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TIIVISTELMÄ
Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama Oppimistori-toiminta-avaimia
Pohjois-Savon väestön hyvinvoinnin edistämiseen – projekti toteutui yhteistyössä
Savonia-ammattikorkeakoulun, Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä Itä-Suomen
yliopiston kanssa.
Projektin tavoitteena on ollut hyvinvointialan koulutuksen kehittäminen vastaamaan
tulevaisuuden työelämän ja asiantuntevan työvoiman saamisen haasteisiin,
hyvinvointialan palvelujen ja –yrittäjyyden kehittäminen sekä alueen väestön
hyvinvointia edistävien uusien työtapojen kehittäminen ja yhteisöllisyyden
vahvistaminen yhteistyöverkoston alueella. Projektin kokonaisbudjetti oli 674 000€.
Projektissa on suunniteltu ja aloitettu uusi oppimisympäristö, VireTori, jossa
Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat
tarjoavat moniammatillisesti, tekemällä oppien opintoihinsa liittyen hyvinvointipalveluja alueen väestölle. Toimintaa voidaan toteuttaa perus- ja jatkoopinnoissa. Palveluja tarjotaan oppilaitosten tiloissa sekä muissa toiminnan
mukaisissa paikoissa. Toimintaan on perustettu kaksi fyysistä toimipaikkaa
VireTori/Valkeinen ja VireTori/Pressa.
Projektissa suunniteltuja, VireTorilla toteutettavia, hyvinvointipalveluja ovat luovat
toiminnat, terveysmittaukset, toimintakyvyn arvioinnit ja toimintakykyä tukevat
toiminnat, neuvonta ja ohjaus, leikkikenttätoiminta, kerhotoiminta sekä perhe- ja
asiakastyö kodeissa. Nämä palvelut ovat kohdistuneet omaishoitajille ja heidän
läheisilleen, lapsiperheille, järjestöjen ja yhdistysten jäsenille, hoiva- ja hoitoalan
yritysten asiakkaille ja henkilöstölle, toimintakeskusten asiakkaille ja henkilöstölle,
peruskoulun oppilaille sekä yksityisille VireTorin asiakkaille. VireTori-toiminnassa
vuoden 2009 aikana oli 4959 ja keväällä 2010 1750 asiakaskäyntiä.
Projektin toimijoille ja kohderyhmille järjestettiin koulutusta moniammatillisuudesta, tekemällä oppimisesta ja työhyvinvoinnista. Lisäksi kohderyhmille
suunnattiin ergonomiaan, ravitsemukseen ja ikääntyvien mielenterveyteen liittyvää
koulutusta.
Opiskelijat kokivat VireTorilla toimiessaan asiakkaiden kohtaamisen ja neuvonnan
merkittäviksi oppimiskokemuksiksi. Opiskelijat kokivat hyvänä, että heillä oli aikaa
asiakkaille ja heitä pääsi kohtamaan erilaisissa toimintaympäristöissä kuten kotona.
Mahdollisuus itsenäiseen, moniammatilliseen työskentelyyn, asioiden hoitamiseen
ja vastuunottoon omasta toiminnasta koettiin hyvinä oppimiskokemuksina.
Opiskelijoiden mukaan useamman viikon jakso tuki oppimista paremmin kuin
muutaman päivän toiminta VireTorilla.
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Asiakkaat ovat kokeneet VireTorin matalan kynnyksen paikkana, jonne on helppo
tulla. Palvelu on koettu tarpeellisena, joustavana ja mielenterveyttä tukevana.
Opiskelijoiden toiminta on ollut kiireetöntä ja palvelu on ollut ystävällistä, iloista,
asiakaslähtöistä ja asiantuntevaa. Muun muassa perhe- ja asiakastyö kodeissa,
kerhotoiminnat ja ruokakurssit ovat tukeneet omaishoitajien ja kotona asuvien
ihmisten arjessa selviytymistä.
Opettajien mukaan asiakastyössä tekemällä oppiminen on koettu hyväksi
opetusmenetelmäksi. Toiminnassa koulutusorganisaatiot ja yhteistyökumppanit
ovat hyödyntäneet olemassa olevia yhteistyöverkostojaan ja linkittyneet uudella
tavalla yhteistyössä.
Projektin päättymisen jälkeen VireTori jatkuu opetussuunnitelmien mukaisena
oppilaitosten toimintana.
Projekti on valittu Itä-Suomen rakennerahastoportaaliin esimerkkinä hyvästä
hankkeesta.
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1 PROJEKTIN TAUSTA, TARVE JA MERKITYS
Koulutuksen tulevaisuuden haasteena Pohjois-Savon väestön hyvinvoinnin
edistämisessä ja turvaamisessa on koko koulutusketjun mukana oleminen
innovaatioiden tuottajina, levittäjinä ja kaupallistajina erityisesti aluekehittämisen
näkökulmasta.
Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon ammatti- ja aikuisopisto ja Kuopion yliopisto
ovat keskeisiä sosiaali- ja terveysalan kouluttajia Pohjois-Savossa. Koulutusorganisaatiot ovat tehneet yhteistyötä vuosia, mutta nyt tulee edistää erityisesti
koulutuksen työelämävastaavuutta.
Tämän projektin tavoitteet kehittyivät Pohjois-Savon väestön hyvinvoinnin
verkosto- ja koulutusmalli-hankkeen tuloksista (ks.Tiilikainen & Partanen-Kivinen
2007). Projektin keskeisenä päämääränä on kehittää innovatiivinen, moniammatillinen, tekemällä oppien- painottuva koulutus. Se vastaa työelämän muuttuviin
tarpeisiin ja liittää eri koulutusasteiden opiskelijat ja henkilöstön tiiviiseen
yrityshenkiseen yhteistyöhön.
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2 PROJEKTIN TAVOITTEET
Projektin keskeisinä tavoitteina on kehittää hyvinvointialan koulutusta vastaamaan
tulevaisuuden työelämän ja asiantuntevan työvoiman saamisen haasteisiin, kehittää
hyvinvointialan palveluja ja – yrittäjyyttä, kehittää alueen väestön hyvinvointia
edistäviä uusia työtapoja ja vahvistaa yhteisöllisyyttä yhteistyöverkoston alueella.
Edellä mainituille tavoitteille muodostettiin alatavoitteet: moniammatillisen
opetuksen kehittäminen, hyvinvointialan koulutukseen ja kehittämiseen liittyvän
yhteistyön vakiinnuttaminen Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun
ja Savon ammatti- ja aikuisopiston opettajien ja opiskelijoiden välille,
hyvinvointipalvelujen kehittäminen, yrittäjyysvalmiuksien ja yrittäjyyden lisääminen
oppilaitosten yhteistyönä, hyvinvointialan tutkimustoiminnan vahvistaminen,
Oppimistori-toimintaa vahvistavien täydennyskoulutusten kehittäminen ja
tuottaminen koordinoidusti, opiskelun kytkeminen aikaisempaa tiiviimmin
alueellisiin ja paikallisiin hyvinvointipalveluihin, ja hyvinvointia edistävän
ergonomisen toiminnan kehittäminen ja Oppimistori-toiminnan kokonaisuuden
näkyväksi tekeminen ja tunnettavuuden lisääminen.

8

3 TOIMINNAN PERIAATTEET JA TEOREETTINEN TAUSTA
Projektin toiminnan periaatteina ovat olleet terveyden edistäminen, tekemällä
oppiminen, moniammatillisuus, ergonomia ja yrittäjyys.
Hyvinvoinnilla eri ihmiset tarkoittavat eri asioita. Joillekin se on hyvää toimeentuloa, terveyttä tai yleensä hyvää elämää. Konun (2002) mukaan hyvinvoinnista
puhuttaessa tarkoitetaan hyvää ja positiivista tai ainakin huonon tai negatiivisen
puuttumista. Hyvinvoinnin perustan luovat Ylitalon (2005) mukaan työ,
toimeentulo, terveys, toimintakykyisyys, turvallisuus sekä vahva sosiaalinen
verkosto. Hyvinvointi ilmenee tyytyväisyytenä elämään, onnellisuutena ja
mahdollisuutena toteuttaa ja kehittää itseään. Hyvinvointikäsitteelle läheisiä
käsitteitä ovat elämänlaatu ja terveys. Elämänlaatu on käsitteenä moniulotteinen.
Se sisältää ihmisen taustan, sosiaalisen tilanteen, kulttuurin, ympäristön ja iän, jotka
vaikuttavat hänen näkemyksiinsä elämän merkityksestä ja elämänlaadusta. Merkitys
ilmenee yksilön ja ympäristön välisessä suhteessa. Elämänlaatuun sisällytetään usein
neljä ulottuvuutta: tyytyväisyys elämään, käsitys itsestä, terveys ja toimintakyky
sekä sosioekonomiset tekijät.
Oppimisympäristöllä tarkoitetaan yleensä fyysistä, psyykkistä, sosiaalista,
kognitiivista ja emotionaalista ympäristöä, jossa oppiminen tapahtuu (Nummenmaa
2002). Oppimisympäristön rinnalla käytetään myös käsitteitä opintoympäristö,
ilmapiiri, konteksti ja organisaatiokulttuuri. Oppimisympäristö onkin käsitteenä
laaja-alainen, monimerkityksellinen ja jatkuvasti muuttuva. Sitä on eri tutkimuksissa
tarkasteltu hyvin erilaisista näkökulmista.
Oppimisympäristöt on luokiteltavissa kolmeen päätyyppiin sen mukaan, miten
oppiminen on organisoitu; opettajakeskeisiin, opiskelijakeskeisiin ja teknologiaa
hyödyntäviin opiskelijakeskeisiin ympäristöihin (Hannafin & Land 1997).
Perinteisen opettajakeskeisen oppimisympäristön on koettu tukahduttavan
oppimista liialla opettajakeskeisyydellä. Opiskelijakeskeiset oppimisympäristöt
heijastavat enemmän käyttäjäkeskeistä näkökulmaa oppijan roolista ja tiedon
olemuksesta. Opiskelijakeskeinen oppimisympäristö lisää valinnanvapautta,
oppilaiden aktiivista oppimista ja sosiaalista vuorovaikutusta. (Käyhkö 2007.)
Oppimisympäristöt voidaan jakaa myös perinteisiin, suljettuihin oppimisympäristöihin ja avoimiin oppimisympäristöihin. Perinteisen oppimisympäristön
oppimiskäsitys on behavioristinen, oppimisen motiivi ulkoinen ja opiskeluympäristö
yleensä luokkahuone. Avoimessa oppimisympäristössä oppimiskäsitys on
konstruktivistinen, oppimisen motiivi sisäsyntyinen ja opiskeluympäristö työelämä
eli toimintaympäristö, joka osoittaa miten tietämystä ja taitoja sovelletaan
arkipäiväisessä elämässä. (Käyhkö 2007.)
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Käyhkö (2007) kuvaa Ramsdenin ja Entwislen mukaan, että oppimisympäristöillä
on merkitystä erityisesti oppimisen syvyyteen, laadullisiin eroihin opittavan aineksen
ymmärtämisessä ja osaamisessa. Oppimisympäristö ei vaikuta merkittävästi itseensä
luottaviin ja sisäisesti motivoituneisiin opiskelijoihin, mutta oppimisympäristöllä
on merkitystä silloin, kun opiskelijat ovat sisäisesti epävarmoja, ulkoisen motivaation
varassa opiskelevia tai opiskelustrategialtaan epävarmoja.
Tekemällä oppimisessa (learning by doing) oppiminen tapahtuu tekemällä ja
osallistumalla. Se ei ole tarkoin määritelty oppimismenetelmä, vaan se on tarkoitettu
monenlaisille lähestymistavoille, joita yhdistävänä ajatuksena on "sellainen toiminta,
jossa on runsaasti yhteyksiä opiskeltavaan aiheeseen, tuottaa parhaan oppimistuloksen"
(Vuorinen 2001).
Tekemällä oppiminen rakentuu parhaimmillaan sosiaaliseksi tapahtumaksi, joka
tukee useiden työn teon kannalta tärkeiden valmiuksien oppimista. Konkreettinen
toiminnallisuus on ylivertainen opetusmenetelmä erityisesti silloin, kun oppimistavoitteena on taitojen hankkiminen tai asenteisiin vaikuttaminen. (Vuorinen 2001.)
Moniammatillista yhteistyötä voidaan kuvata sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä
eri asiantuntijoiden työskentelynä, jossa pyritään huomioimaan asiakkaan
kokonaisuus. Moniammatillisessa yhteistyössä erilaista asiantuntemusta yhdistetään
ja asiantuntijuutta kehitetään toisiinsa yhdistyneenä, rajoja ylittävänä toimintana.
(Launis 1997.) Yhteisessä tiedon prosessoinnissa eri asiantuntijoiden tiedot ja taidot
integroidaan yhteen asiakaslähtöisesti. Vuorovaikutusprosessissa rakennetaan
tapauskohtainen yhteinen tavoite ja pyritään luomaan yhteinen käsitys tarvittavista
toimenpiteistä tai ongelmanratkaisuista. Keskustelu tapahtuu yhteisesti sovitulla
foorumilla ja yhteisesti sovituin toimintaperiaattein. Tarvittaessa myös asiakas,
omainen, läheinen tai vapaaehtoinen auttaja ovat mukana yhteisessä keskustelussa.
Kaikki osallistujat voivat silloin vaikuttaa keskusteluun ja päätöksentekoon.
Toimittiinpa millaisessa työympäristössä tahansa, käytännön näkökulmasta
tarkasteltuna moniammatillisessa yhteistyössä korostuvat asiakaslähtöisyys, tiedon
eri näkökulmien kokoaminen yhteen, vuorovaikutustietoinen yhteistyö, rajojen
ylitykset ja verkostojen huomioiminen (Isoherranen 2005).
Isoherrasen mukaan (2005) moniammatillisella yhteistyöllä tarkoitetaan ”kahden
tai useamman henkilön, ryhmän tai organisaation välistä toimintaa ja vuorovaikutusta, jolla
pyritään yhteiseen tulokseen ja päämäärään. Yhteistyötä tekeviltä edellytetään vastuunottoa,
selkeää käsitystä omasta tehtävästä ja toisen asiantuntemuksen kunnioittamista. Lisäksi
edellytetään kuuntelutaitoja, ilmaisu- ja perustelutaitoja ja kokonaisuuksien ymmärrystä. .”
Isoherranen (2005) kuvaa Paynen mukaan moniammatillista yhteistyötä tietojen
ja taitojen yhteen saattamisella, informaation jakamisella, hoidon ja huolenpidon
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jatkumisella, vastuun jakamisella ja varmistamisella, suunnitteluresurssien
koordinoinnilla ja asiantuntijoille annettavien resurssien yhteiskoordinoinnilla.
Ergonomia on järjestelmän kokonaisvaltaisuutta korostava tieteenala, jonka
sovellusalueena on nykyisin kaikki inhimillinen toiminta. Ergonomian käytäntöön
soveltaminen edellyttää laajaa, koko tieteenalan ymmärtämystä; tarkastelussa ovat
näin mukana fyysiset, kognitiiviset, sosiaaliset, organisatoriset, ympäristölliset ja
muut keskeiset näkökulmat. Fyysinen ergonomia tarkastelee ihmisen anatomisia,
antropometrisia, fysiologisia ja biomekaanisia ominaisuuksia fyysisessä toiminnassa.
Keskeisiä aiheita ovat työasennot, materiaalin käsittely, toistoliikkeet, työperäiset
tuki- ja liikuntaelinsairaudet, turvallisuus ja terveys. Kognitiivinen ergonomia
tarkastelee psyykkisiä toimintoja, kuten havaintokykyä, muistia, päättelyä ja
motorisia vasteita, ihmisen ja muun toimintajärjestelmän osien vuorovaikutuksessa.
Keskeisiä aiheita tässä vuorovaikutuksessa ovat psyykkinen kuormitus,
päätöksenteko, taitosuoritukset, ihminen-tietokone-vuorovaikutus, inhimillisen
toiminnan luotettavuus, työstressi ja koulutus. Organisaatioergonomia tarkastelee
sosioteknisen järjestelmän - mukaan lukien organisaatiorakenteen, menettelytavat
ja prosessit - optimaalista toimintaa. Keskeisiä aiheita ovat viestintä, henkilöstöhallinto, työn muotoilu, työaikajärjestelyt, tiimityö, osallistuva suunnittelu, yhteistyö,
uudet työmallit, organisaatiokulttuuri, virtuaaliorganisaatiot, etätyö ja
laatujohtaminen. (IEA 2000.)
Hyvä työkulttuuri luo pohjan hyvälle työilmapiirille. Työkulttuuri kertoo, miten
työpaikalla on tapana toimia; millainen on työpaikan työmoraali, mitkä säännöt ja
ehdot säätelevät työntekoa, miten työyhteisön vuorovaikutus toimii sekä miten
kohdellaan asiakkaita ja muita sidosryhmiä. Työyhteisön ilmapiiri syntyy osana
jokapäiväistä toimintaa. Ihmisten välinen yhteistyö ja vuorovaikutus vaikuttavat
ratkaisevasti ilmapiiriin. (Työturvallisuuskeskus 2010.)
Ergonomian periaatteen mukaan tarkastellaan ihmisen toimintaympäristöä tai
työtilannetta kokonaisuutena. Henkilön/työntekijän kuormittumiseen, työn
sujuvuuteen, virheisiin ja tapaturmiin vaikuttavat sekä henkilön/työntekijän
ominaisuudet että työtehtävät, työvälineet, työjärjestelyt ja työympäristö.
Työvälineiden käytön arvioimisessa yksittäisten osatekijöiden erillinen tarkastelu
on usein riittämätöntä. (Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto 2010.)
Yrittäjyys, yrittäjämäiset toimintatavat ja yrittäjyyskasvatus koetaan yhteiskunnassa
tapahtuneiden muutosten seurauksena entistä tärkeämmiksi asioiksi. Talouden
hektisyys, työmarkkinoiden luonteen muuttuminen perinteisestä palkkatyöstä ja
pitkäaikaisista työsuhteista entistä pirstoutuneemmaksi ja muut yhteiskunnalliset
muutokset asettavat jatkuvasti kovempia paineita yksilön selviytymiselle ja omien
mahdollisuuksien hyödyntämiselle. Tulevaisuuden työn osalta on nähtävissä
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palkkatyön muutos, urapolkujen muuttuminen ja kasvavat osaamisvaatimukset,
jotka näyttäisivät edellyttävän työltä ja sen tekemiseltä yrittäjämäisiä piirteitä. Myös
perinteinen yrittäjyys on muuttunut – puhutaan yhä enemmän yhteisöyrittäjyydestä
ja yrittäjyyden muuttumisesta maanläheisemmäksi. (Nieminen 2007.)
Opetusministeri Henna Virkkunen määrittelee yrittäjyyskasvatuksen seuraavasti:
Yrittäjyyskasvatus pitää sisällään sekä aktiivisen ja oma-aloitteisen yksilön,
yrittäjämäisen oppimisympäristön, koulutuksen ja yrittäjyyttä tukevan
toimintaverkoston yhteistyön että yhteiskunnan aktiivisen ja yrittäjämäistä toimintaa
tukevan politiikan. Yrittäjyyskasvatus on osa elinikäistä oppimista, jossa ihmisen
koulutus- ja oppimispolkujen eri vaiheissa yrittäjyyteen liittyvät valmiudet kehittyvät
ja täydentyvät. (Opetusministeriö 2009b.)
Yrittäjyyskasvatuksella ohjataan opiskelijan henkistä kasvua niin, että yritteliäisyydestä tulee osa elämää, ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapa työntekoon.
Yrittäjyyskasvatuksella edistetään myös yrittäjyydelle suopeiden arvojen ja
asenteiden kehittymistä sekä yrittämisessä tarvittavan osaamispääoman kasvua.
Yrittäjyyskasvatus poistaa ennakkoluuloja yrittäjyyttä kohtaan ja synnyttää
yritteliäisyyttä kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Yrittäjyyskoulutus on tavoitteellinen
ja muodollinen osa yrittäjyyskasvatusta. Yrittäjyysopetus puolestaan on
opettajajohtoinen osa yrittäjyyskoulutusta. Tällöinkin tavoitteena on se, että
opiskelija on aktiivinen toimija oppimistapahtumassa. (Opetusministeriö 2009a.)
Ohjattu harjoittelu palvelutoiminnassa mahdollistaa opiskelijoiden oppimisen
yhteistoiminnallisesti ja yrittäjämäisesti tulevan työnsä sisällöistä, ammatillisesta
käyttäytymisestä, yrittäjyydestä, yhteistyöstä ja arvioinnista. Opiskelija on aktiivinen,
itseohjautuva ja hän saa vastuuta. Opettaja toimii ohjaajana, tukijana ja arvioijana.
Oppimisympäristön luominen sopivaksi yrittäjämäistä ja yhteistoiminnallista
oppimista varten on myös opettajan tehtävä. Tähän sisältyvät toimitilat, laitteet ja
välineet, alkujärjestelyt (mm perehdyttäminen) ja toiminnan erilaiset reunaehdot
(lait, säädökset, opetussuunnitelma, ammattikorkeakoulun tuki). Asiakkaiden on
mahdollista saada pientä korvausta vastaan laadukkaita palveluja. Opiskelijat,
opettajat ja asiakkaat kehittävät yhdessä toimintaa. Tällainen toiminta tuo
vaikuttavuutta ja näkyvyyttä koko ammattikorkeakoululle. (Asteljoki ja Kontio 2007;
Asteljoki 2008.)
Opettajilta perätään yrittäjämäistä asennetta erityisesti siksi, että opiskelijoiden
sisäinenyrittäjyys, vastuullisuus, laadukkuus, verkostoitumishalu, innovatiivisuus
jne. kehittyisi. Ammatillisessa oppilaitoksessa yrittäjyys korostuu parhaiten, jos
oppilaitoksella itsellään on jonkinlaista, vaikkapa simuloivaa yritystoimintaa. Tämä
palvelisi samalla opiskelijoiden yrittäjyyskasvatusta, liiketoimintaosaamista ja samalla
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sitoisi todellista työtä ja oppimista toisiinsa. Opettajan on toimittava työssään kuin
yrittäjä. (Luhtasaari 2002.)
Luhtasaari (2002) toteaa, että vaikka opettajilla näyttäisi olevan myönteinen
asennoituminen yrittäjyyttä kohtaan ja usko siihen, että se on hyödyllinen ja
merkittävä oppimisalue. Asenteiden myönteisyys ei kuitenkaan riitä
kompensoimaan sitä tosiasiaa, että tämän päivän opettajilla ei ole valmiuksia ottaa
yrittäjyyskasvatusta, sen menetelmiä ja sisällöllistä aihepiiriä, luontevaksi osaksi
omaa opetusta. Opettajilta perätään yrittäjämäistä asennetta erityisesti siksi, että
opiskelijoiden sisäinen yrittäjyys, vastuullisuus, laadukkuus, verkostoitumishalu,
innovatiivisuus jne. kehittyisi. Ammatillisessa oppilaitoksessa yrittäjyys korostuu
parhaiten, jos oppilaitoksella itsellään on jonkinlaista, vaikkapa simuloivaa
yritystoimintaa. Tämä palvelisi samalla opiskelijoiden yrittäjyyskasvatusta,
liiketoimintaosaamista ja samalla sitoisi todellista työtä ja oppimista toisiinsa.
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4 PROJEKTIN TOTEUTUS JA TULOKSET
Projektirahoituksen päätös saatiin kesän 2008 aikana, joten varsinainen toiminta
projektissa aloitettiin vasta elokuussa 2008. Syyslukukausi 2008 oli projektissa
kehitettävän uuden oppimisympäristön, VireTorin, ja sen palvelujen suunnittelua.
Suunnittelutyö jatkui vuoden 2009 alussa aloitetun konkreettisen VireToritoiminnan ohella. Suunnittelutyöhön osallistui Savonia- ammattikorkeakoulun ja
Savon ammatti- ja aikuisopiston opettajia moniammatillisissa pienryhmissä.
Hyvinvointipalveluja suunniteltiin kaiken ikäisille ihmisille. Kevään 2009 aikana
suunnittelutyö kohdistui Kuopioon ja sen lähiympäristöön. Projektiin tulivat
mukaan syksystä 2009 alkaen Iisalmi, Sonkajärvi, Varkaus ja Suonenjoki.
Projektissa suunniteltuja VireTorilla toteutettavia hyvinvointipalveluja olivat luovat
toiminnat, terveysmittaukset, toimintakyvyn arvioinnit ja toimintakykyä tukevat
toiminnat, neuvonta ja ohjaus, leikkikenttätoiminta, kerhotoiminta sekä perhe- ja
asiakastyö kodeissa. Nämä palvelut kohdistuivat omaishoitajille ja heidän
läheisilleen, lapsiperheille, järjestöjen ja yhdistysten jäsenille, hoiva- ja hoitoalan
yritysten asiakkaille ja henkilöstölle, toimintakeskusten asiakkaille ja henkilöstölle,
peruskoulun oppilaille sekä yksityisille VireTorin asiakkaille.
Suunnittelutyöhön liittyi myös koulutusorganisaatioiden yhteisen täydennyskoulutustarjonnan suunnittelu ja pilotointi projektin aikana. Toteutuneita täydennyskoulutuksia olivat vanhusten mielenterveyteen ja ravitsemukseen liittyvät
koulutukset. Potilassiirtojen ergonomia-korttikoulutusta tarjottiin hoito- ja hoivaalan yrityksille, mutta osallistuminen ei ollut heille mahdollista projektin aikana.
Toimintaan perustettiin kaksi fyysistä toimipaikkaa: Savonia-ammattikorkeakoulun
tiloissa Sairaalakadulla toimiva VireTori/Valkeinen ja Savon ammatti- ja
aikuisopiston tiloissa Presidentinkadulla VireTori/Pressa. VireTori/Pressassa
toimivat ryhmä- ja kerhotapahtumat. VireTori/Valkeisella toteutettiin
yksilöpalveluja, joita olivat esim. sormenpääverinäytteiden ottaminen, verenpaineen
mittaaminen, suppeat suunterveystarkastukset, toimintakyvyn arviointi sekä
neuvonta ja ohjaus.
Taulukko 1. Asiakaskäynnit ja opiskelijat VireTorilla vuosina 2009-2010

Aika

Asiakaskäynnit

Opiskelijat

2009, kevät
2009, syksy
2010, kevät

2665
2294
1750

314
315
180
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Projektin aikana palkattiin VireTori-koordinaattori, jonka tehtävänä oli koordinoida
monialaista toimintaa, huolehtia toiminnan joustavasta sujumisesta, ajanvarauksista,
palvelupyyntöjen vastaanottamisesta ja välittämisestä eteenpäin, toimintojen
tiedottamisesta ja markkinoinnista asiakkaille jne.
Projektin aikana kirjattiin VireTorin visioksi ”2010 VireTorilla on monialaista toimintaa
Pohjois-Savon väestön hyvinvoinnin tukemiseksi ja edistämiseksi” ja VireTorin arvoiksi
”Kaikkia kunnioittava avoin vuoropuhelu eri toimijoiden kesken. Luova ilo toiminnassa”.
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5 VIRETORILLA TOTEUTUNEIDEN TOIMINTOJEN KUVAUKSIA
5.1 Kerhotoiminnat

Leikkikenttä- ja Puuhaparkki- toiminnassa järjestettiin alle kouluikäisille lapsille
ohjattua leikki- ja askartelutoimintaa, jossa ovat voineet olla mukana myös lasten
vanhemmat. Leikkikenttätoiminta on toteutunut Uppo-Nallen leikkikentällä ja
Puuhaparkkitoiminta VireTori/Pressassa. Toiminnan ovat toteuttaneet lähihoitajaopiskelijat ja ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijat.
Lapsiparkki-toiminta ja perhekerho toteutuivat Iisalmessa Lippuniemen asukasyhdistyksen tiloissa. Lapsiparkkitoiminnan tarkoitus oli antaa apua arkeen tarjoamalla lastenhoitoapua. Perhekerho sisälsi vanhempien ja lasten yhteisiä
toimintatuokioita ja vanhemmuuden tukemista. Toiminnasta vastasivat lähihoitajaopiskelijat ja ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat.
Nuorisotalotoiminta on toteutettu nuorisotaloilla Kuopiossa ja Siilinjärvellä.
Lähihoitajaopiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet nuorille vapaa-ajan toimintaa
yhdessä nuorisotalon työntekijän kanssa. Toiminta on tapahtunut iltaisin ja/tai
viikonloppuisin.
Tuplakerhojen toiminta on asiakkaiden tarpeista lähtevää monipuolista ja
virkistävää toimintaa, jolla tuetaan omaishoitajien ja heidän muistisairaiden läheisten
toimintakykyä ja kotona asumista.
Yhteistyökumppanina Kuopion Tupla-kerhon kanssa on ollut Pohjois-Savon
Muisti ry ja Varkauden Tupla/triotiimin Varkauden Omaishoitajat ry. Tuplakerho on kokoontunut joka keskiviikko ja Tupla / triotiimi joka perjantai. Kerhon
ohjauksesta ovat vastanneet lähihoitajaopiskelijat ja Kuopiossa toimijoina on ollut
myös fysioterapiaopiskelijoita. IisalmenTuplakerhon yhteistyökumppanina on
ollut Ylä-Savon Muisti ry. Lähihoitaja-opiskelijat ovat ohjanneet läheisten kerhoa
ja ammattikorkeakoulun sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijat omaishoitajien
kerhoa, joka kolmas maanantai.

Torstai-Klubi on ollut Senioritalon asukkaille tarkoitettua kerhotoimintaa, jota
lähihoitajaopiskelijat ovat ohjanneet torstaisin syksystä 2009 alkaen Senioritalon
asukastuvalla. Idea toiminnan järjestämisestä on lähtenyt Senioritalon pyynnöstä.
Vire-Klubi on ollut työikäisille henkilöille tarkoitettu kerhotoiminta, jota
lähihoitajaopiskelijat ovat ohjanneet torstaisin syksystä 2009 alkaen. Idea toiminnan
järjestämisestä on lähtenyt eri potilasjärjestöjen pyynnöstä. Syksyn 2009 ajan kerho
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kokoontui VireTori/Pressassa, mutta osallistujien vähäisen määrän vuoksi toiminta
siirrettiin Petosen asukastuvalle, jossa oli jo valmis asiakaskunta.

Kimppakerho toteutui Siilinjärven Palvelukeskus Akuliinassa kevään 2009 aikana.
Kohderyhmänä olivat omaishoitajat ja heidän läheisensä. Toiminnan sisältöinä
olivat musiikki, liikunta ja kädentaidot. Toiminnan toteuttajina oli muotoilun
opiskelijoita, musiikkipedagogi- ja musiikinopettaja-, sairaanhoitaja- ja
terveydenhoitaja- sekä lähihoitajaopiskelijoita. Kimppakerhon toiminta jatkuu
opiskelijoiden toteuttamana silloin, kun paikkakunnalla toteutuu lähihoitajakoulutus.
Koululaisten iltapäiväkerho toteutui Varkaudessa Kuoppakankaan peruskoulun
1-2 luokan oppilaille. Kerho on kokoontunut tiistaisin. Kerhon suunnittelusta ja
toiminnan toteutuksesta ovat vastanneet lähihoitajaopiskelijat. Leikkitoiminnassa
on ollut kouluikäisille soveltuvaa liikuntaa sekä luovaa toimintaa ja ohjausta
ravitsemukseen liittyen.
5.2 Perhe- ja asiakastyö

Perjantai –perhetyö/Perheperjantai on Kuopiossa ja Varkaudessa omaishoitajille
ja heidän muistisairaille läheisilleen tarkoitettua toimintaa. Yhteistyökumppanina
toiminnassa on ollut Kuopiossa Pohjois-Savon Muisti ry. ja Kuopion kaupungin
kotihoito ja Varkaudessa Varkauden Seudun Omaishoitajat ry. Toiminnan
tarkoituksena on ollut tukea omaishoitajan ja hänen muistisairaan läheisensä ja
yksin asuvien ikäihmisten kotona asumista. Opiskelijat toimivat perhetyössä
perjantaisin. Toiminnasta vastasivat lähihoitajaopiskelijat ja Kuopiossa toiminnassa
oli mukana myös toimintaterapiaopiskelijoita.
Kuntouttava asiakastyö perheissä on sisältänyt asiakkaan sosiaalisen, psyykkisen
ja fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Yhteistyökumppanina toiminnassa on ollut
Tuomiokirkkoseurakunta ja Kuopion Seudun Omaishoitaja ja Läheiset ry.
Toiminnasta ovat vastanneet lähihoitajaopiskelijat ja ammattikorkeakoulun
fysioterapia- tai toimintaterapiaopiskelijat.
Moniammatillinen lapsiperhetyö toteutettiin syyslukukauden 2009 ajan.
Toimintaan osallistuivat lähihoitajaopiskelijat ja ammattikorkeakoulun hoitotyön
opiskelijat. Opiskelijat osallistuivat perheissä lasten hoitamiseen, leikin ja toiminnan
ohjaamiseen sekä kasvattamiseen yhdessä vanhempien kanssa. Yhteistyökumppanina olivat Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen lapsiperheyksiköt ja neuvolat. Toiminnan organisoinnissa ilmenneiden haasteiden vuoksi
toimintaa toteutettiin vain yhtenä lukukautena.
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Terveysneuvontaa peruskoululaisille toteutettiin Kuopion alueella useissa
peruskouluissa. Terveysalan opiskelijoiden toimintaan sisältyivät liikuntaan,
ravitsemukseen, uneen ja lepoon sekä vapaa-aikaan liittyviä ohjaustilanteita.

5.3 Vastaanottotoiminta
Päivittäin tarjottavia palveluja ovat olleet terveysneuvonta, ohjaus ja keskustelu,
lisäksi terveysmittaukset kuten verenpaineen mittaus, hemoglobiinin, kolesterolin
ja verensokerin mittaus. Toimintaa ovat toteuttaneet sairaanhoitaja-,
terveydenhoitaja-, kätilö-, ensihoitaja-, bioanalyytikko- ja lähihoitajaopiskelijat
VireTori/Valkeisella.
Suun terveystarkastuksiin kuuluvat suun terveyden määrittäminen ja suun
itsehoidon ohjaus. Toiminnan ovat toteuttaneet suuhygienistiopiskelijat.
Akuutisti apua fysioterapian vastaanottotoiminnassa fysioterapiaopiskelijat
arvioivat ja ohjasivat asiakkaita fyysiseen toimintakykyyn liittyvissä kysymyksissä,
kuten kuntotestaukset, apuvälineohjaus, liikuntaneuvonta ja ergonomiakartoitukset.
Toimintaterapiavastaanotto-toimintaa on ollut sekä lapsille ja nuorille että
ikääntyville. Toimintaan on sisältänyt muun muassa yksilöllistä ohjausta ja tukemista,
apuvälineiden tarpeen arviointia, ohjeistusta ja harjoittelua. Toiminnasta ovat
vastanneet toimintaterapiaopiskelijat VireTori/Valkeisella.
ArvoAnna – Ikäihmisten terveystreffien tavoitteena on ikääntyneiden terveyden
ja toimintakyvyn edistäminen. Toimintaa toteuttivat terveydenhoitaja-,
suuhygienisti-, bioanalyytikko-, fysioterapia-, toimintaterapia- ja sairaanhoitajaopiskelijat terveystarkastuksina VireTori/Valkeisella tai kotikäynteinä asiakkaiden
luona.
VireTori/ Valkeisella tarjottiin ravitsemusneuvontaohjausta asiakkaille laillistetun
ravitsemusterapeutin antamana tammikuussa ja maalis-huhtikuussa 2010.
Ravitsemusohjaukseen varattiin aikaa 1h asiakasta kohti. Ravitsemusohjauksessa
painottuivat painonhallinta, tyypin 1 ja 2 diabetes ja keliakia. Lisäksi ravitsemusneuvontaa haettiin korkeaan verensokeriin, verenrasva-arvoihin, verenpainetautiin
sekä Marevan-lääkitykseen, laktoosittoman ruokavalion noudattamiseen,
nivelreumaan, divertikuloosiin, ummetukseen ja ruoka-aineallergiaan liittyen.

5.4 Ryhmätoiminta
Aistihuoneessa aktivoitiin eri aisteja: näköaistia visuaalisilla ratkaisuilla, kuuloaistia
musiikilla tai luonnon äänillä, tuntoaistia erilaisilla pinnoilla ja esineillä ja hajuaistia
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miellyttävillä tuoksuilla. VireTori/Pressan aistihuone on huone, jossa on voinut
rentoutua säkkituoleissa peittojen alla musiikkia kuunnellen. Huoneessa on
kuituvaloilla toteutettu tähtitaivas sekä erilaisia värivaloja. Aistihuoneen perusta
on Snoezelen- menetelmässä. Aistihuone on ollut varattavissa ulkopuolisille
asiakkaille tiistai- ja torstai-iltapäivisin. Toiminnasta ovat vastanneet lähihoitajaopiskelijat.

Kuntouttava liikunnallinen ryhmäohjaustoiminta on toteutunut Tuomioseurakunnan kautta tulleille, pääosin vapaaehtoistyötä tekeville iäkkäille miehille ja naisille.
Toiminnan tavoitteena on ollut sekä fyysisen että psykososiaalisen toimintakyvyn
edistäminen. Toimintaa ovat järjestäneet lähihoitajaopiskelijat.
Lasten synttäripakettien suunnittelu ja pilotointi toteutettiin kevätlukukaudella
2010, jolloin toteutettiin neljä erilaista teemasyntymäpäivää. Toiminnasta ovat
vastanneet lähihoitajaopiskelijat.
Veteraaniryhmä on ollut sotaveteraaneille tarkoitettua virkistystoimintaa
Varkaudessa. Toimintapäivät ovat toteutuneet maanantaisin ja sisältöinä on ollut
keskustelu eri teemoista, luova toiminta ja toimintakyvyn tukeminen. Lisäksi
asiakkaiden kanssa yhteistyönä on valmistettu kotiruokaa. Toimijoina ovat olleet
lähihoitajaopiskelijat. Yhteistyökumppanina ovat olleet veteraanijärjestöt.
Pörinää yhdessä - toiminta suunniteltiin yhdessä Haapaniemen koulun kanssa,
jossa kohderyhmänä olivat 1-2 luokkien erityislapset. Toiminnassa keskityttiin kehon
hahmottamisen, tasapainon, tarkkuuden, keskittymisen ja rentoutumisen
harjoittamiseen hyödyntäen eri aistitoimintoja. Ryhmää ovat ohjanneet
fysioterapiaopiskelijat Haapaniemen koulun liikuntasalissa.
Mukava meininki- Mukavaa liikettä ja toimintaa lapsille (6 v- 12v) ja heidän
vanhemmilleen organisoitiin yhdessä Kuopion kaupungin vapaa-ajantoimen
kanssa. Kohderyhmänä olivat erityistä tukea tarvitsevat lapset, joilla motorinen
kehitys on viivästynyt. Toteutukseen sisältyi harjoituksia erilaisissa toimintapisteissä,
joissa harjoitettiin kehon hahmottamista, tasapainoa, liikkuvuutta, keskittymistä,
tarkkuutta ja rentoutumista yhdessä vanhempien kanssa. Keskeistä on ollut
vanhempien ja lasten yhteistoiminta ja siihen kannustaminen. Toteuttajina ovat
olleet fysioterapiaopiskelijat syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana.
Kokoontumispaikkana oli Savonia- ammattikorkeakoulun liikuntasali.
Seniorikuntosaliohjaukset toteutuivat yhteistyössä Kuopion kaupungin vapaaaikatoimen kanssa Kuopion uimahallin seniorikuntosalilla. Toimintaa toteuttivat
fysioterapiaopiskelijat. Opiskelijat ohjasivat, tukivat ja kannustivat omatoimisesti
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harjoittelevia senioreita kuntosaliharjoittelussa. Lisäksi opiskelijoilla oli
vapaaehtoisista senioreista koostuva ryhmä, joille he laativat testauksen pohjalta
harjoitteluohjelman ja toteuttivat sen.

Taukoliikuntaa Kevamalla toteutui Kuopion Kevaman Oy tiloissa. Fysioterapiaopiskelijat toteuttivat taukoliikuntatilanteita ja lisäksi motivoivat osaa työntekijöistä
vertaisohjaajiksi. Kevään 2010 aikana opiskelijat tekivät kuvilla varustettuja
taukoliikuntakortteja vertaisohjaajien käyttöön. Opiskelijat olivat mukana
taukoliikuntatuokioissa tukien, kannustaen ja ohjaten vertaisohjaajia.
Mäntykankaan oppilaiden uintikerho eli Mäntykankaan koulun allasryhmä
toteutui viikoittain Kuopion uimahallilla. Fysioterapiaopiskelijat opettivat oppilaita
uimaan ja käyttämään normaaleja uimahallipalveluja.

Pystytään pystyssä – ryhmä sisälsi tasapainon testauksia sekä tasapainon ja voiman
harjoittelua iäkkäille kuopiolaisille. Fysioterapiaopiskelijat ovat toteuttaneet
toimintaa keväästä 2009 kevääseen 2010 kerran viikossa Savoniaammattikorkeakoulun tiloissa.
Kaatumisen ennaltaehkäisyklinikka toteutui syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana
hoito- ja hoivakotien asukkaille ja henkilökunnalle sekä yksityisille iäkkäille
asiakkaille. Sisältö painottui yksilölliseen, liikkumisen, ravitsemuksen ja
muistitoimintojen arviointiin sekä tiedon jakamiseen kaatumisen ennaltaehkäisystä
ja harjoitusohjeisiin. Hoito- ja hoivakodin henkilökuntaa ohjattiin hyödyntämään
testauksia, jotta riskiryhmään kuuluvat asukkaat saatiin selville ja heille voitiin
suunnata ohjausta ja harjoittelua.
Aivohalvausryhmä toteutettiin yhteistyössä Afasia- ja aivohalvausyhdistyksen
kanssa. Toteutuksessa arvioitiin asiakkaiden tilanne ja tulosten pohjalta suunniteltiin
yksilöllinen ryhmässä toteutuva terapia. Toimintaa toteuttivat sekä toimintaterapiaja fysioterapiaopiskelijat.

5.5 Toistuvat kertaluontoiset tapahtumat
Nalle-sairaalan tarkoituksena on ollut tutustuttaa lapset sairaalamaailmaan
tuomalla oma lelu hoitoon ja tutkimuksiin. Toiminnan tavoitteena on ollut, että
lapsi pääsee tutustumaan leikin kautta sairaalaympäristöön sekä erilaisiin hoito- ja
tutkimusmenetelmiin ja -välineisiin. Nalle-sairaala järjestettiin yhteistyössä Kuopion
yliopistollisen keskussairaalan (KYS) lasten klinikan kanssa, toteutuspaikkana on
ollut KYS:n lasten poliklinikka ja lasten röntgenosasto. Toteuttajina ovat olleet
lähihoitaja-, bioanalyytikko-, röntgenhoitaja- ja suuhygienistiopiskelijoita, hoitotyön
opiskelijoita sekä lääketieteen opiskelijoita.
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Mukavaa muksujen kanssa – teemapäivän tavoitteena on ollut tukea lasten ja
vanhempien välistä varhaista vuorovaikutusta eri tavoin. Toiminnan sisältönä on
ollut imetysohjausta, kehitystä tukevaa käsittelyä: sylihoitoa, vauvahierontaa ja
vauvatanssia sekä vauvan suun terveyden edistämistä. Perheen isommille lapsille
on ollut tarjolla puuhapaikka. Toiminnasta ovat vastanneet fysioterapia-, kätilö-,
sairaanhoitaja-, suuhygienisti- ja terveydenhoitaja-, lähihoitajaopiskelijat.
Neuvontaa draaman keinoin toteuttivat Savon ammatti- ja aikuisopiston
lähihoitajaopiskelijat keväällä 2010. Osa äidinkielen opinnoista, osa luovan
toiminnan opinnoista ja osa nuoren hyvinvointi-opinnoista toteutettiin tekemällä
oppien näytelmänä. Näytelmällä oli kaksi esitystä.
Projektin aikana toteutui useita Vire-ruokakursseja. Keväällä 2009 toteutui
ruokakurssi ikäihmisille. Kurssin toteuttivat ravitsemuksen opiskelijat yhdessä
suuhygienisti-, fysioterapia- ja toimintaterapia-opiskelijoiden kanssa. Syksyllä 2009
toteutui maahanmuuttajille ruokakurssi teemalla ”Suomalaista satoa marraskuiseen
arkeen”. Kurssin toteutti Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opiskelija
opinnäytetyönään. Toiminnassa oli mukana myös Savonia-ammattikorkeakoulun
fysioterapiaopiskelijoita. Keväällä 2010 toteutui kaksi ruokakurssia toinen
omaishoitajille ja toinen ikäihmisille.

Kroppatreffit eli 13–15-vuotiaiden tanssijoiden lihastasapainon tarkastukset
toteutettiin yhteistyössä Konservatorion tanssinopettajien ja tanssijoiden kanssa.
Toiminnassa hyödynnettiin fysioterapiaopiskelijoiden opinnäytetyönään laatimaa
tanssijoiden lihastasapainon tutkimuslomaketta. Oppilaiden vanhemmat olivat
mukana tarkastustilanteissa. Tarkastuksesta annettiin suullinen palaute tanssijalle
ja vanhemmalle sekä kirjallinen palaute tanssiopettajille. Palautetta hyödynnettiin
yksilöllisten harjoitusten rakentamisessa. Toiminnan toteuttivat fysioterapiaopiskelijat.
Fysioterapiaopiskelijat toteuttivat Lantiopohjan lihasten harjoittelun ohjausja opetustuokioita kätilöopiskelijoille.

Sydämen asialla – sydänpotilaiden kuntoiluryhmän tavoitteena ja sisältönä
olivat liikunnallinen aktivointi ja omien rajojen löytäminen sisä- ja ulkoliikunnassa.
Toimintaa tapahtui Savonia-ammattikorkeakoulun kuntosalissa, uima-altaassa tai
liikuntasalissa. Kohderyhmänä Kuopion Sydänyhdistyksen työikäisten inaktiivien
liikuntaryhmä, toteuttajina olivat fysioterapeuttiopiskelijat. Kuopion Sydänkerholaisille järjestettiin allasvoimistelua Sydänkerhon allasryhmä Suokadun
palvelutalolla.
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Fysioterapiaopiskelijat toteuttivat Kuntoilua asukastuvalla – teemaa, jonka
tavoitteena oli aktivoida asiakkaita huolehtimaan omasta fyysisestä kunnostaan ja
hyvinvoinnistaan. Kohderyhmänä olivat Petosen asukastuvan, Kotikulman,
palveluja käyttävät mielenterveyskuntoutujat ja maahanmuuttajat. Toiminta sisälsi
sauvakävelyä, sauvajumppaa, seinäkiipeilyä sekä uintituokion.

5.6 Toiminta hoiva- ja hoitokodeissa
Hoiva- ja hoitokoteihin suunnatun toiminnan tavoitteena on ollut asukkaiden
hyvinvoinnin lisääminen, elämänhallinnan ja toimintakyvyn tukeminen sekä
henkilökunnan työskentelyä kehittävä toiminta. Yhteistyökumppaneina olivat
projektissa rahoituksella mukana olevat hoiva- ja hoitokodit: Alina-Hoivatiimi Oy,
AttendoMedOne Oy/Iisalmi, Hoitokoti Kultasirkku, Omakammari Oy,
Palvelukeskus Akuliina, Perhekoti Suomalainen Oy, Sunnen koti Oy ja Kuopion
Tammenkoti Oy. Toiminnan sisältöinä on ollut muun muassa fyysisen
toimintakyvyn tukeminen, potilassiirtojen arviointia, konsertit, musiikkimaalaus,
käden taitojen sekä musiikin ja tanssin avulla toteutettuja yhteisiä toimintoja ja
myös. Toimintaa ovat toteuttaneet lähihoitaja-, fysioterapia-, sairaanhoitaja-,
terveydenhoitaja-, toimintaterapia-opiskelijat sekä musiikin- ja tanssinopiskelijat.
Lisäksi hoitokotien asukkaille tehtiin Iisalmessa lähihoitajaopiskelijoiden – ja
liiketalouden opiskelijoiden yhteistyönä Elämänkerta-albumeja.

5.7 Palvelupyynnöt
VireTorille on tullut palvelupyyntöjä järjestöiltä, julkiselta sekä yksityiseltä sektorilta,
työpaikoilta, perheiltä ja yksityisiltä ihmisiltä. Toiminta on toteutunut joko
kertaluonteisesti tai useamman kerran sarjana. Projektin aikana palvelupyyntöjä
tuli yhteensä 120.
Toimintojen aiheena ovat olleet terveysneuvonta, esimerkiksi suun terveydestä, liikunnan
ja ravitsemuksen merkityksestä terveydelle ja ensiavusta. Opiskelijat ovat toteuttaneet
terveysneuvontaa Kuopiossa muun muassa Aivovamma-, Aivohalvaus-, Keliakia- ja
Osteoporoosiyhdistysten, A-killan ja eri eläkeläisjärjestöjen jäsenille sekä vertaisohjaajille.
Opiskelijat ovat toteuttaneet myös terveystarkastuksia ja -mittauksia ja niihin
liittyvää ohjausta muun muassa erilaisissa tapahtumissa sekä maahanmuuttajien ja
työttömien toimintapisteissä. Toimintoina ovat olleet myös asiakkaiden auttaminen
ulkoilussa ja luova toiminta, ergonomiakartoitukset sekä tyhy-toiminta työpaikoilla.
Lisäksi opiskelijat ovat osallistuneet erilaisten tapahtumien järjestämiseen esim.
Terve Kuopio-päivä- tapahtuma, ICE-Marathon, Terve Aikuinen-terveysmessut
ja Ajovireystapahtuma.
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Yksittäisissä perheissä opiskelijat ovat toimineet asiakkaiden tukena esim.
sairaalajakson jälkeen sekä auttaneet lapsiperheitä. Opiskelijat ovat myös toimineet
perhekahvilassa ja järjestäneet toimintaa koululaisten iltapäiväkerhossa.

5.8 Täydennyskoulutus
Koulutusorganisaatiot suunnittelivat yhdessä täydennyskoulutustarjonnan.
Koulutussuunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnettiin koulutusorganisaatioiden
erityisosaamista ja näin pyrittiin välttämään alueen koulutusorganisaatioiden
koulutustarjonnan päällekkäisyys. Täydennyskoulutuksen aiheet rajattiin
ergonomiaan, vanhusten mielenterveyteen ja ravitsemukseen. Perusteluina
käytettiin Oppimistori -projektin periaatteita, jotka ovat terveyden edistäminen
(mielenter veys ja ravitsemus) sekä ergonomia. Aihealueille sovittiin
vastuuorganisaatiot. Kuopion yliopiston suunnitteluvastuulla oli ravitsemuksen
koulutus, Savon ammatti- ja aikuisopiston vanhusten mielenterveys ja Savoniaammattikorkeakoulun vastuulla ergonomiakoulutus. Ravitsemuskoulutus siirtyi
myöhemmin Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savona ammatti- ja aikuisopiston
vastuulle.
”Mitä meillä tänään syötäisiin?” - käytännön vinkkejä ravitsemussuositusten
mukaisesta ruokavaliosta omaishoitajille - koulutus ja vanhusten mielenterveyteen
liittyvä ”Vanhustyön tulevaisuus-seminaari” toteutuivat keväällä 2010.
Lisäksi projektissa suunniteltiin kaksi muuta ravitsemukseen liittyvää koulutuspäivää
”Marttikerho” -käytännön vinkkejä ravitsemussuositusten mukaisesta ruokavaliosta
yksin asuville iäkkäille miehille ja ”Iäkkäiden ravitsemushoito” – osa kokonaishoitoa.
Potilassiirtojen ergonomiakorttikoulutus suunniteltiin hoito- ja hoiva-alan yrityksille,
mutta osallistujien vähyyden vuoksi koulutus ei toteutunut.
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6 PROJEKTIN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
6 JA POHDINTA
Moniammatillisen opetuksen kehittäminen, hyvinvointialan koulutukseen
ja kehittämiseen liittyvän yhteistyön vakiinnuttaminen Kuopion yliopiston,
Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston opettajien
ja opiskelijoiden välille on jo projektissa toteutettavan toiminnan suunnittelussa
toteutunut konkreettisesti moniammatillisissa eri koulutusorganisaatioiden jäsenistä
muodostuneissa ryhmissä. Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja
aikuisopiston opettajien ja opiskelijoiden monialaista toimintaa on ollut
seurantakauden aikana varsinkin perhe- ja asiakastyössä, vastaanottotoiminnassa
ja kerhotoiminnoissa. Moniammatillisen opetuksen kehittäminen vaatii eri
opetusalojen yhteistä tahtoa, ja joustavaa suunnittelua ja aikataulujen yhteensovittamista. Eri oppilaitosten ja niiden eri yksiköiden erilainen toimintatapakulttuuri sekä oppilaitosten toimintaa säätelevät erilaiset säädökset, esim.
terveysalan opetusta ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon lait ja asetukset asettavat
haasteita yhteistyön sujumiselle.
Projektissa toteutetut koulutukset moniammatillisesta toiminnasta, tekemällä
oppimisesta ja työhyvinvoinnista tukivat eri toimijoiden yhteistyön kehittämiseen
ja toimivuuteen liittyviä ajatuksia.

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen on aloitettu VireTori-toiminnan
suunnittelulla ja konkreettisella toiminnalla. Keväällä 2009 avattiin Sairaalakadulla
VireTori/Valkeinen sekä aloitettiin asiakkaiden luona toteutuva toiminta. Syksyllä
2009 aloitti toimintansa Presidentinkadulla VireTori/Pressa. Näissä toimipaikoissa
opiskelijat tarjoavat opintoihinsa liittyen erilaisia ihmisen hyvinvoinnin tukemiseen
ja edistämiseen liittyviä palveluja. Opiskelijoiden tarjoamat hyvinvointipalvelut ovat
olleet monipuolisia ja eri ikäryhmille suunnattuja. Lisäksi opiskelijat ovat vastanneet
asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta tulleisiin palvelupyyntöihin.
Eri yhteistyökumppaneiden kanssa on suunniteltu uudenlaisia asiakaslähtöisiä
yhteistyömuotoja, kuten päiväryhmätoiminta palvelutaloissa ja -keskuksissa ja
ohjaustilanteet peruskouluissa.
Asiakkaat ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä VireTorin toimintaan matalan
kynnyksen paikkana. Asiakkaiden mielestä palvelu on ollut ystävällistä, miellyttävää,
asiantuntevaa, luotettavaa, asiallista, iloista, empaattista, luonnollista, asiakkaan
huomioivaa, kiireetöntä. Toiminta on saanut kehittämistoiveita vastaanotolla
palvelujen odottamisen pituudesta, palvelupaikan löydettävyydestä ja opasteiden
selkeydestä. Lisäksi asiakkaat toivoivat enemmän mainontaa ja palvelujen
monipuolistamista.
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Yrittäjyysvalmiuksien ja yrittäjyyden lisääminen oppilaitosten yhteistyönä
Ammattiosaajasta yrittäjäksi –projektin kanssa on toteutettu opettajille ja
yhteistyökumppaneille suunnattua yrittäjyyskoulutusta. Yrittäjyysnäkökulmaa on
vahvistettu tekemällä oppien esimerkiksi eri palvelujen tuotteistamisessa. Opiskelijat
ovat keränneet ja tuottaneet yrittäjyystarinoita VireTorin www-sivuille
opetusmateriaaliksi.
Projektissa on toteutettu koulutusta tekemällä oppimisesta, joka liittyy sisäiseen
yrittäjyyteen.
Projektissa on kehitetty yrittäjyyspedagogisia toimintatapoja, mistä tuloksena on
VireTorin nettisivustolla Business Café, joka tarjoaa hyödyllistä tietoa yrittäjyyden
osa-alueista sitä tarvitseville opiskelijoille, opettajille, yrittäjille ja muille asiasta
kiinnostuneille. Olennainen osa Business Caféta ovat eri alojen opiskelijoiden
tuottamat yrittäjyystarinat. Näiden tarinoiden avulla on kehitetty yrittäjyyspedagogiikkaa tekemällä oppimisen kautta ja tuotettu teoriaopetusta siten, että se
on saatavilla verkkopohjaisena materiaalina jokaisella opiskelijalla ja opettajalla
tarpeen mukaisesti.
Savonia-ammattikorkeakoulun Terveysalan vapaasti valittaviin opintoihin on
suunniteltu ”Minustako yrittäjä sosiaali- ja terveysalalle” -opintojakso. Lisäksi
suunnitteilla on yrittäjyydestä kiinnostuneen opiskelijan ”polku”, jossa ohjataan,
mihin opetussuunnitelman opintoihin yrittäjyyteen liittyviä teemoja voi sisällyttää.
Lisäksi yrittäjyysopintoja kootaan tarjottavaksi vapaasti valittaviin opintoihin
esim. virtuaaliammattikorkeakoulussa tai Savonia-ammattikorkeakoulun muissa
yksiköissä.
Esimerkkinä yrittäjyysopintojen liittämisestä VireTori-toimintaan on lähihoitajaopiskelijoiden toteuttama työikäisille muistisairaille suunnattu ”Lumipilotit” –
toiminta.

Hyvinvointialan tutkimustoiminnan vahvistaminen tavoitteeseen liittyen
Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tehneet VireTori-toimintaan
opinnäytetöitä, joiden aiheita ovat olleet ruokakurssi maahanmuuttajille,
psykologinen painonhallinta, riemua tanssista, kierrätysmateriaaleista tehdyt
tuulikellot ja käsityön voimauttava vaikutus. Savon ammatti- ja aikuisopiston
opiskelijat ovat toteuttaneet opinnäytetöitä Tupla-kerho-toiminnasta, työikäisille
muistisairaille tarkoitetusta toiminnasta, ohjekansion diabetes-liitännäissairauksien
ehkäisystä, opaslehtisen iäkkäiden ravitsemuksen erityispiirteistä ja ohjekansion
erilaisista palveluista. Kuopion yliopiston opiskelija on toteuttanut ergonomiaan
liittyvän hoivayrittäjien työkuormitus – opinnäytetyön ja Jyväskylän yliopiston
opiskelija tutki opiskelijoiden oppimiskokemuksia VireTori-toiminnassa.
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Oppimistori-toimintaa vahvistavien täydennyskoulutusten kehittäminen ja
tuottaminen koordinoidusti käynnistyi kolmen koulutusorganisaation
täydennyskoulutuksen yhteisen tarjonnan suunnittelutyönä. Savoniaammattikorkeakoulun vastuualueena oli ergonomia, Savon ammatti- ja
aikuisopiston vastuulla vanhusten mielenterveystyö ja Itä-Suomen yliopiston
vastuualueeksi suunniteltiin ravitsemus.
Itä-Suomen yliopisto ei kuitenkaan voinut olla mukana toteuttamassa
ravitsemukseen liittyvää täydennyskoulutusta. Sen toteuttamisen suunnittelu siirtyi
Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston tehtäväksi.
Projektissa rahoituksella mukana oleville hoiva- ja hoitoalan yrityksille tarjottiin
syksyllä 2009 ja keväällä 2010 pilottina potilassiirtojen ergonomiakorttikoulutus.
Yritykset eivät voineet osallistua näihin koulutuksiin. Näille yrityksille toteutettiin
työterveyshuollon erikoistumisopinnoissa olevien opiskelijoiden taholta
työhyvinvointiin liittyvä koulutus alkusyksyllä 2009.
Vanhusten mielenterveystyöhön liittyvä ”Vanhustyön tulevaisuusseminaari”
toteutui 17.3.2010. Seminaari suunnattiin kaikille projektin yhteistyökumppaneille.
Ravitsemukseen liittyvä ”Mitä meillä tänään syötäisiin” -koulutus suunnattiin
omaishoitajille ja se toteutui useampana päivänä keväällä 2010.

Opiskelu kytketään aikaisempaa tiiviimmin alueellisiin ja paikallisiin
hyvinvointipalveluihin tavoitteeseen liittyvät opiskelijoiden tuottamat
hyvinvointipalvelut tukevat alueellisia ja paikallisia, julkisia ja yksityisiä
hyvinvointipalveluja. Näistä esimerkkinä Kuopion kaupungin kanssa yhteistyössä
toteutetut seniorikuntosalitoiminta ja päiväkeskustoiminta. Kolmannen sektorin
kanssa tehtävä yhteistyö on laajentunut ja konkretisoitunut tiiviinä, monialaisena
toimintana, esimerkiksi Pohjois-Savon Muisti ry, Kuopion Seudun Omaishoitajat
ja Läheiset ry, Varkauden Seudun Omaishoitajat ry ja Kuopion Lottaperinneyhdistys
ry.
Hyvinvointia edistävän ergonomisen toiminnan kehittäminen tavoitteeseen
liittyen opiskelijat arvioivat yhteistyökumppaneiden henkilöstön työtapojen
kuormittavuutta ja toteuttivat sen pohjalta yksilöllistä ohjausta. Opiskelijat
hyödynsivät Kuopion yliopiston opiskelijan tekemää ergonomiaan liittyvän
hoivayrittäjien työkuormitus – opinnäytetyön tuloksia ohjaus- ja neuvontatilanteissa
hoiva- ja hoitoyrittäjien luona. Projektissa rahoituksella mukana oleville hoiva- ja
hoitoalan yrityksille tarjottiin potilassiirtojen ergonomiakorttikoulutusta, johon
yritykset eivät kuitenkaan voineet osallistua. Moniammatillisissa tapahtumissa esim.
Vire-ruokakursseilla on ollut ergonomisen työskentelyn kartoitusta ja ohjausta.
Työterveyshuollon erikoistumisopinnoissa opiskelevat opiskelijat toteuttivat hoitoja hoivakodeissa työhyvinvointiin liittyviä ohjaus- ja tiedotustilanteita.
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Oppimistori-toiminnan kokonaisuuden näkyväksi tekeminen ja tunnettavuuden
lisääminen on näkynyt VireTorin markkinointina alueen paikallislehdissä, radiohaastatteluissa ja Yle-TV:n uutisissa. Toiminnasta on jaettu kirjallisia esitteitä ja
muuta markkinointimateriaalia, e-maileja ja tiedotettu suullisesti monissa
yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa. Markkinointia ovat tehneet sekä
oppilaitosten henkilökunta että opiskelijat. VireTorilla on myös omat kotisivut
www.viretori.fi, jonka logon ja visuaalisen ilmeen on suunnitellut opiskelija.
Projektista on kuvaukset Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja
aikuisopiston www-sivuilla. Lisäksi projektista saa tietoa suomeksi ja englanniksi
http://dmkk.savonia.fi/oppimistori
Projektin toiminnan tärkeydestä kertoo lisäksi se, että projekti on valittu Itä-Suomen
rakennerahastoportaaliin esimerkkinä hyvästä hankkeesta.
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