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Arjen sankarit - miehet kuntoon ja työllistymisen polulle
Lähes kolmasosa pohjoispohjalaisista miehistä
arvioi työkykynsä heikentyneen. Viidesosa 25-54 vuotiaista miehistä ei usko jaksavansa
vanhuuseläkkeeseen saakka. Neljäsosa
työikäisistä miehistä on lihavia. Lisäksi työikäiset
miehet syrjäytyvät helpommin kuin naiset.
Etsim m e työikäisiä, työeläm än ulkopuolella
olevia m iehiä m ukaan Arjen sankarit hankkeeseen.
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Mitä osallistuja saa?
Hyvinvointia ruoasta -ruoanvalmistuskurssin. Kurssilla kokkaamme yhdessä ruokaa, edullisista raakaaineista, helpoin ohjein ja syömme yhdessä. Kokkauksen lomassa keskustelemme hyvän
ravitsemuksen periaatteista, arjen sujumisesta ja terveystottumuksista kuten liikkumisesta. Mukaan
saa vielä hyviä reseptejä kotiin vietäväksi.
Terveystarkastuksen ja arvion omasta työ- ja toimintakyvystä.
Ohjattua liikuntaa.
Hygieniapassikoulutuksen ja -testin. Hyväksytty testi mahdollistaa työskentelyn työtehtävissä, joissa
käsitellään elintarvikkeita.
Vertaisryhmätoimintaa, vertaisryhmän vetäjäksikin on mahdollisuus kouluttautua.
Työpajoja työllistymisen edistämiseksi kuten tarjolla olevien työllistymistä edistävien palvelujen
esittelyä.
Jokainen osallistuu om an kiinnostuksena m ukaan 3-12 kuukauden ajan hankkeen erilaisiin
tapahtum iin ja työpajoihin. Kaikki on m aksutonta. Kannattaa lähteä m ukaan!
Syksyllä -20 käynnistyvät ryhm ät:
Oulainen 5.8.2020
Kärsämäki 13.8.2020
Oulu 27.10.2020
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) aloitti yhdessä Oulun Maa- ja kotitalousnaisten kanssa
ESR-hankkeen Arjen sankarit – miehet kuntoon ja työllistymisen polulle (2020-2022). Hankkeessa
keskeistä on toiminnallisuus ja käytännön tekeminen miesporukassa. Toiminnan suunnittelussa ja
toteutuksessa tehdään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda hyvinvointia ja
toimintakykyä parantava ja terveisiin elintapoihin ohjaava maakunnallinen toimintamalli työelämän
ulkopuolella oleville työikäisille miehille, joilla syrjäytymisen uhka on tunnistettu.
Vertaisryhmän ohjaajakoulutusta järjestetään yhteistyössä Psoriasisliiton Vertaistervarit -hankkeen
kanssa. Hankkeen tavoite on mahdollistaa vertaistuki henkilöille, joilla on tuen tarve elintapamuutoksen
tekemiseen tai ylläpitämiseen.
Mikäli asiakaskunnassasi tai lähipiirissäsi on kiinnostuneita ja sopivia m ieshenkilöitä
ryhm ään, ota yhteyttä! ruoka-asiantuntija Kaisa Myllykankangas,
kaisa.myllykangas@maajakotitalousnaiset.fi, p. 040 039 9865.

Lisätietoja:
Sirpa Hyyrönmäki, projektikoordinaattori
p. 040 505 7836
sirpa.hyyronmaki@ppshp.fi
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ETulppa -valmennuspilotti OYS:ssa
OYS:ssa sepelvaltimotautipotilaan hoitoketjun
kehittäminen on alkanut muutama vuosi sitten.
Sepelvaltimotautipotilailla on mahdollisuus OYS:sta
kotiuduttuaan osallistua digitaaliseen
kuntoutukseen sepelvaltimotautipotilaan
digihoitopolulla. Parhaillaan pilotoidaan tämän
kuntoutusvaiheen jatkoa, ETulppa-valm ennusta,
joka on Suom en Sydänliiton ja Terveyskylän
rakentama verkkovalmennus.
Valmennuspilotin testaajina ovat PPSHP:n
perusterveydenhuollon yksikkö, OYS:n
kardiologian osasto, Oulun kaupungin
hyvinvointipalvelut ja Lim ingan
terveyskeskus.

Meneillään olevaan valmennukseen osallistuu kolmetoista OYS:n sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolulla
ollutta potilasta. Valmennus on alkanut huhtikuun puolivälissä ja päättyy kesäkuun lopussa. Potilaat
etenevät polulla omaan tahtiinsa. He saavat tukea omahoitoonsa ja tietoa lääkkeiden käytöstä, mielen
hyvinvoinnista ja terveyttä edistävistä elintavoista.
Lisäksi heillä on mahdollisuus viikoittain osallistua ohjaajien vetämään etätapaamiseen. Ohjaajat ovat
käyvät päivittäin vastaamassa potilaiden kysymyksiin ja seuraamassa heidän etenemistään
valmennuspolulla. Kun ohjaajia on pilotissa ollut neljä, aikaa tähän on kulunut puolesta tunnista tuntiin
viikossa yhtä ohjaajaa kohden.
Pilotista saatujen kokemusten perusteella toimintaa kehitetään. Tavoitteena on aloittaa tulevana syksynä
uusi ETulppa -valmennus.
Lisätietoja: Leea Järvi, leea.jarvi@ppshp.fi
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Tietoa tulpparyhmätoiminnasta
Valtimopotilaiden avokuntoutuksen kehittämistä
jatkettiin vuonna 2019. Tulppa- avokuntoutuksen
toimintamalli on kehitetty Sydänliiton, Diabetesliiton
ja Aivoliiton yhteistyössä.
Alueen kunnissa järjestettiin vuonna 2019
yhteensä 11 tulppa-avokuntoutusryhm ää ja
vuonna 2018 järjestettiin yhteensä 19 ryhm ää.
Tulpparyhmät ovat olleet tiedonkeruun piirissä
vuoden 2018 alusta alkaen. Vuosina 2018-2019
ryhmiin on osallistunut yhteensä 257
valtim opotilasta.
PPSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö on
koonnut ryhmien tiedoista kunta /
kuntayhtymäkohtaiset koosteet. Koosteiden tietoja
on kevään aikana käsitelty yhteisissä skypepalavereissa kuntien kanssa.

Sote-uudistus etenee - rahoituspäätökset tulossa kesäkuun
lopussa
Sote-uudistusta koskevat lakiluonnokset on lähetetty lausuntokierrokselle, joka päättyy 25.9.2020 Näillä
näkymin sote-maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2023.
STM pyysi touko-kesäkuun vaihteessa muutamia lisäselvityksiä huhtikuussa lähetettyihin Tulevaisuuden
sote-keskus - ja Rakenneuudistushankkeiden hakemuksiin (POPsote-hankekokonaisuus).
Rahoituspäätökset julkaistaan kesäkuun viimeisinä päivinä. Koska Rakenneuudistushankkeessa
maakunnat kilpailevat rahoituksesta, hankkeen sisältö ja toimenpiteet voidaan määritellä lopullisesti vasta
rahoituspäätöksen julkaisun jälkeen. Hankkeet käynnistyvät elokuussa 2020, ja ensimmäiset rekrytointiilmoitukset julkaistaan lähiaikoina. Voit jo seurailla hiljalleen aktivoituvaa viestintää Facebookissa sivulla
”Sote-uudistus Pohjois-Pohjanm aalla”.
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Korona tiivistää maakunnallista hyvinvointiyhteistyötä verkostot tärkeässä roolissa
PTH-yksikkö on tiivisti mukana maakunnallisen hyvinvointiyhteistyön koordinoinnissa. Kevään 2020 aikana
koronaepidemia on haastanut varsinkin kuntien ja kuntayhteisöjen hyvinvointityötä. Kuntien ja sotekuntayhtymien hyvinvointiyhdyshenkilöille osoitettuun kyselyyn vastasi 18 organisaation edustajat.
Vastaajien arvioiden mukaan pitemmän aikavälin vaikutukset kuntalaisten hyvinvointiin ovat kohtalaisia tai
merkittäviä. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat vastaajien mukaan kuntalaisten
1. työllisyyteen ja taloudelliseen toim eentuloon
2. ihm issuhteisiin, osallisuuteen ja m ielenterveyteen
3. kasvuun, oppim iseen ja kasvuyhteisöihin.
Suurin osa vastaajista kaipasi maakunnallisen hyvinvointiyhteistyön tukea enemmän pitemmällä aikavälillä
kuin akuutissa tilanteessa. Moni vastaaja piti verkostoja tärkeänä hyvinvointiyhteistyön tukikeinona. Tällä
hetkellä kehitämme yhteistyötä erityisesti neljän maakunnallisen hyvinvoinnin teemaverkoston kanssa:
Osallisuusverkosto (suunnitteilla, ei toimi vielä, vetäjänä Ritva Sauvola, DIAK, Sokra-hanke)
Elintapaverkosto (vetäjinä PTH-yksikön Leea Järvi ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n
Ilkka Kurttila)
Mielenterveys-, päihde- ja väkivaltaverkosto (vetäjänä Raija Fors, avi)
Kulttuurihyvinvointiverkosto (vetäjänä Auli Suorsa)

Verkostot ovat päässeet hyvinvointiyhteistyössä rivakasti liikkeelle. Yhtenä ensimmäisistä tehtävistä oli
tuottaa pikaisella aikataululla kustakin teemasta ehdotukset Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen
hyvinvoinnin edistämisen hyviksi käytännöiksi. Verkostot tekivät ansiokasta työtä, ja Pohjois-Pohjanmaan
sote-ryhmä hyväksyi ehdotukset 17.6. olleessa kokouksessaan. Esittelemme hyvät käytännöt
myöhemmin. Kiitos kaikille prosessissa mukana olleille!

Kokemustoiminnan kehittäminen PPSHP:ssä jatkuu toimintamalli viimeistelyssä
Kokemustoimijoilla tarkoitetaan ammattilaisten kehittäjäkumppaneiksi suuntautuneita, tietyn
valtakunnallisen koulutusmallin mukaisesti koulutettuja henkilöitä. Kokemustoimintaa koskeva PPSHP:n
toimintamalli valmistuu elokuussa 2020. Malli sisältää mm.:
tilauskäytännön
valmennuksen sairaalaympäristössä toimimiseen
palkkio- ja kulukorvauskäytännön
arviointilomakkeet
seurantakäytännön.
PPSPH:n toimintamallia voidaan soveltaa myös muissa organisaatioissa. Lisätietoa kokemustoiminnan
kehittämisestä Pohjois-Pohjanmaalla löytyy tästä linkistä. Suosittelen tutustumaan esimerkiksi sivulta
löytyvään w ebinaariin, jossa kerrotaan tarkemmin PPSHP:n kehittämistyöstä ja käytännön yhteistyöstä
kokemustoimijoiden kanssa.
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Syksyllä alkavat koulutukset
Neuvokas perhe –etäkoulutus,
tsemppikoulutus 31.8.2020
Neuvokas perhe –etäkoulutus,
ohjaajakoulutus 1.9.2020
Ravitsem us- ja hyvinvointiw ebinaari
16.9.2020
Tulppa-ohjaajakoulutus 23.-24.9.2020 ja
5.11.2020
Tupakasta vieroitus: Nikotiinittom uus keskeinen osa hoitoa 24.9.2020
Elintapaohjaaja verkkokoulutus (2op.)
aloitustapaaminen 1.10.2020

Neuvokas perhe –etäkoulutus, iltapäivän tsemppikoulutus
Aika: maanantai 31.8.2020 klo 13-16
Paikka: Teams (ilmoittautuneille toimitetaan linkki viikkoa ennen koulutusta)
Kohderyhm ä: Kaikki perheiden hyvinvoinnin parissa työskentelevät ammattilaiset, keille Neuvokas perhe
on jo tuttu.
Ohjelma ja ilmoittautuminen

Neuvokas perhe –etäkoulutus, koko päivän ohjaajakoulutus
Aika: tiistai 1.9.2020 klo 9-15
Paikka: Teams (ilmoittautuneille toimitetaan linkki viikkoa ennen koulutusta)
Kohderyhm ä: Kaikki perheiden hyvinvoinnin parissa työskentelevät ammattilaiset, keille Neuvokas perhe
on menetelmänä vielä uusi.
Ohjelma ja ilmoittautuminen

Täyskaasulla eteenpäin - yhteistyössä hyvä arki ja mielekäs elämä Ravitsemus- ja hyvinvointiwebinaari
Aika: 16.9.2020
Mikä meitä puhuttaa hyvinvoinnin edistämisessä tänä päivänä? Osallistu maksuttomaan w ebinaariin,
jossa alustajina ovat mm. ravitsemusterapeutti Anette Palsa, johtava asiantuntija, dosentti,
ravitsemusterapeutti Jaana Laitinen ja ravitsemusterpeutti Tanja Seppä sekä useita liikunta-alan
asiantuntijoita.
Webinaari on tarkoitettu ravitsemuksen ja muun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen parissa
työskenteleville sekä alan yhdistyksissä toimiville henkilöille.
Ohjelmaluonnos
Voit ilmoittautua jo nyt: Ilmoittautuminen
Lisää tietoa leea.jarvi@ppshp.fi tai ilkka.kurttila@popli.fi

6/8

Tulppa-ohjaajakoulutus
Aika: Koulutusjakso 1. 23.-24.9.2020, Koulutusjakso 2. 5.11.2020
Paikka: Paikka Von Baghin koulutustila, Peltola, Oulu.
Hinta: 225 eur / osallistuja (alv 0 %). Hinta pitää sisällään koulutuksen, materiaalit ja ateriat. Yhdistysten
vertaisohjaajille koulutus on maksuton.
Ohjelma ja ilmoittautuminen

Tupakasta vieroitus: Nikotiinittomuus -keskeinen osa hoitoa, TYKS
Aika: 24.9.2020 klo 8.00 - 15.15 (Huom. yhteyden seuraaminen varatusta luentosalista mahdollista 14.15
saakka)
Paikka: OYS, Kajaanintie 50, luentosali 1 (sisäänkäynti B1), etäyhteys koulutukseen
Ilmoittautuminen seuraamaan etälähetystä: Ilmoittautuminen
HUOM. Ilmoittaudu myös suoraan koulutuksen järjestäjälle tästä linkistä.
Ohjelma

Elintapaohjaaja verkkokoulutus (2op.)
Haluatko vahvistaa elintapaohjausosaamistasi ja pätevöityä
elintapaohjaajaksi?

Sisältääkö työsi elintapojen ohjaamista ja oletko kiinnostunut kehittämään ohjaamistaitojasi?
Verkkokoulutus tarjoaa helpon tavan kehittää elintapaohjausosaamista. Verkkokoulutusmateriaalin avulla
voit kouluttautua omassa tahdissasi ja pätevöityä elintapaohjaajaksi.
Elintapaohjauksen verkkokoulutusta on järjestetty vuodesta 2017 saakka. Tähän mennessä n. 200
henkilöä on saanut elintapaohjaajan pätevyyden. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
perusterveydenhuollon yksikkö tarjoaa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa
elintapaohjauksen verkkokoulutuksen syksyllä 2020 sosiaali- ja terveydenhuollon, liikuntapalvelujen
ammattilaisille ja järjestötoimijoille, lue lisää.
Sitovat ilmoittautumiset 18.9.2020 m ennessä tästä linkistä, Ilmoittautuminen
Aloitustapaaminen pidetään sähköisessä oppimisympäristössä verkossa
Torstai 1.10.2020 klo 14.00 - 15.30
Lisätietoja:
Ulla Isopahkala, ulla.isopahkala@ppshp.fi, 040 5704 330
Eija Raatikainen, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 4652 202

7/8

Yleislääketieteen koulutus
Yleislääketieteen syksyn koulutukset löydät
koulutuskalenteristamme, koulutuskalenteri
Yleislääketieteen erikoistuvien määräaikaisten
virkojen haku avoinna 24.6.-2.9.2020,
hakuilmoitus

Yleislääketieteen täydennyskoulutusjaksot
OYS:ssa tulossa hakuun loppukesällä

Ajankohtaista lisälukemista
Muuttuvassa arjessa ikääntyvän ihmisen toimintakyvyllä on merkitystä
Sydän- ja verisuonisairaudet ja diabetes vaativat lisäpanostusta tulevassa sote-järjestelmässä

Hyvää ja rentouttavaa kesää!
Toivoo PPSHP:n perusterveydenhuollon yksikön väki

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