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Työkykyä ryhmätoiminnoilla

Salon ja Someron osahankkeiden TYKY-ryhmä pilotit

Party – hanke  
väliseminaari 
21.11.2016

Katariina Kauriinoja, projektityöntekijä Somero
Salla Seppälä, projektikoordinaattori Salo

Tavoitteet ja kohderyhmä

• Työ- ja toimintakyvyn kartoitus

• Aktivoituminen oman hyvinvoinnin edistämiseen

• Työnhakutaitojen päivitys

• Tukea asioiden hoitamiseen tai oikeiden palvelujen löytämiseen

• Palveluohjausta liittyen erilaisiin sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluihin

Pääkohderyhmä 300-päivää työmarkkinatukea saaneet

Toteutetaan kuntouttavan työtoiminnan sopimuksilla
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Somero

• Non-stop periaatteella, minimi 3 kk – voinut jatkua puolikin vuotta
• 1 krt viikko/ 4 h päivä, kokemus 3 ryhmästä, max 6hlöä / ryhmä
• Ikähaitari 22 – 62 v. keski-ikä 44, joista 71 % naisia
• Kevyttä liikuntaa todella matalan kynnyksen ja heikonkin kunnon 

aloituksella; kävelyä, uintia, kuntosalia ja voimistelua
• Kehonhuoltoa ja venyttelyä (stretching) -> jumit auki ja liikeradat 

paremmaksi
• Kehontuntemusta, ryhtiä ja kävelytekniikkaa, halutessa juoksutekniikkaa 

(kehon kannattelu –> olemus/habitus)
• Rentoutumisen ja syvän tehokkaan hengityksen opettelua -> keuhkot 

käyttöön ja mieli rauhallisemmaksi
• Luennot / keskustelua ohessa hyvinvoinnista, stressistä ja sen hallinnasta, 

ruokavaliosta, levosta jne. 
• Myös henkilökohtaista keskustelua / neuvontaa tarpeen mukaan, 

useamminkin myös kävelylenkkien lomassa
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Kokemukset ja tulokset - Somero

• Ensimmäinen syksystä kesään, nyt 2. eri ryhmää menossa

• Jo kerrasta esim. selkä liikkuvammaksi, tunne kuinka veri kiertää ja alue / 
koko kroppa lämpiää

• Lantio rennompi, kävely ’letkeämpää’ vrs aiemmin jännittynyt/jäykkä 

• Ryhti huomattavasti parempi, kun siihen kiinnittää huomiota

• Olotila rentoutunut ja rauhallinen, tehnyt mieli mennä jopa päiväunille 
ryhmän jälkeen

• Selkeästi parantuneet arviot jakson jälkeen omasta kunnosta vrs
aloitustilanteeseen

• Käyvät mielellään, koska auttava vaikutus on huomattavissa, ja sitä jo 
kaipaa, muttei kuitenkaan tule venyteltyä kotona, vaikka nyt jo osaisi

• Myös sosiaalinen kanssakäynti ja ryhmäytyminen erittäin hyväksi havaittu
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Salo
• 3kk kesto, 1-2 päivää viikossa, 4h päivä 
• Kokemus viidestä ryhmästä, n. 65 henkilöä. Maahanmuuttajanaisilla oma pilotti
• Ohjautuminen pääosin Te-palveluista 
• Keski-ikä 44v, ikähaitari 20-60v, naisia 58%
• Työkykyä rajoittavat: 40% mt dgn, 15% päihdetausta, 15% tules dgn
• Henkilökohtainen tavoite ryhmäajaksi
• Sisältökokonaisuuksia liikunta, hyvinvointi, työnhaku ja itseilmaisu. Väljä 

ohjelma, ryhmä osallistuu suunnitteluun.
• Tavoitteellinen liikunta (teoria, kuntotestaus, TULE-jumppa, kuntosali, ryhmän 

kiinnostukset, maksuttomat uimahalliliput)
• Luennot ja harjoitukset liittyen hyvinvointiin (uni, stressi, mindfulness, 

rentoutuminen)
• Työnhakuun palvelujen läpikäyntiä, teoriaa ja itseilmaisua (draamaohjaus). 

Mahdollisuus työnhaun yksilölliseen tukeen
• Hevostoiminta, vierailut 
• Henkilökohtaisen jatkosuunnitelman laadinta, vähintään kaksi yksilötapaamista 

ryhmäajan ulkopuolella
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Kokemukset ja tulokset - Salo

• Ryhmien itsearviointi: Parasta antia ryhmältä saatu vertaistuki ja yhdessäolo 

• Ohjaajien itsearviointi: Ryhmäytyminen ja aktivoituminen

• Yhteistyökumppaneiden arviointi: Ryhmäläisissä on huomioitu aktivoitumista 
oman tilanteen eteenpäin viemiseksi. Huomio jatkopolutukseen!

• Mirkka Sanden opinnäytetyö (Fysioterapeutti YAMK)
– Työllistymisedellytyksiä edistäviä tekijöitä ryhmätoiminnassa: tietoa yhdistysten/kaupungin 

palveluista, ryhmätoiminnan positiivinen vaikutus hyvinvointiin, parempi taloudellinen tilanne, 
liikunnan lisääntyminen ja jatkopolkujen suunnittelu

– Työllistymisedellytyksiä rajoittavat tekijöitä ryhmätoiminnassa: ikä, sairastaminen, aiemmat 
huonot kokemukset kuntouttavasta työtoiminnasta, työelämäkontaktien puute ja luentojen 
soveltuvuus ryhmälle

• Jatkopolku -> Kuntouttava työtoiminta, passiivinen työttömyys tai 
terveydentilan selvitys (Yksilöohjaus tukena). Kaksi koulutukseen, neljä 
työllistynyt. 
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Jatkokehittäminen ja juurrutus

• Salossa kustannus/hyöty analyysi, ryhmätoiminnan jatko 
hankkeen jälkeen, kaupungin muiden toimijoiden 
yhteistyötä tarvitaan!

• Somerolla ryhmän ja yksilötason räätälöidympi 
muokkaus meneillään ja kehitteillä. Tavoitteena 
juurruttaa pysyväksi toiminnaksi hankkeen jälkeen
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Someron Duunipolku –ryhmä Somero-opiston kanssa

• Rahoitus Someron kaupungilta kansalaisopiston budjetin kautta 
muihin opettajiin

– Mahdollisuus suorittaa EA1 ja Elintarvikehygieniapassit

– Party-hankkeen projektityöntekijä kurssin koordinaattorina, 
yhteyshenkilönä ja kontaktina asiakkaille, seuraa läsnäolot  ja on 
läsnä pääsäänt., myös tukihenkilönä ja mahdollisesti 
apuopettajana, milloin ei itse ainoana ohjaajana

– Muu sisältö työnhaku- ja esiintymistaitoja, elämänhallintaa 
(riittävä & terv ruokavalio ja lepo myös), somen käyttöä ja  
yritysvierailu / yrittäjäesittelyä

– Tavoitteena kaksi vastaavaa 3 kk jaksoa vuodessa, 4 
tuntia/päivä, 1 krt viikko, nyt meneillä toinen kurssi

– Ainakin 2 työllistynyt, 1 aloittanut yritystoiminnan
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