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Puolangalla alkaa lokakuussa 
45-65-vuotiaille miehille suunnattu 
ryhmä. Kainuussa viime vuonna al-
kaneen Miina Sillanpään Säätiön 
Löydetyt miehet -hankkeen puitteis-
sa kokoontuvan ryhmän tavoitteena 
on omien terveellisten elämäntapo-
jen sekä elämänhallinnan edistämi-
nen.

– Toimintamme on tavoitteellista 
ja jokaisella ryhmäläisellä tulee ole-
maan oma pieni tavoite. Se voi olla 
esimerkiksi portaiden käyttäminen 
hissin sijaan tai kauppareissujen 
kulkeminen kävellen. Se on jokin 
pieni asia, joka jää osaksi omaa elä-
mää, kehittäjä Harri Smedberg Löy-
detyt miehet -hankkeesta kertoo.

Tapaamisten teemoja ovat päih-
teet, ravitsemus, liikunta ja yksinäi-
syys.

– Toimintatapana on miettiä yh-
dessä ryhmäläisten kanssa, miten 
aiheita käsitellään. Aiheesta voidaan 
etsiä materiaali itse, pyytää paikalle 
luennoitsija tai lähestyä aihetta omi-
en kokemusten ja kokeilujen kautta.

Smedberg sanoo jokaisen ryhmän 
rakentuvan omanlaisekseen. Löyde-
tyt miehet -ryhmiä on kokoontunut 
jo Suomussalmella, Kajaanissa, 
Kuhmossa ja Paltamossa, joissa ne 
ovat jääneet elämään.

Tapaamisista on hyviä tuloksia. 
Tärkeimmiksi asioiksi ovat nousseet 
liikunnan lisääntyminen, kuulumi-
nen ryhmään, asioiden jakaminen 
sekä se, että tulee lähdettyä kotoa.

– Selkeästi esille on noussut oman 
ravitsemuksen sekä terveellisen ruo-
an miettiminen. Monet ryhmiin 
osallistuneet kokevat, että oma ter-
veydentila ja hyvinvointi ovat paran-

tuneet. Osa on rohkaistunut haasta-
maan itseään lähtemällä esimerkik-
si kansalaisopiston kielikurssille tai 
musiikkitunnille.

Kokoontumisia järjestetään 14-16 
kertaa kolmen kuukauden ajan.

– Tapaamisiin kuuluvat alku- ja 
loppuhaastattelut sekä seuranta-
haastattelu kolmen kuukauden ku-
luttua ryhmän päättymisestä.

Yhteen ryhmään otetaan mukaan 
8-11 henkilöä. Tämän kaltaiselle toi-
minnalle on Harri Smedbergin mu-
kaan tarvetta Kainuussa.

– Jokaiseen ryhmään on löytynyt 
miehiä. Osa on kuitenkin miettinyt 
osallistumistaan pitkään. Eräällä 

paikkakunnalla yhteydenottoja oli 
20, kaikkia ei kuitenkaan voitu ottaa 
mukaan.

Mukana on ollut niin työttömiä, 
työssäkäyviä, eläkeläisiä kuin per-
heellisiäkin miehiä.

– Osalle se tarkoittaa tarvetta kuu-
lua miesryhmään ja jakaa kokemuk-
siaan.

Kun hankkeen puitteissa toteu-
tettavat tapaamiset ovat ohi, ryh-
män on tarkoitus jäädä elämään 
paikkakunnalle paikallisten toimi-
joiden ja yhteistyökumppaneiden 
ohjaamana.

– Tapaamisia voidaan jatkaa syk-
syllä ja keväällä ensin muutaman 
kerran avoimena ryhmänä, minkä 

jälkeen se voidaan muuttaa suljetuk-
si.

Hanke saa STEA-avustusta Veik-
kauksen pelien tuotoista.

 

Ryhmä alkaa Puolangalla 
21.10.2019 klo 14.00-16.30. 
Paikkana toimintakeskus 
Sarka (Virkkula). 
Tapaamiset ovat 21.10., 23.10., 
30.10., 4.10. sekä 31.10. 
 jonka jälkeen kokoonnutaan 
keskiviikkoisin 29.1.2020 saakka. 
Ilmoittautumiset Harri Smedbergille. 
Lisätietoja ja yhteystiedot: 
https://www.miinasillanpaa.fi/
hankkeet/loydetyt-miehet/.
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Rykimä eli porojen kiima-aika alkaa 
tämän kuun loppupuolella ja kestää 
loka-marraskuulle saakka.

Rykimäaikana hirvaat eli urospo-
rot piirittävät vaatimia eli naaraspo-
roja. Hirvaat ovat mustasukkaisia 
vaatimistaan ja puolustavat ase-
maansa aggressiivisesti toisia hirvai-
ta vastaan.

Sarvien kalistelu on paitsi oman 
aseman vahvistamista myös biolo-
ginen ase vaadinten hormonitoimin-
nan otolliseen virittelyyn. Suurim-

mat, vahvimmat ja energisimmin 
voimiensa tunnossa pullistelevat 
uroot vievät tässä näytelmässä par-
haan potin ja saavat geeninsä laajim-
paan jakeluun.

Porot väistävät ihmistä, mutta ry-
kimäaikaan on syytä pysyä poissa 
hirvaiden tieltä ja erityisesti hirvaan 
ja naarasporojen välistä.

Poroja havaitessa on viisainta 
kiertää ne kauempaa. 

Porojen yllättämisen voi välttää 
taputtamalla käsiään ja pitämällä 
muuten ääntä kulkiessaan. Näin 
myös porot huomaavat ajoissa väis-
tää kulkijaa.

Poroja kohti kävelemistä on syys-
aikaan vältettävä, sillä urosporo voi 
ahdisteltuna kokea ihmisen uhkaa-
van asemaansa ja tulla päälle. Valo-
kuvaaminen ja muu porojen syksyi-
nen ihastelu on siis syytä hoitaa tur-
vallisen etäisyyden päästä.

Mikäli joutuu hirvaan hyökkäyk-
sen kohteeksi, kannattaa ottaa jalat 
alle. Jos tämä ei onnistu, voi suojaa 
hakea puista tai muista suojaavista 
maanmuodoista tai rakenteista. 
Hyökkäilevästä porosta tulee ilmoit-
taa paliskunnalle tai Paliskuntain 
yhdistykseen, jotta tilanteeseen voi-
daan tarpeen mukaan puuttua.

Rykimäaikana kannattaa 
pysyä pois hirvaiden tieltä

Poroja kohti kävelemistä on rykimä-
aikaan vältettävä.
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