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Rauni Räisänen

45 - 65-vuotiaille puolanka-
laisille miehille on alkamas-
sa oma ryhmä, jossa edetään 
pienin askelin kohti terveel-
lisempää arkea. Löydetyt 
miehet -hankkeella tavoitel-
laan elämän hallintaa ja ar-
jen osallisuutta, hyvinvoin-
tia ja terveellisiä elämänta-
poja vertaistuen ja ryhmätoi-
minnan avulla. 

Ryhmään otetaan mukaan 
8 - 10 miestä. He suunnitte-
levat yhdessä ohjaajan kans-
sa sen, miten puolankalainen 
Löydetyt miehet -ryhmä to-
teutuu käytännössä.

Miina Sillanpään Säätiön 

kehittäjä Harri Smedberg oli 
Puolangan markkinoilla ta-
paamassa puolankalaisia mie-
hiä ja kertomassa ryhmätoi-
minnan tavoitteista. Hänen 
juttusillaan kävi mukavasti 
miehiä, joten sen perusteella 
ryhmätoiminta käynnistynee 
lokakuun aikana.

Ryhmä on osa kolmevuo-
tista kainuulaista Löydetyt 
miehet -hanketta, jossa kes-
ki-ikäiset miehet vahvistavat 
hyvinvointiaan asettamiensa 
tavoitteiden pohjalta. 

Puolangalla toimintaa oh-
jaa lokakuusta tammikuuhun 
saakka kehittäjä Harri Smed-
berg. Ryhmä kokoontuu yh-
teensä 15 kertaa. Hanke ja sen 

Puolankalaisten miesten ikiomat ryhmä-
kokoontumiset käynnistyvät lokakuussa

myötä ryhmätoiminta saavat 
STEA-avustusta Veikkauksen 
pelien tuotosta. Ryhmäläiset 
voivat olla työssäkäyviä, työt-
tömiä, eläkeläisiä, yksinasu-
via tai perheellisiä. 

Harri Smedbergin mukaan 
vastaavia Löydetyt miehet 
-ryhmiä on toteutunut Kuh-
mossa, Paltamossa, Suomus-
salmella ja Kajaanissa. Sotka-
mossa alkaa ryhmä syyskuus-
sa ja Puolangalla lokakuussa. 

Yhteistyöverkosto on mer-
kittävässä asemassa ryhmä-
läisten rekrytoinnissa.

- Löydetyt miehet -hank-
keen tavoitteena on kainuu-
laismiesten hyvinvoinnin vah-
vistuminen ja elämän kohen-

tuminen. Yhteistyöhankkees-
sa mukana olevien järjestöjen, 
kunnan ja eri tahojen myötä 
toivotaan miesten ryhmätoi-
minnan jatkuvan paikallises-
ti hankkeen päättymisen jäl-
keenkin, kuten Kajaanissa 
ja Kuhmossa tapahtui, Sme-
dberg sanoi.

Toiminnan suuntaviivana 
ovat henkilökohtaiset arkiset 
tavoitteet. Harri Smedbergin 
mukaan jokainen Kainuun 
kunta on erilainen ja samoin 
niissä asuvat ihmiset. Ryhmä 
kootaan osallistujille tehtävän 

alkuhaastattelun jälkeen, jot-
ta ryhmästä saadaan mahdol-
lisimman toimiva.

- Kussakin kunnassa on 
oma ideointityöpajansa, jo-
hon on kutsuttu eri toimijoi-
ta ja järjestöjen edustajia saa-
daksemme tietää kunkin kun-
nan erityispiirteet ja sen, mitä 
on syytä ottaa toiminnassa 
huomioon, Smedberg kertoi.

- Haluamme tietää, mitä 
meiltä toivotaan sekä miten 
toiveet ja tarpeet voitaisiin to-
teuttaa ja miten. Näin saadut 
kokemukset hanketoiminnan 
kehittämisessä voitaisiin jat-
kossa hyödyntää.

Puolangalla alkavan ryhmä-
toiminnan suuntaviivat ja pai-
kallisen yhteistyön pohja luo-
daan kyseisessä ideointityöpa-
jassa, jossa saadaan paikallis-
ta yhteistyötä edistävää tietoa 
jatkoakin ajatellen.

- Ryhmäläiset asettavat it-
selleen henkilökohtaisen hy-
vinvointiin liittyvän tavoit-
teensa, jota kohti he etenevät 
yhteisen toiminnan ja kes-
kinäisen vertaistuen avulla. 
Ryhmäläiset tekevät pieniä 
muutoksia elämäänsä vaikka-
pa liikuntaan ja ravitsemuk-
seen liittyen. Miehet tarkas-
televat tavoitteita ja muutok-
sia ryhmäkerroilla. Ryhmä-
toimintaan osallistuminen 
helpottaa myös miesten ko-
kemaa yksinäisyyttä, Harri 
Smedberg korosti.

Hanke on käynnistynyt 
Kainuussa huhtikuussa 2018 
ja jatkuu vuoden 2020 lop-
puun, ja sitä hallinnoi Miina 
Sillanpää Säätiö.

Lisätietoja Puolangan ryh-
mätoiminnasta löytyy netis-
tä osoitteesta https://www.
miinasillanpaa.fi/hankkeet/
loydetyt-miehet/.

Tuomo Seppänen

Laura Tolonen 

Järjestöjen ja kyläyhteisöjen 
varautumiskoulutuksen en-
simmäinen osa järjestettiin 
kunnanvirastolla viime vii-
kon maanantaina. Koulutus-
ta jatketaan vielä 22. lokakuu-
ta. Tuolloin ovat tervetullei-
ta kaikki järjestöjen ja kylä-
yhteisöjen edustajat, vaikka 
he eivät olisi ensimmäiseen 
koulutukseen päässeetkään.

Varautumisesta ja turvalli-
suussuunnitelman laatimises-
ta kertomaan oli tullut Suo-
men Pelatusalan Keskusjär-
jestöstä asiantuntija Aikku 
Eskelinen. 

Erilaiset häiriötilanteet ku-
ten veden tulon lakkaaminen 
tai pitkä sähkökatko tulevat yl-
lättäen. Tuolloin olisi hyvä olla 
varautunut ja esimerkiksi ky-
lällä tulisi olla käytössään va-
rautumissuunnitelma. 

- Syy siihen, että ollaan huo-
nosti varauduttu, on siinä että 
kaikki toimii. Olemme sopeu-
tuneet siihen ja tottuneet, että 
yhteiskunta on häiriötön, Es-
kelinen totesi. 

Häiriötilanteesta selvitään 
helpommin, kun sitä on mie-
titty etukäteen. Turvallisuus-
suunnitelmaa kylälle pohdit-
taessa on hyvä tutkia Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestön 
Spek-opasta, joka löytyy myös 
sähköisenä.          

- Turvallisuussuunnitel-
ma pitää voida ottaa helpos-
ti käyttöön ja tehdä niin kuin 
on etukäteen ohjeistettu: mi-
ten meidän kylällä toimitaan. 
Näin saadaan mustaa valkoi-
selle, se on turvallisuussuun-
nitelman ajatus, Aikku Eske-
linen kertoi.

Häiriötila   
tulee yllättäen
Suomessa viranomaisiin luo-
tetaan hyvin hätätilanteissa. 
Eskelinen muistuttaa, että hä-
tätilanteiden takia olisi hyvä 
olla käytössä patteriradio ja 
paristoja. Silloin kuulee viran-
omaisten tiedotteet, jos sähköt 
menevät pidemmäksi aikaa.

Jos aamulla huomaa, että 
hanasta ei tule tippaakaan 
vettä, niin kuinka paljon sil-
loin on käytössä juomakel-
poista vettä? Tähän kysy-
mykseen Aikku Eskelinen etsi 
vastausta messuilla Oulussa. 
Kyselyyn vastasi 339 henki-
löä, joista yli puolet vastasi 
”ei tippaakaan” ja keskimää-
räinen vastaus vettä varaavil-
la oli ”kaksi litraa”. 

Viranomaiset korostavat ni-
menomaan veden tärkeyttä. 
Lisäksi ruokaa kannattaa olla 
varattuna pariksi päiväksi.

Varautumiskoulutuksessa pohdittiin 
kylien turvallisuussuunnitelmia

Veden loppumisessakin 
korostuu naapuriavun tär-
keys. Usein alueelle, jossa ei 
ole vettä saatavilla, tuodaan 
vesisäiliö kansalaisten käyt-
töön. Kaikki eivät kuitenkaan 
pääse sitä hakemaan. Esimer-
kiksi vanhemmilla ihmisillä 
ja varsinkin sivukylien van-
hemmalla väestöllä tilanne 
voi olla vaikea.

- Yksinäiselle syrjässä asu-
valle ihmiselle voidaan etukä-
teen miettiä myrskykummi, 
joka sitoutuu vuoden ajaksi 
huolehtimaan henkilöstä häi-
riötilanteen aikana. Tällaisel-
la molempien osapuolien vä-
lisellä sopimuksella lisätään 
turvallisuudentunnetta, Es-
kelinen kertoi.

Myrskykummi-idean Aik-
ku Eskelinen kertoi tulleen 
ilmi erään kylän turvallisuus-
suunnitelmaa pohdittaessa.Suomen Pelatusalan Keskusjärjestön asiantuntija Aikku Es-

kelinen opasti kylien turvallisuussuunnitelmien tekemisessä.

Kalervo Rytinki sai tietoa Löydetyt miehet -hankkeesta, jon-
ka toimintaa esitteli Harri Smedberg.

Harri Smedberg ja 
Pekka Moilanen 
vaihtamassa ajatuksia 
Löydetyt miehet -hankkeen 
tiimoilta Puolangan ’
markkinoilla. 


