
                   
 
 
 
 
 

Terveyttä edistävä hyvinvointiryhmä 
                   alkaa 6.3.2023 
 
Riihimäen neuvolassa 
Kallionkatu 10–16, E, 5 krs 
 
Tule mukaan vaihtamaan ajatuksia ja 
kokemuksia sekä saamaan ryhmästä 
tukea hyvinvointiin! 
 
Ilmoittautumiset 1.3.2023 mennessä th Ruth Kivekäs, 
ruth.kivekas@omahame.fi / puh. 019 7585916 tai 
omalle terveydenhoitajalle. 
 
 

Tervetuloa! 
 

                   
 



                   
 
 Olet hedelmällisessä iässä oleva ja BMI on yli 30.  

 
 Ryhmä sopii hyvin myös sinulle, joka olet alkuraskaudessa.  

 
 Ryhmään tulevalta edellytetään sitoutumista ja motivaatiota muutokseen. 

 
 Ryhmän tavoitteena on terveellisten elämäntapojen ja vuorokausirytmin 

omaksuminen.  
 
 Jokainen ryhmän jäsen asettaa itselleen henkilökohtaisen 

tavoitteen/tavoitteet. 
 
 Pieniä kotitehtäviä tulee ryhmän edetessä. 

 
 Käynneillä punnitaan ja mitataan vyötärönympärystä alussa, puolessa välin ja 

lopussa tai sinun oman toiveesi mukaan vaikka joka kokoontumisessa. 
 
 Ryhmään osallistuvalle tarjotaan terveydenhoitajan ja lääkärin tapaamista, 

jossa yhdessä voidaan suunnitella ylipainon hoitoa. 
 
 Ryhmään osallistuville tarjotaan mahdollisuutta käydä painon hallintaan 

liittyvissä verikokeissa ryhmän alussa ja lopussa 
 
 Ryhmän aikana mahdollisuus osallistua kehon koostumusmittaukseen 

(maksullinen). 
 
 Ryhmään mahtuu 15 henkilöä, minimi ryhmän aloitukseen on 9 osallistujaa. 

 
 Ryhmälle pyritään järjestämään yksi hyvinvointi-ilta esim. hieronnan 

merkeissä (maksullinen) 



                   

 
Ryhmä kokoontuu maanantaisin, 6.3.2023 alkaen:                   
 
1.  Ma 6.3.2023 klo 17–18.45 
Tutustuminen, ryhmän pelisäännöt/periaatteet/tavoitteet  
               
2. Ma 20.3.2023 klo 17–18.45 
Oma tarinani /psykologi 
            
3. Ma 27.3.2023 klo 17–18.45 
Tunteet ja syöminen / psykologi 
 
4. Ma 17.4.2023 klo 17–18.45 
Unen merkitys hyvinvointiin / terveydenhoitaja 
            
5. Ma 8.5.2023 klo 17–18.45 
Terveellisen ruokavalion peruspilarit / ravitsemusterapeutti 
 
6. Ma 22.5.2023 klo 17–18.45 
Liikkumisen iloa / kaupungin liikuntaneuvoja 
             *liikunnan terveellinen merkitys 
             *liikkumisen vaihtoehdot kotikunnassa 
  
7. Ma 29.5.2023 klo 17–18.45 
Liikkumisen iloa konkreettisesti / kaupungin liikuntaneuvoja 

*yhteislenkki/ulkoilu sopimuksen mukaan 
 

8. Ma 5.6.2023 klo 17–18.45 
Vapaata keskustelua / terveydenhoitaja 

 * miten kevät on mennyt ja ajatuksia tulevasta kesästä 
 
9. Ma 10.7.2023 klo 17–1845 
Liikutaan yhdessä / terveydenhoitaja 
 
10. Ma 7.8.2023 klo 17–18.45 
Liikutaan yhdessä + keskustelua miten kesä on mennyt / terveydenhoitaja 
 
11. Ma 21.8.2023 klo 17–18.45 
Minä ja kehoni / psykologi 
 
12. Ma 4.9.2023 klo 17–19.30 
Tietoa siitä, miten voi pienentää ylipainosta aiheutuvien sairauksien riskiä / 
terveyskeskuksen sairaanhoitajat

 

 

 
13. Ma 25.9.2023 klo 16.30–19.00 
Hyvää, terveellistä ruokaa iloisesti ja konkreettisesti / Marttaliiton työntekijä 
               *Paikka vielä auki. Ruoka-aineista maksu. 
 
14. Ma 23.10.2023 klo 17–18.30 
Naisen terveys / erikoislääkäri 
 
15. Ma 13.11.2023 klo 17–18.30 
Liikutaan yhdessä / terveydenhoitaja 
 
16. Ma 27.11.2023 klo 17–18.30 
Loppuyhteenveto 
               *tavoitteiden saavuttaminen, jatkotavoitteet 
                *ryhmän jatko/tapaaminen  
    *tunnelmat, ajatukset, ehdotukset, palaute 
 



 
Ryhmää ohjaavat: 
 
Terveydenhoitajat Ruth Kivekäs ja Merja Ravantti  
Psykologi Sini Äikäs 
Erikoislääkäri Päivi Saari 
Terveysliikunnanohjaaja Sanna-Maija Elomaa 
Diabeteshoitaja Eeva Pönni 
Sydänhoitaja Laura Virolainen 
Vertaisohjaaja 
Marttaliiton työntekijä  

Oma Häme – Kanta-Hämeen hyvinvointialue
 

 
 

 
 

                   

                   


