
Hyvinvointia ruoasta –

ryhmämalli ja ohjaajan opas



Hyvinvointia ruoasta –ryhmien tavoite ja kohderyhmä

• Hyvinvointia ruoasta –ryhmässä opetellaan 

valmistamaan terveellistä, helposti 

valmistettavaa ja edullista arkiruokaa. 

Ruoanlaiton ja yhdessä ruokailun lomassa 

osallistujat saavat tietoa terveyttä edistävästä 

ravitsemuksesta ja arjen hyvistä valinnoista 

sekä jokaisen kerran ruokareseptit kotiin 

vietäväksi.



Hyvinvointia ruoasta –ryhmätoiminta

6 ryhmätapaamista

 Tästä se lähtee!

 Säännöllisellä syömisellä rytmiä päivään

 Säästöjä ruokakuluihin

 Mikä ohjaa ruokatottumuksiani?

 Terveyttä kasviksista

 Omat valintani jatkossa

 ½  ja 1v ryhmän aloittamisesta 

hyvinvointitapaamiset

• Hyvinvointia ruoasta –ohjaajan opas sisältää 

valmiin ohjelmarungon ja materiaalit 

Hyvinvointia ruoasta –ryhmän ohjaamiseen.

https://www.proagriaoulu.fi/fi/arjen-sankarit-ohjaajan-opas/

https://www.proagriaoulu.fi/fi/arjen-sankarit-ohjaajan-opas/


Tapaamiskertojen kulku

1. Kahvit, kuulumiset ja kotitehtävien läpikäynti

2. Lyhyt johdattelu päivän teemaan

3. Valmistettavien ruokien reseptien läpikäynti ja työnjako

4. Käytännön ruoanvalmistus joko yksilötöinä tai pareittain

5. Yhdessä syöminen

6. Yhdessä lopputöiden tekeminen

7. Yhteenveto tapaamisesta, keskustelua ja mahdollisten 
tehtävien tekeminen ja kotitehtävien jakaminen

Ohjaaja voi suunnitella päivän sisällön ja aikataulun ryhmän 
ja tilanteen mukaan sopivaksi.



Arjen sankarit –video, https://youtu.be/ANc7Nn-JPsg
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Videolla kuvataan 

toimintaa yhdeltä 

Hyvinvointia ruoasta -

ryhmätapaamiselta

https://youtu.be/ANc7Nn-JPsg


Tapaamiskertojen teemat ja 

kotitehtävät



1. Tapaamiskerta: Tästä se lähtee!
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1. tapaamiskerralla tarkoituksena 

on, että ryhmäläiset pääsevät tutustumaan 

toisiinsa ja ohjaaja esittelee Hyvinvointia 

ruoasta -ryhmän toiminnan ja aikataulun.

Tutustuminen tapahtuu ruokakuvakorttien 

avulla. Tapaamisella toteutetaan makuraati,

jossa maistellaan sesongin kasviksia, 

juureksia, hedelmiä tai marjoja. Lisäksi 

osallistujat täyttävät Sydänliiton 

Syömistottumustestin (kts. seuraava dia).

Kotitehtävä:

Keittiövälineiden kartoittaminen



Työvälineitä ravitsemusohjaukseen:

Testaa syömistottumuksesi
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• Syömisen hallinta ja ruokatottumukset vaikuttavat terveyteen ja 

elämänlaatuun. Syömiseen ja ruokaan liittyvien valintojen 

vaikutukset voi tuntea joka päivä muun muassa vireytenä ja 

jaksamisena. Pitkän ajan vaikutukset näkyvät esimerkiksi 

painossa. Jo yksi pieni muutos ruokatottumuksissa voi lisätä 

hyvinvointia.

• Valitse jokaisesta kohdasta yksi vaihtoehto, joka vastaa tapojasi 

parhaiten. Vertaa, miten saat vihreitä, sinisiä ja punaisia 

vastauksia. Tällöin huomaat, mitkä asiat syömistottumuksistasi 

ovat jo kunnossa ja mihin asioihin voisit kiinnittää huomiota.

• Testaa syömistottumuksesi täytetään Hyvinvointia ruoasta –

ryhmän 1. ja viimeisellä eli 6. tapaamiskerralla



1. ryhmätapaamisella 

Kartoita keittiövälineesi -

kotitehtävä



2. Tapaamiskerta: Säännöllisellä syömisellä rytmiä päivään

2. tapaamiskerralla tarkoituksena 

on oppia säännöllinen ruokarytmi, 

tutustua ruokakolmioon ja opetella 

koostamaan annos lautasmallin mukaisesti.

Tapaamiskerralla valmistetaan 

yhdessä aamupalaruokia ja keskustellaan 

samalla aamiaisen merkityksestä. Lisäksi

keskustella omista ruoanlaittotaidoista ja arjen 

Syömistottumuksista.

Kotitehtävä (kts. seuraava dia):

Oma Hyvinvointilupaukseni

Vuorokausirytmini



2. ryhmätapaamisella Oma 

hyvinvointilupaukseni –kotitehtävä.

Omista hyvinvointiteoista keskustelleen 

eri ryhmäkerroilla kuulumisten 

yhteydessä.

Viimeisellä eli 6. tapaamiskerralla 

keskustellaan, miten hyvinvointiteot 

jatkuvat ryhmän jälkeen.



Vuorokausirytmini-

kotitehtävä



3. Tapaamiskerta: Säästöjä ruokakuluihin

3. tapaamiskerralla tarkoituksena 

on oppia kiinnittämään huomiota ruokakuluihin

ja vähentää ruokamenojen kustannuksia 

laadusta tinkimättä.

Tapaamiskerralla valmistetaan ruokaa huomioiden 

yleisimmät hävikkiruoka-aineet. Reseptivihkossa

on myös huomioitu raaka-aineet, joita saadaan 

usein esimerkiksi eri kuntouttavan työtoiminnan 

työpajoille lahjoituksena kauppojen hävikkien 

myötä.

Kotitehtävä (kts. seuraava dia):

Kauppakuitit talteen -kotitehtävä
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3. ryhmätapaamisella Kuitit 

talteen –kotitehtävä

Kuitteja kerätään 1-2vk:n 

ajalta



4. Tapaamiskerta Mikä ohjaa ruokailutottumuksiani?

4. tapaamiskerralla tarkoituksena 

on oppia tunnistamaan syömistä sääteleviä 

tekijöitä ja tulkitsemaan oman kehon viestejä.

Tapaamiskerralla ällä kertaa valmistetaan 

ruokia Maa- ja kotitalousnaisten Mitä meillä on 

ruokana -oppaasta. Opas sisältää helppoja ja 

edullisia arkiruokia ja esimerkkiruokalistan 

kahdelle viikolle.

Kotitehtävä (kts. seuraava dia):

Nälkämittari



3. ryhmätapaamisella 

Nälkämittari–kotitehtävä

Nälkämittaria täytetään 3 pv:n ajalta



5. Tapaamiskerta: Hyvinvointia kasviksista 

5. tapaamiskerralla kasvisten käytön 

lisäämiseen kannustaminen.

Tapaamiskerralla valmistetaan 

kasvispainotteisesti ruokia, reseptit ovat 

Ruokatreffit keittiössä- aineistosta. Näissä 

ohjeissa on piilotettuina kasviksia ja samalla 

voidaan puhua siitä, miten kasviksia voi 

ujuttaa osaksi arkiruokia.

Kotitehtävä (kts. seuraava dia):

Kasvispassi



5. ryhmätapaamisella 

Kasvispassi-kotitehtävä



6. Tapaamiskerta: Omat valintani jatkossa

6. tapaamiskerralla tarkoituksena 

On onppia lukemaan pakkausmerkintöjä ja 

tekemään terveellisempiä ja edullisempia 

ruokavalintoja .

Viimeisellä kerralla valmistetaan helppoja, 

monelle maistuvia arkiruokia. Lisäksi 

osallistujat täyttävät Sydänliiton 

Syömistottumustestin (kts. seuraava dia). 

Osallistujat arvioivat, onko tapahtunut 

muutoksia syömistottumuksissa ryhmän 

aikana.
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6. ryhmätapaamisella osallistujat täyttävät 

Testaa syömistottumuksesi –testin ja 

arvioivat, onko tapahtunut muutoksia 

ryhmän aikana.



Käytännön vinkkejä ryhmien toteutukseen 

• Suositeltava ryhmäkoko on noin 4-6 miestä.

• Ryhmien ohjaamisessa on suositeltavaa olla mukana 2 ohjaajaa.

• Ryhmät kokoontuvat tilassa, josta löytyvät ruoanvalmistusvalmiudet. 

• Kustannukset n. 50-60 €/tapaaminen.

• Ohjaajan tulee varata aikaa myös tapaamiskertojen valmisteluihin ja 

jälkitöihin kuten keittiön siivoukseen. 

• Arjen sankarit –ohjaajan opas toimii ohjaajan taustamateriaalina ja tukena. 

Lisäksi oppaasta löytyy täydentävää tietoa ryhmäkertojen tueksi. 

• Yhdessä tekeminen kiireettömässä ympäristössä luo mukavan tunnelman 

tapaamiskerroille!



Lisätietoja:

• www.oys.fi/Arjen-sankarit

• www.proagriaoulu.fi/fi/arjen-sankarit/

• Facebook / Arjen sankarit –hanke

• IG: @arjen_sankarimiehet

• PPSHP:

Sirpa Hyyrönmäki

projektikoordinaattori

p. 040 505 7836

sirpa.hyyronmaki@ppshp.fi

Leea Järvi

ravitsemusterapeutti

p. 040 757 6711

leea.jarvi@ppshp.fi

• Oulun maa- ja kotitalousnaiset:

Kaisa Myllykangas

ruoka-asiantuntija

p. 0400 399 865

kaisa.myllykangas@maajakotitalousnaiset.fi

Essi Keränen

ruoka- ja elintarvikeasiantuntija

p. 041 730 9058

essi.keranen@maajakotitalousnaiset.fi
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