Arjen sankarit -uutiskirje
Tämä on Arjen sankarit - miehet kuntoon ja työllistymisen polulle -hankkeen uutiskirje. Kirje
julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Kirjeessä esitellään hankkeen ajankohtaiskuulumisia ja tiedotetaan
yhteistyökumppaneiden koulutuksista ja tapahtumista.
Hankkeen kohderyhmä on työikäiset, työelämän ulkopuolella olevat miehet, jotka haluavat työllistyä.
Miehille tarjotaan tukea arkeen ja työllistymiseen. Toiminta on osallistujille maksutonta.
Hyvinvointia ruoasta - ruoanvalmistusryhmä
käynnistyy Oulussa ja Raahessa
Hygieniapassikoulutus ja -testi Oulaisissa 4. 5.11.2020
OSAOn Tasa-arvo tutuksi -hankkeen
koulutuskokeilut miehille
Hyvä ruoka, parempi mieli! Miesten kokemukset
Hyvinvointia ruoasta -ryhmästä
Työllistymistä edistävä työpaja miehille 4.2.2021
Oulussa - haluatko osallistua työpajan
toteutukseen?
Vertaistervarit-ryhmä Oulussa ja Iissä
Miesten Viikko 2.-8.11.2020
Lukuvinkkejä
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Hyvinvointia ruoasta - ruoanvalmistusryhmä käynnistyy
Oulussa ja Raahessa
Ruoanvalmistusryhmässä valmistetaan helppoa ja terveellistä kotiruokaa. Ruoanlaiton yhteydessä
jutellaan terveellisistä elintavoista. Ryhmässä pääsee vaihtamaan mielipiteitä kaveriporukassa ja
nauttimaan itse tehdystä ruoasta. Osallistuminen ei vaadi aiempaa ruoanlaittokokemusta.
Ryhmän osallistuville miehille tarjotaan mahdollisuus suorittaa hygieniapassikoulutus. Passi mahdollistaa
työskentelyn elintarvikkeiden ja ruoanvalmistuksen parissa.
Ilmoittautuminen on käynnissä Oulun ja Raahen Hyvinvointia ruoasta -ryhmiin. Ensimmäisellä kerralla
tehdään ryhmä tutuksi ja kerrotaan ryhmän toiminnasta. Seuraavat 5 kertaa kokataan yhdessä.
Oulun ryhm ä:
Aika: 27.10.20, 3.11.20, 24.11.20, 15.12.20, 12.1.21 ja 26.1.2021. Ryhmä kokoontuu klo 15-19.
Paikka: Suomen Diakoniaopisto, Albertinkatu 16 B, 90100 Oulu
Raahen ryhm ä:
Aika: 2.2.21, 16.2.21, 2.3.21, 16.3.21, 30.3.21 ja 13.4.21. Ryhmä kokoontuu klo 15-19.
Paikka: Merikaudun koulu, Merikatu 1, 92100 Raahe
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Kaisa Myllykangas, kaisa.myllykangas@maajakotitalousnaiset.fi, p. 040 039 9865
Sirpa Hyyrönmäki, sirpa.hyyronmaki@ppshp.fi, p. 040 505 7836

Hygieniapassikoulutus ja -testi Oulaisissa 4.-5.11.2020
Hygieniapassikoulutus ja -testi järjestetään Oulaisten työpajalla 4.-5.11.2020, klo 10-14. Testi on
toisen päivän lopussa.
Koulutus on tarkoitettu työikäisille, työelämän ulkopuolella oleville miehille, jotka haluavat työllistyä.
Koulutus on osallistujille maksuton.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Maija Ojalehto, maija.ojalehto@maajakotitalousnaiset.fi, p. 040 701 3686
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OSAOn Tasa-arvo tutuksi hankkeen koulutuskokeilut
miehille
Sekahaku työelämään - mahtava tilaisuus kokeilla
opiskelua OSAOssa ja tutustua hyvin työllistävien
alojen ammatteihin ja koulutuksiin!
OSAOn Tasa-arvo tutuksi -hanke järjestää
koulutuskokeiluja mies- ja naisryhmille. Tulossa
m m . Haukiputaan ja Kem peleen-Lim ingan
yksikkössä ravintola- ja catering-alan
koulutuskokeilut m iesryhm ille 9.-13.11.2020.
Ilm oittautum inen RACA-alan
koulutuskokeiluun 5.11. m ennessä.
Ilmoittaudu mukaan kirjautumalla Oma asiointi palveluun TE-palvelujen verkkosivuilla, ole
yhteydessä vastuuasiantuntijaasi ja jätä
yhteydenottopyyntö. Lue lisää: OSAO /

koulutuskokeilut ja tutustumisjaksot
Tutustu ja työllisty - löydä alasi toiselta puolelta!
#osao #koulutuskokeilu #tasaarvotutuksi
#sekahakutyöelämään

Hyvä ruoka, parempi mieli!
Miesten kokemukset Hyvinvointia ruoasta -ryhmästä
Miehet kokivat saaneensa vinkkejä arjen hallintaan ja tunsivat olleensa hyvin mukana ja aktiivisia
ryhmässä. Kokkauskertoja toivottiin lisää.
"Tulee kotona rohkeasti kokeiltua uutta"
"Hyvä yhteishenki"
"Kyllä, positiivinen kokemus"
"Kurssi on kovin lyhytkestoinen > lisää"
"Mainio tapa oppia ja verrata opittua muiden kesken"
"Suurempi osallistuminen = isompi joukko"
"Keittiö oli alussa liian pieni -> ahdistusta henkisesti ja fyysisesti"
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Työllistymistä edistävä työpaja miehille 4.2.2021 Oulussa
Haluatko olla mukana toteuttamassa työpajaa miehille?
Työpajan avulla miehille esitellään tarjolla olevia työllistymistä edistäviä palveluja ja ohjataan kyseisten
palvelujen piiriin. Lisäksi työpaja tarjotaa tietoa ja tukea oman hyvinvoinnin tueksi.
Aika: 4.2.2021 klo 12.30 - 15.30
Paikka: Aleksinkulma, Aleksanterinkatu 9, 90100 Oulu
Onko sinulla ideoita työpajan toteutukselle ja haluaisitko olla mukana työpajapäivässä?
Yhteistyökumppanit ja yritykset ovat tervetulleita tapahtumatorille.
Ota yhteyttä!
Sirpa Hyyrönmäki, sirpa.hyyronmaki@ppshp.fi, p. 040 505 7836
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Vertaistervarit-ryhmä Oulussa
ja Iissä
Oulun ja Iin ryhm iin on paikkoja auki!
Ryhm ät kokoontuvat viikoittain 27.10.-15.12.
Ryhmässä saa vertaisen tukea elintapojen
kohentamiseen. Teemoja ovat liikunta, ruoka,
päihteet ja uni.
Ryhmäläiset pääsevät itse suunnittelemaan
ryhmäkertojen sisältöä, joten ryhmät eivät ole
tylsiä luentoja, vaan täynnä kivaa tekemistä ja
toimintaa.
Ilm oittautum iset 26.10. m ennessä
vertaistervarit@psori.fi

Miesten Viikko 2.-8.11.2020
Miesten Viikko käynnistyy maanantaina, 2.11,
teemalla Vapaaehtoisuus, vertaisuus, osallisuus,
hyvinvointi.
Miesten Viikon somehaaste!
Minkälainen toim inta kiinnostaa ja innostaa
sinua m iehenä?
Käy keskustelua Tw itterissä ja/tai Facebookissa ja
kerro omin sanoin käyttämällä tunnistetta
#miestenviikko tai kirjoittamalla suoraan Miesten
Viikon Facebook -seinälle.
Facebook:
w w w .facebook.com/MiestenViikko
Tw itter: w w w .tw itter.com/MViikko
Jo kuudestoista vuosittainen Miesten Viikko
toteutetaan jälleen isänpäivään päättyvällä viikolla
marraskuussa, 2.-8.11.2020
Lue lisää, Miestenviikko Oulussa

Lukuvinkkejä
Eriarvoisuuden tila Suomessa 2020 - Kalevi Sorsa säätiö
Työttömyyden kasvot - OECD:n tutkimusraportti
Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä epäterveellisen
rarvitsemuksen ja vähäisen liikkumisen aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi
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Arjen sankarit - miehet kuntoon ja työllistymisen polulle -hanke
Hyvinvointia ja toimintakykyä työikäisille miehille
PPSHP:n ja ProAgria Oulu / Oulun Maa- ja kotitalousnaisten hanke Arjen sankarit - miehet kuntoon ja
työllistymisen polulle on arjen lähtökohtiin pureutuva miesten yhteiskunnallista syrjäytymistä ehkäisevä
hanke. Se toteutetaan vuosina 2020-2022.
Tavoitteena on kehittää hyvinvointia ja toimintakykyä parantava ja terveisiin elintapoihin ohjaava
maakunnallinen toimintamalli työelämän ulkopuolella oleville, työikäisille miehille, joilla syrjäytymisen uhka
on tunnistettu.
Arjen sankarit -esite
Arjen sankarit -asiakasesite
Mitä hankkeeseen osallistuva m ies saa? Hyvää, monipuolista ruokaa, terveystarkastuksen, työ- ja
toimintakykyarvion, ohjattua liikuntaa ja mielekästä tekemistä arkeen. Uusia tietoja, taitoja ja osaamista
työllistymisen edistämiseksi. Kaikki on maksutonta. Kannattaa lähteä mukaan!
#arjensankarit #hyvinvointiaruoasta #elintavat #työjatoimintakyky #vertaistuki
Lisätietoja:
Sirpa Hyyrönmäki, sirpa.hyyronmaki@ppshp.fi, p. 040 505 7836

Yhteystiedot
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Perusterveydenhuollon yksikkö
PL 10, 90029 OYS
Rekisteriseloste
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