitteet ja välineet käytettävissä 

 internetyhteys ja hyvinvointiteknologia käytettävissä 

(ONNI – Hyvinvointia maakuntiin 2016)
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ONNI oli mukana hankkeen ”Miesten huoltopäivissä” ja muissa yleisötapahtumissa v. 2015 

kahdeksan ja v. 2016 kolmetoista kertaa. Projektityöntekijä suunnitteli tapahtumapaikat ja 

etsi tilaisuuksiin yhteistyökumppanit kuntien toimijoista. Kaikissa kunnissa tapahtumia 

järjestettiin vähintään kolme. Kaksi näistä oli alueellisia yleisötapahtumia: Tervolan 

Maaseudulta käsin -messut ja Simon Nahkiaismarkkinat. Loput olivat pienempiä ”Miesten 

huoltopäiviä” paikoissa, joissa miehet ovat tottuneet käymään, mm. kirjastot, eri järjestöjen 

ja eläkeläisten kokoontumistilat, kylätalot ja päiväkeskukset. ONNIn tuomia lähipalveluja 

pääsi kokeilemaan noin 750-850 merilappilaista hankkeen aikana. 

”Miesten huoltopäivissä” tavoitteena oli herätellä motivaatiota sekä kannustaa miehiä 

terveyden edistämiseen monella tavalla. Miehiltä mitattiin verenpaine, keuhkojen toimintaa 

(PEF, spirometria, tupakoijilta häkämittaus), kehonkoostumus, käden puristusvoima sekä 

hemoglobiini ja verensokeri pikatesteillä. Tulokset kirjattiin seurantakorttiin ja niiden 

perusteella terveysalan opiskelijat tai terveydenhoitaja keskustelivat miesten kanssa 

elintapamuutoksista, joilla omaa hyvinvointia voisi lisätä. Terveydenhoitaja ohjasi 

jatkotoimiin omaan terveyskeskukseen, mikäli niihin oli tarvetta. Useita uusia diabetesta 

sairastavia ihmisiä tuli mittauksissa ilmi ja he pääsivät nopeasti tarvitsemaansa hoitoon. 

Myös liian korkeita verenpainearvoja, jotka vaativat seurannan aloittamista, oli useilla 

asiakkailla. 

Ravitsemusterapeutin kanssa oli mahdollista keskustella omista ruokatottumuksista, saada 

neuvoja eri sairauksien ruokavaliohoitoon ja painonhallintaan. Omaa tilannetta auttoi 

arvioimaan diabetesriskitestin sekä ruoka- ja liikuntatottumustestien täyttäminen. 

Tapahtumissa oli esillä oli myös elintarvikkeiden rasva-suola-sokerinäyttely, joka 

havainnollisti piilorasvan, -suolan sekä -sokerin määrää eri tuotteissa. Näyttely toimi 

hyvänä keskustelun avaajana kohtaamisissa ravitsemusterapeutin kanssa.  

Ravitsemukseen, liikuntaan ja tupakoinnin lopettamiseen liittyvää neuvontamateriaalia 

jaettiin niistä kiinnostuneille. Miehiä kannustettiin tulemaan oman paikkakunnan ”Miesten 

huoltopäiviin” seurantamittauksiin. Näin oli mahdollista saada palautetta siitä, miten 

mahdolliset muutokset elintavoissa olivat vaikuttaneet.  

”Miesten huoltopäivät” olivat suosittuja tilaisuuksia ja niistä saatu suullinen ja kirjallinen 

palaute oli hyvin myönteistä: ”näkee missä mennään, uutta tietoa oman kehon 
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koostumuksesta, hyödyllistä tietoa ravitsemuksesta, lisää intoa omaan terveydenhoitoon, 

tärkeää tietoa elintapojen muutokseen, miellyttävää kohtelua ja mukavia kohtaamisia”. 

Osallistujat olivat tyytyväisiä saadessaan tietoa terveys- ja kuntotilanteestaan ja 

tarvittaessa terveysneuvontaa.  

”Miesten huoltopäivät” olivat loistava esimerkki terveysyhteistyöstä eri toimijoiden kesken. 

Yhteistyössä AMK:n opettajien ja opiskelijoiden, kunnan terveydenhoitajien, työttömien 

palvelujen, järjestöjen, yritysten, toisten hankkeiden ja vapaaehtoistyötä tekevien kanssa 

saatiin aikaan mukavia tilaisuuksia, joissa asiakkaat viihtyivät, saivat sosiaalisia 

kokemuksia, tietoa ja tukea. Mittaustapahtumien toivottiin toistuvan vuosittain samoissa 

paikoissa, jolloin seuranta olisi mahdollista. ONNIn palveluille olisi alueella pysyvää 

tarvetta.  Hankkeessa luotu ja hyväksi todettu toimintamalli ONNIn hyödyntämiseksi on 

herättänyt kiinnostusta ja kokeilunhalua myös Rovaniemellä, missä ONNI on mukana 

Likellä –hankkeessa. 

ONNIautotapahtumat v. 2015: 

 Tervolan Maaseudulta käsin -messut 29.8.  

 Simon Nahkiaismarkkinat 19.9. 

 Tornion Järjestötalo 30.9.  

 Keminmaan Rantatupa  21.10.  

 Keminmaan Rantatupa  5.11. (puoli päivää)  

 Kemin Klubitalo ja Mikseri 18.11.  

 Tervolan Taukotupa 25.11.  

 Ylitornion eläkeliitto ja Aavasaksan kansantalo 8.12. 
 

ONNIautotapahtumat v. 2016: 

 Simon kunnantalo 26.1.  

 Kemin Rytikarin työväentalo 3.2. (puoli päivää) 

 Kemin Rytikarin työväentalo 29.2. (puoli päivää) 

 Etelä-Portimojärven kylätalo 2.3.  

 Tervolan Järjestötalo 16.3. 

 Keminmaan Rantatupa 31.3. (puoli päivää) 

 Tornion kirjasto 13.4.  

 Ylitornion kirjasto 15.4.  

 Kemin Merivan työpajat Kutteri ja Monitarmo 28.4.  

 Tornion Arpelan kylätalo 11.5.  

 Tervolan Nuorisoseurantalo 14.9. 

 Simon kunnantalo, 13.10.  

 Keminmaa Rantatupa ja Ilmolan kyläkoulu 27.10. 
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5.2 Messut ja teemapäivät 

 

Messut ja toimintapäivät valittiin kohderyhmän tavoitettavuuden näkökulmasta. Messut 

liittyivät yleensä esimerkiksi moottoripyörä- ja autotapahtumiin. Teemapäiviä järjestettiin 

tiloissa, joissa miehet kävivät jo entuudestaan, kuten kirjastoissa. Tapahtumissa pyrittiin 

antamaan mahdollisuus keskustelulle omasta hyvinvoinnista sekä maksuttomiin 

terveydentilan mittauksiin. Tärkeintä oli kohdata miehet siellä, missä he muutenkin 

liikkuivat. Myös sosiaalinen näkökulma tuli voimakkaasti esille: miehet kohtasivat toisiaan 

ja puheen sorina täytti usein tilan. Siten tapahtumista tuli kokonaishyvinvoinnin lisääjiä eli 

huomioitiin niin fyysinen kuin psyykkinen puoli. Sosiaalinen verkosto ehkäisee 

syrjäytymistä ja lisää omaa motivaatiota osallistua tilaisuuksiin. Messut ja terveyden 

edistämisen teemapäivät ovat hyvä esimerkki varhaisen puuttumisen menetelmistä. 

Toimintaa 2015:  

 Työpajat osallistujia 44. 

 Ylitornion hyvinvointi- ja puutarhamessut 6.6. Kävijöitä 130, joista kohtaamisia 

kohderyhmän kanssa 35. 

 Tornion Järjestötalo 17.6. Harrastustietoinfo tapahtuma 60+ miehille. Osallistujia 7.  

 Tornion kirjasto 26.8. Harrastusinfo tapahtuma nuorille miehille yhteistyössä 

kirjaston kanssa. Osallistujia 6.  

 Ulkoilutapahtumailtapäivä miehille Peräpohjolan Opistolla. Tornio 27.8. Osallistujia 

15.  

 Miesten Huoltopäivä Lapin AMKn terveysalan yksikkö. Kemi 14.9. Osallistujia 6.  

 Tapahtumapäivä miehille. Tornio 17.9. Osallistujia 4. 

 Miesten kalastushetki – tule narraamaan kalaa. Kemi 9.10. Osallistujia 20. 

 Robotiikkatyöpaja nuorille miehille. Tornio. 5.11. Osallistujia 10.  

 Curling – tapahtuma. Kemi 11.11. Osallistujia 12. 

 Miesten Vuoro – uimahallitapahtuma. Kemi 1.12. Osallistujia 116.  

 Keilausta 15.12. Simon nuorisotyö / nuorten miesten ryhmä. Osallistujia 11.  

Yhteensä 286. 

Messuille, ONNI -autoon ja tapahtumapäiviin osallistui yhteensä 1801 osallistujaa. 
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Toimintaa 2016:  

 27.1. Kemin eläkeläiset: hanke – ja hyvinvointi info 25 osallistujaa 

 5.2. Hankkeenesittely Erva päivillä 130 osallistujaa 

 9.2. Mielen hyvinvointia 60+ Tornio 25 osallistujaa 

 2.2. Simon nuorten Lumilinnapäivä Kemissä 11 nuorta.  

 16.2. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivä Kemin 9 luokkalaisille 

(yhteistyössä Kemin kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa) 150 osallistujaa 

 22.3. Järjestötietopisteellä hankkeen esittelyä Kemissä 

 26.2. Hyvinvointitapahtuma Kemin kirjastossa 45 osallistujaa 

 16.3. Miehinen kohtaaminen Sarjakuvakeskuksessa Kemissä 26 osallistujaa 

 21.3. Mielen hyvinvointia -luento Veitsiluodon eläkeläiset Kemi 23 osallistujaa 

 29.3. Tornion päiväkeskus: ryhmän vetäminen 8 osallistujaa 

 10.5. Unelmien liikuntapäivä – tapahtuma: senioripuisto 11 osallistujaa 

 14.6. Hankkeen esittelyä & tiedottamista Rajalla kauppakeskus Tornio 14.6. 20 

osallistujaa 

 15.6. Kesätapahtuma Senioripuistossa Kemi. 70 osallistujaa 

 6.9.Kundit kuntoon TE –tapahtuma Lappialla Torniossa.200 nuorta miestä.  

 7.9. Hyvinvointitapahtuma Keminmaan kirjastossa. 20 osallistujaa. 

 8.9. Hyvinvointitapahtuma Ylitornion kirjastossa. 35 osallistujaa.  

 6.10 Hyvinvointitapahtuma Tervolan kirjastossa. 10 osallistujaa. 

 2.11. Seniori hyvinvointitapahtuma Torniossa Aineen taidemuseolla.120 

osallistujaa.   

  10.11. Valakiat kumppanuustapahtuma / hankkeen päätöstapahtuma Torniossa 

110 osallistujaa. 

  16.-18.11. Sankari –teatteriesitykset alueen kouluilla 9 –luokkalaisille pojille. 200 

osallistujaa. 

  23.11. Hyvinvointitapahtuma Simon kirjastossa.10 osallistujaa.  

  13.12. Miesten vuoro –uimahallitapahtuma Kemi. 120 osallistujaa.  

Yhteensä 1369. 
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2015: Yhteistyötapaamisia oli 577 toimijan kanssa.  

2016: Yhteistyötapaamisia oli 320 toimijan kanssa.   

Tapahtumat kunnittain löytyvät liitteestä 1.  

Hankkeen päättötapahtuma oli Lapin AMKn Valakiat -kumppanuustapahtumassa 

10.11.2016 Torniossa. Tapahtumaan osallistui noin 200 osallistujaa ja hankkeen 

esittelypisteellä kävi noin 110 kävijää. Tapahtumassa esiteltiin hankkeen toimintoja, 

tuotoksia sekä Miehinen juttu – opas miesten terveyden edistämiseen julkaistiin 

sähköisenä. Osastolla kahden kannettavan kautta esiteltiin hankkeen kahden vuoden 

tapahtumat osallistujamäärineen sekä arviointeineen ja toisessa esityksessä pyöri 

hankkeessa kuvatut videot. Tapahtumassa tuotiin esille miten hankkeen kehittämisen 

painopisteet ovat rakentuneet yksilön hyvinvoinnin edistämiselle huomioiden kuntalaisten 

osallistuminen ja osallisuus, henkilöstön osaamisen ja palveluprosessien toimivuus ja 

kuntien hyvinvointikertomusten tuottaman tiedon hyödyntäminen. Miehinen juttu – 

oppaassa kuvataan terveysyhteistyötä, verkostoitumista, rakenteiden ja toimintamallin 

kuvaamista erilaisten asiantuntija-artikkeleiden kautta. Hyvien käytäntöjen kautta on 

vahvistettu toimijoiden osaamista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä. 

• Toteutetut interventiot ovat tukeneet kuntalaisten osallisuutta ja omatoimisuutta itsestään 

huolehtimisessa. 

• Toimijat ovat verkostoituneet alueellisesti ja osittain jopa maakunnallisesti. 

 

5.3 Valtakunnalliset tapahtumat ja toimintamallit 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivässä 20.11.2015 projektipäällikkö esitteli 

hanketta ja varsinkin hankkeen arviointia otsikolla: Miehinen juttu – hankkeen vaikutusten 

arvioinnin suunnitelma. Suomen Syöpäjärjestöjen Neuvontahoitajien terveyden 

edistämisen koulutuspäiville Helsinkiin 19.9.2016 osallistui projektipäällikkö aiheena 

sukupuolisensitiivinen työote ja Miehinen juttu – hanke. Molemmat seminaarit olivat niin 

substanssiosaamisen kuin tiedottamisen näkökulmista onnistuneita. 
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Hankkeen toimintamallit ovat myös saaneet jatkoa mm. Likellä – hankkeessa. Likellä – 

kiertävät lähipalvelut lappilaisille -hankkeessa kehitetään uudenlaisia tapoja tuoda 

palveluja lähemmäs asukkaita.  

6 Julkaisut 
 

Miehinen juttu. Opas miesten terveyden edistämiseen – oppaassa mallinnetaan 

terveysyhteistyötä, verkostoitumista, rakenteiden ja toimintamallin kuvaamista erilaisten 

asiantuntija-artikkeleiden kautta. Hyvien käytäntöjen kautta on vahvistettu toimijoiden 

osaamista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä. 

• Toteutetut interventiot ovat tukeneet kuntalaisten osallisuutta ja omatoimisuutta 

itsestään huolehtimisessa. 

• Toimijat ovat verkostoituneet alueellisesti ja osittain jopa maakunnallisesti. 

• Hankkeen päättyessä toiminta jatkuu: koulutuksien, erilaisten kokeilujen, 

hyvinvointitapahtumien ja verkostoitumisen kautta kentälle jää tietoa, osaamista ja 

muutoksen siemeniä sukupuolisensitiivisempään työhön.  

Miehinen juttu – opas julkaistiin niin kirjallisena kuin digitaalisena. Digitaalisena se löytyy 

kuntien ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin nettisivuilta. Digitaaliseen versioon tehtiin neljä 

YouTube videota, jossa kuvattiin erilaisia toimintamalleja: kokkikerhoa, 

hyvinvointitapahtumaa, koulutusta ja liikuntaryhmää. Videot perustuvat seuraavien 

kysymysten ympärille: 

• kuinka paljon kiinnität huomiotasi terveyden ylläpidon kulmakiviin: ravitsemukseen, 

liikuntaan, lepoon, uneen, stressin hallintaan, tupakoimattomuuteen ja alkoholin käyttöön? 

• pitääkö tehdä muutoksia omissa elämäntavoissa? Ja jos pitää, niin minkälaisia muutoksia? 

• miten voit seurata ja tarkkailla omaa terveyskäyttäytymistäsi? 

• millä keinoilla voit lisätä omaa fyysisitä aktiivisuutta omaan arkeen 

• minkälaista harrastustoimintaa on paikkakunnallasi, jotka vahvistavat miehiä sosiaalisesti 

• miten säilyttää hyvä terveys ikääntyessä 

Tämän ohjekirjan lisäksi hankkeessa ilmestyi Miesryhmäohjaajan pedagogiset menetelmät  

ryhmätyöskentelyssä –opas. Opas löytyy hankkeen nettisivuilta sähköisenä. Oppaan 

tavoitteena on tuoda sukupuolisensitiivinen työote, miestyö, sosiaalinen innostaminen, 

elintapamuutos sekä sitoutuminen muutokseen miesten terveyden ja hyvinvoinnin 
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keskustelun keskiöön. Teoreettinen perusta lähtee kasvatustieteellisestä perusteista, joita 

on kriittisellä pedagogiikalla ja sukupuolisensitiivisellä työotteella muokattu toisin 

kasvatukseen. Voimavaraskeskeisyys näkyy toimintana, joka vahvistaa ja tukee 

toimijoiden minäkäsitystä ja toimijuutta. Ratkaisukeskeisyys näkyy menetelmävalinnoissa, 

joissa lähtökohtana on ryhmässä toimiminen, yhteisöllisyys ja toiminta yhteisen tavoitteen 

saavuttamiseksi. Näistä muodostuu pedagogiset ohjausmenetelmät 

miesryhmänohjaajuuteen. Opas 

on suunnattu ohjaajille.  

 

Kolmantena materiaalina syntyi 

Miehen huoltokirja. Miehen 

huoltokirja on keveä ja huumori-

pitoinen työväline, jonka avulla voi 

pohtia omaa terveyttä ja 

hyvinvointia. Huoltokirjaa voi 

käyttää joko ryhmässä tai 

yksilöllisen ohjauksen apuna. Se 

on muokattu  Alastalo K. & 

Pietiläinen S. 2016. Vanhustyön 

keskusliiton materiaalista. Myös 

tämä materiaali löytyy hankkeen 

nettisivuilta. 

 

 

      

 

Kuva 1. Miehen huoltokirjan kansi.  
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7 Oppilaitos- ja hankeyhteistyö 
 

Hankeyhteistyötä jatkettiin kuten vuonna 2015 (kts. väliselvitys 2015). Esimerkkeinä 

yhteistyö Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry:n kanssa, johon ideoitiin 

liikuntakaveritoimintaa. Majakka on Kemissä toimiva yhdistysten perustama edunvalvonta- 

ja kehittämisorganisaatio, joka toimii samoissa kunnissa kuin hanke. Muita 

yhteistyöhankkeita olivat muun muassa Monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot (MOP) -

hanke, SOKU eli Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 

2015-2018, - hanke ja Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössä –

hanke Kemin lämärit. Toiminnat oli sidottu jo olemassa oleviin palveluverkostoihin, kuten 

Kemin kansalaistaloon tai Keminmaan Rantatupaan.  

 

 

Kuva 2. Esimerkki yhteistyöstä liikuntakavereiden osalta.  

Hankkeesta on tiedotettu alueella toimiviin oppilaitoksiin. Hanke tarjosi mahdollisuuden 

mm. kirjallisiin tuotoksiin, harjoitteluihin ja opinnäytetöihin. Projektipäällikkö ohjaa 

harjoittelijoita.  Jokaisessa opiskelijatyössä tavoitteena on luoda aihealueen teoreettista 

pohjaa nivouttaen se samalla toiminnan kehittämiseen.  
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Harjoittelijat 2015:  

1. Lapin amk tradenomiopiskelija, liiketalouden koulutusohjelma Janne Saarela. Harjoittelija 

9.3.-15.5.15.  

2. Lapin amk, geronomiopiskelija Merja Ruuskanen. Harjoittelija 4.5.-5.6.15. 

3. Humanistinen amk, yhteisöpedagogiopiskelija Jemina Pehkonen. Harjoittelija 7.4.-31.8.15. 

4. Lapin amk, geronomiopiskelija YAMK Merja Berg. Kirjallinen tuotos terveyden 

edistämisestä huhtikuussa 2015. Tuotos on julkaistu hankkeen nettisivuilla.  

Harjoittelijat 2016:  

5. Lapin amk, geronomiopiskelija Monika Varrio. Harjoittelija 1.2.-15.4.2016 

Opinnäytetöitä hankkeen aihealueisiin on tulossa kaksi, jotka ilmestyvät keväällä 2017. 

Opinnäytetöiden työotsakkeet ovat: "Kundit Kuntoon - Terveyden edistämisen päivä" ja 

Senioreiden hyvinvointitapahtuma - terveyden edistämisen teemapäivä yli 60 -vuotiaille 

miehille.  

 

8 Tiedotus 
 

Koulutuksista ja tapahtumista on tiedotettu muun muassa verkossa hankeen nettisivuilla ja 

LaNutissa.  LaNuti eli Lapin nuorten tieto- ja neuvontapalvelu palvelee nuoria, entisiä 

nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä. Kaikkia lappilaisia koskevat asiat löytyvät 

etusivulta ja kuntakohtaiset asiat kuntien omilta sivuilta eli nettipalvelu palvelee koko 

Lappia. Myös Pohjolan Sanomien ja Lapin Kansan yhteiseen verkkosivustojen menoinfoon 

on tiedotettu niin tapahtumista kuin koulutuksista. Myös alueen luetuinta ilmaisjakelulehteä 

Lounais-lappia on käytetty aktiivisesti toimintojen markkinoinnissa ja tiedottamisessa.   
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Vuonna 2015 hanke sai seuraavasti näkyvyyttä: 

2) YLE Perämeri uutiset ja verkkouutiset 

a. http://yle.fi/uutiset/miehinen_juttu_on_valine_oman_terveyden_yllapitoon/7830990 

• 26.2. Pohjois-Suomen Uutiset YLE, Radio Perämeri (noin 10 minuutin 

haastattelu) / LL 

• 27.2. Pohjois-Suomen Uutiset YLE, valtakunnallisesti / LL 

• 1.3. Pohjois-Suomen Uutiset YLE, verkkouutiset: Miehinen juttu on 

väline oman terveyden ylläpitoon 

3) 5.3. Lounais-Lappi: hankkeen esittely ja Tornion Järjestötalon kanssa tehtävä yhteistyö  

a. http://www.lounaislappi.fi/Uutiset/1194965674261/artikkeli/melko+miehinen+juttu.

html 

4) 12.3. Jokiposti – lehti (Tervola): hankkeen esittely  

5) 28.5. Lounais-Lappi: mainos ja lehden ”tärppi” Miehisestä Jutusta 

6) 1.6. Radio Perämeri YLE: Miehinen Juttu Meri-Lapissa hankkeen esittelyä ja työpajasta 

tiedottamista 

7) Länsi-Puhuri: yhteistyössä Lapin amk:n kanssa artikkeli hankkeen sisällöstä 2 / 2015 

8) 24.9.-25.9.2015.  Pohjois-Suomen hoitotiedepäivät Oulun yliopisto. Hoitamisen hohto – 

käytännön hoitotyön, koulutuksen, johtamisen ja tutkimuksen yhteistyötä. Tiivistelmä / 

posteri hankkeesta yhteistyössä Lapin AMK:n kanssa 

9) 26.8. YLE Perämeri verkkouutiset ja radio:  

a. http://yle.fi/uutiset/syksy_saa_miettimaan_muutosta__mutta_muuttuvatko_elamanta

vat_vai_elintavat/8243541 Elintapamuutokseen sitoutuminen – koulutuksesta 

artikkeli: Syksy saa miettimään muutosta – mutta muuttuvatko elämäntavat vai 

elintavat? 

10) 10.9. YLE Perämeri: Miestyön abc – koulutus. Kouluttaja Jari Harjun haastattelu. 

11)  15.9. Ankkuripaikka Majakkaverkoston tiedotuslehti 2/2015. Osallisuus ja vaikuttaminen 

Miehinen Juttu – hankkeessa. 

12)  Lokakuu 2015. PS Kemi Kings – jalkapallo ottelulehtisen väliin hankkeen esite 700kpl ja 

kuulutuksiin tiedotusta. Tavoitti noin 2500 ihmistä, joista noin 1000 olivat kohderyhmää.  

13) Lokakuu 2015. Simolainen –tiedote, Kemi-Tornio – kaupunkilaislehti ja Lounais-Lappi - 

lehti: ravitsemusterapeutin tiedote toiminnastaan. 

14) Lokakuu: Kemiläinen – lehti. 

http://yle.fi/uutiset/miehinen_juttu_on_valine_oman_terveyden_yllapitoon/7830990
http://www.lounaislappi.fi/Uutiset/1194965674261/artikkeli/melko+miehinen+juttu.html
http://www.lounaislappi.fi/Uutiset/1194965674261/artikkeli/melko+miehinen+juttu.html
http://yle.fi/uutiset/syksy_saa_miettimaan_muutosta__mutta_muuttuvatko_elamantavat_vai_elintavat/8243541
http://yle.fi/uutiset/syksy_saa_miettimaan_muutosta__mutta_muuttuvatko_elamantavat_vai_elintavat/8243541
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15) 5.11. YLE Perämeri: Robotti voi syntyä vaikka vanhan kopiokoneen, radion tai 

lehtipuhaltimen osista – video & uutinen. 

16) 20.11. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivä THL, Hki. Posteri hankkeesta. 

Projektipäällikkö esitteli hankkeen ja hanke oli case –tapauksena arviointia pohtineessa 

työpajassa.   

17) 1.12. YLE Perämeri: Miesten Vuoro –tapahtumasta suora lähetys. 

18) 2.12. YLE Perämeri tiedotus hankkeen kuulumisista: 

a. http://yle.fi/uutiset/poristaan_ja_kilojakin_karisee__miehinen_juttu_tavoittanut_tuha

t_miesta/8495931 

19) 3.12. Tervolan seutulehti Jokiposti: Miehinen Juttu toimii. 

 

Vuonna 2016 hanke sai seuraavasti näkyvyyttä: 

1) YLE Perämeren ajankohtaiset 26.1. Simon hyvinvointipäivä.  

2) YLE Perämeri Lapin alueuutiset: kuvaa Simon hyvinvointipäivästä. 

3) Pohjolan Sanomat. 17.2.2016. Tällaistako on kahden promillen humalassa? 

4) Pohjolan Sanomat 25.2.2016. Kotiruokaan kaivattua vaihtelua.  

5) Länsi-Puhuri 1/2016. Sosiaalityöntekijöiden Erva-päivä Kemissä.  

6) Tiedotuspisteinfo Länsi-Pohjan keskussairaalan järjestöpisteellä. 22.3. 

7) YLE Perämeri ajankohtaiset 22.3. Miesten aamu: porinaa ja puuroa.  

8) Ankkuripaikka Majakkaverkoston tiedotuslehti 1/2016. Liikunta- ja kulttuurikaveri 

kouluttautuvat. 

9) YLE Perämeri ajankohtaiset 15.6. Kesätapahtuma Senioripuistossa.  

10) Lounais-Lappi10.8. Hyvinvointiryhmä 65+ mainos / tiedote.  

11) Lounais-Lappi 17.8. Testaa kuntosi, Suomi-mies! Artikkeli.  

12) YLE Perämeri ajankohtaiset 6.9. Kundit kuntoon - tapahtuman anti Torniossa.  

13) Lounais-Lappi 19.10. Miesten ryhmä – artikkeli.  

14) Lounais-Lappi 2.11. Mitä Hyvinvointitapahtuma tarjoaa senioreille.  

15) Kemi-Tornion kaupunkilehti 9.11. Mitataan ikä mieluummin mielentilana. 

16) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Länsi-Puhuri 12/2016. Miehinen juttu –

hanke päätökseen.  

17) Lounais-Lappi joulukuu. Miehinen juttu – hanke kiittää.  

 

http://yle.fi/uutiset/poristaan_ja_kilojakin_karisee__miehinen_juttu_tavoittanut_tuhat_miesta/8495931
http://yle.fi/uutiset/poristaan_ja_kilojakin_karisee__miehinen_juttu_tavoittanut_tuhat_miesta/8495931
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Näiden lisäksi koulutuksista ja teemapäivistä mainontaa sekä tiedottamista Lounais-

Lapissa, Pohjolan Sanomissa, Jokiposti – lehdissä ja radio Perämeren Menovinkeissä. 

Tapahtuman paikkakuntien ilmoitustauluja, sisäistä viestintää ja facebook tiedottamista on 

myös suoritettu. Sosiaalisen median viestintä on sisältänyt mm. Kemin kaupungin 

tapahtumat –nettisivuston, Majakka – tiedotusfoorumit, Lanuti -verkosto ja eri kaupunkien 

sisäistä ja ulkoista viestintää (Torniossa esim. kirjaston kautta).  

9 Tavoitteiden toteutuminen ja toiminnan arviointi 
  

Toiminta Menetelmät 

Yksilökohtaamiset esim. 

ravitsemusterapeutin 

tapaaminen 

Osallistujamäärä, havainnointi ja kyselylomake.  

Ryhmätoiminta Osallistujamäärä, kyselylomake ja ryhmien määrä. 

Teemahaastattelu ohjauksen merkityksestä toimijan 

hyvinvoinnin kokemuksessa viitekehyksenä miestyö. 

Tuloksena miestyöhön opas.   

Koulutukset Osallistujamäärä, kyselylomake 

Tapahtumat Osallistujamäärä, kyselyt ja videot 

Oppilaistoyhteistyö Harjoittelijoiden määrä, opinnäytetöiden ym. kirjallisten töiden 

määrä 

Yhteistyökumppanit Palaute toiminnasta mm. sidosryhmät, ohjausryhmäläiset jne.  

 

Hankkeen alussa palautteet tehtiin samankaltaisiksi, jolloin esimerkiksi ryhmistä kerättiin 

samalla pohjalla palautetta koko hankkeen ajan. Vastaukset syötettiin webropol –

ohjelmaan ja tulokset on tallennettu hankkeen nettisivuille. Arviointeja on tehty 

koulutuksista, teemapäivistä, yksilötyöstä ja sidosryhmätyöskentelystä. Kaikki arvioinnit 

löytyvät hankkeen nettisivuilta koosteena.  
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Koulutusten, teemapäivien, sidosryhmäyhteistyön, yhteistyökumppaneiden ja 

yksilötapaamisten arvioinneista tehtiin laajempi kooste keväällä 2016. Keskeisenä 

ajatuksena oli kehittävä arviointi, joka suoritettiin toimintojen keskivaiheessa, jolloin 

arviointi vaikutti toimintoihin niitä kehittäen ja tarvittaessa muuttaen. Hankkeen lopussa 

tapahtuvalla arvioinnilla ei voi enää vaikuttaa toimintoihin, joten hankkeessa keskitytään 

arvioinnin suorittamiseen hankkeen puolessa välissä; prosessin aikana. Tämä myös 

auttaa toimintamallien juurruttamisessa osaksi toimintaa vrt. miestyö. Näin myös työn laatu 

tulee arvioinnin kohteeksi.  

Voidaan todeta, että kaikki toiminnot on koettu niin toimijoiden kuin asiantuntijoiden 

näkökulmista hyvinä. Erityisesti ONNI – autotapahtumat, ravitsemusterapeutin palvelut ja 

koulutukset saivat hyvää palautetta. Kriittisempää palautetta tuli hankkeen nettisivuista ja 

tiedotuksesta.  

Päättöarviointi lähetettiin 90 hankkeessa mukana olleelle toimijalle 1.11.2016, joista 25 

vastasi. Erityisen hyvää palautetta tuli ONNI – autosta, tapahtumista ja miesten 

kohtaamisesta. Toiminta nähtiin alueella tarpeelliseksi ja hankkeelle koettiin olevan 

tarvetta jatkossakin. Ravitsemusterapeutti nähtiin kuntien toiminnassa tärkeäksi ja sitä 

toivottiin pysyvästi perusterveydenhuoltoon. Kehittämiskohteina nähtiin hankkeen 

nettisivut, lehtiartikkeleja terveydestä olisi voinut olla enemmän ja toimintojen 

monipuolisuutta pohdittiin kriittisesti.  Kokonaisarvosana asteikolla 1-4 oli 3,46 eli hyvä. 
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1 2 3 4 Yhteensä Keskiarvo 

Hankkeen toiminta on ollut tarpeellista 

alueellanne. 
0 1 6 18 25 3,68 

Hankkeen toiminnalle on tarvetta myös 

jatkossa. 
0 0 9 16 25 3,64 

Hankkeen toiminta on näyttäytynyt selkeänä. 0 1 18 6 25 3,2 

Hankkeen toiminta on ollut riittävän näkyvää. 0 3 14 8 25 3,2 

Olen saanut riittävästi tietoa hankkeen 

toiminnasta. 
0 1 10 14 25 3,52 

Yhteistyö hankkeen kanssa toimi hyvin. 0 1 4 20 25 3,76 

Hankkeen toiminta oli tarpeeksi monipuolista. 0 1 16 8 25 3,28 

Hankkeen toiminta oli laadukasta. 0 0 14 11 25 3,44 

Yhteensä 0 8 91 101 200 3,47 

 

Taulukko 1. Loppukyselyn tulokset liittyen hankkeen vaikuttavuuteen alueella.  

Kuudesta koulutuksesta kysyttiin palautetta, johon yhteensä vastasi 145 vastaajaa. 

Sidosryhmäpalautteeseen, joka kerättiin hankkeen puolessa välissä, vastasi 34. 

Ryhmäpalautetta kerättiin kahdesta ryhmästä, johon 13 vastasi. Seitsemästä 

tapahtumasta palautetta antoi 256 osallistujaa. Loppupalautteeseen vastasi 25 

hankkeeseen osallistunutta sidosryhmäläistä. Eli kaikkiaan palautetta antoi 473 

osallistujaa. 

Kaikkia vastauksia yhdistää keskiarvo hyvä. Toiminnot, kohtaamisen eri muodot ja 

menetelmät nähtiin hyvinä ja toimivina. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

hankkeessa nähtiin onnistuneen. Arviointia suoritettiin koko hankkeen ajan, mutta REA – 

työkalua ei käytetty, joka mainittiin hankesuunnitelmassa. REA -työkalua ei ole käytetty 

noin neljään vuoteen. Se oli Innokylän Verstasta -toimintamallia edeltänyt demoversio.  
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 Huonosti 
Melko 

huonosti 
Hyvin 

Erittäin 

hyvin 
Yhteensä Keskiarvo 

Teema- ja tapahtumapäivät kohderyhmille (esim. 

liikuntatapahtumat ja harrastustoiminnan esittelyt) 
1 0 15 7 23 3,22 

Ryhmätyömuodot (esim. ruuanvalmistus- ja 

vertaistukiryhmät) 
2 2 12 6 22 3 

Yleisötapahtumat, messut 0 0 18 4 22 3,18 

Onni-autotapahtumat 0 0 18 6 24 3,25 

Hankkeen järjestämät koulutukset 2 0 12 6 20 3,1 

Ravitsemusterapeutin yksilövastaanotto 2 1 10 8 21 3,14 

Ravitsemusinfot ja -luennot 1 3 13 6 23 3,04 

Hankkeen kotisivut 3 4 12 3 22 2,68 

Yhteensä 11 10 110 46 177 3,08 

Taulukko 2. Terveyden edistämisen onnistuminen hankkeessa. Vastaajien määrä 

loppukyselyssä tässä kysymyksessä oli 24. 

Arviointisuunnitelma voidaan sanoa toteutuneen täysin: 

- miesten antama palaute: palautemäärä 473, keskiarvo: hyvä 
- interventioiden määrä koko toiminta-alueen laajuudelta 
- käyttöön otetut työmenetelmät: kolme työvälinettä (oppaat & huoltokirja) 
- jatkuva arviointi on toteutunut 

Päivittäisarviointia on tehty hankkeen henkilöstön osalta liittyen työajan käyttöön, 

menetelmiin ja toimenpiteisiin. Päivittäisarviointia on käyty keskustelujen ja mind mapin 

avulla. Hankkeen onnistumiseen vaikutti hankehenkilöstön pysyvyys. 
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10 Hankkeen hallinnointi, talous ja kumppanuus 
 

Ohjausryhmän muodosti terveyden edistämisen alueellinen johtoryhmä, joka kokoontui 

hankkeen aikana kahdeksan kertaa. Ohjausryhmän tehtävät olivat: 

- Seurata hankkeen toteuttamista, tulosten määrää ja laatua, varainkäyttöä sekä poikkeamia 
hyväksytystä projektisuunnitelmasta. 

- Auttaa ideoimalla ja ohjaamalla vastuuhenkilöä ja toimijoita saavuttamaan projektin 
tavoitteet. 

- Hyväksyä hankkeen yksityiskohtaiset suunnitelmat ja täsmennykset hyväksytyn 
projektisuunnitelman puitteissa. 

- Valmistella tarvittaessa hankkeen aikataulun, tavoitteiden tai kustannusarvion muuttamista 
hyväksyttäväksi rahoittajalle. 

- Puuttua hankkeen kulkuun, mikäli se ei etene suunnitelman mukaisesti tehokkaasti ja 
tarkoituksenmukaisesti. 

- Välittää tietoa hankkeen ja ohjausryhmän jäsenten edustamien organisaatioiden välillä. 
- Toimia aktiivisesti hankkeen tunnetuksi tekemiseksi ja tulosten soveltamiseksi käytäntöön 

jäsentensä edustamien organisaatioiden puitteissa. 
- Hyväksyä hankkeen tulokset ja niiden julkistaminen sekä varmistaa tulosten 

käyttökelpoisuus ja saatavuus. 
- Sekä muut rahoittajan ohjausryhmälle määräämät tehtävät. 

Ohjausryhmään kuuluivat kuntien terveyden edistämisen yhdyshenkilöt, sairaanhoitopiirin ja 

ammattikorkeakoulun edustajat: Lehtoväre Minna, Hamari Helvi, Alatalo Markku, Junes-

Leinonen Marianne, Paloste Airi, Meinilä Arja, Kursu Juha, pj, Haase Anni, Horsma Teija, 

Haapakorva-Kallio Merja (siht), Leminaho Lea (Miehinen juttu-hanke), Leinonen Pirjo, 

Ylimaunu Margit, Huttunen – Koivumaa Tuula, Prykäri Arja, Kokkonen Tuula, Knuuti Eila, 

Petäjäniemi Jouni, Sundman–Rautio Tuula, Tikkanen Mervi ja Sakaranaho Pertti.  

Ohjausryhmä toimi hankkeen laajempien kokonaisuuksien ja tavoitteiden seuraajana. 

Ohjausryhmä antoi hankkeelle ideoita ja ohjasi hankehenkilöstöä. Myös kuntien edustajat 

ottivat vastuuta oman kuntansa osalta hankkeen etenemisestä. Ohjausryhmäläiset seurasivat 

erityisesti tuloksia ja niiden käyttökelpoisuutta. Kentällä oli havaittavissa hankeväsymystä eli 

hankkeita on paljon ja osa niiden tavoitteista ovat päällekkäisiä. Sen vuoksi oli tärkeää tehdä 

hankeyhteistyötä ja kuunnella ohjausryhmän näkemyksiä niin tarpeista kuin tavoitteista.  

Projektityöryhmä kokoontui seitsemän kertaa. Projektityöryhmän tehtävänä oli seurata, 

ideoida ja mahdollisesti käynnistää hankkeen toimenpiteitä ja arvioida toimenpiteiden 

käytännön etenemistä (ohjausryhmän päätösten toteutumisen varmistaminen). 

Projektityöryhmä osallistui hankkeen operatiivisen toiminnan suunnitteluun ja hankkeessa 
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toimivien työntekijöiden toimintojen tueksi ja hankkeen päämäärien saavuttamiseksi. 

Projektityöryhmä toimi myös järjesteltävien asioiden valmistelijana ohjausryhmään. 

Projektityöryhmään kuuluivat Riitta Luosujärvi, Pertti Sakaranaho, Merja Haapakorva-Kallio, 

Marianne Junes-Leinonen, Pirjo Leinonen, Anni Haase, Hilkka Rantamölö ja Airi Paloste.  

Projektityöryhmä rooli verrattuna ohjausryhmään oli käytännönläheisempi. Hankkeen 

toimenpiteiden ohjaaminen, asioiden ja neuvojen antaminen oli hankkeen etenemiselle 

äärimmäisen tärkeää. Myös työnohjauksellinen rooli tuli kokouksissa esille. 

Projektityöryhmäläiset veivät aktiivisesti hanketta eteenpäin kentällä ja olivat osaksi mukana 

toteutuksissa.  

Hankkeen hallinnointiin osallistui näiden kahden ryhmän lisäksi aktiivisesti 

Perusterveydenhuollon yksikkö Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä. Tilannetapaamiset, 

koordinointi ja toimintojen pohdinta tapahtui arjessa ja siinä hetkessä, jolloin tukea / neuvoa 

tarvittiin. Yksikön kautta myös yhteys kuntiin ja moniasiantuntijaryhmiin oli nopeampaa ja 

tiedon välitys helpompaa. 

Osatoteuttaja Lapin ammattikorkeakoulu oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa 

toimintoja. Kumppanuus toimi hyvin. Hanke sai toimijoita mukaan toimintoihin ja 

ammattikorkeakoulu uudenlaisia oppimis- ja harjoitteluympäristöjä. Osatoteuttaja Lapin 

ammattikorkeakoulu resursoi kehittäjälehtoreita hankkeeseen, joka näkyi muun muassa 

teemapäivissä, koulutuksissa ja ONNI – hyvinvointiautotapahtumissa. Kunnat käyttivät 

terveydenhoitajan työaikaa hankkeeseen 2-3 päivää/kunta.  

Taloutta seurasivat projektipäällikkö ja sairaanhoitopiirin taloushallinto kuukausittain Excel – 

taulukoinnin muodossa. Asiantuntijaresurssia hakkeessa käytettiin koulutuksissa ja 

ryhmätoiminnoissa. Miestyön koulutusprosessi asiantuntija-alustuksineen ja 

seksuaaliterveyskoulutukset rakentuivat asiantuntijoiden osaamiseen. Koulutusprosessi 

aloitettiin kuntakierrosten jälkeen ja siksi osa asiantuntijarahoituksesta jäi käyttämättä. Hanke 

olisi voinut rohkeammin aloittaa koulutukset jo aloituskeväällä, jolloin kustannukset olisivat 

painottuneet tasaisemmin hankeajalle.  

Ohjaus- ja projektityöryhmät seurasivat myös taloutta. Projektipäällikkö esitteli talouden 

etenemään kokouksissa, jolloin talouden toteutukset hyväksyttiin. Teema- ja 

tapahtumapäivien sekä ryhmätyöskentelyn kuluihin budjetoitiin muita menoja. Seminaarien, 

ryhmien ja työpajojen kahvitus tukivat toimintaa. Jo aloituskahvilla on ryhmätyöskentelyn 
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osalta merkittävä vaikutus: se saa osallistujat henkisesti ryhmän aloitushetkeen mukaan sekä 

auttaa jakamaan omia tuntemuksiaan ryhmässä. Välillisillä toiminnoilla, kuten kahvituksella, 

on yllättävän iso vaikutus toimintojen onnistumiseen. Ryhmätoiminnoissa yhteisellä 

tekemisellä (ruuan valmistus tai yhteisen välipalan tekeminen yhdessä) oli myös merkittävä 

vaikutus: sen kautta ryhmäydyttiin ja muun muassa tarinallisuus ja kokemusten jakaminen 

onnistuvat näin välillisen toiminnan kautta. Kokemusten jakaminen miehisyydestä, miehenä 

olemisesta ja miehenä olemisesta heikoilla hetkillä olivat ryhmätoiminnan keskustelujen 

ytimessä. 

Raportointi- ja julkaisukuluja käytettiin suuremmaksi osaksi tiedottamiseen. Paikalliset lehdet, 

posterit ja esitteet loivat pohjan toimintojen ja kohderyhmän kohtaamiselle. Jatkuva 

tiedottaminen samalla formaatilla oli toimiva ratkaisu. Painatuksiin ja ilmoituksiin taloudellista 

resurssia olisi voinut olla enemmän. Kohderyhmä seurasi tiiviisti hankkeen ilmoittelua, joka 

tehtiin aina samalla ja helposti havaittavissa olevalla formaatilla. Lehti-ilmoittelu on 

taloudellisesti kallista, mutta hankkeessa se oli tarkoituksenmukaista.  

Talouden käyttöön vaikutti hankkeen aloitus. Hankkeessa kului noin 6 kuukautta kuntien, 

sidosryhmien ja toimijoiden tapaamiseen, jonka aikana suunniteltiin toimintoja. Itse toiminnot 

alkoivat syksyllä 2015. Kuitenkin tätä työmuodon valintaa voidaan perustella sillä, että hyvä 

suunnittelu oli pohja toimintojen onnistumiselle: suunnittelu, osallisuuden mahdollistaminen ja 

toiminnan prosessimaisuus takasivat tavoitteiden saavuttaminen. 1,5 vuodessa saatiin aikaan 

paljon, joten olisi ollut hienoa, jos hanke olisi saanut rahoitusta syventääkseen alkanutta 

toimintaa. Kohderyhmä vaati aikaa orientaatioon: miesten saavuttaminen, kohtaaminen ja 

sitouttaminen toimintaan on hidasta ja aikaa vaativaa. Luottamuksen saaminen ja 

ohjaussuhteen syntyminen tarvitsee useampia kohtaamisia.  

Talouden kustannukset siis painottuvat 1,5 vuodelle. Tämän vuoksi talouden toteutumasta jää 

rahoitusta käyttämättä. Toisaalta toimijoiden osallisuus sekä terveyden edistämisen työ on 

suuremmaksi osaksi yhteydessä toimijoiden sisäiseen motivaatioon. Hankkeen näkökulmasta 

ulkoisiin puitteisiin panostettiin taloudellisesti, mutta pysyvyyden näkökulmasta miesten oma 

toiminnan tarkastelu ja muutos oli toiminnan keskiössä.  
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Taulukko 3. Hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja arviointimatriisi. 

Hankkeen 

tavoite 

Toimenpiteet Arviointi Aikataulu Tiedottaminen Tulokset Toteutuma 

Sosiaalisen 

osallisuuden 

lisääminen: 

kohderyhmän 

hyvinvoinnin 

lisääminen 

 työpajat 3kpl 

 ryhmätoiminnat 

 koulutukset 

 toiminta- ja teemapäivät 

 tiedottaminen 

 infotilaisuudet mm. 

harrastusmahdollisuuksista 

 työpajojen palaute ja 

osallistujien määrä 

 osallistuneiden määrä ja 

palaute 

 ryhmien määrä 

 kohtaamisten määrä esim. 

messut ja teemapäivät 

 

 kevät 

2015-talvi 

2016 eli 

koko 

hankkeen 

ajan 

 hankkeen www –sivut, 

alueen lehdet, radio, some, 

kohtaamiset 

 alueella on kehitetty 

pysyviä toimintamalleja 

sosiaalisen osallisuuden 

tukemiseksi / 

mahdollistamisek-si 

 työpajoihin 

osallistui 44 

osallistujaa 

 ryhmätoiminto

ihin osallistui 

kohderyhmää 

ja palaute oli 

hyvää 

 koulutusproses

si toteutui 

suunnitellusti 

 tiedottaminen 

oli koko 

hankkeen ajan 

aktiivista ja 

monikanavaist

a 

Terveyden 

edistäminen: 

Elintapoihin 

vaikuttaminen 

 liikuntaretket 

 tietoiskut 

 arkiset kohtaamiset 

 ryhmätoiminta 

 yksilöohjaus 

 terveyden edistämisen 

tapahtumat: Onni –auto, 

Hyvinvointipysäkki, kutsunnat 

 yleisöluentoja/koulutuksia  

kohderyhmälle elintavoista: 

ravitsemus, liikunta, 

 palautteet ja arvioinnit 

 osallistujien ja ryhmien 

määrä 

 opiskelijoiden työt esim. 

opinnäytetyöt ja 

harjoittelujaksot 

 yksilötapaamisten määrä 

 osallistujien määrä ja palaute 

 yhteistyökumppaneiden 

kanssa toimiminen ja heiltä 

saatu palaute toiminnasta 

 koko 

hankkeen 

ajan 

 

 

 syksy 

2015-

hankkeen 

loppuun 

 TYP ja TE- toimistot 

 Kemiläinen työllisyyshanke 

sekä muu hankeyhteistyö 

 monipuolinen tiedottaminen 

eri viestimiä hyödyntäen 

 some, printti ja hankkeen 

www –sivut 

 yhteistyökumppaneiden 

kautta tiedottaminen 

 toteutetut interventiot 

tukevat kuntalaisten 

osallisuutta ja 

omatoimisuutta itsensä 

huolehtimisessa 

 arviointeja 

suoritettiin 

huomioiden 

kohderyhmä 

toivomukset  

 osallistujien 

määrää 

mitattiin koko 

ajan 

 ryhmien määrä 

mitattiin 
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seksuaaliterveys, päihteet 

 

  tapahtumien 

määrä mitattiin 

 harjoittelijoide

n määrä 

 toiminnot 

saavuttivat 

asetetut 

tavoitteet 

Ammattilaisten 

valmiudet 

terveyden ja 

hyvinvoinnin 

edistämiseen ja 

terveyserojen 

kaventamiseen 

 osaamisen lisääminen ja 

täydentäminen koulutuksella: 

varhainen puuttuminen 

miestyössä 

 terveyden  edistämistyön 

kehittäminen koulutuksilla: 

elintapamuutoksen tukeminen, 

syömishäiriöt, tupakasta 

vieroitus -ohjaajakoulutus 

 osallistujien määrä ja palaute 

 koulutuksien määrä 

 verkostokyselyt 

koulutuksista ja yhteistyöstä 

 eri koulutusohjelmien 

opiskelijoiden yhteistyö 

 syksy 2015 

– kestää 

hankkeen 

loppuun 

asti 

 some, printti ja hankkeen 

www –sivut 

 yhteistyökumppaneiden 

kautta tiedottaminen 

 terveysyhteistyöstä on 

sovittu ja 

toimijaverkosto on 

yhteistyöhön sitoutunut 

 

 hankeen 

tiedottaminen 

ja tiedon 

jakaminen 

erilaisissa 

verkostoissa 

tapahtunut 

 koulutuksista 

niin laadullista 

kuin 

määrällistä 

palautetta 

Vahvistaa 

hyvinvoinnin 

ja terveyden 

edistämisen 

yhteistyötä 

 Miehinen Juttu käsikirja 

yhteistyössä Lapin AMKn 

kanssa 

 alueelliset koulutukset 

 

 koulutuksiin osallistuminen 

 

 syksy 2015 

– kestää 

hankkeen 

loppuun 

asti 

 some, printti ja hankkeen 

www –sivut 

 yhteistyökumppaneiden 

kautta tiedottaminen 

 koottu ammattilaisten 

yhteinen työkalupakki 

käsikirjoineen 

(Miehinen Juttu –

käsikirja) 

 eri koulutusohjelmien 

opiskelijoiden 

yhteistyön, 

moniammatillisuuden ja 

työelämä yhteyksien 

vahvistuminen 

 Miehinen Juttu 

käsikirja 

valmistui 

hankkeen 

loppuun 

mennessä.  

 Opiskelijoita 

toimi niin 

harjoittelijoina 

kuin 

opinnäytetyön 

tekijöinä 

Toimintojen  Hankkeen toimintojen 

dokumentointi väli- ja 

 palaute projektityöryhmältä 

ja ohjausryhmältä sekä 

 koko 

hankkeen 

 hankkeen kirjalliset tuotokset  Miehinen Juttu käsikirja 

muodostaa 

 hankkeen 

nettisivuille on 
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dokumentointi loppuraporttiin sekä Miehinen 

Juttu käsikirjaan 

yhteistyökumppaneilta ajan terveysyhteistyölle 

toimintamallin / malleja 

sovellettavaksi 

tehty 

dokumentointi

a mm. kuvien 

muodossa 

 Miehinen Juttu 

käsikirjaa on 

valmis 

 Miesryhmäohj

aajan 

pedagogiset 

menetelmät  

ryhmätyöskent

elyssä –opas 

on valmis 

 Miehen 

huoltokirja on 

kentän 

käytettävissä 
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Osallisuus toteutui ryhmien ja teema- ja toimintapäivien kautta erinomaisesti. Nuoria miehiä oli 

vaikea saada toimintoihin mukaan ja heidät tavoitettiin parhaiten kutsunnoissa ja vain heille 

kohdennetussa tarjonnassa, kuten osallistavassa teatteriesityksessä. Elintapoihin 

vaikuttaminen onnistui hyvin ONNI -autotapahtumien kautta ja ravitsemusterapeutin 

yksilövastaanoton ansiosta. Tässä haasteena oli saada miehet sitoutumaan toimintaan ja siksi 

systemaattisempi omahoidon tukeminen olisi tulevaisuudessa TE – työssä tärkeää. Miesten 

huoltopäivien osallistujamäärät ylittyivät monenkertaisesti. Tavoitteen ollessa noin 1300 

henkeä; hanke tavoitti 3500 kohderyhmän miestä. Myös toimijoiden palaute oli hyvää. 

Mieskunto- ja miehisyys teemoina liittyivät ryhmätyöskentelyyn ja koulutukseen. Aiheena asia 

on vaikea puheenaihe kohderyhmäläisille, joten seksuaaliterveyden edistäminen jäi ohueksi 

hankkeessa.  

Ammattilaisten osalta toimijoiden osaamisen kehittyminen onnistui hankkeessa erinomaisesti 

niin koulutuksien kuin hankkeessa tuotettujen materiaalien osalta. Alueelle jäi käyttöön 

menetelmiä ja materiaaleja. Esimerkiksi Kemissä terveydenhoitajat ovat saaneet työnsä 

tueksi materiaalia, joita voi soveltaa eri-ikäisille miehille. Uudet työmenetelmät ovat siis 

löytäneet tiensä työmenetelmien joukkoon.  

Lopuksi voidaan todeta, että Miehinen juttu -hankkeen ytimessä oli mies. Miestyön 

lähtökohtana on miestyön ymmärtäminen ja sen ohjaaminen sekä kytkeytyminen terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämiseen. Hanke tavoitti henkilöstöä ja vapaaehtoisverkostoa, jolloin 

vuorovaikutus eri rakenteiden osalla tapahtui käytännön menetelmien kautta. Siten myös 

yhteisymmärrys miestyöstä kentällä vahvistui.  
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Kuva 3. Hankkeen päätösesittelyssä jatkuvana esityksenä pyöri niin hankkeessa 

toteutuneet toiminnot kuin toiminnoista kuvatut videot 

 

Kaikkiaan hanke tavoitti n. 3500 kohderyhmän miestä ja kaikkiaan kohtaamisia oli noin 

6897.  
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Lähteet 
 

Ulla-Maija Louhela: Nuorten osallisuuskertomuksia Juopulin yhteisössä. Acta Universitatis 

Lapponiensis 317. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi. 2015. 

 

ONNI – hyvinvointia maakuntiin. Viitattu 27.10.2016.  

http://www.lapinamk.fi/fi/Tyoelamalle/Kehittamisymparistot/Onni-auto
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Liitteet 
 

Liite 1. 

Tapahtumat kunnittain 2015  

 

TORNIO 

ONNIautotapahtumat 

  Miesten huoltopäivä 30.9. Tornion Järjestötalolla 

 

Ravitsemukseen liittyvät luennot, infot ja yksilöohjaukset:  

 Ravitsemusinfo, Järjestötalo  10.6. 

 Ravitsemusinfo, Tornion kirjasto 23.9.  

 Ravitsemusinfo kutsunnoissa  27.-28.10. 

 Ravitsemusluento Ikääntyville, Senioripisteen Hyvinvointipäivä  21.4.  

 Ravitsemusohjaus mielenterveyskuntoutujien ryhmässä, 21.4. 

 Ravitsemusohjaus Äijien porinakerhossa Järjestötalolla 10.6. 

 Meäntalo, ravitsemusterapeutin kyselytunti 24.8, 28.9, 26.10. 

 Ravitsemusluento Sydänyhdistyksellä 28.8. 

 Ravitsemusluento päiväkeskuksen virkistyspäivässä 3.9. 

 Ravitsemusluento Tornion eläkkeensaajille 13.10, 24.11. 

 Ravitsemusluento Tornion kirjaston Senioripäivässä 30.11. 

 Yksilöohjaus Tornion tk:ssa 19.5, 18.8, 15.9, 20.10, 17.11, 24.11, 2.12, 15.12.  

 Ravitsemusohjaus Hyvinvointiryhmässä Meäntalolla 2.12. 

 Ravitsemuskeskustelu Perheiden talolla 14.12.  

 

KEMI 

Koulutukset:  

 Elintapamuutokseen sitoutuminen 20.8.  

 Elintapamuutos ja terveys 3.9.  

 28 päivää ilman -palvelun ohjaajakoulutus 3.9.  

 Miehen kohtaaminen asiakastyössä: miestyön abc. Osa 1/5.  

 Liikunnallinen elämäntapa 10.10.  

 Miehen kohtaaminen asiakastyössä: hyvinvointia koko perheeseen. Osa 2/5  

 Syömishäiriöt: tunnistaminen ja hoitoonohjaus 19.11.  
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ONNIauto:  

 Miesten huoltopäivä. Kemin Klubitalolla ja Mikserissä 18.11. 

Teemapäivät:  

 Työpaja molemmille kohderyhmille kesäkuussa  

 Miesten Huoltopäivä Lapin AMKn terveysalan yksikkö. Kemi 14.9.  

 Miesten kalastushetki – tule narraamaan kalaa. Kemi 9.10.  

 Curling – tapahtuma. Kemi 11.11.  

 Miesten Vuoro – uimahallitapahtuma. Kemi 1.12. 
 
 Muut tapahtumat: 

 Maahanmuuttajamiesten (16-29 v.) ryhmä Mikserissä. Molempia ikäryhmiä.  

 Klubitalon uusi keskusteluryhmä miehille. Molempia ikäryhmiä. 

 Ravitsemukseen liittyvät luennot, infot ja yksilöohjaukset:  

 Ravitsemuskeskustelutilaisuus eläkeläisille Pruntsilla 1.4.  

 Ravitsemusohjaus Kemin sydänyhdistyksen painonhallintaryhmässä 28.4. 

 Ravitsemussuositukset 2014, Kemin tk:n vastaanoton hoitajille 8.5 

 Ravitsemuskeskustelu Kemin Klubitalolla 20.5.  

 Ravitsemusohjaus Työhönvalmennussäätiö Kemi 3.6.  

 Seniorineuvola Kemi, ravitsemusterapeutin kyselytunti, 4.6, 28.9, 26.10, 23.11.  

 Ravitsemusohjaus A-kilta Kemi 9.6.  

 Yksilöohjaus Kemin tk:ssa 14.8, 17.12  

 Ravitsemuskeskustelu Kemin invalidien yhdistyksessä 25.8.  

 Ravitsemusohjaus Kemin eläkeläisille Pruntsilla 16.9.  

 Ikihyväryhmä Kemi 24.9.  

 Ikääntyvän ihmisen ravitsemus ja nielemisvaikeudet, koulutus Virekoti Purolan 
hoitohenkilöstölle 25.9. 

 Ravitsemusinfoa Seniorimessuilla Kemissä 7.10.  

 Ravitsemusiltapäivä Mikserin miesten ryhmälle 19.10.  

 Ravitsemusinfoa kutsunnoissa Kemissä 4.-5.11.  

 Ravitsemusinfo Kemin kirjastossa 12.11.  

 Ravitsemusluento Purolan palvelutalolla 16.11.  

 

SIMO 

ONNIauto:  

 Simon nahkiaismarkkinat 19.9.  
 

Ravitsemukseen liittyvät luennot, infot ja yksilöohjaukset:  

 Ravitsemusluento Simon Metsäpirtillä 26.2.  

 Ravitsemusluento painonhallintaryhmälle Simon terveyskeskuksessa 17.3. 
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 Ravitsemuskeskustelutilaisuus Simon Ylikärpän koululla aikuisneuvolassa 23.4. 

 Ravitsemuskeskustelu Simon mt-kuntoutujien miesten ryhmässä 27.5.  

 Ravitsemusinfoa kutsunnoissa Simossa 6.11  

 Ravitsemusohjaus Simon kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä 9.11.  

 Yksilöohjaus Simon tk:ssa 5.5, 2.6 , 4.8, 6.10, 1.12 ja 16.12.  

 

TERVOLA 

ONNIauto:  

 Maaseudulta käsin messuilla Tervolassa 29.8.  

 Miesten huoltopäivä Tervolan Taukotuvalla 25.11.  

Ravitsemukseen liittyvät luennot, infot ja yksilöohjaukset:  

 Ravitsemusinfoa Tervolan nuorisotalolla 13.4.  

 Ravitsemusinfo Tervolan 9-luokkalaisille 19.9. 

 Ravitsemusinfoa Tervolan SuomiMies seikkailee tapahtumassa 19.9  

 Ravitsemusinfoa kutsunnoissa Tervolassa 11.11.  

 Yksilöohjausta Tervolan tk:ssa 17.8, 8.10.  

 Ravitsemusluento omaishoitajien virkistyspäivässä 26.11.  

 

YLITORNIO 

ONNIauto 

 Miesten huoltopäivä Ylitornion ja Aavasaksan eläkeläisille 8.12.  

Ravitsemukseen liittyvät luennot, infot ja yksilöohjaukset: 

 Ravitsemusinfoa Hyvinvointi- ja puutarhamessuilla 6.6.  

 Ravitsemusinfoa kutsunnoissa Ylitorniossa 29.10.  

 Ravitsemusluento Ylitornion Eläkeliitossa 2.9.  

 Ravitsemusluento Aavasaksan eläkeläisille 22.9.  

 Yksilöohjausta Ylitornion tk:ssa 27.8, 22.9, 27.11.  

 Ravitsemusinfo yläkoululla ja nuorisotalolla 10.11.  

 Ravitsemusinfo kirjastossa 27.11.  

 

KEMINMAA 

ONNIauto 

 Miesten huoltopäivä 21.10. Keminmaan päiväkeskus Rantatuvalla 21.10.  

 Miesten huoltopäivä. Keminmaan päiväkeskus Rantatuvalla 5.11. (puoli päivää)  
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 Muut tapahtumat:  

 Päihteetön päiväkeskus Rantatupa, ryhmien ohjausta. Osallistujia molemmista 
kohderyhmistä.  

 Eläkeliitossa ohjausta: Miehinen Porinakerho 60+ miehille. 

 Ravitsemukseen liittyvät luennot, infot ja yksilöohjaukset:  

 Ravitsemusinfoa kutsunnoissa Keminmaassa 3.11.  

 Keminmaan kuntouttavan työtoiminnan ryhmä 4.6, 13.8. ja 5.11.  

 Ravitsemuskeskustelu Hyvinvointitreeneissä Kallinrannassa 12.10  

 Yksilöohjaus Keminmaan tk:ssa 13.11.  

 Ravitsemusluento eläkeliitossa 3.12. 

  

 ALUEELLISET 

 Seniori Hyvinvointitreenit +65 (markkinoitu koko alueelle) yhteistyössä Turvapoijun 
kanssa. Paikkana Keminmaan Kallinranta. 

 

Tapahtumat kunnittain 2016  

 

TORNIO 

Koulutukset 

 Miehen kohtaaminen asiakastyössä: poikatyö 14.1.2016 

 Uusi Vuosi ja uusi elämä! Tukea elintapamuutokseen.  21.1.16 

 28 päivää ilman –palvelun ohjaajakoulutus 21.4.2016 

ONNIauto 

 Tornion kirjasto 13.4. 

 Tornio, Arpelan kylätalo 11.5.  

 

Teemapäivät 

 Terveyden edistämisen tapahtuma Lappian opiskelijoille 6.9.  

 Hyvinvointitapahtuma miehille kirjasto & Aineen taidemuseo 2.11. 
 

Ravitsemukseen liittyvät luennot, infot, ryhmät ja yksilöohjaukset: 
 

 Ikääntyvän ihmisen toimintakykyä edistävä ravitsemus 12.5.2016 

 Ruokaryhmä Meäntalolla x 4, tammi-helmikuu 

 Ravitsemusluento Tornion eläkkeensaajat 19.4.  
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 Ravitsemusohjaus Tornion kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä 3.5. 

 Ravitsemusinfo Rajalla kauppakeskuksessa  14.6. 

 Ravitsemustietovisa Meäntalo 25.8. 

 Kundit kuntoon -tapahtuma Lappian miesopiskelijoille 6.9.  

 Ravitsemusluento erityisruokavalioista Tornion  Eläkkeensaajat 4.10. 

 Kutsunnat Tornio 1.-2.11. 

 Ruokaryhmä Hopeahovissa 30.9, 14.10, 28.10, 18.11. 

 Ruokaryhmä Arpelassa 14.10, 31.10, 21.11, 28.11. 

 Ravitsemusinfo Perheiden talolla 2.12. 

 14 työpäivää terveyskeskuksessa, yksilöohjausta 

 

KEMI 

Koulutukset 

 Miehen kohtaaminen asiakastyössä: asiakastyö miehen näkökulmasta. 11.2.2016 

 Miehen kohtaaminen asiakastyössä: asiakastyö miehen näkökulmasta. Osa 17.3.2016 

 Seksuaalisuus ja sukupuolen moninaisuus 15.9.2016 

 

ONNIauto 

 Rytikarin työväentalo 3.2.  

 Rytikarin työväentalo 29.2. 

 Merivan työpajat Kutteri ja Monitarmo 28.4. 

 

Teemapäivät 

 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivät Kemin 9 –luokkalaisille 16.2.206 

 Hyvinvointitapahtuma Kemin kirjastossa 26.2.2016 

 Pilkkitapahtuma Ajos 23.3.2016 

 Miehinen kohtaaminen Sarjakuvakeskuksessa 16.3.2016 

 Unelmien liikuntapäivä, Senioripuiston liikuntatapahtuma 10.5.2016 

 Main Street Cruisers ry:n tapahtuma 14.5.2016 

 Kesätapahtuma Senioripuistossa 15.6.2016 

 Melontaa nuorille miehille 30.6.2016  

 Hyvinvointitapahtuma Kemin kirjastossa miehille 21.9.2016 

 

Ravitsemukseen liittyvät luennot, infot, ryhmät  ja yksilöohjaukset: 

 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivä Kemin 9 –luokkalaisille 16.2. 

 Hyvinvointitapahtuma Kemin kirjastossa 26.2. 
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 Ikääntyvän ihmisen toimintakykyä edistävä ravitsemus –koulutus ikäihmisten parissa 

työskenteleville 14.4. 

 Ruokaryhmä miehille Kemin Peurasaaressa 9.5, 16.5, 23.5, 30.5. 

 Miesten aamu –ryhmä 6.4, 20.4, 4.5, 18.5. 

 Main Street Cruisers ry:n tapahtuma 14.5. 

 Kesätapahtuma Senioripuistossa 15.6. 

 Elintarvikkeiden sokeri-, suola- rasvanäyttely Kansalaistalolla  kesä-heinäkuun ajan 

 Ravitsemusinfo Klubitalo 23.8. 

 Ravitsemusterapeutin kyselytunti Kansalaistalolla 31.8. 

 Ruokaryhmä miehille Kemin Peurasaaressa 29.8, 26.9, 24.10, 14.11, 8.12. 

 Ravitsemusluento VR-eläkeläiset 28.9. 

 Ravitsemusluento Omaishoitajien vertaistukiryhmä 11.10. 

 Ravitsemusluento Syöpäyhdistys 18.10. 

 Ravitsemusluento Kansalliset seniorit 19.10.  

 Ravitsemusterapeutin kyselytunti Kansalaistalolla 8.11. 

 Kutsunnat 9.-10.11. 

 Ravitsemusluento Kemin eläkeläiset 14.11.  

 Ravitsemusluento Klubitalo 22.11. 

 

SIMO 

ONNI auto 

 Simon kunnantalo 26.1. 

 Simon kunnantalo 13.10. 

Teemapäivät 

 Simon nuorten Lumilinnapäivä Kemissä 2.2.2016 

 Simon nuorten kulttuuripäivä Kemissä 4.5.2016 

 Nuorten hyvinvointitapahtuma Laitakarissa Kemissä 16.9.2016 

 Hyvinvointipäivä miehille 23.11.2016 

 

Ravitsemukseen liittyvät luennot, infot, ryhmät ja yksilöohjaukset: 

 Koulutus ikäihmisen ravitsemuksesta: Simon kotihoitajat/palvelukodin hoitajat  20.1.  

 Koulutus ikäihmisen ravitsemuksesta: Simon kotihoitajat/palvelukodin hoitajat  10.2. 

 Ravitsemusluento Simon Ukkokerho 18.2. 

 Ravitsemusluento Simon Eläkeliitto 26.4. 

 Ikääntyneiden päivätoiminta  Maksniemi 13.6. 

 Ikääntyneiden päivätoiminta Hamarin koulu 20.6. 

 Ikääntyneiden päivätoiminta  Malinin toimintakeskus 29.8. 

 Ikääntyneiden päivätoiminta Ylikärppä ja Simonkylä 1.9. 

 Ikääntyneiden päivätoiminta Simoniemi  22.9. 
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 Ikääntyneiden päivätoiminta tk 28.9. 

 Simon eläkeläiset 18.10. 

 Kutsunnat  11.11. 

 Hyvinvointipäivä kirjastossa 23.11. 

 Simon aseman päivätoiminta 1.12. 

 6 päivänä yksilöohjausta terveyskeskuksessa 

 

TERVOLA 

ONNIauto 

 Tervolan Järjestötalo 16.3. 

 Tervola, Nuorisoseurantalo 14.9. 

Teemapäivät 

 Hyvinvointitapahtuma 9 -luokkalaisille 20.4.2016  

 Hyvinvointitapahtuma miehille 6.10.2016 

 

Ravitsemukseen liittyvät luennot, infot, ryhmät ja yksilöohjaukset: 

 Ravitsemusinfo Tervolan SuomiMies seikkailee –tapahtumassa 20.4. 

 Ravitsemusluento Tervolan Eläkeliitto 20.4. 

 Tervolan Taukotupa 27.4. 

 Ravitsemusinfo Tervolan SuomiMies seikkailee –tapahtumassa 28.9. 

 Hyvinvointitapahtuma kirjastossa 6.10.2016 

 

YLITORNIO 

Koulutukset: 

 Päihdekoulutus 25.10. 2016 

ONNI auto 

 Etelä-Portimojärven kylätalo 2.3. 

 Ylitornion kirjasto 15.4. 

Teemapäivät 

 Hyvinvointipäivä miehille 8.9.2016 

Ravitsemukseen liittyvät luennot, infot, ryhmät ja yksilöohjaukset 

 Yleisöluento Ravitsemus ja muisti  3.3.2016 

 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivä 9 –luokkalaisille 25.5.2016 
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 Hyvinvointipäivä kirjastossa 8.9 

 Kutsunnat Ylitornio 3.11.2016 

 Ruokaryhmä nuorille miehille 17.8. ja  30.11. 

 

KEMINMAA: 

ONNIauto 

 Rantatupa 31.3 

 Rantatupa ja Ilmolan kyläkoulu 27.10. 

Teemapäivät: 

 Hyvinvointitapahtuma miehille kirjastossa 7.9.2016 

 

Ravitsemukseen liittyvät luennot, infot, ryhmät ja yksilöohjaukset 

 Päivätoiminnan Ikääntyneiden ryhmä, Kallinranta 23.3.  

 Rantatupa Kuntouttavan työtoiminnan ryhmä 24.3 

 Rantatupa Kuntouttavan työtoiminnan ryhmä 29.3. 

 Omaishoitajien ryhmä, Kallinranta15.3. 

 Mielenterveyskuntoutujien ryhmä, Kallinranta 24.5. 

 Rantatupa Kuntouttavan työtoiminnan ryhmä 5.9. 

 Hyvinvointitapahtuma kirjastossa 7.9.2016 

 Rantatupa Kuntouttavan työtoiminnan ryhmä 20.9. 

 Rantatupa Kuntouttavan työtoiminnan ryhmä 29.9. 

 Kutsunnat 8.11. 

 Ravitsemusinfo SuomiMIes seikkailee –tapahtumassa 16.11. 

 Ruokaryhmä miehille, Rantatupa 17.11. 

ALUEELLISET 

 Seniori Hyvinvointitreenit +65 (markkinoitu koko alueelle) yhteistyössä Turvapoijun kanssa. 

Paikkana Kemi.  

 Virtuaalipalvelu Virtu: ravitsemusneuvontaa 

 Liikuntakaveritoiminnan yhdistäminen kulttuurikaveritoimintaan, jonka organisoi Majakka 

 


