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1 Johdanto  
 

Hankkeen tarkoituksena on 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 on 

hyödyntää alueilla jo tehtyä kehittämistyötä ja sen tuloksia. Hankkeen kehittämisen 

painopisteet rakentuvat yksilön hyvinvoinnin edistämiselle huomioiden kuntalaisten 

osallistuminen ja osallisuus, henkilöstön osaamisen ja palveluprosessien toimivuus ja 

kuntien hyvinvointikertomusten tuottaman tiedon hyödyntämiselle. 

Tavoitteiden saavuttamisen toimenpiteet ovat syntyneet kuntakierrosten ja kohderyhmille 

pidettyjen työpajojen pohjalta.  Toimenpiteiden yhteydessä on myös pohdittu toimintojen 

arviointia ja aikataulutusta. Asiantuntijoiden kanssa on hyödynnetty toimintatutkimuksen 

ymmärtävää ja osallistavaa yhteistyötä, jossa on yhdessä kartoitettu tämän hetkinen 

tilanne ja kehittämistoimenpiteet. Tämä kierros kunnissa tehtiin hankkeen aloituskeväänä. 

Yhdessä toimijoiden kanssa pohdittiin, miten yhteistyötä ja toimintamalleja voidaan 

kehittää huomioimalla uhat ja mahdollisuudet kohderyhmän hyvinvoinnin lisäämiseksi. 

Osallistavan yhteistyön kautta pyrittiin luomaan yhteinen tietoisuusperusta, jota muun 

muassa erilaiset tapahtumat ja koulutukset tukevat.  

Toimintatutkimuksen mallilla hankkeessa tarkoitetaan: 

 tilanteen kartoitus ja lähtökohtien selvittäminen (kuntakierrokset ja työpajat) 

 toimintasuunnitelman konkretisoituminen ja toiminnan käynnistäminen ja 

toteuttaminen (toimintasuunnitelma hyväksytty ohjausryhmässä 3.6.15) 

 vaikutusten seuranta ja havaintojen teko – jatkuva arviointi (arviointilomakkeet tehty 

hankkeelle kevät -15) 

 jälkihoito eli uusimuotoisen toiminnan mahdollinen juurruttaminen (koulutukset ja 

Miehinen Juttu käsikirja) 

Hanke sopii hyvin toimintatutkimuksen kenttään: käytännön kehittäminen ja muutokseen 

pyrkiminen sosiaalisessa toiminnassa ovat käytännön toteutuksen keskiössä. Tässä on 

mahdollisuus mm. osallistavaan toimintatutkimukseen (opinnäytetyön mahdollisuus).  



4 
 

Tavoitteena luoda alueellinen asiakaslähtöinen malli, jossa lähtökohtana mieslähtöinen 

kohtaaminen asiakastyössä, asiakkaan osallisuuden tukeminen, voimaantuminen 

(empowerment) ja terveyden edistäminen. Tämä tuo esille kaksi keskeistä linjaa 

hankkeessa: asiakkaan ja asiantuntijoiden näkökulman. Asiantuntijan näkökulma tulee 

esille koulutusprosessissa. Asiakkaiden näkökulmassa voimaantuminen tarkoittaa 

ihmisestä itsestään lähtevää prosessia, jossa sosiaalisten prosessien kautta yksilö kokee 

toimintansa merkitykselliseksi ja osaksi jotakin ryhmää tai toimintaa omaehtoisesti. Tämä 

on näkynyt hankkeessa erilaisina ryhmätyömuotoina.  

1. eri toimijatahojen osallistaminen hankkeessa yksilö- ja ryhmätasolla 

2. systemaattisen tiedon tuottaminen miesten osallisuuden vahvistamisesta ja terveyden 
edistämisestä: Miehinen Juttu käsikirja 

3. tietoisuuden lisääminen miestyön mahdollisuuksista ja terveyden edistämisen 
alueellisista toimijoista sekä toimintamalleista: koulutusprosessi 

Hankkeen lähtökohtana on koko hankkeen ajan ottaa mukaan niin toimijat kuin 

asiantuntijat. Asiantuntijoilla olemassa oleva tietotaito pyritään tuomaan esille terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämisessä. Seuraavassa kuviossa on tuotu esille hankkeen keskeisimmät 

asiantuntijatahot.  

 

Kuvio 1. Eri toimijat Miehinen Juttu – hankkeessa.  

Miehinen 
Juttu -
hanke 

Kunnan palvelut: 

Sosiaalitoimi 

Terveystoimi 

Opetustoimi 

Nuorisotoimi 
 

TE -palvelut 

TYP 

Hanke-
yhteistyö 

Kolmas 
sektori: 
järjestöt 
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2 Toimintamallit miesten sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi 
 

Hankkeen suunnitelma tavoitteineen ja toimenpidekokonaisuuksineen oli tehty joulukuussa 

2014 - tammikuussa 2015. Helmikuussa henkilöstön aloitettua hankkeessa alkoivat 

hahmottua myös toiminnan konkreettiset suunnitelmat. Ajatuksena oli hyödyntää 

toimintatutkimuksen kehää, jossa toiminta, havainnointi, palaute ja uudistettu toiminta 

olivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Siten toiminnan reflektointi seurasi 

jatkuvasti niin suunnittelua kuin toteutusta. Hankkeen ideana on ammattilaisten osalta 

tuoda uusia sisällöllisiä menetelmiä ja käytössä jo hyväksi koettuja toimintamalleja Meri-

Lapin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ammattilaisten käyttöön. Kehittäminen, 

toimeenpano, jatkuva arviointi ja toimintamallien juurruttaminen käytäntöön on keskeisin 

tavoite ammattilaisten osalta. Tämä mahdollistui kentän kuulemisen, koulutuksien ja 

yhteisten palaverien sekä työpajojen kautta. Hankkeen osallisuuden vahvistamisen 

näkökulma on äärimmäisen ajankohtainen, kuten seuraavat tutkijoiden huomiot sen 

osoittavat.  

Osallisuuden tukeminen, kuuluminen ryhmään ja kokonaishyvinvoinnin tarkastelu on 

tärkeää yksilön hyvinvoinnin kannalta. Kuten Junttilan (2015) artikkelissa toteaa, että 

kansainvälisten tutkimusten mukaan yksinäisyys heikentää immuunipuolustusjärjestelmää, 

lisää sydän- ja verisuonisairauksien riskiä ja muuttaa aivojen hormoni- ja 

stressinsäätelymekanismeja. Helsingin Sanomien kanssa järjestettiin kysely, johon 

odotettiin muutamia satoja, korkeintaan tuhatta vastausta. Vastauksia tuli 30 000, vaikka 

kysely oli pitkä ja sen täyttäminen vei aikaa. Vastaajien kertoma on rajua luettavaa. 

Esimerkiksi joka neljäs yksinäinen olisi valmis alentamaan elintasoaan, jos saisi edes 

yhden ystävän. Näin siitä huolimatta että tilastojen mukaan yksinäisten bruttotulot ovat 

keskimääräistä alhaisemmat. ”Jatkuessaan yksinäisyys muuttaa sosiaalisen informaation 

prosessointiamme. Kaikki ihmiset ”lukevat” toisten ihmisten kehonkieltä ja viestintää, mutta 

yksinäisillä ihmisillä on vahvistunut tapa hakea negatiivisia pieniä vihjeitä kuten sitä, 

katsooko toinen päin vai poispäin.” (Junttila. 2015). Myös nuorisotyön tutkija Pirjo Junttila-

Vitikka on todennut saman asian:  
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”… tänä päivänä on hirveän korkea kynnys kaikkiin yhteisöihin. Harrastukset maksavat ja 

ovat entistä enemmän ammattimaisia ja vaativat sitoutumista. Myös kaveripiireissä nuori 

joutuu hakemaan paikkaansa siinä miten tulisi hyväksytyksi, tutkija sanoo. Yksinäisyys on 

vakava ongelma ja sen on todettu aiheuttavan ainakin masennusta. Nuorena koettu 

yksinäisyys voi vahingoittaa myös pahasti itsetuntoa. Ennen vanhaan vaatimattomuus oli 

hyve. Tänä päivänä on toisin: itsensä esille tuominen on se arvo. Tällainen tehokkuus ja 

nopea toiminta ja pinnallisuus – hitaammalle, pohdiskelevalle persoonalle ei oikein ole 

tilaa”.                         (Junttila-Vitikka, 2015). 

Näihin tutkimukseen pohjautuen voidaan todeta niin hankkeen tavoitteiden kuin 

toimenpiteiden olevan ajankohtaisia, kohderyhmän tarpeet huomioivia ja yhteisöllisyyttä 

lisääviä.  

3 Työpajojen tulokset 
 

Työpajoja järjestettiin yhteensä kolme: Tornion Meän talolla 15.4, johon kutsuttiin 60 + 

miehiä ja 16.4. Tornion Työvoimalasäätiössä, jossa mukana oli nuoria miehiä sekä 

molempien kohderyhmien yhteinen työpaja Kemissä 1.6. Kaikkiaan työpajoissa oli 44 

osallistujaa.  

3.1 Nuorten työpajat 
 

Nuorten työpajoissa esille nousi hyvänä asiana kunnan palveluiden monipuolisuus, mutta 

henkilöstön vaihtuvuus kunnan tarjoamissa palveluissa koettiin vaikeana asiana. 

Syrjäytynyt nuori –identiteetti ”kauhistutti” nuoria: tämä leima laitetaan niin puheessa kuin 

teoissa helposti nuoreen, vaikka he eivät itse koe olevansa syrjäytyneitä. Asiantuntijoiden 

auttamistoimet voivat lisätä leimaantumista, jos nuorten ääni ei kuulu heihin kohdistuvissa 

toimenpiteissä. Objektista pitäisi tulla subjekti. Siksi tällaista tukimuotoa, jossa 

huomioidaan kohderyhmän ajatukset ja toiveet, pidettiin erittäin hyvänä. Kohderyhmän 

osallisuus ja ääni tuli kuuluviin toimintojen koko prosessissa suunnittelusta arviointiin. 

Nuorten palaute olikin: ”hienoa, että kerrankin meiltä kysytään, mitä me halutaan!” 

Nuorten oma kokemustieto tulee heidän mielestään linkittää kehittämistoimintaan. Tämän 

vuoksi koettiin etteivät palvelut kohtaa nuoria: nuoria ei kuulla. Ns. syrjäytynyt nuori 

käyttää paljon terveyspalveluita, mutta palvelu ja nuoret eivät kohtaa. Nuoret toivovat 
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henkilökohtaista palvelua ja ohjausta toimia eri palveluverkostoissa eli työntekijä ohjaisi 

kaikissa prosesseissa, jolloin eri sektorilla ei olisi eri työntekijää. Eli yksi asiakkuus ja yksi 

työntekijä periaatteella, jolloin työntekijä tietää nuoren tilanteen ja palvelukokonaisuuden 

tarpeen. Nuorilla oli tulevaisuuden visioita ja toiveita: elämäntoivoa löytyi. 

Syrjäytymisen puheeseen liitettiin mielenterveys- ja päihdevaikeudet. Työllisyyteen liittyvät 

TE -palvelut koettiin hyväksi, vaikka edelleen henkilökohtaisempaa palvelua toivottiin. 

Päivystysluonteiselle palvelulle olisi tarvetta: nuoret eivät halua odottaa ja jonottaa vaan 

asiaan toivottiin mahdollisemman pikaista asiantuntijan paneutumista. Sosiaalinen media 

voisi olla yksi vaihtoehto päivystysluonteisen palvelun kehittämiselle. Terveyteen ja 

mielenterveyteen tarvitaan selvästi lisää tukea sekä henkilökohtaiseen palveluohjaukseen. 

Hyvinvoinnin vahvistaminen tapahtuu ainoastaan kuulemalla nuoren ääntä. Motivointi 

lähtee nuoren kuulemisesta ja siitä myös hiljalleen nousee nuoren oma aktiivisuus esille. 

Työttömyys ja ilman koulutuspaikkaa jääminen voivat aiheuttaa nuorille kehän, joka näkyy 

sosiaalisissa suhteissa ja oman aseman määrittelyssä arjen toiminnoissa – siten myös 

heikommassa hyvinvoinnin ja terveydentilan kokemuksissa.  

Nuorille tulevaisuus näyttäytyi epävakaana, toisaalta osa tiesi tarkkaani mitä 

tulevaisuudelta toivoi. Oman oikean ja hyvän polun etsiminen oli monella nuorella 

menossa ja taloudellinen turvattomuus nousi esille työttömyystilanteen vuoksi. Läheisten 

ja ammattilaisten tuki nähtiin tärkeänä ja varsinkin matalan kynnyksen sekä ”yhden luukun 

ja yhden viranomaisen” palvelua toivottiin. Nuorilla oli kuitenkin usko tulevaisuuteen ja 

tätähän viranomaisten pitäisi tukea toiminnallaan vrt. matalan kynnyksen palvelut niin 

kasvokkain kuin sosiaalisessa mediassa. Edulliset harrastukset nousivat myös 

voimakkaasti esille, jossa pohdittiin esim. harrastussetelin tai passin käyttöä. Selkeä, 

helposti lähestyttävä ja yksilöllinen yhteispalvelupiste olisi siis tarpeellinen. Tornion 

työvoimalasäätiö sai kiitosta toiminnastaan. Muilta kunnan palveluiden tuottajilta toivottiin 

inhimillistä kohtelua eikä stereotyyppistä ajattelua nuorista. Mielenterveyspalveluiden 

toivottiin olevan helposti saatavilla ja miehille omia vertaisryhmiä esim. 

parisuhdeväkivaltaa kokeneille. Sosiaaliset verkostot koettiin tärkeinä. Arjessa eteenpäin 

vie läheiset ja harrastukset. Myös oma vaikuttaminen nousi keskusteluissa esille: oma 

vastuu, mutta myös vaikuttamisen vaikeus vrt. kaupungin linjaukset harrastuspaikoista.  

Nuoret kaipaavat yhden palvelun pistettä. Esimerkiksi Ohjaamo on alle 30-vuotiaille 

nuorille suunnattu matalan kynnyksen palvelupiste, jonne nuoren on helppo tulla ja jonne 
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hän ei tarvitse lähetettä miltään taholta. Ohjaamon toimintamalli rakentuu monialaista 

palvelua tarjoavasta Nuorten Ohjaamosta, eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta 

yhteistyöverkostosta. Ohjaamotyyppistä toimintaa on toteutettu mm. Mikkelin Olkkari, 

Oulun Byströmin talo, Petra Vantaalla ja Ohjaamo Joensuussa. Tällaiselle toimintamallille 

olisi alueella tarvetta.  

3.2 60 + työpaja 
 

60 + miesten työpajoissa ilmeni, että arjen suuria asioita olivat sosiaaliset suhteet, hyvä 

terveys ja harrastukset. Miehet kokivat omaa vastuuta niin valinnoistaan kuin omasta 

hyvinvoinnista. Matalan kynnyksen paikat saivat myönteistä palautetta, kuten Meän talo, 

jossa työpaja pidettiin. Huolipuhetta nousi omasta terveydestä, sen kehittymisestä ja 

kaupungin tarjoamista terveyspalveluista (niiden saatavuus ja sijainti). Taloudellinen 

tilanne nähtiin kohtalaisena ja omat valinnat vaikuttivat niin yksinäisyyden kokemuksiin 

kuin oman vaikuttamisen tasoon. Tärkeiden ihmisten verkostot kotona, harrastuksissa kuin 

muussa arjessa nähtiin erittäin merkittävänä. Sosiaaliset verkostot ylläpitävät koko 

hyvinvointia. Yhteisöllisyyttä haettiin harrastuksista ja matalan kynnyksen paikoista.  

Hankkeelle työpajojen anti oli se, että molemmat ryhmät toivoivat ravitsemusterapeutin 

palveluita, ruokakursseja, ryhmiin henkisen hyvinvoinnin teemoja ja erilaisia tietoiskuja 

sekä yhteisöllisiä tapahtumia. Käytännössä osa toteutettiin heti työpajojen jälkeen, kuten 

harrastustietous ja erilaiset teemapäivät. Siten kohderyhmälle tuli vaikuttavuuden tunne: 

heitä kuultiin ja toteutus suunniteltiin työpajojen annin kautta. Yhteinen tekeminen ja 

uusien toimintojen luominen matalan kynnyksen paikkoihin muodostavatkin hankkeen 

keskiön yhdessä ravitsemuksellisen kokemustiedon kanssa. Molemmissa ryhmissä 

vaikutusmahdollisuudet toisaalta koettiin yhteisön tasolla vähäiseksi, mutta oman arjen 

muodostamisen kannalta oleelliseksi. Molemmat kohderyhmät uskovat myös kykyihinsä ja 

tulevaisuuteensa. Nuorilla oli enemmän pohdintaa liittyen omaan itseensä ja omiin 

mahdollisuuksiinsa. Tässä hanke yrittää luoda myönteisiä yhteisöllisiä kokemuksia, jotka 

tukevat hyvän itsetuntemuksen kasvua.  



9 
 

3.3 Yhteenveto 
 

Työpajojen toteutuksen palautteesta ilmeni, että työpajat koettiin hyödylliseksi ja toimiviksi. 

Keskustelulle ja kysymyksille oli tilaa ja mahdollisuus pienryhmissä. Kriittisesti 

suhtauduttiin työpajan vaikutukseen omaan näkemykseen hyvinvoinnin tilasta. Tämä on 

selitettävissä sillä, että työpaja kesti ajallisesti noin 1,5 tuntia, joten siinä ajassa muutoksia 

kohderyhmän kokemuksiin omasta terveydentilasta on miltei mahdoton tehdä. Työpajojen 

toteutus sai kokonaisarvosanaksi 3,80 eli hyvän. Molemmat kohderyhmät kokivat, että 

työpajassa pystyi osallistumaan hyvin toimintoihin, keskusteluihin ja järjestelyt toimivat.  

Työpajojen kokonaisuuskuvaksi jäi positiivisuus ja kohderyhmän tahtotila vaikuttaa omaan 

arkeen. Vertaisuus koettiin erityisen tärkeänä hyvinvointiin vaikuttavana asiana. 60 + 

miehillä vertaisuuden nähtiin olevan harrastusten puitteissa; nuorilla miehillä enemmän 

ohjatun toiminnan muodossa. Miehet lähtevät helpommin mukaan vertaisten kanssa ja 

yhdessä tekeminen yhdistää molempia kohderyhmiä. Yhdessä tekeminen ja sen ohjaus 

ovatkin keskeisin anti työpajoissa: miten löytää kohderyhmälle mielekästä ohjattua yhteistä 

tekemistä vertaisryhmässä.  

Perinteiset toimintaympäristöt, kuten laavulla nuotion ääressä oleminen tai kalastus, 

näyttävät olevan edelleen luontevia toimintaympäristöjä kohderyhmälle. Nuoret miehet 

toivat työpajoissa esille myös taide- ja kulttuuriharrastukset. Näiden kautta hyvinvoinnin 

koettiin pysyvän tai paranevan. Vertaistuki ja toiminta luovat mahdollisuuden myös 

keskustelulle ja siinä käytävälle asiapohdinnalle. Toiminnan lomassa keskustellaan 

arjesta, elämästä ja omista tuntemuksista ”siinä sivussa”. Tämä on ohjauksen vaativin, 

mutta antoisin elementti. Sosiaalista hyvinvointia voidaan siis hyvin kehittää 

vertaistoiminnan kautta. Perhe- ja työelämän rakennemuutokset ovat luoneet omat 

haasteensa kohderyhmälle; myös miestyön osaamisen näkökulmien näkymistä 

ohjauksessa voidaan pohtia. Kaikissa kolmessa työpajassa kiitosta sai kohderyhmän 

äänen kuuleminen. Varsinkin nuoret toivat tämän esille, että ”kerrankin meitä 

kuunnellaan!” Liitteessä 1 työpajojen toteutuksen palaute ja liitteessä 3 sisällöllinen 

palaute. Työpajoihin osallistui hienosti kohderyhmää; kiitos yhteistyötahojen. 
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Seuraavat asiat nousivat kohderyhmiltä toiveiksi hankkeelle: 

 tapahtumia vapaan ja mukavan yhteisolon merkeissä, kuten luontoretkiä, 

laavutapahtumia 

 tietoutta harrastus- ja kulttuurimahdollisuuksista (nuoret Tornio) 

 helpon sekä edullisen ruuan tekemisestä 

 tietoutta terveellisestä ravinnosta 

 ravitsemusterapeutin vierailuja ryhmiin tai yksilöllistä ohjausta 

 erilaisia terveys- ja kuntomittaustapahtumia 

 

Kohderyhmältä kysyttiin myös toiveita Kemin ja Tornion kaupunkien vapaamuotoisille 

ryhmäfacebook –sivuilla. Ko. sivuilla on osallistujia noin 9300 henkilöä, mutta kyselyyn 

vastasi ainoastaan kolme kohderyhmään kuuluvaa miestä. Tämä kertoo kohderyhmän 

haastavuudesta: sosiaalisen median kautta lähetetty kysely ei innostanut miehiä 

vastaamaan. Kyselyn tulokset liitteenä (liite 2). 
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4 Ammattilaisten valmiudet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä 

terveyserojen kaventamiseen  
 

Hankkeen tavoite on kasvattaa ammattilaisten valmiuksia terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseen. Hanke vahvistaa edistämistyötä ja henkilöstön osaamista seuraavanlaisesti:  

 

 

Kuvio 2. 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 yhtiestyössä, 

verkkoympäiristön 
hyödyntäminen, varhaisen 
puuttumisen menetelmät 

käyttöön 
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Kuvio 3. Hankkeen tavoitteet ammatilaisten osaamisen kehittämiseksi toimintavuonna 

2016.  

Koulutuksista osa oli suunnattu kohderyhmälle, osa heidän kanssaan toimiville 

asiantuntojoille. Suurimmasta osasta koulutuksia kerättiin palaute. Koulutuksien 

lähtökohtana oli toimijoille antaa välineitä oman osallisuuden lisäämiseksi hyvinvoinnin 

tukemisessa ja edistää terveellisiä elämäntapoja osana kansansairauksien ehkäisyä sekä 

elämänhallintaa. Erityisesti koulutusten ja tapahtumien lähtökohtana on ollut 

kokonaishyvinvoinnin tukeminen. Asiantuntijoille suunnatussa koulutuksessa toiminnan 

ytimenä on ollut kasvattaa ammattilaisten valmiuksia terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseen sekä terveyserojen kaventamiseen. Koulutuksissa on pyritty ja pyritään 

vahvistamaan erityisesti Miestyön näkökulmaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä.  

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  tapahtunut = 
alueellinen verkostoituminen 
tiivistynyt eli alueellinen yhteistyö 
lisääntynyt miesten terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämistyössä 

Jaettu tieto 

Toimijoiden osaaminen on 
kehittynyt , menetelmällinen 
tietoisuus kasvanut, 
kansansairauksien ehkäisy 
tiedotetumpaa, varhaisen 
puuttumisen mentelmät 
yhteisessä käytössä  

 

Miehinen juttu -käsikirja valmis, 

verkkoympäiristönstä löytyy 
paikallisia ja alueellisia 
toimintamalleja, joihin alueen 
toimijat ovat sitoutuneet:. 

Toimintamallit on viety osaksi 
Innokylää. 
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Koulutuksia oli seuraavasti niin kohderyhmälle kuin alan ammattilaisille: 

 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.  

Osallistujia koulutuksissa oli yhteensä 297. Kohdennettuihin ravitsemukseen liittyviin 

koulutuksiin osallistui 29 eli kokonaismääräksi tulee 326 osallistujaa.  

Kuvio 4. Koulutusprosessi ja hankkeen sidosryhmätoiminta alueellisen toimintamallin 

mahdollistajana.

 

 

Toimenpiteet / 
keinot: toisin 
toimiminen: 

mihin pyritään?  
”Tarttuva 
työote” 

Mistä 
kohderyhmä 
tavoitetaan? 

Seuranta & 
arviointi: 

sidosryhmät, 
ammattilaiset 

toimijat 

Resurssit: 
hanke, 
kunnan 

palvelut jne. 

Toiminta 

Sidosryhmä-
työ: kunta, 
järjestöt, 

hankkeet, 3. 
sektori jne. 
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4.1 Yhteistyökumppaneiden tapaamiset 
 

Hankeyhteistyötä tarjotaan kaikille alueen hankkeille, joiden kohderyhmä tai toimintamalli 

kohtaa hankkeen tavoitteiden kanssa. Yhteistyötä tehdään mm. SenioriPisteen, Duunixin 

ja Uusi väylä ammattiin – projektin kanssa (Tornion työvoimalasäätiö), Hyvinvointi 

hakusessa –riippuvuus riskinä –kehittämishankkeen, Nuorten työelämäosallisuuden ja 

sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 (SOKU) hankkeen, Kemiläinen 

työllistämismalli –hankkeen, Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot 

seuratyössä ja Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa hankkeiden kanssa. 

Yhteistyötahoja ovat myös kuntien terveyskeskukset, TYP, TE –toimistot, 3. sektori ja 

seurakunnat. Eli yhteistyötä pyritään tekemään kaikkien kanssa, jotka toimivat saman 

kohderyhmän kanssa. Eri yhteistyötahojen kanssa on viety eteenpäin myös isompia 

kokonaisuuksia muun muassa Kansalaistalo -hanketta Kemiin. Matalan kynnyksen 

kohtaamispaikkoja on alueella, kuten Torniossa Mäen talo ja Järjestötalo. Kemissä ko. 

paikkaa ei ole, vaan matalan kynnyksen tilat ovat profiloituneet tietylle kohderyhmälle. 

Kansalaistalo Kemissä olisi kaikkien kemiläisten kohtauspaikka. Siellä olisi mahdollisuus 

järjestää myös hankkeen toimintoja, kuten ryhmätapaamisia. Kansalaistalolle haetaan 

RAYltä rahoitusta. Rahoitus ja mahdollinen hankkeen käynnistyminen alkaa mahdollisesti 

vuoden 2016 alussa (tieto rahoituksesta oli myönteinen lehtitietojen mukaan tammikuussa 

-16). 

Poliittiseen päätöksentekoon on pyritty vaikuttamaan siten, että on ehdotettu 

terveysliikuntaan panostamista esimerkiksi kesävälineiden lainauksen muodossa. 

Liikuntavälinekasseja on lainattavissa esimerkiksi Oulussa, missä välineitä on hankittu 

kaupunginhallituksen määrärahalla vuonna 2014 kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi 

terveysliikunnan avulla. Kasseissa on erilaisia pihapelejä sekä muita välineitä, joita 

kuntalaiset saavat lainata taloyhtiöiden, perheporukoiden, lastentapahtumien ja vastaavien 

tarpeisiin. Tarjolla on muun muassa mölkky, krokettipeli, hyppynaruja, pehmeä 

pesäpallomaila sekä peliliivit.  

Hankkeen työntekijät kävivät esittelemässä hanketta myös erilaisten järjestöjen ja 

kolmannen sektorin tapahtumissa, minkä seurauksena saatiin runsaasti toimintaideoita ja 

luentopyyntöjä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä aiheista. 

Yhteistyötapaamisia oli 577 toimijan kanssa.
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5 Ryhmä- ja yksilötoiminnot 
 

5.1 Ryhmätoiminta 
 

Matalan kynnyksen ryhmätoiminta toteutui paremmin  60 + miesten kuin nuorten miesten 

joukossa. Tavoitteena ryhmissä oli edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia eli niin 

mielenterveyttä kuin terveellisiä elämäntapoja. Ryhmätoiminnat perustuivat pitkälti 

keskusteluihin, toiminnallisiin menetelmiin ja voimavarakeskeisyyteen. Ryhmien punaisena 

lankana toimi luottamuksellisuus ja vertaisuus. Aihepiirit lähtivät kohderyhmästä ja usein 

ne muotoutuivat hyvin ajankohtaisiin ja arjen perusteemoihin. Oma elämäntarinallisuus 

yhdistettynä oman äänen löytämiseen loivat ryhmätoiminnalle perustan. Tunteiden 

käsittely, ravitsemustietous ja tulevaisuuden näkeminen myönteisesti yhdistivät kaikkia 

ryhmiä. Tarvittaessa palvelunohjausta tapahtui myös.  

Ryhmätoiminnan lisäksi tarjottiin aina mahdollisuus yksilöohjaukseen, jota hyödynnettiin 

vähän. Eniten hyödynnettiin ravitsemusterapeutin yksilötapaamista. Yksinäisyys ja yksin 

jääminen yhdistivät myös molempia ikäryhmiä. Sosiaalinen vahvistaminen onkin toinen 

keskeinen käsite sukupuolisensitiivisen työotteen lisäksi hankkeessa. Jokainen yksilö 

haluaa tulla kohdatuksi yksilönä. Tämän lisäksi luottamuksellisuus ja toiminnallisuus 

nousivat ryhmissä avaintekijöiksi. Hankkeen työpajojen tulokset yhdistettynä Pohjoinen 

hyvinvointikeskus –hankkeen Kemin pilotin työpajojen tuloksiin (2013) toivat esille 

kohderyhmän toiveet ryhmien sisällöstä, joita olivat muun muassa ruuanlaitto ja yhteiseen 

tekemiseen liittyvät ryhmät ja toimintapäivät. Paloste & Puro (2013) toteavat Kemin pilotin 

tuloksissa, että syrjäytymisen ehkäisynä toivottiin ”hyvän mielen” palveluja, kuten ilmaisia 

harrastuksia ja vertaistukiryhmiä esimerkiksi painonhallintaryhmiä. (Paloste & Puro 2013, 

34).  
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Kuva 1. Miesten porinakerho 60+ Keminmaa 18.11.2015. Keminmaan apteekin proviisori 

esittelemässä ravinnelisien ja lääkkeiden vaikutuksia.  

Työparityöskentely osoittautui hyväksi ryhmäohjauksessa. Usein työparina toimi 

yhteistyötahon ohjaaja, kuten toimintakeskuksen ohjaaja. Siten yhteistyökumppani tunsi 

kohderyhmän tavoitteet ja herkkyyspisteet, jolloin ohjauksesta muodostui toimiva 

kokonaisuus. Parityöskentely mahdollisti myös toiminnan ja ohjauksen reflektoinnin, 

suunnitelmallisuuden ja työsuojelulliset elementit. Ryhmätoiminnan teemat valikoituivat 

kohderyhmän toiveiden mukaan. Toiminnalliset menetelmät ja tiedolliset tavoitteet olivat 

kaikissa ryhmissä voimauttavia. Ns. sekaryhmiä ei juuri syntynyt, vaan ryhmät toimivat 

ikäryhmissään. Syyksi voidaan todeta elämänvaiheen samankaltaisuus ja ryhmään 

sitouduttiin paremmin, kun ryhmässä koettiin vertaisuutta.  

Kohderyhmän haastavuudesta kertoo se, että Kemissä yritimme saada kokoon nuorten 

miesten ryhmän. Mukana suunnittelussa ja kohderyhmän tavoittamisessa oli mukana 

Kemin mielenterveysasema, sosiaalitoimisto ja TYP. Vaikka nuorten miesten kanssa 

toimivat asiantuntijat olivat kiinteästi mukana ja yksilökohtaisesti kutsumassa nuoria miehiä 

ryhmään; emme saaneet ryhmää aikaiseksi. Tämä kertoo siitä, että teema- ja 

tapahtumapäiviin osallistutaan, mutta ryhmätoiminta koetaan jo huomattavasti 

haastavammaksi ja kynnys siihen osallistua on jo liian korkea. Myös Tornion 

nuorisotoimesta todettiin samaa: he ovat yrittäneet ryhmätoimintoja useamman vuoden 
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ajan, mutta nuoret miehet eivät lähde niihin mukaan. Onko kyse leimaantumisen 

ajatuksesta, ryhmään sitoutumisen vaikeudesta vai objektiuden kokemuksesta – tämä jää 

pohdittavaksi. Toisenlaisena erimerkkinä voidaan mainita Torniossa toteutuneen robotiikan 

työpajan, jossa yhteistyökohderyhmänä oli Jantterit –poikaryhmä, joka on Tornion 

nuorisotoimessa perustettu yläkouluikäisten poikien koulumotivaation, sosiaalisten taitojen 

ja itsetunnon parantamista varten. Jantterit -ryhmätapaamisissa sovelletaan John 

Dewey:ltä peräisin olevaa learning by doing –menetelmää eli poikatyö toimii tekemisen 

kautta. Ajatus siitä, että poikaryhmän pojat ovat itse päättämässä ryhmänsä toiminnan 

sisällöstä on myös lähtöisin edellä mainitulta ajattelijalta. Ryhmän ideaali koko on 6 – 7 

poikaa. Ryhmä pysyy silloin tarpeeksi pienenä, jotta inhimillinen kontakti on mahdollista, 

eikä se ruoki kenenkään jäsenensä syrjään vetäytymistä. Robotti –työpajassa Tornion 

nuorisotoimen Jantterit - poikaryhmät kokoontuivat 5.11. rakentelemaan robotteja Aineen 

taidemuseon työpajatiloissa. Työpaja kesti 9 tuntia. Robottirakentamisen saloihin poikia 

opasti taiteilijapariskunta Pekka ja Teija Isorättyä ja nuoriso-ohjaaja Jan-Mikael Hakomäki. 

Ajatus robottityöpajasta lähti Raumon jantterit - ryhmän tutustumisvierailusta Aineen 

taidemuseon Jari Hannuniemen työpaikalle. Pojat pääsivät tutustumaan taidemuseon 

näyttelyjen ulkopuolelle sijaitseviin varastoihin ja siellä eräs eläkeläisrobotti herätti poikien 

mielenkiinnon.  

”Pojat kattelivat että miten tuo Isorättyöitten eläkeläisrobotti on rakennettu ja hoksasivat 

että hekin pystyisivät kyllä tuommoisen rakentamaan.” kertoo nuoriso-ohjaaja Jan-Mikael 

Hakomäki ja jatkaa: ”Heitin sitten haasteen pojille että haluaisivatko he sitten kokeilla 

tämmöistä robottirakentamista ja sieltä tuli että joo!”.  

Nuoriso-ohjaaja otti yhteyttä taiteilijapariskuntaan ja kävi ilmi että he ovat juuri nyt 

Torniossa ja valmiita pitämään robotiikkatyöpajaa. Aiheesta oli myös juttu YLE 

Perämeressä, jossa myös video työskentelystä:  

http://yle.fi/uutiset/robotti_voi_syntya_vaikka_vanhan_kopiokoneen_radion_tai_lehtipuhalti

men_osista__video/8433255 

http://yle.fi/uutiset/robotti_voi_syntya_vaikka_vanhan_kopiokoneen_radion_tai_lehtipuhaltimen_osista__video/8433255
http://yle.fi/uutiset/robotti_voi_syntya_vaikka_vanhan_kopiokoneen_radion_tai_lehtipuhaltimen_osista__video/8433255
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Kuva 2. Robotiikkatyöpajan työskentelyä 5.11.2015 Torniossa.  

 

Ryhmätoiminta vuonna 2015: 

Osallistujamäärät ovat ryhmäkertojen yhteenlaskettu määrä. 

 Kemi:  

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

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

o Klubitalon uusi keskusteluryhmä miehille. Molempia ikäryhmiä. Osallistujia: 

27. 

 Keminmaa:  

o Päihteetön päiväkeskus Rantatupa, ryhmien ohjausta. Osallistujia 

molemmista kohderyhmistä yhteensä: 68 henkeä.  

o Eläkeliitossa ohjausta. Osallistujia: 12.  

o Miehinen Porinakerho 60+ miehille. Osallistujia: 28. 

 Tornio:  

o Järjestötalolla Äijien porinaryhmässä, Meän talolla ja Senioripisteessä Äijä -

klubilla ryhmänohjausta. Osallistujia yhteensä: 95 henkeä  

o Eläkejärjestöissä ryhmätoimintaa 60 hengelle  
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 Alueelliset: Seniori Hyvinvointitreenit +65 (markkinoitu koko alueelle) yhteistyössä 

Turvapoijun kanssa: 8 osallistujaa  

 

Yhteensä ryhmätoimintaan osallistui 327 henkilöä. 

 

Ravitsemusaiheiset ryhmät  ja luentotilaisuudet 

Ravitsemusterapeuttia toivottiin mukaan eri toimijoiden järjestämiin ryhmiin kuten Ikihyvä- 

ja painonhallintaryhmiin, mielenterveyskuntoutujien keskusteluryhmiin sekä 

potilasyhdistysten ja eläkeläisten kokoontumisiin. Ravitsemuskeskusteluja käytiin myös 

kuntien matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa kuten Tornion Meäntalolla ja Kemin 

Klubitalolla. Hanke pystyi näin vastaamaan alueen ihmisten ravitsemustiedon tarpeeseen 

ja erilaisia ryhmäkeskusteluja ja luentoja olikin yhteensä 40 vuoden 2015 aikana. Näissä 

tilaisuuksissa oli mukana noin 725 osallistujaa, joista suurin osa oli yli 60-vuotiaita, nuoria 

miehiä oli mukana muutamissa ryhmissä. 

 

5.2 Yksilöohjaukset 

 

Kaikkien hankekuntien terveyskeskuksille tarjottiin mahdollisuus ravitsemusterapeutin 

vastaanoton järjestämiseen kohderyhmään kuuluville miehille ja heidän kumppanilleen. 

Palvelu haluttiin pitää helposti saavutettavana, joten lääkärin lähetettä ei tarvittu. Kaikki 

miehiä työssään kohtaavat henkilöt voivat ohjata kohderyhmään kuuluvia miehiä 

vastaanotolle ja myös miehet itse saattoivat varata ajan. Tästä mahdollisuudesta jaettiin 

tiedotteita laajasti eri toimijoille kuten nuorisotyöhön, työttömien palveluihin ja 

terveydenhuollon henkilöstölle.  Palvelua markkinoitiin myös eri tilaisuuksissa ja 

tapaamisissa ja aiheesta oli lyhyt juttu paikallislehdissä.  

Asiakkaat ohjautuivat vastaanotolle lähinnä diabeteshoitajien, opiskeluterveydenhoitajien 

ja työttömien palveluiden ja kautta. Toisaalta useat yli 60-vuotiaat miehet ovat varanneet 

ajan myös oma-aloitteisesti ja olleet tyytyväisiä tarjottuun mahdollisuuteen saada 

ravitsemusohjausta. Suurin osa asiakkaista oli yli 60-vuotiaita, mutta myös nuoria miehiä 

tavoitettiin tätä kautta. 
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Aiheet vastaanotolle tuloon olivat ylipaino, tyypin 2 diabetes, korkeat veren rasva-arvot,  

toiminnalliset vatsavaivat, ruokavalion riittävyyden tarkistus, alipaino ja keliakiaruokavalio. 

Osa asiakkaista haluaa käydä seurantakäynneillä toisenakin hankevuonna, osa tarvitsi 

vain yhden vastaanottoajan. 

Ravitsemusterapeutin yksilöohjauksiin osallistui kuntien terveyskeskuksissa ja matalan 

kynnyksen paikoissa, kuten kirjastoissa ja Seniorineuvolassa yhteensä 69 henkilöä, joista 

kohderyhmää oli 47 ja loput heidän elinkumppaneitaan.  
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6 Yleisötapahtumat  

6.1 ONNI -autotapahtumat  

 

Onni-autolla toteutettiin seitsemän terveysmittauspäivää vuoden 2015 aikana, kussakin 

hankekunnassa vähintään yksi päivä. Kaksi tapahtumaa, joissa Onni-auto oli mukana, 

olivat alueellisia isoja yleisötapahtumia: Tervolan Maaseudulta käsin -messut ja Simon 

Nahkiaismarkkinat. Nämä tapahtumat valittiin siksi, että ne sopivat Lapin AMK:n 

lukuvuoteen, mikä on edellytys ONNI -auton käytölle.  

Loput viisi olivat pienempiä ”Miesten huoltopäiviä” ja ne oli suunniteltu ja sijoitettu kuntiin 

niin, että kohderyhmän miesten olisi niihin mahdollisimman helppo osallistua. 

Tapahtumapaikat olivat sellaisia, joissa miehet ovat jo tottuneet käymään, mm. 

päiväkeskukset sekä eri järjestöjen ja eläkeläisten kokoontumistilat.  

Onni-autotapahtumissa tavoitteena oli saada mahdollisimman monta arkista kohtaamista 

kohderyhmän miesten kanssa ja herätellä motivaatiota oman terveyden edistämiseen. 

Miehiltä mitattiin verenpaine, käden puristusvoima, keuhkojen toiminta, kehonkoostumus, 

hemoglobiini ja verensokeri. Tulokset kirjattiin jokaiselle seurantakorttiin. Mittaustulosten 

esille tuomien asioiden perusteella terveyden- tai sairaanhoitajaopiskelijat tai oman 

kunnan terveydenhoitaja keskustelivat miesten kanssa siitä, miten omaan hyvinvointiin ja 

terveyteen voisi vaikuttaa.  Terveydenhoitaja ohjasi jatkotoimiin omaan 

terveyskeskukseen, mikäli niihin oli mittaustulosten perusteella tarvetta. 

Kaikilla osallistujilla oli myös mahdollisuus keskustella ravitsemusterapeutin kanssa sekä 

täyttää diabeteriskitesti ja ruokatottumustesti, ja useimmat näin tekivät. Esillä oli myös 

elintarvikkeiden rasva- ja sokerinäyttely sekä ravitsemukseen, liikuntaan ja tupakoinnin 

lopettamiseen liittyvää neuvontamateriaalia.  Miehiä myös kannustettiin tulemaan 

seuraaviin oman paikkakunnan ”Miesten huoltopäiviin” hankkeen aikana. Tällöin voidaan 

tehdä seurantamittaukset ja miehet voivat saada palautetta siitä, miten mahdolliset 

muutokset elämäntavoissa ovat vaikuttaneet. ”Miesten huoltopäivät” olivat suosittuja 

tilaisuuksia ja niistä saatu suullinen ja kirjallinen palaute oli hyvin myönteistä. Osallistujat 

olivat tyytyväisiä saadessaan tietoa terveys- ja kuntotilanteestaan ja tarvittaessa 

terveysneuvontaa. Useat osallistujat aikoivat tulla myös seuraaviin mittaustapahtumiin. 
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Kahdessa ”Miesten huoltopäivässä” oli mukana myös Posken SenioriKaste -hankkeen 

muistikoordinaattori keskustelemassa muistiasioista ja teettämässä muistitestejä. 

Tämänkin palvelun yli 60-vuotiaat ottivat mielellään vastaan ja kokivat tärkeäksi, joten 

yhteistyötä muistikoordinaattorin kanssa jatketaan myös tulevissa tapahtumissa. 

”Miesten huoltopäivät” ovat olleet hyvä esimerkki kumppanuudesta ja terveysyhteistyöstä 

eri toimijoiden kanssa. Yhteistyössä  terveydenhoitajien, työttömien palvelujen, järjestöjen, 

toisten hankkeiden ja vapaaehtoistyötä tekevien ihmisten kanssa on saatu aikaan mukavia 

tilaisuuksia, joissa asiakkaat ovat viihtyneet ja saaneet tietoa ja tukea oman hyvinvointinsa 

edistämiseksi.  

ONNI -autotapahtumat  olivat vuonna 2015 seuraavasti: 

 Elokuu 2015 
o Tervolan Maaseudulta käsin -messut 29.8.  

 Syyskuu 2015 
o Simon Nahkiaismarkkinat 19.9. 
o Tornion Järjestötalo keskiviikko 30.9.  

 

 Lokakuu 2015 
o Keminmaan päihteetön päiväkeskus Rantatupa  21.10. ja 5.11.(puoli päivää) 

 

 Marraskuu 2015 
o Kemin Klubitalo ja Mikseri 18.11.  
o Tervolan Taukotupa 25.11.  

 

 Joulukuu 2015 
o Ylitornion eläkeliitto ja Aavasaksan kansantalo 8.12. 

 

6.2 Messut, teemapäivät ja kutsunnat 

 

Hanke oli mukana erilaisilla messuilla kuten Ylitornion Hyvinvointi- ja puutarhamessuilla, 

Tervolan Suomimies seikkailee –tapahtumassa ja Kemin Seniorimessuilla. Lisäksi 

hankkeen järjestämiä omia, kaikille avoimia ravitsemusinfotilaisuuksia oli mm. Tornion 

Järjestötalolla sekä Tornion, Kemin ja Ylitornion kirjastoissa. Näissä tilaisuuksissa esillä oli 

ravitsemusinfoa kuten elintarvikkeiden rasva- ja sokerinäyttely. Lisäksi jaettiin ravitsemus- 

ja liikunta-aiheisia oppaita, mm. uudet suomalaiset ravitsemussuositukset ja erityisesti 

miehille suunnattua ravitsemusmateriaalia sekä diabetesriski- ja ruokatottumustestejä. 
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Tilaisuuksissa oli mahdollista myös keskustella ravitsemusterapeutin kanssa ravintoon ja 

hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä.  

Projektityöntekijä osallistui myös kaikkien kuuden kunnan kutsuntatilaisuuksiin. Niissä 

nuorille miehille näytettiin lyhyet videot sokerista ja suolasta. Lisäksi esillä oli rasva- ja 

sokerinäyttely, sekä nuorille suunnattuja ravitsemus- ja liikuntaoppaita ja 

ruokatottumustesti. Nikotiinituotteiden käyttäjille oli tarjolla testi riippuvuuden asteesta sekä 

tietoa ja tukea käytön lopettamiseen. Nuorille myös tarjottiin xylitolipurukumia ja 

kannustettiin sen käyttöön. Noin 2/3 kutsuntaikäisistä kävi ravitsemusinfopöydän luona 

katsomassa näyttelyn ja keskustelemassa aiheesta, joten tämä oli hankkeelle erittäin hyvä 

tilaisuus tavoittaa nuoria miehiä. Myös kutsuntojen järjestäjät pitivät ravitsemusinfoa 

tärkeänä lisänä kutsuntapäivään, joten toimintaa jatketaan myös vuonna 2016. 

Erilaiset teema- ja toimintapäivät ovat olleet hankkeen yksi toimintamuoto, joka on 

tarjonnut miehille mahdollisuuden osallistua yhteiseen tekemiseen. Päivien aiheet ovat 

vaihdelleet curlingista kalastukseen.  

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

kohderyhmän kanssa 35. 

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

3. Tornion kirjasto 26.8. Harrastusinfo tapahtuma nuorille miehille yhteistyössä 

kirjaston kanssa. Osallistujia 6.  

4. Ulkoilutapahtumailtapäivä miehille Peräpohjolan Opistolla. Tornio 27.8. Osallistujia 

15.  

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

6. Tapahtumapäivä miehille. Tornio 17.9. Osallistujia 4. 

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

8. Robotiikkatyöpaja nuorille miehille. Tornio. 5.11. Osallistujia 10.  

9. Curling – tapahtuma. Kemi 11.11. Osallistujia 12. 

10. Miesten Vuoro – uimahallitapahtuma. Kemi 1.12. Osallistujia 116.  

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

Messuilla, ONNI –autotapahtumissa, kutsunnoissa ja muissa tapahtumapäivissä kohdattiin 

yhteensä noin 1200 henkilöä.  
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Tapahtumien ja messujen tavoitteena on ollut osallisuuden lisääminen ja elintapoihin 

vaikuttaminen. Mukana olo esim. paikallisilla markkinoilla, kuten Simon 

nahkiaismarkkinoilla, ovat tuoneet hankkeen myös suuremman yleisön tietoisuuteen.  

Yhteiset tapahtumat ja kohtaamiset luovat pohjan sosiaalisen hyvinvoinnin lisääntymiselle. 

Toteutuneissa tapahtumissa on pyritty tukemaan toimijoiden omatoimisuutta itsestään 

huolehtimisessa.  

Seuraavassa kooste toiminnoista kunnittain:  

TORNIO: 

Koulutukset: 

 Parisuhde ja seksuaalisuus miehen näkökulmasta - ”anna mun olla syypää sun hymyyn” 10.12.15  

ONNI –auto: 

 Miesten huoltopäivä 30.9. Tornion Järjestötalolla 

 

Teemapäivät: 

 Tornion Järjestötalo 17.6. Harrastustietoinfo tapahtuma 60+ miehille.  

 Tornion kirjasto 26.8. Harrastusinfo tapahtuma nuorille miehille yhteistyössä kirjaston kanssa. 

 Ulkoilutapahtumailtapäivä miehille Peräpohjolan Opistolla Torniossa 27.8.  

 Tapahtumapäivä miehille Torniossa 17.9.  

 Robotiikkatyöpaja nuorille miehille. Tornio. 5.11.  

 

Muut tapahtumat: 

 Työpajat kohderyhmille Meän talolla ja Tornion Rantakartanolla 

 Tornion Äijä -klubi ryhmänohjausta 

 Tornion Järjestötalo Äijien porinaryhmä ryhmänohjausta 

 Tornion eläkkeensaajat ryhmänohjausta  

 

Ravitsemukseen liittyvät luennot, infot ja yksilöohjaukset: 

 Ravitsemusinfotilaisuus Järjestötalo Tornio 10.6. 

 Ravitsemusinfotilaisuus Tornion kirjastolla 23.9. 

 Ravitsemusinfoa kutsunnoissa Torniossa 27. -28.10. 

 Ravitsemusluento Ikääntyville, Senioripisteen Hyvinvointipäivä Tornio 21.4. 

 Ravitsemusohjaus mielenterveyskuntoutujien ryhmässä, Tornio 21.4. 

 Ravitsemusohjaus Äijien porinakerhossa Tornion Järjestötalolla 10.6. 

 Meäntalo, ravitsemusterapeutin kyselytunti 24.8, 28.9, 26.10. 

 Ravitsemusluento Tornion Sydänyhdistyksellä 28.8 

 Tornion päihteettömän päiväkeskuksen virkistyspäivä 3.9. 



25 
 

 Ravitsemusluento Tornion eläkkeensaajille 13.10. ja 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.  

 Ravitsemussuositukset 2014, Kemin tk:n vastaanoton hoitajille 8.5.  

 Ikääntyvän ihmisen ravitsemus ja nielemisvaikeudet, Virekoti Purolan hoitohenkilöstölle 25.9. 

 

ONNI –auto: 

 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. 

 Ravitsemuskeskustelu Kemin Klubitalolla 20.5.  

 Ravitsemusohjaus Työhönvalmennussäätiö Kemi 3.6.  
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 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.  

 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: 

ONNI –auto: 

 Simon nahkiaismarkkinat 19.9. 

 

Ravitsemukseen liittyvät luennot, infot ja yksilöohjaukset: 

 Ravitsemusluento Simon Metsäpirtillä 26.2.  

 Ravitsemusluento painonhallintaryhmälle Simon terveyskeskuksessa 17.3.  

 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: 

ONNI –auto: 

 Maaseudulta käsin messuilla Tervolassa 29.8. 

 Miesten huoltopäivä Tervolan Taukotuvalla 25.11. 

 

Ravitsemukseen liittyvät luennot, infot ja yksilöohjaukset: 

 Ravitsemusinfoa Tervolan nuorisotalolla 13.4. 

 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. 
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YLITORNIO: 

ONNI –auto: 

 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.  

 Ravitsemusinfoa kirjastossa 27.11. 

 

KEMINMAA: 

ONNI –auto: 

 Miesten huoltopäivä 21.10. Keminmaan päiväkeskus Rantatuvalla 21.10.  

 Miesten huoltopäivä. Keminmaan päiväkeskus Rantatuvalla 5.11. (puoli päivää) 

 

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.  
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7 Oppilaitos- ja hankeyhteistyö 
 

Hankkeesta on tiedotettu alueella toimiviin oppilaitoksiin. Hanke tarjoaa mahdollisuuden 

mm. kirjallisiin tuotoksiin, harjoitteluihin ja opinnäytetöihin. Projektipäällikkö ohjaa 

harjoittelijoita.  Jokaisessa opiskelijatyössä tavoitteena on luoda aihealueen teoreettista 

pohjaa nivouttaen se samalla toiminnan kehittämiseen.  

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.  

Opinnäytetöitä tullaan tekemään hankkeen aihealueisiin liittyen vuoden 2016 aikana.  

8 Tiedotus 
 

Koulutuksista ja tapahtumista on tiedotettu muun muassa verkossa hankeen nettisivuilla ja 

LaNutissa.  LaNuti 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.   

Vuonna 2015 hanke sai seuraavasti näkyvyyttä: 

1. YLE Perämeri uutiset ja verkkouutiset 

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 

http://yle.fi/uutiset/miehinen_juttu_on_valine_oman_terveyden_yllapitoon/7830990
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• 1.3. Pohjois-Suomen Uutiset YLE, verkkouutiset: Miehinen juttu on väline oman 

terveyden ylläpitoon 

2. 5.3. Lounais-Lappi: hankkeen esittely ja Tornion Järjestötalon kanssa tehtävä yhteistyö  

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

3. 12.3. Jokiposti – lehti (Tervola): hankkeen esittely  

4. 28.5. Lounais-Lappi: mainos ja lehden ”tärppi” Miehisestä Jutusta 

5. 1.6. Radio Perämeri YLE: Miehinen Juttu Meri-Lapissa hankkeen esittelyä ja työpajasta 

tiedottamista 

6. Länsi-Puhuri: yhteistyössä Lapin amk:n kanssa artikkeli hankkeen sisällöstä 2 / 2015 

7. 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 

8. 26.8. YLE Perämeri verkkouutiset ja radio:  

http://yle.fi/uutiset/syksy_saa_miettimaan_muutosta__mutta_muuttuvatko_elamantavat_vai

_elintavat/8243541 Elintapamuutokseen sitoutuminen – koulutuksesta artikkeli: Syksy saa 

miettimään muutosta – mutta muuttuvatko elämäntavat vai elintavat? 

9. 10.9. YLE Perämeri: Miestyön abc – koulutus. Kouluttaja Jari Harjun haastattelu. 

10.  15.9. Ankkuripaikka Majakkaverkoston tiedotuslehti 2/2015. Osallisuus ja vaikuttaminen 

Miehinen Juttu – hankkeessa. 

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

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

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

lehti: ravitsemusterapeutin tiedote toiminnastaan. 

13. Lokakuu: Kemiläinen – lehti. 

14. 5.11. YLE Perämeri: Robotti voi syntyä vaikka vanhan kopiokoneen, radion tai 

lehtipuhaltimen osista – video & uutinen. 

15. 20.11. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivä THL, Hki. Posteri hankkeesta. 

Projektipäällikkö esitteli hankkeen ja hanke oli case –tapauksena arviointia pohtineessa 

työpajassa.   

16. 1.12. YLE Perämeri: Miesten Vuoro –tapahtumasta suora lähetys. 

17. 2.12. YLE Perämeri tiedotus hankkeen kuulumisista: 

http://yle.fi/uutiset/poristaan_ja_kilojakin_karisee__miehinen_juttu_tavoittanut_tuhat_miest

a/8495931 

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
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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18. 3.12. Tervolan seutulehti Jokiposti: Miehinen Juttu toimii. 

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 viestintää (Torniossa esim. kirjaston kautta).  

9 Toimintojen arviointi 
 

Ryhmien palautteet ja niiden ohjaamisesta tehdyt tulkinnat tuovat esille miesten keskeisen 

vertaistuen tärkeyden ja ryhmäytymisen – me –hengen. Vertaistoiminnan kautta syntyvä 

ryhmään kuuluminen ja kokemustiedon jakaminen ovat miehiä voimaannuttavia tekijöitä. 

Matalan kynnyksen toiminta, kuten päiväkeskustoiminta, kansalaistalot ja 

vapaaehtoiskeskukset, ovat erittäin tärkeitä toimintapisteitä, jossa vapaaehtoistyö, 

ammatillinen työ ja kohderyhmän oma vaikuttavuus luovat hyvinvoinnin kasvamiselle 

parhaan edellytyksen. Hankkeen ryhmissä keskeisiä teemoja ovat olleet ja tulevat 

olemaan yhdessä oleminen, tekeminen ja kohdatuksi tuleminen. Kollektiivinen jakaminen 

työttömyyden ja toimeentulo-ongelmien keskiössä vie parhaimmillaan kohderyhmän 

ajatusrakenteet ratkaisukeskeisempään ajattelumaailmaan. Kohtaamisissa on tullut esille 

henkilökohtaisuuden ja kohtaamisen tärkeys, joka on viime vuosina vähentynyt julkisista 

palveluista. Sitä hankkeen kohderyhmä kaipaa ja tarvitsevat, esimerkiksi TE -palveluissa.  

Arviointia on tapahtunut koko hankkeen ajan, jolloin mahdolliset muutos- ja korjausliikkeet 

on tehtävissä toiminnan aikana. Arviointia on suoritettu hankkeeseen osallistujien 

mielipiteiden ja palautteiden kautta. Etukäteisarviointi on tapahtunut ammattilaisten osalta 

siten, että toimijat ovat olleet mukana hankkeessa heti alusta lähtien, jolloin niin 

sitoutuminen kuin toimintojen tarkoituksenmukaisuus on ollut turvattu. Tarpeet, 

lähtöselvitys ja tarvekartoitus ovat osa tätä arviointia. Päivittäisarviointi on tapahtunut ja 

tapahtuu projektityöntekijöiden osalta työajan käytön ja toimenpiteiden 

tarkoituksenmukaisella seurannalla. Eri työryhmien, ohjausryhmän ja seminaarien 

palautteet ovat keskeinen osa hankkeen arviointia. Ohjausryhmään on tehty katselmus 

hankkeen etenemisestä ja toimenpiteistä. Myös sidosryhmäpalautetta on kerätty ja sitä 
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tullaan keräämään helmikuussa 2016 systemaattisesti. Palautetta on kysytty hyödyntäen 

symbolisia hymiöitä (tätä palautetta on käytetty varsinkin monikulttuurisissa ryhmissä), 

suullista palautetta ja osaksi myös kirjallisia palautteita.  

Valtaistavassa arvioinnissa korostetaan kohteen äänen esille tulemista ja sen 

vaikuttavuutta. Tämä taas näkyy toimintojen oikeanlaisena kohdentumisena ja 

asiakaslähtöisyytenä. Kokemusperäisen tiedon hyödyntäminen on ollut ja on hankkeen 

lähtökohta. Hankkeen itsearviointi toteutuu saamalla palautetta ohjausryhmältä, 

projektityöryhmältä ja hankkeen muilta sidosryhmiltä.  

Keskeinen arvioinnin tavoite on tuottaa tietoa toimintojen tueksi, yhteistyön sekä 

monialaisuuden luominen ja osallistumisen mahdollistaminen. Sosiaalisen vahvistamisen 

ja sosiaalipedagogiikan näkökulmasta hankkeen ryhmät ovat onnistuneet hyvin 

kohderyhmän sisäisten mahdollisuuksien herättelijänä – siten yksilö ottaa vastuuta omasta 

hyvinvoinnistaan ja tuen avulla kehittää sitä. Yksilön potentiaalisuus on toiminnan 

lähtökohta, joka nivoutuu toimintaa yhteisössä – niin vaikuttajana kuin vaikutuksen 

kohteena olevana.  Ohjaus lähtee yksilön ”herättelemisestä” ja hänen 

kokemusmaailmastaan: dialogin kautta tulkinnallisuus ja kokemuksellisuus lähtevät aina 

ohjattavasta käsin.  

Toiminta Menetelmät 

Yksilökohtaamiset esim. 

ravitsemusterapeutin 

tapaaminen 

Osallistujamäärä, havainnointi ja kyselylomake.  

Ryhmätoiminta Osallistujamäärä, kyselylomake ja ryhmien määrä. 

Mahdollinen teemahaastattelu ohjauksen merkityksestä 

toimijan hyvinvoinnin kokemuksessa viitekehyksenä miestyö.  

Koulutukset Osallistujamäärä, kyselylomake 

Tapahtumat Osallistujamäärä, kyselyt ja mahdolliset taltioinnit (vrt. 

Miehinen Juttu käsikirja) 

Oppilaistoyhteistyö Harjoittelijoiden määrä, opinnäytetöiden ym. kirjallisten töiden 
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määrä 

Yhteistyökumppanit Palaute toiminnasta mm. sidosryhmät, ohjausryhmäläiset jne.  

Kuvio 4. Hankkeessa tapahtuvat arvioinnit.  

Kokonaisuudessaan ryhmäpalautteet ovat olleet hyviä. Kokoontumisia, ajoitusta ja 

sitoutumista ryhmiin pidettiin hyvinä. Kohderyhmän taustojen erilaisuus ja moninaisuus 

näkyi toimintojen palautteessa, jossa toimintojen toivottiin olevan mielekkäämpää. Millaista 

toiminnan toivottiin olevan; siihen ryhmäläiset eivät osanneet vastata. Kuitenkin ryhmä 

vastasi ryhmäläisten odotuksia ja ryhmään osallistuminen koettiin kannattavaksi.  

Syksyllä järjestettiin yhteistyössä Kriisikeskus Turvapoiju / Meri-Lapin Mielenterveysseura 

ry:n kanssa Seniori Hyvinvointitreenit +65 kurssi. Kurssin ajatus oli, että hyvinvoiva mieli 

on ikäihmisten voimavara, joka kantaa arjessa ja tukee toimintakykyä. Jokainen voi 

vahvistaa omaa mielenterveyttään ja mielenterveystaidoista on apua ja hyötyä ikäihmisille 

itselleen kuin heidän kanssaan toimiville. Toiminnot liittyivät tavoitteisiin muun muassa 

tutustumiset kulttuuritarjontaan ja metsäkävely. Kurssia markkinoitiin alueellisesti ja siihen 

osallistui kahdeksan osallistujaa.  

Arvioinnin näkökulmasta yksi mielenkiintoinen foorumi oli Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen päivä THL:ssa marraskuussa. Siellä pohdittiin hankkeiden arviointia ja 

Miehinen juttu –hankkeen arviointi esiteltiin seminaarissa. Hankkeen sisältö ja arviointi 

kiinnosti yleisöä – yhtään esitettä ei jäänyt työhuoneeseen takaisin vietäväksi    

Koulutusten, teemapäivien, sidosryhmäyhteistyön, yhteistyökumppaneiden ja 

yksilötapaamisten arvioinneista tehdään laajempi kooste keväällä 2016. Keskeisenä 

ajatuksena on kehittävä arviointi, joka suoritetaan toimintojen keskivaiheessa, jolloin 

arviointi vaikuttaa toimintoihin niitä kehittäen ja tarvittaessa muuttaen. Hankkeen lopussa 

tapahtuva arviointi ei voi enää vaikutta 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.  
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10 Lopuksi 
 

Ohjausryhmä kokoontui 2.2., 3.7. (sähköinen kokous / toimintasuunnitelma hyväksyttiin) ja 

28.9. Ohjausryhmä seuraa hankkeen toteuttamista, tulosten määrää ja laatua sekä 

varainkäyttöä. Muita tehtäviä on ollut seuraavat:  

- 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. 
 

Projektityöryhmä kokoontui 22.4. ja 16.11. Projektityöryhmän tehtävänä on seurata, 

ideoida ja mahdollisesti käynnistää hankkeen toimenpiteitä ja arvioida toimenpiteiden 

käytännön etenemistä (ohjausryhmän päätösten toteutumisen varmistaminen). 

Projektityöryhmä osallistuu hankkeen operatiivisen toiminnan suunnitteluun ja hankkeessa 

toimivien työntekijöiden toimintojen tueksi ja hankkeen päämäärien saavuttamiseksi. 

Projektityöryhmä toimii järjesteltävien asioiden valmistelijana ohjausryhmään. 

Yhteisön ja yksilön hyvinvointi ovat keskenään sidoksissa: yhteisöllisyys näkyy yksilön 

hyvinvointina ja se taas heijastuu yhteisön hyvinvointiin. Siksi yhteisöllistä hyvää ja 

vahvuutta tulee tukea, koska se tukee myös yksilön kokemaa hyvinvointia. Hankkeen yksi 

tavoite on luoda pysyviä toimintamalleja sosiaalisen osallisuuden tukemiseksi ja 

mahdollistamiseksi. Tämä on ohjannut kaikkia hankkeessa tehtyjä toimintoja. 

Ryhmätoiminnot on yhdistetty jo olemassa oleviin toimintamuotoihin joko niiden toimintaa 

laajentaen tai uutta asiakasryhmää tavoittaen, kuten päihteettömissä toimintakeskuksissa 

ja erilaisissa yhdistyksissä. Siten hankkeen päättyessä kohderyhmälle jää mahdollisuus 

jatkaa toiminnoissa mukana.  Uuden luomisessa hanke on tukenut moniammatillista 

yhteistyötä uusien miesryhmien perustamisessa.  

Kaikkiaan hanke tavoitti n. 1500 kohderyhmäläistä ja kaikkiaan 3227 kohtaamista.  
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Alla olevaan taulukkoon on merkitty sinisellä fontilla toteutuneet toiminnot.  
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Taulukko 1. Hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja arviointimatriisi. 

Hankkeen 

tavoite 

Toimenpiteet Arviointi Aikataulu Tiedottaminen Tulokset Tilanne vuoden 

2015 loppuun 

mennessä 

Sosiaalisen 

osallisuuden 

lisääminen: 

kohderyhmä

n 

hyvinvoinni

n lisääminen 

 työpajat 3kpl 

 ryhmätoiminnat 

 koulutukset 

 toiminta- ja teemapäivät 

 tiedottaminen 

 infotilaisuudet mm. 

harrastusmahdollisuuksi

sta 

 työpajojen palaute ja 

osallistujien määrä 

 osallistuneiden määrä 

ja palaute 

 ryhmien määrä 

 kohtaamisten määrä 

esim. messut ja 

teemapäivät 

 

 kevät 

2015-

talvi 

2016 

eli 

koko 

hankke

en ajan 

 hankkeen www –

sivut, alueen lehdet, 

radio, some, 

kohtaamiset 

 alueella on 

kehitetty pysyviä 

toimintamalleja 

sosiaalisen 

osallisuuden 

tukemiseksi / 

mahdollistamisek-

si 

 työpajoihin 

osallistui 44 

osallistujaa 

 ryhmätoiminnot 

ovat käynnissä 

 koulutusprosessi 

on menossa ja 

koulutuksiin 

osallistunut 

 tiedottaminen 

aktiivista 

Terveyden 

edistäminen: 

Elintapoihin 

vaikuttamin

en 

 liikuntaretket 

 tietoiskut 

 arkiset kohtaamiset 

 ryhmätoiminta 

 yksilöohjaus 

 terveyden edistämisen 

tapahtumat: Onni –auto, 

Hyvinvointipysäkki, 

kutsunnat 

 yleisöluentoja/koulutuks

ia  kohderyhmälle 

elintavoista: ravitsemus, 

liikunta, 

seksuaaliterveys, 

päihteet 

 

 palautteet ja arvioinnit 

 osallistujien ja 

ryhmien määrä 

 opiskelijoiden työt 

esim. opinnäytetyöt ja 

harjoittelujaksot 

 yksilötapaamisten 

määrä 

 osallistujien määrä ja 

palaute 

 yhteistyökumppaneide

n kanssa toimiminen 

ja heiltä saatu palaute 

toiminnasta 

 

 koko 

hankke

en ajan 

 

 

 syksy 

2015-

hankke

en 

loppuu

n 

 TYP ja TE- toimistot 

 Kemiläinen 

työllisyyshanke sekä 

muu hankeyhteistyö 

 monipuolinen 

tiedottaminen eri 

viestimiä hyödyntäen 

 some, printti ja 

hankkeen www –sivut 

 yhteistyökumppaneide

n kautta tiedottaminen 

 toteutetut 

interventiot 

tukevat 

kuntalaisten 

osallisuutta ja 

omatoimisuutta 

itsensä 

huolehtimisessa 

 arviointeja 

suoritettu 

jatkuvasti 

 osallistujien 

määrä: 

 ryhmien määrä: 

 tapahtumien 

määrä:  

 harjoittelijoiden 

määrä 
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Ammattilais

ten 

valmiudet 

terveyden ja 

hyvinvoinni

n 

edistämisee

n ja 

terveyseroje

n 

kaventamise

en 

 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 

hankke

en 

loppuu

n asti 

 some, printti ja 

hankkeen www –sivut 

 yhteistyökumppaneide

n kautta tiedottaminen 

 terveysyhteistyöst

ä on sovittu ja 

toimijaverkosto 

on yhteistyöhön 

sitoutunut 

 

 hankeen 

tiedottaminen ja 

tiedon 

jakaminen 

erilaisissa 

verkostoissa 

tapahtunut 

 koulutuksia on 

ollut:  

 koulutuksiin on 

osallistunut: 

Vahvistaa 

hyvinvoinni

n ja 

terveyden 

edistämisen 

yhteistyötä 

 Miehinen Juttu käsikirja 

yhteistyössä Lapin 

AMKn kanssa 

 alueelliset koulutukset 

 

 koulutuksiin 

osallistuminen 

 

 syksy 

2015 – 

kestää 

hankke

en 

loppuu

n asti 

 some, printti ja 

hankkeen www –sivut 

 yhteistyökumppaneide

n kautta tiedottaminen 

 koottu 

ammattilaisten 

yhteinen 

työkalupakki 

käsikirjoineen 

(Miehinen Juttu –

käsikirja) 

 eri 

koulutusohjelmien 

opiskelijoiden 

yhteistyön, 

moniammatillisuu

den ja työelämä 

yhteyksien 

vahvistuminen 

 Miehinen Juttu 

käsikirja 

valmistuu 

hankkeen 

loppuun 

mennessä. 

Vastuu: Lapin 

AMK. Sisältää 

mm. 

toimintamallin 

eri-ikäisten 

miesten 

sosiaalisen 

osallisuuden 

tukemiseksi / 

mahdollistamise

ksi 
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Toimintojen 

dokumentoi

nti 

 Hankkeen toimintojen 

dokumentointi väli- ja 

loppuraporttiin sekä 

Miehinen Juttu 

käsikirjaan 

 palaute 

projektityöryhmältä ja 

ohjausryhmältä sekä 

yhteistyökumppaneilt

a 

 koko 

hankke

en ajan 

 hankkeen kirjalliset 

tuotokset 

 Miehinen Juttu 

käsikirja 

muodostaa 

terveysyhteistyöll

e toimintamallin / 

malleja 

sovellettavaksi 

 hankkeen 

nettisivuille on 

tehty 

dokumentointia 

mm. kuvien 

muodossa 

 Miehinen Juttu 

käsikirjaa on 

hahmoteltu  
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Liitteet 
Liite 1. Työpajan toteutuksen palaute 

Miehinen Juttu työpajapalaute 2015 

15.4.2015 Meän talo 60+miehet 

16.4.2015 Tornion työvoimalasäätiö 16-29 -vuotiaat miehet  

Työpajoihin osallistui yhteensä 24 henkilöä, joista yhteensä 22 vastasi palautekyselyyn. 

Vastausprosentti oli 91,6 %. 
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11. Minkä arvosanan annat työpajalle? 

Vastaajat antoivat kukin oman arvosanansa työpajalle kokonaisuutena asteikolla 1-5 ja työpaja sai 

keskiarvon perusteella arvosanakseen 3,78. 

Avoimet kysymykset 

 

12. Toiminnot, joita vastaajat toivoivat hankkeeseen: 

”Ruuanlaittoryhmää ja terveellisen ravinnon valmistusmenetelmien opetusta” .”Kunto ja ravitsemus”. 

”Karaoke ja ulkoilu.  

”Enemmän ravintotietoutta vehnän ja sokerin riippuvuudesta. ”Enemmän harrastusmahdollisuuksia”. 

Liikuntatoimintoja”. ”Liikunta”. ”En osaa sanoa”. 

 ”Sellaisia toimintoja, joissa olisi useampia asioita.”    

13. Ryhmiä, joihin vastaajat ovat halukkaita osallistumaan: 

”Monipuolisiin”. ”Liikunnalliset”. ”Liikunnallisiin”. ”Erilaisiin liikuntaryhmiin”.  

”Ravinto”. ”Toiminnallinen”. ”Liikunta Harrastukset”. ”Kunto  Ravitsemus”.  

7. Osallistuin aktiivisesti 
keskusteluihin 

8. Pystyn vaikuttamaan 
hankkeen toteutukseen 

9. Koen hankkeen 
tärkeänä itselleni 

10. Järjestelyiden 
toimivuus työpajassa 
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”Mielenterveysryhmä käytännönryhmiin – ompeluopetus – virkkaus—jne.” 

14. Mitä muuta haluttiin sanoa hankkeeseen liittyen: 

” Tulen osallistumaan tuleviin ryhmiin aktiivisesti yhteisöllisyys, liekö tärkeämpää ihmisen henkisen 

hyvinvoinnin kannalta.” Ei sen kummosemmin”.  

 

Liite 2. Facebook kyselyn tulokset 

Miehinen Juttu hankekyselyn vastausten tiivistelmä  

Kyselyyn osallistui kolme henkilöä.  

1. Taustakysymykset 

Kaikki kolme kyselyyn vastannutta henkilöä ovat miespuolisia ja kuuluvat hankeen kohderyhmään. 

Vastaajista kaksi olivat 51-59-vuotta ja yksi oli 60+. Kaikki vastaajista ilmoittivat kotikaupungikseen Kemin ja 

heistä kaksi on eläkeläisiä ja yksi on työelämässä. 

 

2. Toiminta 

Eniten hankkeelta toivottiin terveys- ja kuntomittaustapahtumia ja myös jonkun verran toivottiin 

liikuntaryhmiä, sekä jotain muuta (mutta ei osattu tarkemmin kertoa mitä). Suurin osa ei ollut valmis 

osallistumaan miehille suunnatun tapahtuman suunnitteluun ja suurin osa vastaajista koki uusien 

harrastusten tarpeen vähäiseksi. Kun kysyttiin, miten hanke voisi tukea miesten yhteisöllisyyttä, niin eniten 

kannatusta sai yhteiset teemapäivät ja jonkin verran kannatusta saivat myös yhteiset tapaamiset, 

kerhotoiminta, tai jokin muu. 

 

3. Terveyden edistäminen 

Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että terveyden edistäminen tarkoittaa terveellistä ruokavaliota ja 

säännöllistä liikuntaa. Lisäksi mielen hyvinvointia pidettiin terveyden edistämisen keinona. 

 

4. Avoimet kysymykset: 
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Mitä terveyden edistämisen pitäisi olla sinun mielestäsi? 

”Vuosittaisia (tai edes 5 vuoden välein) tapahtuvia terveystarkastuksia, joiden tuloksia voisi seurata itsekin 

vaikka netistä. Mikäli tarkastuksissa ilmenisi jotain ”tavallisuudesta” poikkeavaa, voisi lääkäri/hoitaja kirjata 

ehdotuksensa tilanteen parantamiseksi.” 

”perustoimeen tulo, jolla voi syödä, asua ja harrastaa vapaaehtoisesti” 

Miten hanke voisi tukea miesten hyvinvointia Meri-Lapissa? 

”Tyypillisesti miehet eivät lähde terveystarkastuksiin muutoin kuin tämänkaltaisten suunnattujen 

”ohjelmien” kautta… mielestäni tämä olisi hyvä pohja jolta voisi jatkaa muihin ideoihin.” 

Mitä muuta haluaisit sanoa liittyen hankkeeseen? 

”Ottakaa sinne ammattitaitoisia terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on valtuudet kouluttaa, kurssittaa ja 

ohjata ihmisiä.” 
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Liite 3. Työpajojen sisällöllinen palaute 

Miehinen Juttu työpajojen tulokset 

 

Sisällys 
 

1 Johdanto .............................................................................................................................................. 43 

2 Tulevaisuus -keskustelupiste .............................................................................................................. 44 

2.1 Vuonna 2017 – tulevaisuuden muistelu ...................................................................................... 45 

3 Tuen tarve - keskustelupiste ............................................................................................................... 46 

4 Vaikuttaminen -keskustelupiste .......................................................................................................... 47 

5 Muita toiveita ja ajatuksia hankkeelle ................................................................................................ 51 

6 Kohderyhmien yhteinen työpaja ......................................................................................................... 51 

7 Lopuksi ............................................................................................................................................... 53 

 

 

1 Johdanto 

 

Miehinen juttu – hanke järjesti työpajan 15.4.2015 Meän talolla yli 60-vuotiaille aikamiehille, johon 

osallistui 12 henkilöä. Työvoimalasäätiön Rantakartanossa 16–29 –vuotiaille nuorille miehille työpaja 

pidettiin 16.4.2015, johon osallistujia oli 16 henkilöä. Työpajoissa oli kolme eri pistettä, joissa keskusteltiin 

miesten yleisestä hyvinvoinnista ja terveydestä. Pisteillä miehiltä kyseltiin keskustelun ja erilaisten 

toimintojen kautta eri aiheiden näkökulmasta mitä miehet toivoisivat hankkeelta ja mitä hanke voisi 

miehille tarjota. Miehet kiersivät työpajan pisteet ryhmittäin ja työpajojen kesto oli noin 1,5 tuntia. 

Yhteenveto työpajojen tuloksista on tehty työpajapisteittäin ja sen on koonnut harjoittelija Jemina 

Pehkonen (Humak) kohderyhmätyöpajojen osalta. 

 

Kemissä työpaja pidettiin toiminnallisena ulkoilupäivänä 1.6.2015. Tapahtuma pidettiin Kemin 

sisäsatamassa ja sinne kutsuttiin osallistujia lehti-ilmoittelun, radion ja lehtien menoinfojen, tiedotteiden ja 

sähköpostin välityksellä. Tapahtuma oli suunnattu molemmille kohderyhmille. Nuorempia 16 - 29-vuotiaita 

oli 6 osallistujaa ja yli 60- vuotiaita oli 10 osallistujaa. Tapahtuma järjestettiin yhdessäolon ja ulkopelien 

merkeissä. Osallistujilta kerättiin toiveita ja odotuksia hankkeen osalta keskustelun ja palautelomakkeen 
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avulla. Yhteenvedon on koonnut harjoittelija Merja Ruuskanen (Lapin AMK) kohderyhmien yhteisen 

työpajapäivän osalta.  

 

2 Tulevaisuus -keskustelupiste 

 

Ensimmäisen pisteen aiheena oli tulevaisuus. Jokaista henkilöä pyydettiin valitsemaan kuva, joka jollakin 

lailla kuvaisi heidän tulevaisuuttaan. Molemmissa työpajoissa kuvat olivat samoja (Mielenterveys 

voimavaraksi kuvakorttisarja). 

 

Yli 60-vuotiaiden suosituimpia kuvia olivat sellaiset, jotka jotenkin viittasivat harrastuksiin. Miesten 

harrastuksia olivat mm. lenkkeily, pyöräily, hiihto, pihamaan ja kasvien hoito, kalastus sekä luonto. 

Harrastuksia pidettiin tärkeinä ja niiden nähtiin kuuluvan vahvasti heidän tulevaisuuteensa.  

 

Lapset, lapsenlapset ja nuoret näkyivät 60 + miesten kuvavalinnoissa. Miehet halusivat olla osana heidän 

(lasten ja lastenlasten) elämää ja vastavuoroisesti suvun nuoremmat olisivat osa heidän elämäänsä. 

Vaikuttaminen lasten ja lastenlasten elämään nähtiin miellyttävänä osana tulevaisuutta. Yksi miehistä valitsi 

kuvan, josta nousi uuden mahdollisuuden kaipuu: hän halusi vielä jotain uutta elämäänsä. Tämän myötä 

miehet pohtivat sitä, millaisia mahdollisuuksia on kokeilla tai saada jotain uutta elämäänsä, kuten lähteä 

ulkomaille.  Tämä nähtiin haastavaksi erilaisten rajoitteiden vuoksi: ”sairaudet – terveys ei salli, rahaa ei 

ehkä ole ja se kun yksin ei pärjää – pitäisi olla joku mukana.” 

 

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita mainitsi moni. Fyysisen terveyden pysyvyys sekä 

hyvinvointipalveluiden säilyvyys että vähempivaraisten talous mietityttivät miehiä: ”miten nämä asiat ovat 

tulevaisuudessa?” Tulevaisuuden epävarmat asiat herättivät miehissä paljon keskustelua, mutta kaiken 

kaikkiaan miehet nostivat valitsemistaan kuvista enemmän esille tulevaisuuteen kuuluvia hyviä asioita kuin 

epävarmoja. Tulevaisuus nähtiin myönteisenä.  

 

16–29 –vuotiaiden nuorten miesten kuvavalinnat kohdistuivat harrastuksiin, työhön, läheisiin, 

hyvinvointiin, vapaa-aikaan, elämän muutoksiin ja elämässä eteenpäin menemiseen. Osalle nuorista 

tulevaisuus näytti kirkkaalta ja osalle nuorista epävarmalla kysymysmerkillä varustetulta. Tulevaisuus 

haluttiin nähdä kuitenkin positiivisena mahdollisuutena, vaikka monet asiat olivat niin sanotusti auki. 

Nuoret ajattelivat harrastusten kuuluvan isona osana heidän elämäänsä. Heidän harrastukset liittyivät 

lähinnä liikuntaan, eläimiin ja taiteeseen. 

 

Tulevaisuuden työkuviot mietityttivät kovasti nuoria: ”mistä töitä, kun niitä täällä ei oikeastaan ole.” 

Työnteon toivottiin kuuluvan tulevaisuuteen – nuoret näkivät sen tärkeänä asiana. Muutamalla nuorella oli 
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mielessään muutto Etelä-Suomeen, koska se voisi tarjota heille enemmän erilaisia mahdollisuuksia. 

Nuorten valitsemista kuvista nousi vahvasti yleinen eteenpäin menemisen halu. Muutoksen halu joihinkin 

asioihin, kuten mielen hyvinvointiin ja elämänlaatuun, olivat nuorten kuvavalintojen pääaiheita läheisten 

tärkeyden rinnalla. 

 

2.1 Vuonna 2017 – tulevaisuuden muistelu 

 

Kuvapohdinnan jälkeen miehiä pyydettiin miettimään, miten he näkisivät hankkeen vaikuttaneen heidän 

hyvinvointiin ja terveyteen tai mitä hanke olisi voinut tarjota heille vuoteen 2017 mennessä. 60 + miehet 

ajattelivat, että hanke olisi vaikuttanut heidän yhteishenkeen/ryhmähenkeen mielen hyvinvointia 

parantavasti ohjatun toiminnan ja yhteisöllisyyden kautta. Sosiaalisuus ja vuorovaikutus olisivat myös 

tämän myötä lisääntyneet sekä heidän ikäisten kesken entistä enemmän että nuorten miesten kanssa. 

 

Hanke olisi 2017 vuoteen mennessä voinut tarjota mahdollisuuksia tutustua muihin ihmisiin, 

kulttuuripalveluihin ja harrastusmahdollisuuksiin. Kaikesta ohjatusta toiminnasta ja tutustumisesta 

ajateltiin jäävän ”jotain mieleen”, jota osaisi hyödyntää oppimaansa jatkossakin. Miehet toivoivat saavansa 

esimerkiksi ohjausta terveellisestä ruuasta ja sen tekemisestä. Hankkeen myötä liikkuminen, 

liikuntaharrastukset ja tietous näistä olisivat lisääntyneet – miten venytellä oikein sekä minkälaista 

vaihtoehtoliikuntaa lenkkeilyn ja kalliiden uimahallimaksujen sijaan löytyy. Näiden tietojen ja tekemisen 

avulla terveys/kunto olisi pysynyt hyvänä tai olisi kohonnut vuoteen 2017 mennessä. 

 

Nuoret miehet ajattelivat hankkeen tuovan heille tapahtumatietoisuutta, tietoiskuja erilaisista aiheista 

kuten oma ja kodin hygienia, tietoisuutta paikallisista mahdollisuuksista esimerkiksi musiikin opetuksesta 

tai vapaaehtoistoiminnasta. Hankkeen ajateltiin mahdollistavan tutustumisen taiteen tekemiseen (eri 

tekniikat) sekä sen kautta taiteen historiaan, ja erilaisiin edullisiin harrastuksiin, joita he pystyisivät sitten 

jatkamaankin oman kiinnostuksensa mukaan. Terveellisestä ravinnosta he toivoivat saavansa tietoa 

tekemisen kautta – sitä opittaisiin ruuan teon yhteydessä. Hankkeen ajateltiin lisäävän kontakteja, 

vuorovaikutusta ja sosiaalisuutta: erilaiset paikalliset toimijat, vanhemmat miehet ja kenties uudet ystävät. 

Nuoret pohtivat myös, että vuoteen 2017 mennessä hanke voisi olla vaikuttanut heidän yleiseen 

arkirutiiniinsa positiivisella tavalla. 

 

Pisteellä kysyttiin myös, mitä mieltä kohderyhmä olisi yhteisestä toiminnasta Miehinen juttu –hankkeen eri 

ikäkohderyhmän kanssa eli sukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta. Vanhemmat miehet toivat esille, että 

nuorten miesten kanssa onnistuu yhteinen toiminta, kuhan sitä ei ole ”koko ajan”. Nuoret miehet eivät 

myöskään pitäneet vanhempien miesten kanssa samassa toiminnassa olemista huonona asiana vaan se oli 

jopa toivottua. Nuorilta nousi ideoita yhteiseen toimintaan, kuten tutustumisreissut 60 + 

toimintaympäristöihin: ”sinne, missä hankkeen vanhempi kohderyhmä on, jossa voisi ihan vain tutustua 
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miehiin itseensä ja jakaa vaikka kalastusvinkkejä”. Nuorten mielestä kalastus- tai kuntosalireissut voisivat 

olla hyvää yhteistä toimintaa, joissa he voisivat jakaa omaa tietouttaan toisilleen. 

 

3 Tuen tarve - keskustelupiste 

 

Toisen pisteen aiheena oli tuen tarve. Kohderyhmältä kysyttiin millaista tukea tai apua he toivoisivat 

arkeensa eri toimijoilta.  

Yli 60-vuotiaat totesivat harrastusten tukevan ja edistävän hyvinvointiaan. Läheisien ja kavereiden luona 

vieraileminen ja kyläily toisivat myös tukea arkeen. Järjestöiltä toivottiin tukea ja apua arkeen 

perusruokakurssien, luottamuksellisten keskusteluryhmien, vertaisryhmien, vierailijoiden, virkkaus- ja 

ompelukurssien muodossa. Järjestöt voisivat antaa heille ryhmäkeskustelutaitoja, stressinhallintataitoja ja 

vaikkapa vaatteiden korjaustaitoja ompelukursseilla.  

 

Palveluilta toivottiin ravinto-ohjausta (esimerkiksi ravitsemusterapeutin palveluja), terveystarkastuksien 

helpottamista sekä psykologin kanssa keskustelua helpommaksi (esimerkiksi pienissä ryhmissä) sekä 

matalan kynnyksen palveluita, kuten itsenäinen verenpaineenmittauspiste. Kaupungilta 60 + miehet 

toivoivat, palvelukokonaisuuksia, jolloin asiakastiedon kulkeminen asiantuntijalta toiselle tapahtuisi 

helposti ja saatavuus olisi vanhemmille asukkaille helpompaa. 

 

Kaupungin liikuntapalvelujen katsottiin jo toimivan jo melko hyvin, esimerkkinä Tornionjoen hyvin hoidetut 

hiihtoladut.  Uimahallimaksuja toivottiin nykyistä halvemmiksi eläkeläisille ja työttömille ja myös 

uimakouluja toivottiin järjestettävän. Yritykset voisivat tukea ja auttaa miesten arkea alentamalla 

kuntosalimaksuja ja tarjoamalla apua tietotekniikan hallintaan.  

 

Miehinen juttu – hankkeelta toivottiin tukea ja apua kokkauskurssien, terveys- ja kuntomittausten sekä 

ryhmissä käytävien ravitsemuskeskusteluiden avulla. Hanke voisi tarjota tietoa sekä opastusta 

stressinhallinnasta, unen merkityksestä terveydelle ja elämätapamuutoksesta kuten: ”miten saada 

motivaatiota terveyden edistämiseen.” 

 

Nuoret miehet ajattelivat, että harrastusmahdollisuuksiin tutustuminen auttaisi ja tukisi heidän arkeaan: 

konkreettisia tutustumiskäyntejä eri liikuntapaikkoihin, alueen museoihin ja taidepisteisiin. Musiikin 

opiskelun/opettelun mahdollisuuksista haluttiin tietää enemmän. Joku nuorista totesi kiipeilyharrastuksen 

olevan liian kallista, jos yksin harrastaa, mutta ryhmässä harrastaminen voisi olla mahdollista. Tähän 

harrastukseen tulisi saada myös valmennusta, jotta sitä voisi harrastaa oikeaoppisesti ja turvallisesti. 

Ryhmäliikunta tai kaverin kanssa liikkuminen nähtiin tärkeäksi tueksi ja avuksi. Pääosin ilmaiset sekä 

edulliset ja helpot harrastukset auttaisivat tai olisivat mahdollisia näille nuorille miehille. 
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Nuoret toivoivat saavansa tukea läheisiltä: liikuntapaikkoihin lähteminen tai treenikaveri, retket, kalastus- 

ja kaupunkireissut, elokuvakerhot, lukupiirit tai ruokapiirit, joissa tehtäisiin ja syötäisiin ruokaa yhdessä. 

Palveluilta toivottiin parempaa kohtelua ja fysioterapiaa. Oppilaitoksilta voisi olla tarjolla tutustumispäiviä, 

opintojen ohjausta ja tietoa eri mahdollisuuksista. Yritykset voisivat tukea heitä alentamalla 

kuntosalimaksuja ja tarjoamalla työttömille omia tunteja salille. Miehinen juttu – hankkeelta toivottiin 

tukea ja apua arkiruuan kokkaukseen sekä paikalliseen liikunta- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen. 

Nuoret ajattelivat, että hanke voisi tarjota nuorille miehille myös retkiä pienissä ryhmissä vaikka  luontoon. 

 

4 Vaikuttaminen -keskustelupiste 

 

Kolmannella pisteellä oli aiheena vaikuttaminen. Kohderyhmältä kysyttiin mihin he kokivat pystyvänsä 

vaikuttamaan, mihin eivät ja miksi – miten asiaa voisi muuttaa sekä mikä auttaisi heitä arjessa/elämässään 

eteenpäin. 

 

Yli 60-vuotiaat miehet kokivat pystyvänsä vaikuttamaan sosiaaliseen piiriinsä ja elämäänsä. Heidän 

vastausten mukaan ”jokainen ihan itse pystyy ja voi valita oman arjen piirinsä: ollako yksin vai ryhmässä”. 

60 + miehet toivat esille, että omiin valintoihin voi jokainen vaikuttaa ihan miten itse haluaa – jokainen on 

vastuussa itse itsestään. Ryhmässä tuotiin esille, että kaikkeen pystyy vaikuttamaan, koska jokainen on 

oman itsensä ”herra” tai että aina voi vaikuttaa – aktiivisuus riippuu itsestä. 

 

Muita asioita, mihin miehet kokivat pystyvänsä vaikuttamaan, olivat liikkuminen eli fyysinen kunto, 

liikunnan harrastaminen, muu harrastaminen, ruokailu, oma rahankäyttö eli menot, maksuton toiminta, 

omat yhteisöt, oma elinpiiri ja elinympäristö. Miesten mukaan harrastusmahdollisuuksia nykypäivänä löytyy 

paljon enemmän kuin silloin kun he olivat nuoria. Nyt niitä on, mutta niin on rajoitteitakin, esimerkiksi 

terveys ja ikä. Tornion ulkoilureitistöä kehuttiin hyväksi ja siellä on mahdollisuus liikkua omaan tahtiin. 

 

Myös ihmissuhteisiin miehet kokivat pystyvänsä vaikuttamaan, kuten parisuhteeseen, tukiverkkoon ja 

läheisiin. Miehillä oli kova halu ja tahto läheisten auttamiseen: tätä pidettiin tärkeänä vaikuttamisen 

keinona. Omalla äänellä vaikuttaminen nousi myös ryhmissä esille – pystyy kertomaan ja pohtimaan asioita 

esimerkiksi tällaisissa työpajoissa oman terveyden ja hyvinvoinnin näkökannalta. Yhteiskuntaan 

vaikuttaminen on miesten mielestä kansalaisvelvoite eli äänestää pitää. 

 

60 + miehet näkivät oman hyvinvointinsa hyvänä verrattuna sodan jälkeisiin vuosikymmeniin. Menetykset, 

puolison ja läheisten kuolema, mietityttivät miehiä arjen keskellä. Miesten pelot liittyivät sairastumiseen, 

yksinäisyyteen ja masennukseen. Miehet ajattelivat, että koulutustason jäädessä alhaiseksi nyt tulee 
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opiskella omin ehdoin. Miehet pohtivat myös, että heille on elämän kokemuksista kuitenkin syntynyt hyvä 

elämä ja arki. Aineelliseen hyvinvointiin oltiin myös tyytyväisiä. Miesten mukaan myönteinen 

elämänasenne ratkaisee yhdistettynä tyytyväiseen arkeen ja ”on tärkeää kokea olevansa tarpeellinen, jonka 

myötä saadaan arvostusta ja sisältöä arkeen”.  

 

Nuoret miehet kokivat pystyvänsä vaikuttamaan omaan aktiivisuuteen ja asenteeseen, ”joista kaveritkin 

pitävät osaltaan huolta ja tekemistä syntyy yhdessä”. Nuorten toimintaan ajateltiin voivan vaikuttaa omalla 

äänellä – mitä nuoret haluavat he kokivat pystyvänsä sanomaan ääneen tahtotilansa. Samoin kuin eri 

yksiköiden (työvoimalasäätiö) ym. työntekijöille he pystyvät antamaan palautetta omasta näkökulmastaan. 

Omiin valintoihin ajateltiin pystyvän myös vaikuttamaan, mutta sitä mietittiin näin: ”kun vaihtoehtoja on 

niin paljon, niin miten löytää sen oman jutun?”. Myös opiskelupaikkaan ja työn saamiseen pohdittiin 

pystyvän vaikuttamaan omalta osaltaan – oma asenne vaikuttaa. 

 

Nuoret toivat esille, että hyvinvointiin voi vaikuttaa itse ja myös ystävät. Verkosta löytyvä tietokin voi 

auttaa omissa ratkaisuissa. Mielenterveyspalveluissa eri ryhmiä ajateltiin olevan tarjolla naisille enemmän 

kuin miehille. Vertaisryhmätoimintaa vapaa-ajan tai mukavan tekemisen merkeissä pohdiskeltiin – sitä voisi 

olla miehille enemmän. Vertaisryhmissä olisi matalampi kynnys puhua vaikeista asioista, kuten perhe- ja 

parisuhdeväkivallasta. Näihin kipeisiin asioihin nuoret miehet ajattelivat pystyvänsä vaikuttamaan myös 

olemalla kaverina tai kuuntelijana toiselle nuorelle.  

 

Nuoret antoivat palautetta työpajassa siitä, että heitä kuultiin: ”kerrankin meiltä kysytään mitä me 

halutaan”.  Nuorten ääni vaikuttaa paljon hankkeen toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.  

 

Mihin ei pysty vaikuttamaan? Miksi? Miten tätä voisi muuttaa? 

 

Seuraaviin asioihin vanhemmat miehet eivät muun muassa kokeneet voivansa vaikuttaa: tuloihin eli 

eläkkeeseen, terveyspalveluihin, osittain terveyteen – sairaudet/loukkaantumiset, uimahallimaksuihin ja 

ympäristön siisteyteen. Yhteiskunnan tilaan tai pääosin kaupungin asioihin katsottiin olevan vaikea 

vaikuttaa yksinään.  

 

Osallistuminen erilaisiin toimintoihin on miesten mukaan vaikeutunut, kun ”yksin ei tule lähdettyä”. 

Yksinäisyyttä ja masentuneisuutta koettiin olevan, vaikka läheisiäkin löytyy – yksin asuminen voi johtaa 

myös yksin jäämiseen. Sosiaalista verkostoa pidettiin tärkeänä – ne pitävät ryhmissä kiinni eli tulee 

lähdettyä toimintoihin, kun ystävät ”vievät mennessään”. Terveys saattaa rajoittaa sitä mihin itse pystyy 

vaikuttamaan: ”terveenä hyvä toimia – sairaana olet ulkopuolinen”. Miehet kokivat todella tärkeänä 

matalan kynnyksen paikat, kuten Meän talon ja eläkejärjestöt, sekä vertaistuen, jota ryhmissä saa. Miehet 

ajattelivat, että ihmisten kohtaaminen muuttaa asioita positiivisempaan suuntaan – sekin riittää, että 
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miehet jakavat omia näkemyksiään arjesta. Miehiä mietitytti myös nykypäivän pinnallisuus TV:ssä, 

SOME:ssa ja muussa julkisessa mediassa. 

 

Nuoret miehet eivät kokeneet pystyvänsä vaikuttamaan esimerkiksi toisten ihmisten mielipiteisiin tai 

sairauksiin. Harrastaminen koettiin liian kalliiksi - hintoihin ei pysty vaikuttamaan. Taloudellinen tiukkuus tai 

epävarmat tulot nähtiin esteeksi erilaiseen harrastamiseen ja tähän nuoret pohtivat tällaista ratkaisua: 

kulttuuriseteli, jolla pääsisi moneen paikkaan yhdellä maksulla ja kaupunki voisi tukea omalta osaltaan 

yrityksiä tässä. 

 

Nuorien miesten mukaan työvoimalasäätiön toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja siellä tarjotaan 

mieleistä sekä vaihtelevaa tekemistä. Työvoimalasäätiön työntekijät auttavat töiden etsinnässä, mutta kun 

töitä ei juuri ole, se nähtiin kuitenkin heistä riippumattomana ongelmana. Työkokeiluihin sekä 

”yrittäjyyskeplotelmiin” olivat nuoret kyllästyneet. Nuoret miehet kokivat, että nykyään nuorilla naisilla on 

helpompi saada töitä kuin nuorilla miehillä. 

 

Virastojen toimintaan on myös hankalaa vaikuttaa. Nuorilta miehiltä nousi esille yhden luukun periaate –

idea, jossa virastopalvelut olisivat samassa paikassa tai lähekkäin toisiaan. Tänne olisi alhaisempi kynnys 

mennä, ja sama työntekijä veisi henkilön tiedot ja käsiteltävät asiat eteenpäin eri virastoihin – tiedonkulku 

sujuisi nopeammin ja helpommin. 

 

Mikä auttaisi arjessa/elämässä eteenpäin? 

 

Yli 60-vuotiaiden mielestä heitä auttaisi arjessa/elämässä eteenpäin seuraavat asiat: isompi eläke – ”raha 

ratkaisee”, ystävät (sosiaalisuus, kaveripiiri), harrastukset (järjestöt), hyvät ihmissuhteet, hyvä 

huumorintaju - ”naura omille kömmähdyksille”, läheiset, lähimmäisistä huolehtiminen ja oma 

vaikuttaminen.  

Miesten mielestä erilaisten ohjaajien merkitys mm. järjestötyössä on suuri. Heiltä saa esimerkiksi 

yksilöohjausta, ryhmäohjausta, tietoja ja taitoja arkielämään ja hyvinvoinnin lisäämiseen. 60+ miehet 

korostivat matalan kynnyksen paikkoja, koska ”ne vaan ovat iso osa miesten elämää”. ”TE- ja 

mielenterveyspalveluiden niin sanottu virtuaalistuminen ei olisi täysin huono asia, kunhan myös tavallista 

palvelua olisi tarjolla”.  

 

60 + miehet totesivat, että palveluiden tulisi olla lähellä, jotta asioiminen onnistuisi. Terveyspalvelujen 

koettiin olevan vaikeasti saatavilla ja tähän toivottiin muutosta. Muuten koettiin, että yhteiskunta ja 

kaupunki omalta osaltaan auttavat heitä eteenpäin arkielämässään. Lopputuloksena todettiin, että 

Suomessa on hyvä elää. 
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Nuorten miesten ajatukset siitä, mikä auttaisi arjessa ja elämässä eteenpäin, olivat seuraavanlaisia: 

”enemmän halvempia harrastusmahdollisuuksia, että voisi harrastaa jotain edes kerran viikossa”, tietoa 

harrastusmahdollisuuksista, palkallinen työpaikka, ja ”yhden luukun” palvelut. Nuoret ajattelivat, että eri 

palveluissa tarvittaisiin enemmän keskustelevaa lähestymistä kuin ”kyttäämistä”. 

Myös vertaistapaamiset ilman ohjelmaa koettiin mielekkääksi – syötäisiin ja juteltaisiin. Työvoimalasäätiön 

ryhmistä nuoret kokivat saavansa ryhtiä päiviinsä ja työkokeilujen tuovan vaihtelevuutta arkeen, sillä 

tekemisen puute kyllästyttää nuoria. 

Tukea nuoret kokivat saavansa ystäviltä, perheeltä ja ammattilaisilta. Nuorten mukaan läheisten tuki, 

vertaistuki sekä vapaa-aika ylläpitävät heidän hyvinvointiaan.  Ammattilaiset tukevat ja kohtaavat nuoria 

kasvokkain sekä sosiaalisessa mediassa. Tärkeänä asiana mainittiin, että se ammattilaistukihenkilö, jonka 

kanssa ollaan tekemisissä, olisi pysyvä ja sama henkilö. Matalan kynnyksen paikkojen merkitystä 

painotettiin, esimerkiksi mielenterveyspalveluihin tulisi olla helpompi päästä ja ammattilaisia pystyä 

kohtaamaan helpommin. Nuoret ajattelivat, että ammattilaisen tulisi olla aidosti kiinnostunut nuoresta ja 

pelkkä jutteleminen on jo usein alku parempaan hyvinvointiin. Työvoimalasäätiön ryhmät koettiin hyväksi 

asiaksi. 

 

Mielenterveyspalvelut, sosiaalitoimisto, Kela ja TE-toimisto herättivät keskustelua, jonka perusteella 

voidaan todeta, että nuoret eivät koe saavansa yhteiskunnallista tukiverkkoa tai muutenkaan tietoa 

tukipalveluiden tarjoamista mahdollisuuksista, kuten nuorisotakuusta. Nuoret toivoivat myös sitä, että asiat 

tulisi konkretisoida eikä puhua abstrakteilla käsitteillä. Palveluiden ja asiantuntijoiden tulisi ottaa huomioon 

nuoren näkökulma ja nuoren oma ääni, sillä jokainen nuori on yksilöllinen: vaihtoehtojen esille tuominen ja 

sektorirajat ylittävä asiantuntemus olisi suotavaa. Syrjäytynyt nuori –käsitteestä nuorilla oli myös oma 

mielipide: tällaista nuorta ei ole, koska jokainen on omanlaisensa persoona. 
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5 Muita toiveita ja ajatuksia hankkeelle 

 

Vanhemmat miehet haluavat hankkeelta ryhmätoimintaan uusia malleja, hyvinvointia ylläpitävää toimintaa 

ja retkiä. He toivoivat yhteisöllistä liikuntaa, liikuntatapahtumia, ”kahvia, pullaa, tietoa ja toimintaa 

nykyisiin ryhmiinsä”.   

 

Elämän merkityksellisyyden kokeminen koettiin koko hyvinvoinnin perustaksi. Elämäntapojen tukeminen ja 

erilainen tiedonsaanti koettiin tärkeäksi. Tietoa kaivattiin onnettomuusriskeistä sekä niiden ehkäisemisestä, 

osteoporoosista ja verisuonitaudeista. Myös yksilöllistä ravitsemusterapeutin ohjausta toivottiin sekä tietoa 

hyvästä ja edullisesta ruuasta, mutta myös käytännön ruoanvalmistusohjausta.  Mielenterveysteemoja 

kaivattiin luentojen muodossa, aiheena voisivat olla mm. elämänkulkuun liittyvät kriisit sekä ravinnon 

vaikutus mielialaan.  

 

Ystäviä ja ryhmätoimintaa pidettiin tärkeinä, ryhmässa jokaisen ääni tulee kuulluksi. Ryhmätoiminta pitää 

miehet virkeinä: sosiaalisuus, hyvä olo ja ryhmässä tapahtuvat kontaktit koettiin tärkeiksi. Miehet haluavat 

olla toimijoita ja osallistua ryhmiin, joilla ylläpidetään ryhmähenkeä ja hyvää mieltä. Kaikki miehet näkivät 

tulevaisuutensa myönteisesti. He pitivät tärkeänä tietää Miehinen Juttu hankkeen toiminnoista ja 

tiedotuskanavaksi ehdotettiin radio Perämerta, jota he kuuntelevat säännöllisesti. Myös järjestöjen kautta 

tieto hankkeen toiminnoista leviää miehille hyvin.  

 

Nuorilta miehiltä nousi useita mietteitä. Osalle nuorista oma tulevaisuus vaikutti selvältä ja osalle se oli 

epävakaa tai epävarma. ”Parasta olisi löytää se oma juttunsa” ja saada apua ja tukea tulevaisuutensa 

rakentamiseen, esimerkkinä asunnon saamiseen. Nuoret kaipasivat tietoa harrastuksista ja 

harrastusmahdollisuuksista, jotka olisivat sopivia hintatasoltaan ja vaikeusasteeltaan eli edullisuutta ja 

helppoutta toivottiin. ”Harrastusten myötä saisi jotain jäsennystä arkeen, pääsisi pois neljän seinän sisältä 

ja saisi laajennettua omaa sosiaalista verkostoa”. 

 

6 Kohderyhmien yhteinen työpaja 

 

Molemmille kohderyhmille suunnattu avoin tapahtuma pidettiin Kemin sisäsatamassa ja sinne kutsuttiin 

osallistujia lehti-ilmoittelun, radion ja lehtien menoinfojen, tiedotteiden ja sähköpostin välityksellä. 

Sähköposti oli suunnattu nuorten työpajatoiminnan ohjaajille, etsivään nuorisotoimintaan ja 

työvalmennussäätiön työntekijöille, jotta he informoivat asiaa eteenpäin. Ikääntyneiden osalta 

sähköposteja laitettiin eri eläkeläisjärjestöjen puheenjohtajille. Tapahtuma oli suunniteltu toiminnalliseksi 

ulkoilupäiväksi, jossa yhdessäolon, ulkopelien ja makkaranpaiston aikana keskustellen kootaan ajatuksia 

osallistujille merkityksellisistä asioista ja heidän toiveistaan ja tarpeistaan hankkeen osalta. Tapahtumaan 
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oli ”vetonaulaksi” pyydetty paikalle Lapin pelastuslaitoksen henkilökuntaa esittelemään palo- ja 

pelastuskalustoa ja kertomaan pelastustoiminnasta.  

Tapahtuman aluksi kokoonnuttiin Sataman Tähden alakerran tiloihin, jossa hanketyöntekijät kertoivat 

hankkeen taustaa ja jo suunniteltua tulevaa toimintaa Kemissä. Ikääntyneet olivat lähteneet kuulemaan 

hankkeesta ja selkeästi ulkoilemaan, heitä ei sään epävakaisuus häirinnyt. Ikääntyneet ryhmäytyivät pian ja 

ulkopelit olivat heistä mukava seurustelu – ja toimintamuoto yhdessäoloon. Ikääntyneiden osalta 

keskustelua oli koko pelien ajan ja pelejä aikaisemmin pelanneet opastivat myös muita pelien pelaamisessa. 

Aikaisemmin pelanneet kertoivat myös toisille osallistujille, missä Kemissä kokoontuu muun muassa 

betanquen ja boccian pelaajia. 

Tapahtumassa oli tarkoituksena saada nuoremmat ja ikääntyneet toimimaan yhdessä, mutta nuorempien 

tullessa tapahtumaan myöhemmin oli luontevampaa kertoa heille myös ensin hankkeesta ja lähteä sen 

jälkeen mukaan muuhun toimintaan. Nuotion äärellä ja palokunnan esittelyn aikana molemmat ryhmät 

olivat yhdessä. Havaintona oli, että 60 + miesten kesken oli koko ajan keskustelua ja ajatustenvaihtoa ja 

nuoremmat miehet olivat enemmän itsekseen. Nuoremmatkin osallistuivat mielellään pelien pelaamiseen 

ja palokunnan kalustoesittely oli nuorten mielenkiinnon kohteena. 

Kysyttäessä, mitä kautta osallistujat saivat tiedon tapahtumasta, oli selkeä jakaantuminen kohderyhmien 

välillä. Ikääntyneet olivat nähneet tapahtuman lehti- ilmoittelun perusteella ja kuulleet Radio Perämeren 

kautta. Nuoret miehet olivat Kemin työpajan nuoria ja he olivat tulleet ohjaajan kanssa ryhmänä 

tapahtumaan. Työpajan ohjaajan mukaan nuoret lähtevät tapahtumaan mieluummin ryhmänä ja ryhmän 

tuki yleensäkin osallistumisiin on tärkeää.  

 

60 + miesten keskusteluissa nousi esiin, että ”kotiin ei saa jäädä makaamaan”. Eläkkeelle jäännin jälkeen 

on vaarana, ettei tule lähdettyä minnekään. Tarvitaan yhteisiä tilaisuuksia, jonne voi vapaasti tulla. Osa 

ikääntyneistä kuului johonkin järjestöön, osalla ei ollut säännöllisiä ryhmiä tai kerhoja.  Eläkeläisjärjestöjen 

katsottiin olevan monesti jonkin tietyn kohderyhmän, joten ”vapaata” ryhmätoimintaa ja tapahtumia 

toivottiin. Keskusteluissa nousi esiin liikunnan merkitys, osa osallistujista piti ravintoasioita tärkeinä 

itselleen.  Fyysisen terveyden koettiin vielä olevan kohtalainen, mutta haasteena ja toiveena koettiin, että 

pystyisi ikääntymään suhteellisen hyvävoimaisena.  Ikääntyneitä kiinnosti oman kunnon testaaminen ja 

terveystarkastukset, niihin ei ole eläkkeelle jäännin jälkeen tullut lähdettyä. Keskusteluissa nousi esiin, että 

hankkeen aikana he toivoisivat, että hankkeen osalta voitaisiin tulla eri eläkeläisjärjestöihin kertomaan 

terveyteen, ravitsemukseen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista.  

Työpajapalautteen vapaissa osioissa kysyttiin millaisia toiveita eri toimintoihin on, millaisiin ryhmiin haluaisi 

osallistua ja mitä muuta hankkeeseen liittyvää haluaisi sanoa. Palautteita ja toiveita kerättiin nuotiolla 

makkaranpaiston ja tapahtuman päätteeksi. Palautteista ei käy ilmi ovatko vastaajat nuorempia vai 60 + 

ikäisiä.  Palautteissa toivottiin ravitsemusterapeutin käyntejä eri ryhmille, joihinkin vastauksiin oli laitettu 

toivottu järjestökin. Pelejä toivottiin pelattavan, leikkimielisiä helppoja pelejä. Myös pelejä kilpailun 

merkeissä toivottiin.    

Yhdessä oloa ja toisten tuntemista kaivattiin. Yhdessä oloa toivottiin yhteislaulujen, kuntoutuksen ja 

liikkumisen muodoissa.  Luontoretkiä toivottiin, ehdotuksissa oli tutustumista Sarven saareen ja Isohaaran 
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lohennousuun. Myös yhtiöihin tutustumista ehdotettiin. Tästä ulkoilutapahtumasta oli annettu palautetta, 

että ”tapahtuma oli mukava ja raikas kokemus”.  

 

7 Lopuksi 

 

Työpajojen kokonaisuuskuvaksi jäi positiivisuus ja kohderyhmän tahtotila vaikuttaa omaan arkeen. 

Vertaisuus koettiin erityisen tärkeänä hyvinvointiin vaikuttavana asiana. 60 + miehillä vertaisuuden nähtiin 

olevan harrastusten puitteissa; nuorilla miehillä enemmän ohjatun toiminnan muodossa. Miehet lähtevät 

helpommin mukaan vertaisten kanssa ja yhdessä tekeminen yhdistää molempia kohderyhmiä. Yhdessä 

tekeminen ja sen ohjaus ovatkin keskeisin anti työpajoissa: miten löytää kohderyhmälle mielekästä ohjattua 

yhteistä tekemistä vertaisryhmässä.  

 

Perinteiset toimintaympäristöt, kuten laavulla nuotion ääressä oleminen tai kalastus, näyttävät olevan 

edelleen luontevia toimintaympäristöjä kohderyhmälle. Nuoret miehet toivat työpajoissa esille myös taide- 

ja kulttuuriharrastukset. Näiden kautta hyvinvoinnin koettiin pysyvän tai paranevan. Vertaistuki ja toiminta 

luovat mahdollisuuden myös keskustelulle ja siinä käytävälle asiapohdinnalle. Toiminnan lomassa 

keskustellaan arjesta, elämästä ja omista tuntemuksista ”siinä sivussa”. Tämä on ohjauksen vaativin, mutta 

antoisin elementti. Sosiaalista hyvinvointia voidaan siis hyvin kehittää vertaistoiminnan kautta. Perhe- ja 

työelämän rakennemuutokset ovat luoneet omat haasteensa kohderyhmälle; myös miestyön osaamisen 

näkökulmien näkymistä ohjauksessa voidaan pohtia.  

 

Seuraavat asiat nousivat kohderyhmiltä toiveiksi hankkeelle: 

 tapahtumia vapaan ja mukavan yhteisolon merkeissä, kuten luontoretkiä, laavutapahtumia 

 tietoutta harrastus- ja kulttuurimahdollisuuksista (nuoret Tornio) 

 helpon sekä edullisen ruuan tekemisestä 

 tietoutta terveellisestä ravinnosta 

 ravitsemusterapeutin vierailuja ryhmiin tai yksilöllistä ohjausta 

 erilaisia terveys- ja kuntomittaustapahtumia 

 


