
Miehinen juttu: hankkeen päätösesittely ja  

miesten terveyden edistämisen – oppaan julkaisutilaisuus 

 
 

Miehinen juttu -hankkeen tarkoituksena oli edistää nuorten miesten ja aikamiesten 

(16-29 ja 60 + vuotiaat) osallisuutta oman hyvinvointinsa lisäämiseksi ja ehkäistä 

syrjäytymistä kehittämällä alueellista yhteistyötä vahvistamalla ennaltaehkäisevää 

toimintaa, saattamalla varhaisen puuttumisen ja tuen menetelmät laajasti yhteiseen 

käyttöön. Lisäksi tarkoituksena oli hyödyntää alueilla jo tehtyä kehittämistyötä ja 

tuloksia. Hankkeen kehittämisen painopisteet rakentuivat yksilön hyvinvoinnin 

edistämiselle huomioiden kuntalaisten osallistuminen ja osallisuus, henkilöstön 

osaamisen ja palveluprosessien toimivuus ja kuntien hyvinvointikertomusten 

tuottaman tiedon hyödyntämiselle.  

 

Miehinen juttu – oppaassa mallinnetaan terveysyhteistyötä, verkostoitumista ja 

toimintamallien kuvaamista erilaisten asiantuntija-artikkeleiden kautta. Hyvien 

käytäntöjen kautta on vahvistettu toimijoiden osaamista terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämistyössä. 

 Toteutetut tapahtumat hankkeessa ovat tukeneet kuntalaisten osallisuutta ja 

omatoimisuutta itsestään huolehtimisessa. 

 Toimijat ovat verkostoituneet alueellisesti. 

 Hankkeen päättyessä toiminta jatkuu: koulutuksien, erilaisten ryhmien, 

hyvinvointitapahtumien ja verkostoitumisen kautta kentälle jää tietoa, 

osaamista ja muutoksen siemeniä terveyden edistämiseen sekä 

sukupuolisensitiivisempään työhön.  

 Miehinen juttu – opas sopii miehille omahoidon edistämiseen ja se on 

hyödynnettävissä laajemmin Meri-Lapin alueen kuntien terveyden 

edistämisessä ja koulutuksissa. 

Hankkeen päätösesittely, jossa opas julkaistaan sekä kerrotaan hankkeen 

toiminnoista, tapahtuu: 

 

 

 

 



 

 

VALAKIAT - kumppanuustapahtumassa Torniossa 10.11. 

klo 13.00–19.00. Tervetuloa tutustumaan hankkeen tuloksiin sekä  

uutteen Miehinen juttu - oppaaseen.   

Oppaan esittelytilaisuudet ovat klo 14.00, 15.00 ja 16.00. 

 

Paikka: Elämystehdas Lappari, Vesaisenkatu 1, Tornio. 

 

 



Kuvia Lapin AMK:n kumppanuustapahtumasta &  

hankkeen päätöstapahtumasta

 



 

 

 

 



Päivän aikana Miehinen juttu – hankkeen osastolla kävi noin 120 katsojaa. 

Kiinnostuksen kohteena oli mm. Miehinen juttu -opas ja Miehen Huoltokirja. 

 

 

 



 

Innokkaat esittelijät: Lapin amk:n lehtori Arja Meinilä ja Miehinen juttu –hankkeen 

projektipäällikkö Lea Leminaho.  

 



Esittelypöydässä jatkuvana esityksenä pyöri niin hankkeessa toteutuneet toiminnot 

kuin toiminnoista kuvatut videot.   

 

 

 



 

 
 

 

Käden puristusvoiman mittaukset innostivat     
 

 

 

 
 

 

Lapin amk:n Hyvinvointipysäkin opiskelijat kertoivat Hyvinvointipysäkin 

toiminnasta ja tekivät käden puristusvoiman mittauksia.  



 
 

 

Tapahtumassa rehtori Martti Lampela Lapin AMK:sta toivotti osallistujat 

tervetulleeksi.  

 

 

 

 
 



 
 

Kokeilukulttuuri, ketteryys ja yhteisöllisyys - tulevaisuuden menestystekijät. 

Esiintyjänä Sani Leino, Laurea Entrepreneurship Societyn perustaja ja Espoon 

Yrittäjien hallituksen jäsen. 

 

 


