
Terveempi Itä-Suomi  
Pohjois-Karjala 

TERVIS 
 

Hankekoordinaattori Eeva Elomäki 
Hankekoordinaattori Sari Turunen  

Perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK 
 



Kuntien painopisteet 

• Ilomantsi         Lapset ja nuoret; painonhallinta ja liikunta 

Eini Ikonen 

• Lieksa  Kouluikäisten ravinto- ja liikuntatottumukset, 1-5 lk. 
  Anne Härkönen 

• Liperi             Perhetyöntyön kehittäminen, Tuija Raatikainen 

• Heinävesi Työttömien terveystarkastukset,  

  itsehoitopisteiden uudet toimintamallit 

Paula Kotilainen ja Erja Hottinen 

 



Kuntien painopisteet 

 

• Rääkkylä Elintapamuutosryhmät; yrittäjät, miehet 

Jyrki Kymäläinen ja Raita Joutsensaari 

• Kitee  Ikääntyvien varhainen tukeminen ja toimintakyvyn 
  vajeeseen puuttuminen (ml eläkkeelle jäävät) 

Kirsi Miettinen 

• Valtimo            Sosiokulttuurinen toiminta, eri ikäluokkien terveys   
  ja hyvinvointi, talkootekemisen ja eri yhdistysten  
         yhteistyön rakentaminen 

Päivi Väyrynen 

 

 

 

 



Kuntien painopisteet 

• Joensuu Savuttomuus, kouluikäiset 1. – 9.lk 

Leena Naumanen ja Sirkka Hartikainen 

• Kontiolahti Ks. Joensuu 

• Outokumpu Ks. Joensuu 

• Juuka Päihdestrategian jalkauttaminen, Päivi Vauhkonen 

• Nurmes Päihdehaittojen vähentäminen; nuoret  

  (Loma-Nurmes)  Paula Timonen 

 

 

 



Ilomantsin malli -VIKKELÄ 

• Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja kehittäminen, 
pääpaino liikunta- ja ruokailutottumuksissa 

• Jalkautetaan olemassa olevia toimintoja uusiin toimintaympäristöihin 

• Koostetaan kalenteri lasten ja nuorten tapahtumista kunnan alueelta eri 
kohderyhmien käyttöön 

• Toiminnot: 

       - teemapäivä ravitsemuksesta 

       - vierailut sivukylien kerhoissa  

       - perheiden ilta      

       - alakoulun lasten olympialaiset ( yläkoululaisille jo pidetty) 

       - kävellen/ pyörällä kouluun kampanja  

   

 



Lieksalaisten kouluikäisten ravinto- ja liikuntatottumukset 

• Pääpaino koulunsa aloittavissa ja 5. luokkalaisissa 

• Lasten lihavuuden hoitopolun jalkauttaminen 

• Toimintoja: 

       - luentotilaisuus koulunsa aloittavien lasten vanhemmille: terveelliset  

          elämäntavat, mitä koulun aloittaminen merkitsee  

       - vanhempien osallistumisen lisääminen kouluterveystarkastuksiin 

       - liikuntakalenterin kokoaminen (työkaluksi kouluterveydenhoitajille  ym.) 

       - ruokakurssi lapsille ja vanhemmille 

       - osallistuminen koulujen pajapäiviin, Hämärän kaupan ilta ym. tapahtumiin  

• Toiminta käyntiin syksyllä 2014 

 

  



Perhetyön kehittäminen Liperissä 

• Lasta odottavien ja alle kouluikäisten lasten perheiden arjen turvallisuus, 
hyvinvointi ja terveys 

• Pääpaino perhetyön ja kolmannen sektorin kanssa tehtävän työn kehittämisessä 

• Toimintoja: 

      - Infoaamupäiviä lapsiperheille 

      - raskaudenaikaiset kotikäynnit 1. lasta odottaviin perheisiin 

      - toiminnallinen perheilta 

      - vauvanruokakurssi 

      - lapsi-vanhempi vuorovaikutusryhmä 

      - perhekahvilatoiminta avattu Liperissä, perheryhmätoiminta käyntiin  
      - ravitsemussuositusten jalkauttaminen 
• Toiminta moniammatillista ja yhteistyötä tehdään järjestöjen ja liittojen kanssa 

(Miessakit ry, Martat, SPR ja MLL) 

      

 



     Työttömien terveystarkastukset ja itsehoitopisteiden uudet 
toimintamallit Heinävedellä 

• Työttömien terveystarkastukset alkaneet 

• Sydänviikon toiminta  

- Sydänasiaa esikoululaisille 

- Itsehoitopisteen avajaiset terveyskeskuksella ja kirjastolla (Itsehoitopiste  

   Karvion nesteelle tulossa) 

- Verenpaineen mittausta ja sydänasiaa apteekilla 

- 3. ja 5. luokka täyttävät kaavaketta herkkujensa käytöstä, joiden pohjalta 
parempien valintojen ohjausta 

• Alakoulujen opettajille sairaskohtauksien hoidosta ja ensiavusta koulutusta 

• Heinäkuun terveys-ilta torilla Lions- clubin kanssa  

• Syksyn terveysmessut koululla (mittauksia, järjestöjen edustusta, päihdetyöryhmä 

ym.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Elintapamuutosryhmät Rääkkylässä 

• Pääpaino yrittäjämiehissä ja heidän perheissään (yht. 20 henkeä) 

• Perustettu elintaparyhmä, joka kokoontuu kahden viikon välein  

• Ryhmässä tutustutaan eri liikuntalajeihin ja kuullaan ravintoaiheisia 
luentoja mmm. ravintosuosituksista, syömisen hallinnasta ja 
ravitsemusmuutosten ylläpitämisestä 

• Työterveyshuollon tarkastukset 

• 12 henkeä ollut mukana Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskuksen 
Kuntaan kuntoa –esiselvityshankkeessa, jossa kokeillaan sähköistä 
kuntokalenteria 

• Yhteistyö työterveyshuollon kanssa 

 

 

 



Ikääntyvien varhainen tukeminen ja toimintakyvyn 
 vajeeseen puuttuminen Kiteellä 

• Pääpaino eläkkeelle jääneissä, jotka eivät tarvitse sos. ja terv. huollon 
palveluja 

• Keväällä 2014 kootaan kunnallisista palveluista ja kolmannen sektorin 
palveluista sekä toimijoista tietoa kyselyjen avulla 

• Tietoa hyödynnetään palvelujen kehittämisessä  ja palvelujen 
”mainonnassa” 

• Tuotoksena mm. palveluohjaajan työtä helpottava apuväline 

• Syksyllä 2014 työstetään palvelukeskustyyppistä neuvontapalvelua  

• Vanhusneuvosto ja liikuntatoimi vahvasti kehittämisessä mukana 



Sosiokulttuurinen toiminta Valtimolla 

• Eri ikäluokkien terveys ja hyvinvointi, talkootekemisen ja eri yhdistysten 
yhteistyön rakentaminen 

• Toiminta käyntiin toukokuussa 2014 

      - Närekartano I-työllistämishanke mukaan vanhan koulun remonttiin, joka 

         toimii tapahtumien järjestämispaikkana 

      -  Koulun ympärille suunnitellaan virkistysreittejä mm. lapsille ja  

         vanhuksille 

      - yhdistysten, seurakuntien, kunnan eri hallintokuntien ja muiden tahojen  

         kanssa yhteistyössä toimintapäiviä mm. kaiken kansan pihatalkoita,  

         muurinpohjalettujen paisto- ja maistopäiviä, haitarimusiikkia ja  

         karaokelaulua 

 

 



Päihdehuollon kehittäminen Juuassa 

• Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman jalkauttaminen 

• Päihdehuollon asiantuntemuksen lisääminen 

• Ehkäisevien toimintamuotojen ja matalan kynnyksen palvelujen 
kehittäminen kaikille ikäryhmille 

• Päihdehoitajan ja lääkärin työparitoiminnan käynnistäminen 

 

• Päihdehuollon toimintamallin luominen Juukaan  

• Päihdehoitajan toimenkuvan ja työkentän rakentaminen 

• Yhteistyörakenteiden vakiinnuttaminen terveydenhuollon, sosiaalityön ja 
kolmannen sektorin rajapinnoille 



Päihdehuollon kehittäminen Juuassa 

 Keskeisimmät yhteistyökumppanit:  

• johtava hoitaja, sosiaali- ja terveysjohtaja, aikuissosiaalityöntekijä, 
mielenterveys- ja perheneuvolan henkilökunta 

• Toiminnan kehittämistä ohjaa myös kunnan mielenterveys- ja 
päihdetyöryhmä 

• Päihdehoitaja osallistuu Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen 
päihdeverkoston toimintaan  

• Matalan kynnyksen vanhuspalveluita tuottava Ellinkulma, yhdistää 
toiminnassaan kolmannen sektorin toimijoita laajasti 

• Päihdetyön jalkauttaminen ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa 



             
Nuorten päihteettömyyden edistäminen Nurmeksessa 

• Nurmeksen ja Valtimon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman  2013 -
2015 - Selvästi näkyvillä – nuorten osallisuuden vahvistaminen ja 
päihteettömyyden edistäminen  

• Yläkoululla järjestetään yhteistyössä vuosittain terveysviikko: 
päihteettömyyteen, mielenterveyteen ja seksuaaliasioihin tietoa 

• Ehkäisevän päihdeviikon tapahtumat Nuokkarilla, Apajalla, päihteetön 
nuorisokahvila Cafe Cubessa ja yläkoululla 

• Päihteettömyys –lehtinen nuorille – vaihtoehtoja vapaa-ajan toimintaan ja 
tekemiseen 

• Ystävätoiminnan kehittäminen nuorille 



     
Nuorten päihteettömyyden edistäminen Nurmeksessa 

• Selvä sopimus toiminta 7 -9. lk., yhteistyössä oppilaat, vanhemmat, koulu, 
nuorisotyöntekijä  

• Toiminnan jatkaminen myös ammattikoulu ja lukiossa aloittavat 
yhteistyössä nuorisotyö, sosiaalinen nuorisotyö ja ammattiopisto 

• Selvä sopimuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten osallisuuden tukeminen 
yhteistyössä nuorisotyön, etsivän nuorisotyön, sosiaalisen nuorisotyön ja 
koulujen kanssa  

• Suunnitteilla hyvinvointi- ja terveystapahtuma Areenalla syksyllä 2014 

• Päihdekasvatus nukketeatterin keinoin 

 

 

 

 

 



  
Lasten ja nuorten (7-17v.) savuttomuuden tukeminen 

Joensuu, Kontiolahti, Outokumpu 

• Savuttomuutta edistävä terveysneuvonta luonteva osa asiakastyötä 
(vanhemmat, huoltajat huomioiden) 
 

• Terveydenhuollon ammattihenkilöstön osaamisen vahvistaminen: 
      koulutusten järjestäminen kohderyhmän henkilöstölle  
      äitiys- ja lastenneuvola, opiskelijaterveydenhuolto 

 
• Kouluille jalkautuminen: 5lk. oppilaiden toimintatuokiot, hyvinvointi-

iltapäivät, savuttomuuden teemapäivät, oppilaiden ja opettajien 
osallistaminen 
 

• Kokemusasiantuntijoiden viesti, oppilaskunnat 
 
• Päihteettömyys  Sopimus 

 
 
 
 

  
 
 
 
  

 
 

 



 
Lasten ja nuorten (7-17v.) savuttomuuden tukeminen 

Joensuu, Kontiolahti, Outokumpu 

• Eri hallintokuntien, viranomaistahojen ja kolmannen sektorin 
osallistaminen savuttomuuden tukemiseen  

• Luodaan malli yhteistyön toteuttamiseen 

• Järjestö- ja kansalaistyöhön osallistuminen 

• Savuttomuuden edistämiskoulutus lasten ja nuorten parissa toimivien 
järjestöjen ja seurojen kanssa 

• Tapahtumien ja tempauksien ja koulutusten järjestäminen: 
kauppatapahtumat (Prisma ja IsoMyy) ja 

      yhteistapahtumiin osallistuminen: Liikuttavia tekoja –tapahtuma (Areena) 

• Jalkautuminen lasten ja nuorten vapaa-aikaan  

 

 

 

 

 



Mukana tapahtumassa: TERVIS (terveempi Itä-Suomi) projektin 
kehittäjätyöntekijät Leena Naumanen ja Sirkka Hartikainen, 
harrastekoordinaattori Minna Ratinen sekä Pohjois-Karjalan 
terveydenhoitajayhdistys ym.   
  
Haastamme mukaan paikallisia urheiluseuroja (15 minuutin tuokio/ 
seura) 
Esimerkiksi 
- lajin esittelyä  
- harrastajien haastatteluja (eivät käytä 
tupakkatuotteita) 
- mahdollisia temppuja ym. 
 
Tapahtumassa annetaan yleisölle tietoa tupakkatuotteiden käytön 
vaaroista sekä niiden käytön lopettamisen tuesta.  
 
Tapahtumassa on mm. ilmaisia terveysmittauksia 
- häkämittausta  
- verenpaineen mittausta 
- ym. 
 
 
Yhteistyöterveisin  
Sirkka Hartikainen  Leena Naumanen 
kehittäjätyöntekijä/ suuhygienisti         kehittäjätyöntekijä/koulu th 
sirkka.hartikainen@jns.fi                  leena.naumanen@jns.fi 
050 4689011                   050 3878504 
 
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä! 
 
  

ISO MYYSSÄ TERVEYS- JA HYVINVOINTITAPAHTUMA 

Aiheena: Savuttomuus 
12.4. klo 10 – 14  


