
8 PUHEENAIHEET
SOTKAMO-LEHTI – Perjantaina 13. marraskuuta 2020

Mari Heikura

Löydetyt miehet -hanke päättyy 
vuoden lopussa ja hanketta yhteen 
kokoava webinaari esitteli tuloksia 
marraskuun alussa. 

Miina Sillanpään Säätiön hank-
keen tarkoituksena on ollut vahvis-
taa syrjäytymisvaarassa olevien 45–
65 -vuotiaiden kainuulaismiesten 
hyvinvointia ja elämänhallintaa.

Ryhmätoimintaa ohjannut kehit-
täjä Harri Smedberg kertoi, että kai-
killa paikkakunnilla ryhmät jatkuvat 
myös hankkeen päättyessä. Hank-
keen tarkoituksena on ollut Smed-
bergin mukaan olla käynnistävä ta-
ho, joka on löytänyt ryhmiin osallis-
tujat verkostojensa kautta ja jatkossa 
ryhmät toimivat osa omatoimisesti, 
osa Soten alla ja osa 3. sektorin toi-
mijoiden vetäminä.

Sotkamossa ryhmää on jatkanut 
soten mielenterveys- ja päihdeyksi-
köstä Veli-Pekka Kontio työparinaan 
Sotkamon kunnan toimintakeskuk-
sen hanketyöntekijä Pasi Schrode-
rus. Kontion mukaan ryhmään mah-
tuu hyvin uusiakin jäseniä ja mu-
kaan voi tulla ottamalla yhteyttä hä-
neen tai Pasiin. Ryhmä kokoontuu 
tiistaisin toimintakeskuksella kello 
14–16, joten mukaan pääsee myös il-
mestymällä paikalle. Toiminta on 
jatkunut Kontion mukaan hyvin sa-
manlaisena kuin hankkeen aikaan ja 
sitä jatketaan niin kauan kuin kävi-
jöitä riittää. Toiminnallisuus näkyy 
hänen mukaansa entistä vahvem-
min elintapaohjauksen rinnalla. 

Löydetyt miehet -ryhmässä on ko-
rostunut vertaistuki ja ryhmän 
myönteinen kannustus. Smedberg 
kertoi, että ryhmiin osallistuneet 
miehet tekivät pieniä muutoksia ar-
jessaan, mitkä paransivat heidän hy-
vinvointiaan selvästi. Liikuntaan ja 
ruokaan liittyvät asiat muuttuivat 
parempaan suuntaan. 

Smedberg kertoi, että miehet sai-
vat muun muassa kokeilla erilaisia 
liikuntavälineitä, kuten painovan-
netta, tasapainolautaa tai aktiivi-
suusranneketta. Kokeilut johtivat 
osalla siihen, että he ostivat mielei-
sensä välineen itselleen.

– Kun yksi on innostunut, on se 
saanut aikaan positiivista vipinää 
ryhmän sisällä, Smedberg kertoi.

Samoin ryhmän ja vertaistuen 
avulla osa miehistä osti ensimmäi-
sen kerran salaattia tai söivät jogurt-
tia ja mysliä. Kun he huomasivat 
pienten muutosten vaikuttavan 
myönteisesti omaan hyvinvointiin, 
jäävät muutokset helpommin pysy-
viksi ja niitä ehdotetaan toisillekin. 
Myös päihteiden käyttö saattoi vä-
hentyä ryhmätoiminnan myötä, 
Smedberg kertoi.

Ryhmien miehet olivat Smedber-
gin mukaan tavallisia kainuulaisia 
miehiä, joilla oli halu muutokseen 
elämässä, ehkä kokemus yksinäisyy-
destä ja halu kuulua miesryhmään. 
Yksinäisyyden kokemus oli monel-
la, vaikka olisi perhe tai työ. Smed-
berg kertoi, että monelta puuttui sil-
ti jotakin; kuuluminen miesryh-
mään, vertaisryhmään. 

Valtava määrä potentiaalia tuli esil-
le ryhmien miehissä. Smedberg ker-
toi, että hän ohjasi ryhmiä eri paik-
kakunnilla ja huomasi, että miehillä 
on paljon tietoa erilaisista asioista. 
Nuotion äärellä keskusteltaessa tuli 
esille, se että monella on paljon tie-
toa sekä omakohtaista kokemusta 
esimerkiksi alkoholiriippuvuudesta, 

painonhallinnasta tai kalan oikeaop-
pisesta savustamisesta.

Jokainen asetti itselleen tavoit-
teeksi pieniä arjen muutoksia ja mo-
ni niissä ryhmän avulla onnistui. Ka-
jaanilainen Jorma Lehtonen lähti 
mukaan Löydetyt miehet -ryhmään, 
kun omassa elämässä oli tapahtunut 
vähällä aikaa useita asioista, jotka 
pudottivat elämältä pohjan pois. 
Hän huomasi, että oma elämänhal-
linta oli kateissa.

Lehtosen tavoite oli saada elä-
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Löydetyt miehet hankkeessa ryhmiä 
vetänyt kehittäjä Harri Smedberg 
kertoi webinaarissa ryhmien toimin-
nan merkityksestä osallistujilleen.
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mänhallinta takaisin ja siinä hän on-
nistui, vaikka ensimmäisen askelen 
ottaminen oli vaikeaa. Ryhmällä oli 
Lehtosen mukaan suuri merkitys ta-
voitteen saavuttamisessa. Vaikka 
ryhmän kokoontumista odotti, oli 
lähteminen silti usein hyvin vaikeaa. 
Hän kertoo oppineensa konkreetti-
sesti sen, että ei kukaan kissan hän-
tää nosta, jos ei kissa itse.

– Meillä miehillä on ongelmana, 
että ei lähdetä liikkeelle, Lehtonen 
totesi.

Smedbergin kysymykseen mitä 
hänen tavoitteelleen nyt kuuluu, 
Lehtonen vastasi: 

– Tavoitteelle kuuluu ihan hyvää, 
elän elämäni parasta aikaa, olen on-
nellinen mies, Lehtonen totesi we-
binaarissa. 

Vertaisryhmä on toimiva apu 
muutoksessa parempaan
Liikunta, ruoka ja päihteettömyys ovat tärkeitä teemoja Löydetyt miehet -ryhmissä. Hankkeen käynnistämät 
ryhmät jatkuvat edelleen kaikissa kunnissa. 

Luonto nousi yhdeksi tärkeäksi asiaksi kainuulaisten miesten Löydetyt miehet -ryhmissä. 
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Liikunnan merkitys hyvinvoinnille 
on suuri ja Kainuun Liikunnan ter-
veysliikunnankehittäjä Matias Ron-
kainen oli webinaarissa esittämässä 
ajatuksia otsikolla Kuinka maamme 
makaa? Liikunta lääkkeeksi kainuu-
laisille miehille. 

Ronkainen esitti puheenvuoros-
saan liikkumattomuuden hintala-
pun Kainuussa. WHO:n arvion mu-
kaan 2 tyypin diabeteksesta 27 % 
johtuu liikkumattomuudesta. Tämä 
maksaa Kainuussa 14,5 miljoonaa 
euroa vuodessa. Lääkehoidon kus-
tannukset liikkumattomuuden aihe-
uttamista verenpaineesta, kolestero-
lista, masennuksesta ja astmasta 
ovat Kainuussa 4,2–8,4 miljoonaa 
euroa vuodessa. Liikkumattomuu-
den osuus näistä sairauksista on 10–
20 prosenttia. 

Liikkumattomuus-sairauksien 
työpanosmenetykset ovat Suomes-
sa 488 000 henkilötyövuotta. Kai-
nuussa tämä tekee Ronkaisen esi-
tyksen mukaan 22–45 miljoonaa eu-
roa.

Liikkumattomuuden taustalla on 
Ronkaisen mukaan suuri elämänta-
pojen muutos viimeisen sadan vuo-
den aikana.

Työssä ja työpaikoilla tapahtuvan 
liikunnan määrä on vähentynyt hur-
jasti vuodesta 1972 vuoteen 2007. Sa-
maan aikaan vapaa-ajan liikunnan 
määrä on kasvanut jonkin verran, 
mutta se ei riitä korvaamaan työssä 
tapahtunutta muutosta liikkumatto-
muuden suuntaan. 

Ronkainen esitti myös kuvan, jos-
sa vertaillaan 1900-luvun alun ja lo-
pun kalorin kulutusta päivässä sekä 
miehillä että naisilla. Kun tämä ero-
tus muutetaan askeliksi, niin naisil-
ta on kadonnut melkein viisi tuntia 
päivässä kävelyä ja miehiltäkin yli 3 
tuntia. 

Tällaisen elämäntapamuutoksen 

korvaaminen vapaa-ajalla on vaike-
aa. Tämän takia jokaisen olisi Ron-
kaisen mukaan tärkeää miettiä, mi-
ten pystyy omaan arkeen lisäämään 
liikkumista. Samalla tulee pienentä-
neeksi omalta osaltaan liikkumatto-
muuden hintalappua.

Hyvinvointimittauksia on Kai-
nuun Liikunta tehnyt Korpikansa 

seikkailee -kiertueilla jo useita vuo-
sia. Ronkainen esitteli näistä kerty-
nyttä 10 000 mittaukseen perustu-
vaa dataa kainuulaisten miesten 
osalta. Miehiä mittauksissa on ollut 
noin 4000. 

Vertailussa koko Suomen mie-
hiin, Ronkainen totesi kainuulaisten 
miesten olevan hieman hintelämpiä, 
eli lihasmassan suhde pituuteen on 
pienempi kuin maassa keskimäärin. 
Vahvuuksista Ronkainen totesi, että 
kainuulaiset miehet ovat kestävyys-
liikkujia, mutta voimassa olisi paran-
nettavaa. 

Arjen liikuntavinkkinä Ronkai-
nen totesi, että tärkein juttu olisi ko-
tikynnyksen madaltaminen eli läh-
teä liikkeelle, tämä koskee niin mie-
hiä kuin naisiakin.

– Ei pidä miettiä liikaa miten liik-
kuu, pääasia että liikkuu, ja se on it-
selle mielekästä, Ronkainen kannus-
ti.

Liikkumattomuuden hinta 
on Kainuussa miljoonia 
euroja

Työelämän muutos on johtanut siihen, että vapaa-ajan liikunnalla on vaikea 
korvata entisajan työssä tapahtunutta liikuntaa. 
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