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ESITTELY  
• Toimin Porin Perusturvassa sairaanhoitaja-terveydenhoitajana, Itäisellä alueella 4 päivää 

Ulvilassa ja yhden päivän Itä-Porissa.  

• Työnkuvani koostuu aamupäivät;  sh:n vastaanottoa ja akuutit infektiopotilaat. Laajavastuinen 

sairaanhoitaja vastaanotto.  

• Lääkitysten aloitus tulehduspotilaille vastaanotolla; nielutulehdukset, naisten 

virtsatietulehdukset, silmätulehdukset  

• Iltapäivät; pitkäaikaissairaiden hoito ja seuranta; T2D, RR, kolesteroli, INR ja astma. 

Hormonaalisen ehkäisyn aloitus ja jatkaminen alle 35 vuotiaat perusterveet naiset.  

• Suunnitelman mukaisesti lääkkeiden uusintaa ja kokonaishoitosuunnitelman tekeminen/päivitys. 

Omahoidon seurantaa, ohjaus/neuvonta ja tutkiminen. 

• Ryhmien pitäminen 

-  insuliinien ja erityyppisten injektioiden aloitusohjaus   omalle  vastaanotolle. 

-  painonhallintaryhmien pito moniammatillisena toteutuksena, lääkitysvartti. 

 



RYHMÄOHJAUKSEN HYÖDYT 

• Vertaistuki, toivon herättäminen onnistumisesta  muut samassa tilanteessa, 

kokemusten ja ajatusten jakaminen. Yhteenkuuluvuus. Uudet ideat. Yhteiset tavoitteet 

ja niihin sitoutuminen.  

• Kustannustehokkuus 

• Ryhmän ohjaaminen on enemmän kuin yksilöiden ohjaamista ryhmässä,  hyvä 

vuorovaikutus  keskustelu.  

• Itsetuntemuksen lisääntyminen (oppia ymmärtämään omia tunteita ja 

elämäntilanteita) 

 



JATKUU……. 

• Toimivassa ryhmässä vuorovaikutus on avointa, rakentavaa, toisia 

ymmärtävää, hyväksyvää ja ennen kaikkea rohkaisevaa. 

• Ryhmä kykenee ottamaan vastaan palautetta, käsittelemään sitä ja oppimaan 

siitä.  

• Motivoituneisuus lisää ryhmäytymistä  sitoutumista tavoitteisiin.  

• Keskinäinen luottamus 



TOTEUTUS 

• Tapaamiset 1-2 x kuussa molemmissa toimipisteissä. Kotitehtäviä. 

• Aluksi realististen tavoitteiden asettaminen 

• Joka käynnillä mitataan paino, RR, vs ja vyötärön ymp.  

• Eri teema joka kerralle, ryhmäläisten toiveita kuunnellaan aiheista 

• Moniammatillisuus; ravintoterapeutti, fysioterapeutti, lääkäri 

• Lääkitysvartti  

 



RYHMÄNVETÄJÄN VELVOLLISUUDET 

• Tiedon välittäjä, tunnistaa vetäjänä omat vahvuudet ja heikkoudet 

• Ilmapiirin luoja, motivaattori, tukija ja muutoksen pääsyn edistäjä 

• Pitää kiinni asetetuista tavoitteista, katsoa että asetetut tavoitteet ovat 

realistisia.  

• Miettiä yhdessä, miksi tavoiteisiin on vaikea päästä.  

• Ryhmänohjaajan pitää miettiä, mitä asioita ryhmässä käsitellään, millä tavoin 

niitä käsitellään ja miten erilaisuutta tuetaan. Paitsi mitä, ennen kaikkea miten.  



RYHMÄLÄISTEN VALINTA 

• Kaikki eivät sovi ryhmään. Nais-mies suhde oikea, eli ei saa tulla tunnetta  

että ei kuulu joukkoon. 

• On hyväksyttävä osallistujien oleminen muutosprosessiin erivaiheissa.  

Motivaation aste on eritasolla. 

• Ohjaaminen vaikeutuu, mikäli ryhmässä on jo ennalta tai siinä syntyy 

ristiriitoja. 

• Ryhmään ei voi pakottaa!  



MUUTOSPROSESSI 

• Vaatii kovaa työtä, joskus pettymyksiäkin. Onnistumisen kokemukset tuottavat iloa ja 

lisäävät motivaatiota. 

• Huumorin mukaan otto, kykyä nauraa itselle muiden kanssa.  Tämä lisää 

yhteenkuuluvuuden tunnetta  hyvää oloa.  

• Repsahdukset kuuluvat prosessiin, voidaan tarvita useita muutosyrityksiä, jotta oppii 

tuntemaan oman itsensä perinpohjin. 

• Ylläpitovaiheessa uusi sisäistetty tapa tuntuu oikealta ja hyvältä  

• Motto: Minkä ilotta oppi sen surutta unohtaa!  

 



HAASTEET  

• Laaja tietomäärä, oikean tutkitun tiedon ja mutu- juttujen perustelut.  

• Saada kaikkien näkökannat esille. Paljonpuhuvat, hiljaiset. 

• Saada jokainen ryhmäläinen pohtimaan itse omaa tilannettaan ja siihen 

ratkaisuja. Toisen keino ei välttämättä mene 1:1 omien asioiden kanssa. 

• Palautteen anto hyvän ja huonon.  

• Muistuttaminen kenelle muutoksia tehdään. 

• Prosessin pituus. Ryhmäläisen rehellisyys itselle.  

• Halu muutokseen  sisäistäminen  loppuelämän projekti 

 



ONNISTUMISET/EPÄONNISTUMISET 

• Uusi elämäntapa.  

• Viime ryhmässä -16 kg paras, täydellinen ruokaremontti ja säännöllinen 

päivittäinen liikunta (tavoite – 8 kg). Heikoin onnistuja -0.5 kg, sairastuminen 

(tavoite -5 kg).  

• UUDET YSTÄVÄT, yhteiset harrastukset. Perhe mukaan liikkumaan ja 

toteuttamaan ja tukemaan. 

• Parempi kokonaishyvinvointi, reippaampi ja jaksavampi. 



LOPUKSI 

• Muutoksen toteutuksesta pitää saada henkistä hyvinvointia. 

• Muutoksen pitää olla kivaa.  

• Muutoksen suunnittelun täytyy olla realistista 

• Muutos kasvattaa itsetuntoa ja uskallusta.  

• Jokainen pystyy muutokseen joko yhdessä tai yksin, joskus pienen askelin joskus 

isommilla harppauksilla.  

• Ryhmien pito on kivaa ja antoisaa. Kokeilkaa! 

• KIITOS, KUN JAKSOITTE KUUNNELLA!  


