
Hyvinvointia ruoasta –ohjaajakoulutus

(kesto: 2 x 3 tuntia)

Arjen sankarit - miehet kuntoon ja 

työllistymisen polulle -hanke



Hyvinvointia ruoasta –ohjaajakoulutus 1. koulutusiltapäivä (3h)

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?

• Välitehtävä ja kysymykset

• 1-2 taukoa (5-10 min)
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Esittäytyminen

• Kuka olet ja mistä tulet?

• Valitse kuva, joka parhaiten kuvaa 

iltapäivän fiilistä ja voit halutessasi 

perustella valintasi

3 Etunimi Sukunimi 1.11.2022



Hyvinvointia ruoasta –ryhmä osana 

kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta



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

toimintaa yhdeltä 

Hyvinvointia ruoasta –

ryhmätapaamiselta.

https://youtu.be/ANc7Nn-JPsg


Arjen sankarit –hankkeen tavoitteet

Kohderyhmä: työikäiset, työelämän ulkopuolella olevat miehet

Arjen sankarit – miehet kuntoon ja työllistymisen polulle -hankkeen tavoitteena on kehittää 

hyvinvointia ja toimintakykyä parantava, terveellisiin elintapoihin ohjaava toimintamalli 

työelämän ulkopuolella oleville, työikäisille miehille, joilla syrjäytymisen uhka on tunnistettu.

-> Päämääränä on edistää miesten kokonaishyvinvointia ja siten edistää heidän työllistymistä ja 

työelämään paluuta

Hankkeessa syntyvä toimintamalli konseptoidaan ja tarjotaan osaksi kaupunkien ja kuntien 

työllistymistä edistäviä ja kuntouttavia palveluja.

Kohderyhmämiehille toimintaan osallistuminen on maksutonta.



Taustaa

• Työikäiset miehet syrjäytyvät helpommin kuin naiset. Siksi toiminta- ja 

työkyvyn säilyttäminen sekä työn merkitys ja mielekkyys ovat 

avainasemassa syrjäytyneisyyden ehkäisyssä.

• FinSote-tutkimus* 2020 kertoo karua sanomaa:

– Kolmannes pohjoispohjalaisista työikäisistä miehistä arvioi työkykynsä heikentyneen

– Neljännes pohjoispohjalaisista työikäisistä miehistä ei usko jaksavansa 

vanhuuseläkkeeseen asti.

– Työikäisistä pohjoispohjalaisista miehistä ylipainoisia on 65% ja viidennes on 

merkittävästi lihavia (BMI 30 tai enemmän) 

*) hppts://thl.fi/fi/tutkimus-jakehitäminen/tutkimukset-ja-hankkeet/finsote-tutkimus



Ravitsemusterveys
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Pohjois-Pohjanmaan ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma 2020

https://www.ppshp.fi/Ammattilaisille/Terveyden-edistaminen/Pages/Ravitsemusterveys.aspx


Arjen sankarit - ravitsemusterveyden edistämisen ja kuntoutumisen polku

1.11.2022



Arjen sankarit –hankkeen tuki Hyvinvointia ruoasta -ryhmien käynnistämiseen

1. Hyvinvointia ruoasta -ohjaajakoulutus + materiaalit (ohjaajan opas) + chek-palaverit ennen 

jokaista ryhmätapaamista

1. Tarv. em. lisäksi ravitsemusterapeutti / ruoka-asiantuntija ½ tuntia mukana jokaisen ryhmätapaamisen 

alussa / lopussa teams-yhteydellä

2. Tarv. em. lisäksi ravitsemusterapeutti / ruoka-asiantuntija mukana kertaalleen mukana 

ryhmätapaamisella

2. Hankkeen projektikoordinaattorin tuki käytännön järjestelyissä + ESR-henkilötieto lomakkeet 

työikäisiltä, työelämän ulkopuolella olevilta miehiltä ja ryhmää ohjaavilta ammattilaisilta

1. Hankkeesta kustannetaan ryhmän elintarvikekuluja (ryhmässä työikäisiä, työelämän 

ulkopuolella olevia miehiä)

2. Terveysmittaukset (pituus, paino, BMI, vyötärönympärys, verenpaine ja –sokeri) – hox! Järjestyisikö 

paikallisen terveydenhoitajan toimesta (mittaustulokset otetaan anonyymina mukaan hankkeen 

raportointiin)

3. Kykyviisari-kysely toiminta- ja työkyvyn arvioimiseksi (hankkeen tiedonkeruussa valitut kysymykset)



Arjen sankarit – kuntoutumisen ja ravitsemusterveyden edistämisen polku

1.11.2022

Kykyviisari
Pituus, paino, 

BMI, RR, Vs, 

diab.riski Kykyviisari
Kykyviisari

Pituus, paino, 

BMI, RR, Vs, 

diab.riski

Pituus, paino, 

BMI, RR, Vs, 

diab.riski



Tauko



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.



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



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



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!



Ideapaja: Mistä lähden / lähdemme liikkeelle ryhmän 

suunnittelussa ja käynnistämisessä?



Ideapajan ohjeistus

• Muodostetaan kaksi ideapajaa; ryhmä 1 ja ryhmä 2

1) Kuntouttavassa työtoiminnassa / sosiaalisessa kuntoutuksessa työskentelevät

2) Muut

• Molemmille ryhmille on omat Padlet-alustat, joille kirjataan ideat

– Mitä tukea tarvitset ryhmän käynnistämiseen

– Aikataulu (alkamisajankohta)

– Ryhmän koko

– Tilat ja välineet

– Ohjaajat

– Ryhmästä tiedottaminen ja osallistujien rekrytointi

• Palataan yhteiseen työtilaan ja keskustelu
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Tauko



Välitehtävä

• Oman ryhmän suunnittelu (suunnitelmapohja, kts. seuraava dia), 

perehtyminen ohjaajan oppaaseen ja mitä tukea tarvitsen Arjen sankarit -

hankkeelta.

– Ohjeet välitehtävän palauttamisesta

• Kysymykset
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Hyvinvointia ruoasta –ryhmä, suunnitelma

Mitä tukea tarvitset 
ryhmän käynnistämiseen?

Aikataulu (alkamiskerrat ja 
ryhmäkerrat)

Ryhmän koko

Tilat ja välineet

Ohjaajat

Ryhmästä tiedottaminen ja 
osallistujien rekrytointi



Hyvinvointia ruoasta –ohjaajakoulutus

(kesto: 2 x 3 tuntia)

Arjen sankarit - miehet kuntoon ja 

työllistymisen polulle -hanke



Hyvinvointia ruoasta –ohjaajakoulutus 2. koulutusiltapäivä

Ohjelma 

Hyvinvointia ruoasta –ryhmä käyntiin!

• Tervetuloa ja porinahetki

• Välitehtävän purku

• Eväitä ryhmän ohjaamiseen

• Ravitsemusohjauksen työvälineet ja kotitehtävät

• Hyvinvointia ruoasta –ohjaajan opas

• Muut elementit polulla

• Jatkotyöskentelystä sopiminen

• Kysymykset ja palaute

1-2 taukoa sopivassa välissä

•
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Välitehtävän purku



Hyvinvointia ruoasta –ryhmä, suunnitelma

Mitä tukea tarvitset 
ryhmän käynnistämiseen?

Aikataulu (alkamiskerrat ja 
ryhmäkerrat)

Ryhmän koko

Tilat ja välineet

Ohjaajat

Ryhmästä tiedottaminen ja 
osallistujien rekrytointi



Arjen sankarit –hankkeen tuki Hyvinvointia ruoasta -ryhmien käynnistämiseen

1. Hyvinvointia ruoasta -ohjaajakoulutus + materiaalit (ohjaajan opas) + chek-palaverit ennen 

jokaista ryhmätapaamista

1. Tarv. em. lisäksi ravitsemusterapeutti / ruoka-asiantuntija ½ tuntia mukana jokaisen ryhmätapaamisen 

alussa / lopussa teams-yhteydellä

2. Tarv. em. lisäksi ravitsemusterapeutti / ruoka-asiantuntija mukana kertaalleen mukana 

ryhmätapaamisella

2. Hankkeen projektikoordinaattorin tuki käytännön järjestelyissä + ESR-henkilötieto lomakkeet 

työikäisiltä, työelämän ulkopuolella olevilta miehiltä ja ryhmää ohjaavilta ammattilaisilta

1. Hankkeesta kustannetaan ryhmän elintarvikekuluja (ryhmässä työikäisiä, työelämän 

ulkopuolella olevia miehiä)

2. Terveysmittaukset (pituus, paino, BMI, vyötärönympärys, verenpaine ja –sokeri) – hox! Järjestyisikö 

paikallisen terveydenhoitajan toimesta (mittaustulokset otetaan anonyymina mukaan hankkeen 

raportointiin)

3. Kykyviisari-kysely toiminta- ja työkyvyn arvioimiseksi (hankkeen tiedonkeruussa valitut kysymykset)



Eväitä ryhmän ohjaamiseen

• Asiakkaan motivointi ja ryhmän tuki



Vuorovaikutus, ryhmän 
ilmapiiri ja muutosta 

tukeva ympäristö!

”Minä 
päätän” ”Minä 

kelpaan”

”Minä 
osaan ja 
pystyn”

Yhteenkuuluvuus





Muutosvalmius

4229.8.2018



Muutosvalmius ja tuki muutoksen eri vaiheissa

 Esiharkinta -> Elintapamuutoksen myönteisten vaikutusten pohtiminen ryhmässä

o Henkilö ei ole tietoinen muutostarpeesta tai hän ei pidä muutoksen toteuttamista itselleen mahdollisena tai ei 

usko onnistuvansa muutoksessa.

 Harkinta -> Elintapamuutoksen etujen ja haittojen pohtiminen ryhmässä

o Henkilö tunnistaa muutoksen tarpeellisuuden ja pohtii sen etuja ja haittoja sekä omia mahdollisuuksiaan sen 

toteuttamiseen. Muutokseen liittyy ristiriitaisia tunteita ja ajatuksia; olisi hyvä, pitäisi, voisi, mutta….

 Valmistautuminen -> Yhdessä suunnitelman laatiminen ja eri vaihtoehtojen miettiminen

o Elintapamuutoksen hyödyt isommat kuin haitat. Muutoksen suunnittelu käynnistyy. ”isi-puhe” muuttuu toimintaa 

ryhtymis- ja aikomispuheeksi.

 Toiminta -> Kannustus, positiivinen palaute, repsahdusten analysointi yhdessä

o Uuteen toimintatapaan liittyvät hyvän olon tunteet ovat positiivisia. Elintapamuutos tuntuu työläältä (repsahdus 

mahdollista). Puhe kuvaa toimintaa, mitä teen.

 Ylläpito -> Kannustus, positiivinen palaute ja repsahduksiin varautuminen

o Uudet elintavat ovat vakiintuneet rutiiniksi 

• Repsahdus -> Myötätunto, repsahdus = oppimiskokemus

o Tämä on oleellinen osa muutosprosessia! Repsahduksesta oppiminen. 29.8.2018



Esiharkinta

Ärsyyntyminen 

tai välinpitä-

mättömyys

Harkitsee
Huolestuneisuus, isi-

puhe, krooninen 

aikomus, ristiriitaisuus 

hyödyt ja haitat

Valmistautuminen

aikomusta, suunnittelua, 

päätös, valmistautumista, 

kokeilua

Toimintaa, työlästä, tukea, 

repsahdusten ennakointi

Ylläpito

Tavat vakiintuvat…

Uusista tavoista 

rutiineja

Repsahdus

Harjoitus 
tekee 

mestarin

12

Pysyvä muutos kun 

2 vuotta 

toteuttanut

13.4.2017 © Työterveyslaitos     |   Kroppa ja nuppi kuntoon! -palvelu    |     www.ttl.fi
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Arvot motivaation taustalla ja ryhmään 
sitoutumisessa 
• Arvot ovat elämämme suunnannäyttäjiä. Ohjaako sinua ulkoapäin 

jokin, vai valitsetko itse mitä teet?

• Jos omat arvot eivät ole yhteneviä omien tekojen kanssa, ei 
välttämättä sitoudu asioihin. Esim. liikuntamuutokset voivat jäädä 
väliaikaisiksi.

• Samaan ryhmään kuuluminen ei tarkoita, että kaikki jakaisivat samat 
arvot. Yhteinen keskustelu auttaa paitsi selventämään omia arvoja, 
myös lisäämään ymmärrystä muiden toiminnasta.

• Tärkeintä on joustavuus: ole valmis kokeilemaan ja testaamaan uusia 
asioita ja luopumaan vanhoista tavoista ja tottumuksista! Arvot 
viitoittavat tietä näille muutoskokeiluille.

Lähde: Lappalainen R. 2013. Hyväksymis- ja omistautumisterapia. Teoksessa Kähkönen S, Karila I & Holmberg N. (toim.) Kognitiiinen psykoterapia. 3.-6. uudistettu painos. Duodecim. Helsinki, 510-527.



Pysyvään muutokseen omaehtoinen motivaatio

Millainen motivaatio?

Mikä saa toimimaan?

Ulkoinen,
kontrolloitu

Sisäinen,
autonominen

Ei mikään

Rangaistuksen
pelko

Palkkio

Muiden
hyväksyntä

Toiminta auttaa
pääsemään 
tavoitteisiin

Toiminta vastaa
arvojani

Nautin siitä

Lähde: DECI, E. L. & RYAN, R. M. (1991) A motivational approach to self: Integration in personality. Kirjassa DIENSTBIER, R. (Toim.) Nebraska symposium in motivation: Vol 38.



Ohjaajan ja ryhmän tuki elintapamuutoksessa

Havainnoimme 
tottumuksia ja jaamme 
ryhmässä kokemuksia, 

tietoja ja taitoja

Tunnistamme jo toimivaa 
arjessa, saamme ja 

annamme kannustusta

Pystyvyyden tunne kasvaa: 
osaamme, tiedämme, 

toimimme, uskallamme

Motivaatio ylläpitää 
toimivaa ja kokeilla uutta 

kasvaa

Lähde: Absetz, P. Kuopion hyvinvointiwebinaari 29.10.2020

Ohjaaja opastaa prosessin etenemisessä, antaa 
tilaa, kuuntelee, osoittaa hyväksyntää ja 

arvostusta, auttaa huomaamaan, 
konkretisoimaan, ja löytämään apua ja tukea



Mahdollisuuksien 
tarjoaminen ja 

tuuppaus polulla 
eteenpäin

Kuva: Pixabay



Tauko



Ravitsemusohjauksen työvälineet ja 

kotitehtävät



Millainen on hyvä ruokasuhde?

51 Etunimi Sukunimi 1.11.2022Lähde: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/kohti-lempeampaa-ruokasuhdetta
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Työvälineitä ravitsemusohjaukseen:

Testaa syömistottumuksesi

1.11.2022Etunimi Sukunimi52

• 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



2. ryhmätapaamisella Oma 

hyvinvointilupaukseni –kotitehtävä.

Omista hyvinvointiteoista keskustelleen 

eri ryhmäkerroilla kuulumisten 

yhteydessä.

Viimeisellä eli 6. tapaamiskerralla 

keskustellaan, miten hyvinvointiteot 

jatkuvat ryhmän jälkeen.



Vuorokausirytmini-

kotitehtävä
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3. ryhmätapaamisella Kuitit 

talteen –kotitehtävä

Kuitteja kerätään 1-2vk:n 

ajalta



Työvälineitä ravitsemusohjaukseen:

Nälkämittari

• Nälkämittari on väline, joka havainnollistaa näläntunteen ennen 

ruokailua ja sen jälkeen, oman syömisen säännöllisyyden ja 

auttaa arvioimaan nälkä-kylläisyystuntemusta.

• Mittari voi auttaa hahmottamaan muun muassa päivän 

ateriarytmin, annoskokojen ja syömistottumusten sopivuutta.

• Nälkämittari toimii myös tietoisen syömisen harjoittelussa. Se 

auttaa myös pysähtymään kuuntelemaan omia tuntemuksia ja 

nälänasteita ennen ja jälkeen ruokailun

• Nälkämittari annetaan kotitehtäväksi 4. ryhmätapaamisella



3. ryhmätapaamisella 

Nälkämittari–kotitehtävä

Nälkämittaria täytetään 3 pv:n ajalta



5. ryhmätapaamisella 

Kasvispassi-kotitehtävä



Työvälineitä ravitsemusohjaukseen

Ruokatottumustestit
Syömistottumustesti:

Testaa syömistottumuksesi - Sydänliitto (sydan.fi)

Muita testejä/työvälineitä:

Sydänliiton ammattilaispalvelu / materiaalia asiakkaan 

ohjauksen tueksi

Ruokavalioindeksi (Itä-Suomen yliopisto)

Elintarvikkeiden koostumustietopankki Fineli (THL)

Suolatesti - Selvitä tällä testillä, saatko liikaa suolaa 

ruokavaliostasi. (sydan.fi)

Rasvatesti - Testaa, onko ruokavaliosi rasvan laatu 

kohdallaan. (sydan.fi)

Kuitutesti - Leipätiedotus (leipatiedotus.fi)
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https://sydan.fi/fakta/testaa-syomistottumuksesi/
https://sydan.fi/ammattilaispalvelu/tyovalineet-ja-materiaalit/
https://sites.uef.fi/stopdia/materiaalipankki/
https://fineli.fi/fineli/fi/index
https://sydan.fi/testi/testaa-suolan-saantisi/
https://sydan.fi/testi/testaa-rasvan-laatu/
https://www.leipatiedotus.fi/materiaalit/testit/kuitutesti.html


Hyvinvointia ruoasta - ohjaajan opas



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



Muut elementit polulla



Terveysmittaukset ja kykyviisari-kysely

• Terveysmittaukset: pituus, paino, BMI, vyötärönympärys, verenpaine ja –

sokeri, diabetesriskitesti

– Yhteistyö työttömien terveystarkastuksista vastaavan terveydenhoitajan kanssa / 

hankkeen toimesta mittaukset

• Kykyviisari-kysely (työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä)

– Poimitut kysymykset Kykyviisari-kyselystä
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B1 

Kuinka 

tyytyväinen olet 

tällä hetkellä 

elämääsi (5...1)

B2 

Onko 

terveydentilasi 

nykyisin (5…1)

B3 

Koettu 

toimintakyky

(0…10)

B4 

Koettu 

työkyky

(0…10)

E1 

Kotityöt, miten 

suoriudut (1….5)

E6

Terveydestä

ja hyvinv. 

Huolehtim. 

(1….5)

E7

Säännöll. vrk-

rytmi ja riittävä 

nukkum. (

1….5)

E8 

Puhtaudesta ja 

siisteydestä 

huolehtim. 

(1….5)

E 9 

Terveyspalvelu

jen 

käyttäm. (1

….5)

G1 

Fyysinen kunto 

(1….5)

E1-E9 (1=en suoriudu, 

2=paljon vaikeuksia, 

3=jonkin verran 

vaikeuksia, 4=vähän 

vaikeuksia, 

5=suoriudun hyvin)



• Elintarvikealalla työskentelevien on hallittava elintarvikehygienian perusasiat, 

jotta ruokaa osattaisiin käsitellä turvallisesti. Suomalainen elintarvikealan 

hygieniapassi on luotu edistämään elintarviketurvallisuutta.

• Työntekijä tarvitsee hygieniapassin, jos hän

– työskentelee elintarvikehuoneistossa ja

– käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.

• Elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi kahvilat, ravintolat, pikaruokaravintolat, 

suurkeittiöt, elintarvikemyymälät, leipomot ja elintarvikkeita valmistavat tehtaat. 

Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ovat esimerkiksi maito, liha ja kala.

• Hyvinvointia ruoasta –ryhmään osallistuville voi halutessaan tarjota 

mahdollisuutta suorittaa hygieniapassin työllistymisen edistämiseksi

• Hygieniapassitestauksia järjestävät useat eri tahot
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Hygieniapassi

Lisätietoja:  

https://www.ruokavirasto.fi/he

nkiloasiakkaat/hygieniapassi/

https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/


Jatkotyöskentelystä sopiminen
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Tsekkipalavereissa

on käyty läpi 

jokaisen kerran 

ohjelma ja aikataulu.



Jatkotyöskentely

• Palaveriajat, kenen kanssa ryhmä käynnistyy 

– Sovitaan jokaisen kanssa tunnin palaveri. Palaverissa sovitaan tarkemmin ryhmän 

käynnistämiseen liittyvät asiat ja sovitaan tarvittavat tsekkipalaverit.
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Fiiliskysely

• Valitse kuva, joka parhaiten kuvaa 

tämän hetken fiilistä ja voit 

halutessasi perustella valintasi
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Palautekysely

• Kiitos osallistumisestanne koulutukseen .

• Palautteenne on meille ensiarvoisen tärkeää koulutuksen edelleen 

kehittämiseksi.

• Linkki palautekyselyyn,
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Lisätietoja:

• www.ppshp.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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http://www.ppshp.fi/Arjen-sankarit
http://www.proagriaoulu.fi/fi/arjen-sankarit/
mailto:sirpa.hyyronmaki@ppshp.fi
mailto:lee.jarvi@ppshp.fi
mailto:kaisa.myllykangas@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:essi.keranen@maajakotitalousnaiset.fi

