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Johdanto

Tässä käsikirjassa kuvataan toimintamalli, joka on kehitetty Arjen 
sankarit, miehet kuntoon ja työllistymisen polulle -hankkeessa 
vuosina 2020-2022.  

Käsikirja sisältää käytännönläheisiä ohjeita ja materiaalia, jotka ovat 
avuksi, jos haluat Arjen sankarit -toiminnan käyntiin omassa 
organisaatiossasi. Arjen sankarit -toiminta soveltuu kaikenikäisille 
aikuisille osana kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalista kuntoutusta 
sekä mielenterveyden palveluita.

Käsikirja sisältää myös ohjeita siitä, miten kehität yhteistyötä sosiaali-
ja terveyspalvelujen, työllisyyspalvelujen, järjestöjen ja kuntien 
ammattilaisten välillä.



Arjen sankarit -toiminnan tavoitteet ja periaatteet

Arjen sankarit –toiminnan tavoitteena on

• parantaa työelämän ulkopuolella olevien, työikäisten miesten 
hyvinvointia ja toimintakykyä. Miehiä ohjataan terveellisiin 
ruokatottumuksiin ja elintapoihin sekä arjen hallintaan. 

• kehittää monitoimijaista yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen, 
erityisesti kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen sekä 
työllisyyspalvelujen, järjestöjen ja kuntien, erityisesti liikuntapalvelujen 
välillä.

Arjen sankarit –toimintamalli tarjoaa työvälineitä ja tuo 
suunnitelmallisuutta kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen 
kuntoutuksen sekä terveydenhuollon ammattilaisten elintapaohjaustyöhön. 
Malliin sisältyvä ryhmätoiminta on toiminnallista ja sisältää mm. 
ruoanvalmistusta ja ohjattua liikuntaa. Ryhmässä ruoanlaitto ja sen lomassa 
terveellisistä elintavoista keskustelu tukee osallistujien työkyvyn 
paranemista. Ohjattu liikunta ja yksilölliset ohjeet auttavat vähän liikkuvia 
miehiä lähtemään liikkeelle ja mahdollisesti löytämään itselleen mieluisen 
liikuntaharrastuksen.

Arjen sankarit -toimintamalli toimii esimerkkinä eri yhdyspinnoilla 
toteutuvasta yhteistyöstä, jossa tuetaan syrjäytymisvaarassa olevia ja 
terveydenhuollon elintapaohjauksen ulkopuolelle jääviä henkilöitä 
terveellisiin elintapoihin ja arjen hallintaan. Toimintamalli on kehitetty 
työikäisille miehille, mutta se soveltuu kaikenikäisille aikuisille sukupuolesta 
riippumatta. 



Arjen sankarit, ravitsemusterveyden edistämisen ja kuntoutumisen polku

Arjen sankarit, ravitsemusterveyden edistämisen 
ja kuntoutumisen polku on vuoden kestävä 
elintapavalmennuksen kokonaisuus, joka koostuu 
toiminnallisista ryhmätapaamisista, 
omatoimijaksoista ja vertaistuesta.

Miesten tukena on moniammatillinen ja -alainen 
työryhmä. 

Elintapavalmennus on osa asiakkaan työllistymistä 
edistäviä toimia tai voi olla ensimmäinen askel 
työllistymisen polulla.



Arjen sankarit –toiminta kuntouttava työtoiminnan 
ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa

Työikäinen työelämän ulkopuolella oleva mies asioi luonasi TE- / työllisyys- / 
kuntouttavissa tai sote-palveluissa. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä 
tunnistat yhdessä asiakkaan kanssa tarpeen elintapavalmennukselle.

Asiakkaan polku käynnistyy Hyvinvointia ruoasta - tai Hyvä arki -ryhmällä. 
Ryhmät ovat toiminnallisia, joissa osallistujat saavat eväitä oman 
hyvinvointinsa edistämiseen. Ryhmämallit sisältävät tehtäviä osallistujille, 
joiden tarkoituksena on auttaa ryhmässä opittujen asioiden sovittamista 
osaksi omaa arkea. Tehtävien avulla osallistuja tulee tietoisemmaksi omista 
suhtautumistavoista, tiedoista ja taidoista, mikä luo pohjan uuden tiedon 
omaksumiselle ja uusien taitojen oppimiselle. Lisäksi tehtävät auttavat oman 
arjen suunnittelussa.

 Kartoita, onko kunnassasi tarjolla Hyvinvointia ruoasta - tai Hyvä arki -
ryhmätoimintaa kuntouttavan työtoiminnan tai sosiaalisen 
kuntoutuksen palvelussa. 

 Tarjoa asiakkaalle mahdollisuus osallistua ryhmätoimintaan. 

 Kirjaa elintapavalmennuksen tavoitteet asiakkaan aktivointi-/ 
asiakassuunnitelmaan. 

 Sovi asiakkaan lähettämisestä Hyvinvointia ruoasta - tai Hyvä arki -
ryhmään.



Hyvinvointia ruoasta  -ryhmätoiminta

Hyvinvointia ruoasta -ryhmässä opetellaan valmistamaan terveellistä ja edullista 

arkiruokaa. Ruoanvalmistuksen ja yhdessäolon lomassa keskustellaan 

terveellisistä elintavoista. Osallistujat saavat tietoa terveyttä edistävästä 

ravitsemuksesta ja arjen hallinnasta sekä jokaisen kerran ruokareseptit ja pieniä 

kotitehtäviä. 

Hyvinvointia ruoasta -ryhmätoiminta sisältää 6 tapaamiskertaa 2-3 kk:n 

ajanjaksolla. Yhden ryhmätapaamisen kesto on 4 tuntia. Suositeltu ryhmän koko 

on 4-6 miestä.

 Tästä se lähtee -aloitustapaaminen

 Säännöllisellä syömisellä rytmiä päivään

 Säästöjä ruokakuluihin

 Mikä ohjaa ruokailutottumuksiani

 Terveyttä kasviksista

 Omat valintani jatkossa

Tutustu Hyvinvointia ruoasta -ryhmämalliin ja Arjen sankarit -videoon (2:48)

Hyvinvointia ruoasta -ohjaajille on laadittu ohjaajan opas. Opas sisältää 

taustatietoa miesten ravitsemuksesta, teoriatietoa terveellisistä 

ruokailutottumuksista sekä valmiin ohjelmarungon ja ohjeet Hyvinvointia 

ruoasta -ryhmän toteuttamiseksi.

Tutustu Hyvinvointia ruoasta -ohjaajan oppaaseen ja materiaaleihin

https://www.ppshp.fi/dokumentit/Koulutusmateriaali%20sislttyyppi/Arjen%20sankarit%20Hyvinvointia%20ruoasta%20ryhm%C3%A4ohjausmalli%20200422.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ANc7Nn-JPsg
https://www.proagriaoulu.fi/fi/arjen-sankarit-ohjaajan-opas/


Hyvä arki -ryhmätoiminta

Hyvä arki -ryhmässä osallistuja saa tietoa terveellisistä elintavoista ja 

lisänä on ruoanvalmistusta. Tekemisen ja asiantuntija-alustusten lomassa 

keskustellaan terveellisistä elintavoista. Ryhmäläiset saavat Hyvää arkea -

työkirjan. Kirjassa on tehtäviä oman muutostyöskentelyn tueksi. Jokaisella 

ryhmätapaamisella yhdessä valmistetaan ja nautitaan välipala. 

Ryhmämalli on kehitetty Sydänliiton Tulppa-ryhmäohjausmallista.

Hyvä arki -ryhmä sisältää 8 tapaamiskertaa 2-3 kk:n ajanjaksolla. Yhden 

ryhmätapaamisen kesto on 3-4 tuntia. Suositeltu ryhmän koko on 4-6 

miestä. 

 Ryhmä tutuksi, makupaloja terveistä elintavoista ja hyvästä arjesta 

 Mielen hyvinvointi

 Hyvinvointini avaimet

 Avain hyvää arkeen ja terveyteen

 Syöminen

 Omat ruokavalinnat käytännössä

 Liikkuminen 

 Miten tästä eteenpäin? 

Tutustu Hyvä arki -ryhmämalliin ja Hyvää arkea -työkirjaan

https://www.ppshp.fi/dokumentit/Koulutusmateriaali%20sislttyyppi/Hyv%C3%A4%20arki%20ryhm%C3%A4malli.pdf
https://www.ppshp.fi/dokumentit/Hoitoohje%20sislttyyppi/201201_hyvaa-arkea-tyokirja_TO-PRINT%20(1).pdf


Hyvinvointitapaaminen 6kk

Puoli vuotta Hyvinvointia ruoasta - tai Hyvä arki -ryhmän aloittamisesta 

ohjelmassa on Hyvinvointitapaaminen. Teemana on Hyvinvointirata. Rata 

sisältää rastipisteitä hyvinvoinnin eri osa-alueilta:

 Viikon elintapateko

 Ideoita omaan arkeen, ravitsemuksen nelikenttä

 Oma uneni -harjoitus

 Mitä voisin parantaa?

 Miten liikut mieluiten? (lisärasti)

Hyvinvointiradan päätteeksi osallistujat täyttävät Oma 

hyvinvointilupaukseni -lomakkeen. Lomakkeelta osallistujat valitsevat teon, 

jonka toteutumista seuraavat jatkossa omassa arjessa. Lopuksi käydään 

yhteistä keskustelua ryhmästä ja sen annista. Miettimällä henkilökohtaisen 

hyvinvointiteon itselleen, asiakkaan on helpompi nähdä ryhmässä 

käsiteltyjen teemojen yhteys omaan arkeensa. Hyvinvointiteon tekeminen 

jatkaa luontevasti kurssin keskeistä teemaa, omasta hyvinvoinnista 

huolehtimista.

Miten toteutan Hyvinvointiradan?

 Hyvinvointiradan rastipisteet

https://www.proagriaoulu.fi/files/arjen-sankarit/oma_hyvinvointilupaukseni_uusi.pdf
https://www.proagriaoulu.fi/fi/hyvinvointirata/
https://www.proagriaoulu.fi/fi/hyvinvointirata/


Oma hyvinvointini –työpaja 12kk

Vuoden kuluttua Hyvinvointia ruoasta - tai Hyvä arki -ryhmän 
aloittamisesta järjestetään hyvinvointitapahtuma / oma hyvinvointini 
-työpaja. 

Tapahtuma suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisten 
toimijoiden kanssa (kunnan hyvinvointipalvelut, sote-palvelut, 
järjestöt ja yksityiset toimijat). 

Tapahtuman sisältö rakentuu hyvinvoinnin eri teemoihin liittyvistä 
alustuksista / näyttelyistä ja yhdessä kahvittelusta. Mahdollisuuksien 
mukaan tapahtumassa on ruoanvalmistusta ja terveysmittauksia.



Muut elementit polulla

Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus saada terveysmittauksia ja arvion työ- ja 
toimintakyvystä ryhmän alussa sekä 6kk ja 12kk hyvinvointitapaamisilla.

Terveysmittaukset

Terveysmittaukset voidaan toteuttaa osana työttömien terveystarkastusta 
tai erillisenä mittaustapahtumana esim. ryhmätapaamisen yhteydessä. 
Terveysmittaukset toimivat motivaattorina elintapamuutoksessa. 
Mittauksilla voidaan seurata tapahtuneita muutoksia mitatuissa arvoissa. 
Terveysmittaukset: pituus, paino, BMI, vyötärön ympärys, verenpaine, 
verensokeri, diabetesriskitesti.

Työ- ja toimintakykyarvio

Työ- ja toimintakykyä arvioidaan Kykyviisari-kyselyllä. Kykyviisari® on 
maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. 
Kykyviisarin avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä 
vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Kykyviisari mahdollistaa myös työ- ja 
toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, jos arviointi 
toistetaan. Kykyviisari on saatavilla usealla eri kielellä.

Asiakas voi täyttää Kykyviisari-kyselyn ilman, että hän käy 
palautekeskustelun ammattilaisen kanssa. Suositeltavaa on, että kysely on 
osa asiakkaan työllistymisen polkua, jolloin keskustelun toteuttaa esim. 
kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja tai työllisyyspalvelujen ammattilainen.

https://sivusto.kykyviisari.fi/


Arjen sankarit –toiminnan arviointi ja 

palautteen kerääminen

Toimintamallin juurruttaminen onnistuu, kun eri toimijat ja palvelun 
käyttöönottajat osallistetaan toimintamallin kehittämiseen ja järjestetään 
tarvittava tuki toimintamallin käyttöönotolle. Toimintamallin jatkuvuuden 
kannalta oleellista on, että toimintamallin osaset otetaan osaksi työllistymistä 
edistäviä ja kuntouttavia palveluja sekä mahdollistetaan riittävät resurssit 
toiminnan järjestämiseen kuntouttavassa työtoiminnassa ja sosiaalisessa 
kuntoutuksessa. Toiminnan vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaaminen 
edistävät toimintamallin juurruttamista. Lisäksi toiminnan juurruttaminen 
edellyttää aktiivista ja säännöllistä tiedottamista sekä toimintamallin 
päivittämistä yhteistyössä verkoston kanssa.

Toiminnan järjestäminen edellyttää, että asiakkaan tarve 
elintapavalmennukselle tunnistetaan ja kartoitetaan. 

Jotta Arjen sankarit -toiminta saadaan käyntiin, on kuntouttavan 
työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluista vastaavan johdon ja 
käytännön työhön osallistuvien ammattilaisten hyvä kokoontua yhteen, 
suunnitella toiminta ja sopia käytännön järjestelyistä. Myös siitä, miten 
toimintaa arvioidaan, on hyvä sopia. Arviointia kannattaa tehdä säännöllisin 
väliajoin. Arvioinnin voi tehdä esim. SWOT-
nelikenttäanalysointimenetelmällä, jonka avulla saa hahmotettua toiminnan 
vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat. Kun toimintamallia 
kehitettiin Arjen sankarit -hankkeessa, arviointia varten koottiin 
arviointimatriisi.



Ryhmätoiminnan arvioimiseksi voit kerätä osallistujilta palautetta alla 

olevilla kyselyillä Hyvinvointia ruoasta ja Hyvä -arki ryhmistä.

Hyvinvointia ruoasta -palautelomake:

1. Kuinka hyödylliseksi koit Hyvinvointia ruoasta -ryhmän 

kokonaisuudessaan? (1 = ei hyödyllinen – 5 = erittäin hyödyllinen) 

2. Arvioi Hyvinvointia ruoasta -ryhmätoiminta (1=täysin eri mieltä –

5=täysin samaa mieltä)

 Ryhmän sisältö vastasi odotuksiani ja toiveitani 

 Saamani tieto oli minulle hyödyllistä 

 Ryhmään osallistuminen motivoi minua syömään terveellisesti 

 Ryhmään osallistuminen motivoi minua laittamaan ruokaa 

 Tunsin, että tulin ymmärretyksi ryhmässä

 Tunsin, että minua tuettiin riittävästi ryhmässä

 Tunsin olevani hyvin mukana ja aktiivinen ryhmässä 

 Ateriarytmini on muuttunut parempaan suuntaan 

 Ryhmässä sain vinkkejä arjen hallintaan 

 Vetäjät onnistuivat hyvin ryhmän vetämisessä



Hyvä arki -ryhmän palautelomake:

1. Kuinka hyödylliseksi koit Hyvä arki -ryhmän kokonaisuudessaan? (1 = ei 

hyödyllinen – 5 = erittäin hyödyllinen). 

2. Arvioi Hyvä arki -ryhmätoiminta (1=täysin eri mieltä – 5=täysin samaa 

mieltä)

 Ryhmän sisältö vastasi odotuksiani ja toiveitani 

 Saamani tieto oli minulle hyödyllistä 

 Ryhmässä sain riittävästi tietoa minulle hyödyllisistä asioista

 Ryhmään osallistuminen motivoi minua tekemään elintapamuutoksia

 Ryhmästä oli apua minulle tavoitteideni saavuttamisessa

 Hyvää arkea -työkirja oli minulle hyödyllinen

 Tunsin, että tulin ymmärretyksi ryhmässä

 Tunsin, että minua tuettiin riittävästi ryhmässä

 Tunsin olevani hyvin mukana ja aktiivinen ryhmässä 

 Kotitehtävät olivat minusta hyödyllisiä 

 Terveystarkastus oli minulle hyödyllinen

 Vetäjät onnistuivat hyvin ryhmän vetämisessä

Ryhmissä ohjaajat tekevät havainnointia (suhtautuminen toimintaan, tiedot, 

taidot ja yhdessä toimiminen), kartoittavat ryhmään osallistuvien toiveita sekä 

kysyvät suullista palautetta esimerkiksi siitä, mitä omalle hyvinvointiteolle 

kuuluu ja mitä ryhmäläiset ovat oppineet kyseisellä ryhmätapaamisella sekä 

mitä he voisivat oppimastaan viedä omaan arkeen.



Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö

Arjen sankarit -toimintamallin kehittämiseen on osallistunut 

asiantuntijoita ravitsemuksen, työelämäpalvelujen, sosiaalityön, 

terveydenhuollon ja liikunnan alalta sekä järjestöistä.

Arjen sankarit -hankkeen suunnitteluvaiheessa järjestettiin useita 

osallistavia työpajoja ja yhteistyökokouksia.

Kokemuksia Arjen sankarit -toiminnasta, Arjen sankarit -video (8:02)

https://www.youtube.com/watch?v=oAlZkMKrnHk


Osaamisen kehittäminen

Arjen sankarit –hankkeen ravitsemuswebinaarit

Ravitsemuswebinaareissa on esitelty ajankohtaisia syömiseen ja 

ruokaan liittyviä aiheita. 

Tutustu ravitsemuswebinaarien monipuolisiin sisältöihin:

 Syömisen moninaisuus 19.5.22

 Myönteinen ruokasuhde 19.5.22

 Edullinen ja terveellinen syöminen 15.4.21

 Hävikkiruoka hyötykäyttöön 15.4.21

 Terveellisellä ruualla miehet kuntoon 26.4.21

 Ravitsemusterveyden edistäminen kuntouttavassa 

työtoiminnassa 27.4.22

 Ravitseva ateria ja välipala 27.4.22

https://www.ppshp.fi/dokumentit/Koulutusmateriaali%20sislttyyppi/Arjen%20sankarit_webinaari_19.5.22%20LJ(final).pdf
https://www.ppshp.fi/dokumentit/Koulutusmateriaali%20sislttyyppi/Anna%20itsellesi%20lupa%20nauttia%20-%20l%C3%B6yd%C3%A4%20my%C3%B6nteinen%20suhde%20sy%C3%B6miseen%2019.5.2022.pdf
https://www.ppshp.fi/dokumentit/Koulutusmateriaali%20sislttyyppi/Miten%20sy%C3%B6d%C3%A4%20edullisesti%20ja%20terveellisesti_15.4.21.pdf
https://www.ppshp.fi/dokumentit/Koulutusmateriaali%20sislttyyppi/H%C3%A4vikkiruoka%20hy%C3%B6tyk%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n%2015.4.2021.pdf
https://www.ppshp.fi/dokumentit/Koulutusmateriaali%20sislttyyppi/Kaisa%20Ketonen_luento_Arjen%20sankarit%20ravitsemus%2024.4.21.pdf
https://www.ppshp.fi/dokumentit/Koulutusmateriaali%20sislttyyppi/Ruoanvalmistus%20ja%20terveellinen%20sy%C3%B6minen%20ty%C3%B6toiminnassa.pdf
https://www.ppshp.fi/dokumentit/Koulutusmateriaali%20sislttyyppi/Arjen%20sankarit%20webinari_27.4.22_KM.pdf


Hyvinvointia ruoasta -ohjaajakoulutus

Hyvinvointia ruoasta -ryhmäohjaajaksi aikovan perehtymiseen on 

koottu Hyvinvointia ruoasta -ohjaajakoulutusaineisto. Saat 

aineistosta hyvän rungon ryhmätoimintaan ja ideoita myös 

yksilötyöskentelyyn asiakkaiden kanssa.

Koulutus sopii esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan ja 

sosiaalisen kuntoutuksen ohjaajille. Koulutus koostuu kahdesta 

iltapäivän koulutuskokonaisuudesta. Kesto 3 tuntia / 

koulutusiltapäivä. 

Koulutus sisältää oman ryhmän suunnittelun. 

Ravitsemusterapeutti, ruoka- ja elintarvikeasiantuntija ja 

terveydenhoitaja toimivat tukena ja sparraajina ohjaajille ryhmän 

suunnittelussa ja ohjaamisessa.

https://www.ppshp.fi/dokumentit/Koulutusmateriaali%20sislttyyppi/Hyvinvointia%20ruoasta_ohjaajakoulutus.pdf


1. koulutusiltapäivän ohjelma

• Hyvinvointia ruoasta -ryhmä miehille, mitä se on?

• Tervetuloa koulutukseen ja tullaan tutuiksi

• Hyvinvointia ruoasta -ryhmä osana kuntouttavaa työtoimintaa ja 

sosiaalista kuntoutusta 

• Perehdytään Hyvinvointia ruoasta -ryhmämalliin ja ohjaajan oppaaseen 

• Ideapaja: Mistä lähden liikkeelle ryhmän suunnittelussa ja 

käynnistämisessä? (ryhmän aikataulu, ryhmän koko, tilat ja välineet, 

ohjaajat, ryhmästä tiedottaminen ja osallistujien rekrytointi)

• Mitä tukea tarvitsen ryhmän ohjaamiseen?

• Oman ryhmän suunnittelu -välitehtävä ja kysymykset

2. koulutusiltapäivän ohjelma

• Hyvinvointia ruoasta –ryhmä käyntiin!

• Tervetuloa ja porinahetki

• Välitehtävän purku

• Eväitä ryhmän ohjaamiseen (elintapamuutosvalmius ja tuki muutoksen 

eri vaiheissa, motivaatio ja pystyvyys, ohjaajan ja ryhmän tuki 

elintapamuutoksessa)

• Ravitsemusohjauksen työvälineet ja kotitehtävät

• Hyvinvointia ruoasta –ohjaajan opas

• Muut elementit polulla

• Jatkotyöskentelystä sopiminen

• Kysymykset ja palaute



Elintapaohjauksen verkkokoulutus

Elintapaohjauksen verkkokoulutus tarjoaa tietoa ja työkaluja 

elintapaohjaamiseen. Koulutus syventää osaamistasi 

liikuntaneuvonnan, ravitsemusohjauksen, uniterveyden osa-alueilla. 

Koulutusmateriaalit sisältävät ammattilaisille ja asiakkaille suunnattuja 

elintapaohjauksen tukimateriaaleja.

Koulutuksen käytyäsi tiedät elintapaohjaamisen periaatteet, osaat 

käyttää elintapaohjausta tukevia työkaluja työssäsi ja ymmärrät 

terveellisten elintapojen merkityksen hyvinvoinnille, terveydelle ja 

toimintakyvylle. 

Koulutus sisältää neljä pääteemaa:

1. Elintapaohjauksen perusteet

2. Liikuntaneuvonta

3. Ravitsemusohjaus

4. Uniterveys

Jokainen osa-alue sisältää verkossa opiskeltavia koulutusmateriaaleja ja 

verkkoluentoja ja niihin liittyviä tehtäviä. Lisäksi koulutuksen sisältyy 

pienimuotoinen, käytännönläheinen kehittämistehtävä, joka voi liittyä 

omaan työhösi.

Koulutuksen järjestää Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto ja se on 2 

opintopisteen laajuinen (n. 60 tuntia). Lähde: KKI/Jyri Halttunen



Materiaalit

Arjen sankarit, miehet kuntoon ja työllistymisen polulle -hankkeessa 

tuotettu materiaali on koottu Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirin ja ProAgria Oulu / Oulun Maa- ja 

kotitalousnaisten verkkosivuille.

Arjen sankarit -materiaalit / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Hyvinvointia ruoasta -ohjaajan opas ja Muut materiaalit / Oulun 

Maa- ja kotitalousnaiset

Arjen sankarit –hanke Innokylässä

https://oys.fi/tietoa-meista/kehittaminen/terveyden-edistaminen/arjen-sankarit-materiaalit/
https://www.proagriaoulu.fi/fi/arjen-sankarit-ohjaajan-opas/
https://www.proagriaoulu.fi/fi/muut-materiaalit/
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/arjen-sankarit-miehet-kuntoon-ja-tyollistymisen-polulle


Yhteystiedot:

• 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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