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Hankkeiden ja tutkimuksen
luotettava ja asiantunteva kumppani.

HEP! –Hyvinvointiliikuntaa elämän poluilla! –hanke

Syrjäytymisuhan alla olevien nuorten aikuisten terveyttä edistävän liikunnan
kehittämishanke
Taustaa
- Oulun alueen väestön ikärakenne on Suomen nuorin. Alle 25-vuotiaiden osuus alueen asukkaista
on liki 35 %.
- Nuorisotyöttömyys on korkea. Vuonna 2013 n. viidesosa alle 25- v oli työttömänä. Pitkään
työttöminä olleiden määrä on kasvussa.

- Pitkittynyt työttömyys tuo mukanaan toimeentulo-ongelmia, ongelmia fyysisessä ja psyykkisessä
terveydessä ja sosiaalisissa suhteissa
- Fyysiset ja psyykkiset terveysongelmat muodostavat esteitä kouluttautumiselle ja työllistymiselle.
- Liikunta on yksi tärkeä syrjäytymistä ehkäisevä ja elämänlaatua parantava tekijä

HEP! -hanke
Toteutuu Oulussa vuosina 2014-2016
- Kohderyhmä: 20-30 -vuotiaat syrjäytymisuhkaiset nuoret

- Rahoitus: Opetus –ja kulttuuriministeriö
- Toteuttajat: ODL Nuorten palvelut, ODL Liikuntaklinikka ja Virpiniemen liikuntaopisto yhteistyössä
Oulun kaupungin nuoriso- ja liikuntapalvelut ja työllisyyden edistämispalvelut
- Tavoitteena:
- Selvittää kohderyhmänuorten terveysliikunnan edistämisen ja terveyttä edistävien palveluiden
ohjaustarve
- Lisätä nuorten (liikkumista kohti terveysliikuntasuositusten tavoitteita) hyvinvointiaktiivisuutta
- Edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia
- Luoda uusia innovatiivisia toimintamalleja
- Tuottaa kohderyhmänuoriin painottuva erityisliikunnan juonne liikunnanohjauksen
perustutkintoon ja liikunnan ammattitutkintoon valmistaviin koulutuksiin

Toimenpiteet
Selvitys kohderyhmän terveysliikunnan edistämisen ja terveyttä edistävien palveluiden ohjaustarpeista
•Selvitys nuorten kokemista palvelutarpeista (liikuntapilotti, terveystarkastuspilotti)
•Selvitys yhteistoimintamahdollisuuksista (työpajat, asiantuntijaryhmät, kyselyt)
•Prosessimallinnus palveluohjauksesta (nykytila)
• Kohderyhmän liikunnanohjauksen ja siihen liittyvän koulutuksen nykytilan kuvaus (esim. kyselyt, tutkinnon perusteet)

Liikunta- ja terveysohjausmallin sisällön kehitys
• Kohdenuorille soveltuva terveysliikuntaa edistävä palvelumalli (sis. ohjauksen työvoimapoliittisesta toimenpiteestä
terveystarkastuksiin, yhtenäisen terveystarkastusmallin ja ohjauksen terveellistä elämäntapaa tukevaan toimintaan).
•Liikunta-alan koulutukseen sisällytettävän opintokokonaisuuden sisällön suunnittelu
• Toimintamallin arvioinnin suunnittelu

Toimintamallin pilotointi
•Interventio terveysliikuntaa edistävästä palvelumallista
• Koulutus nuorten ohjausta toteuttaville (esim. työpajaohjaajat)
•Koulutuskokonaisuuden pilotointi (liikunnanohjauksen perustutkinto)

Mallin jalkauttaminen ja raportointi
* Laajennetaan palvelutarjontaa alueella
* Tulosten levittäminen (materiaalit, mediat, alan tilaisuudet, innokylä jne)
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Syrjäytymisuhkaisten nuorten terveysliikuntaa edistävä
palvelumalli
Ohjaavat tahot:
•
Työpajaohjaajat
•
Sosiaalityöntekijät, sosiaalitoimen ohjaajat
•
Työllisyyspalvelut
•
Byströmin nuorten palvelut
•
TE-palvelut

Terveystarkastajat
•
Hankkeen terveydenhoitaja (+liikunnanohjaaja?)
•
Byströmin terveydenhoitaja
•
(alueelliset terveysasemat)

Työkalut:
• Liikunnan puheeksiottamisen työkalu
• Terveystarkastuksen kytkeminen kuntouttavan
työtoiminnan aktivointisuunnitelmaan (oikeaaikaisuuden määrittäminen)
• Koulutus
Nuoren ohjaus
terveysliikuntaa
edistävään
palvelumalliin

Työkalut:
•
Yhtenäinen terveystarkastusmalli (terveydentilan
kartoitus, liikunnan puheeksiottaminen ja ohjaus
liikkumaan)

Mallin vaikuttavuuden arviointi
Terveystarkastus

Liikuttajat / elämäntapaohjaajat:
•
HEP (liikunnanohjaaja, projektityöntekijät, asiantuntijat
esim. yhdistyksistä) (A+B+C)
•
Ouka liikuntapalvelut (A)
•
Vaihe 2: työpajaohjaajat? (C)

Elämäntapainterventio

A Ohjaus omatoimiseen liikkumiseen
B Ohjaus ryhmämuotoiseen elämäntapaohjaukseen
C Ryhmämuotoinen elämäntapaohjaus valmiissa ryhmässä

HEP! -hanke
Kokemuksia intervention pilotointivaiheesta
• Mallin pilotointi on toteutettu vuonna 2014 työpajalla, jossa valtaosalla nuorista on
masennus-/mielenterveysoireilua, nuorilla ei ole tyypillisesti ystävyyssuhteita ja
useilla on myös sosiaalisten tilanteiden pelkoa
• Osallistumisaktiivisuus terveystarkastuksiin on ollut 100 % (20 nuorta) ja mielenkiinto
omaan terveyteen on herännyt.
• Tarkastukset on toteutettu nuorille tutussa ympäristössä ja tarkastuksiin on
osallistunut nuoren kanssa hänelle tuttu työpajan ohjaaja.
• Elämäntapainterventio (3kk) on sisältänyt:
• Kokemusliikuntaa
• Elämäntapaohjausta nuorten lähtökohdista (terveystarkastuksissa esiin
nousseet aihealueet ja toteutustoiveet)

Hankkeiden ja tutkimuksen luotettava
ja asiantunteva kumppani.

Terveysvaikutusten lisäksi hyvin suunnitellulla liikunnalla voidaan vaikuttaa mm. oppimiseen, syrjäytymiseen,
mielenterveyteen, osallisuuteen, identiteetin kasvuun, vuorovaikutukseen ja toimijuuteen. Näitä
elämänhallinnan osa-alueita vahvistavaa liikunnanohjausta kehitetään HEP! -hankkeessa

Kokemusliikunta nuorten työpajalla

- Lajikokeilut

- Reflektointi
- Pystyvyyden
tunne
- Selviämisen
kokemukset
- Vuorovaikutus
- Sosiaaliset
suhteet
- Arvostus

- Nuoret
suunnittelevat lajit
- Ryhmäytyminen
- Osallistaminen
toimintaan
- Toiminnan
reflektointi

Nuoret ottavat
vastuuta
toiminnan
toteuttamisesta

Oli tärkeetä et sai osallistua
suunnitteluun ja kokeilun
sisältöön!

Kiva et oli rento meininki,
tuttu porukka ja ohjaaja sekä
lupa kieltäytyä.

Kun keskityin suoritukseen,
ahdistuneisuus katosi ja
hyvänolon tunne jatkui
muutaman tunnin liikunnan
jälkeen.

1.kerta kuvastaa nuorten
osallisuuden astetta,
toimijuutta,
vuorovaikutuksen tasoa ja
turvallisuuden kokemista.
Näytin
osaamattomuuttani ja
erehtymistä
tiedostetusti, tämä
näytti alentavan
osallistujien
epäonnistumisen
pelkoa.

Ennakointi ja nuoren
valmistelu tulevaan on
tärkeää. Edettiin
ryhmän mukaan.

Opeteltiinkin liikunnan
avulla tutustumaan omaan
itseensä, löytämään oma
identiteetti, tunnistamaan
tunteita, määrittelemään
kokemuksia, osallistumaan
ja toimimaan aktiivisesti.

OHJAAJA

NUORI

Miten voi olla niin huono tuuri, että
tämä starttaa juuri nyt? Miten tästä
pääsisi lintsaamaan?

Miten saan nuoret
tulemaan paikalle ja
luottamaan minuun?
Täytyy olla helposti
lähestyttävä, jätän
jumppatrikoot kaappiin!

Tutkimuksen ja käytännön yhteistyö – Vaikuttavia
hyvinvointipalveluita nuorten elämän tueksi? -seminaari
Ajankohta: torstai 9.4.2015 klo 11.00–16.30
Paikka: ODL Hyvinvointikeskus, Wegeliussali, 0. kerros, Albertinkatu 16 (käynti
sisäpihalta), Oulu.
Kohderyhmä: nuorten parissa työskentelevät, vähäisen liikkumisen tutkijat ja
kehittäjät sekä aiheesta muutoin kiinnostuneet

Seminaari mahdollistaa tutkijoiden ja nuorten parissa käytännön työtä tekevien vuoropuhelun ja
yhteistyön, jota monissa keskusteluissa on viime aikoina peräänkuulutettu. Seminaarin
tarkoituksena on auttaa jäsentämään, millainen liikunnasta syrjäytyneiden nuorten hyvä
elämäntapainterventio olisi.

Ohjelma:
11.00–12.00 Nuorten hyvinvointiaktiivisuutta edistävä palvelumalli HEP! -hankkeessa
Jaana Ukonaho, ODL Liikuntaklinikka, Tarja Siira, kehityskoordinaattori ja Manu Linnala, psykiatrinen
sairaanhoitaja, ODL Nuorten starttipaja

12.00–12.30 Vaikuttavaa terveyden edistämistyötä
Raija Korpelainen, FT, terveysliikunnan professori ja Riitta Pyky, tutkija, ODL Liikuntaklinikka

12.30–13.00 Kokemusliikunnasta eväitä nuorten elämään?
Arto Tiihonen, Filosofian tohtori (sosiologia)

13.00–13.15 HEP! – hankkeen interventioaihion esittely ja tehtävänanto työpajoihin
13.15–13.45 Iltapäiväkahvit
13.45–14.45 Työpajatyöskentely
Työpaja 1: Nuorten elämäntapaohjauksen vaikuttavuus
Vetäjä vahvistumatta

Työpaja 2: Syrjäytymisuhkaisten nuorten tavoittaminen ja ohjaus elämäntapainterventioon
Riitta Alatalo, tutkija, Nuorten Ystävät / Oulun yliopisto

Työpaja 3:Syrjäytymisuhkaisten nuorten elämäntapainterventio
Arto Tiihonen

14.45–15.30 Työpajatyöskentelyn yhteenveto, keskustelu ja seminaarin päätös
15.30–16.30 Vähäisen liikkumisen tutkijaverkoston kokous
Ilmoittautuminen ilmaiseen seminaariin 31.3.2015 mennessä osoitteessa:
https://my.surveypal.com/Ilmoittautuminen_09042015
Lisätiedot:
Riitta Pyky
tutkija
Oulun liikuntalääketieteellinen klinikka
Puh: 050 312 5757
S-posti: riitta.pyky@odl.fi

Jaana Ukonaho
projektipäällikkö / HEP! -hanke
Oulun liikuntalääketieteellinen klinikka
Puh: 050 312 5755
S-posti: jaana.ukonaho@odl.fi

Välittävä ja vastuullinen

Yhdessä pohjoissuomalaisten
parhaaksi
Jaana Ukonaho
projektipäällikkö
ODL Liikuntaklinikka
Albertinkatu 18A
90100 Oulu
jaana.ukonaho@odl.fi
puh. 050 312 5755
www.odl.fi

