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"Oma Polku" laajensi
ymmärrystä omaan
osaamiseen
Toukokuussa 2017 alkanut TE-palvelujen
rahoittama ja Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n
hallinnoima työllisyyshanke Oma Polku päättyy
huhtikuun lopussa. Kuusiokunnista liikkeelle
lähtenyt hanke laajeni maaliskuussa 2018
Seinäjoen alueelle. Viiden työvalmentajan avulla
511 hankkeessa mukana ollutta asiakasta on
löytänyt työ- tai opiskelupaikan tai muun
asiakkaan tilannetta edistävän ratkaisun.
Hankkeen maaliskuussa toteuttaman sähköisen
asiakaskyselyn mukaan työvalmennuksessa on
tärkeää paitsi työnhaun aktivoiminen myös omien
mahdollisuuksien laajempi ymmärtäminen. Kyselyyn
vastasi 27 prosenttia asiakkaista. Omatoimisuuteen
saatu rohkaisu nousi ansioluettelon tekemisen kanssa
toiseksi tärkeimmäksi asiaksi. Myös TE-palvelujen
(valmennukset, työttömien terveyshuolto, palkkatuki)
saaminen sekä tiedonsaanti työttömän oikeuksista
koettiin merkittäviksi. Kyselyyn vastanneista 82
prosenttia oli tyytyväisiä Oma Polku –hankkeen
työvalmennukseen.
Kuusiokunnissa hankkeelle todettiin olevan selkeä tarve sekä asiakkaiden että esimerkiksi yrittäjien kanssa.
Yhteinen toimintamalli TE-palveluiden kanssa löytyi nopeasti. Seinäjoen alueella osan asiakkaiden kanssa on
tarvittu ns. jatkopolutusta, jota on toteutettu yhdessä muiden tahojen kuten kaupungin työllistämispalvelujen
kanssa.
Työvalmentajina Oma Polku –hankkeessa työskentelivät Kuusiokuntien alueella Tuula Mäki-Fränti ja Mikko
Rissanen sekä Seinäjoen alueella Sari Laaksonen, Tuula Sundberg , Riina Välisaari ja Antti Ylinen.
– Usein polku työllistymiseen on löytynyt asiakkaan omien verkostojen kautta. Niitä on vain syytä selvittää, ja
usein olemme voineet olla tässä kohtaa suureksi avuksi, kertoo Tuula Sundberg. Erityiskiitoksen työvalmentajilta

 

 

UUTISKIRJE huhtikuu 2020

 

Poikkeusjärjestelyjä PLU:ssa
Koronatilanne vaikuttaa myös meidän toimintaamme aiheuttaen henkilöstön osittaista tai kokonaan
lomauttamista. Tämän vuoksi ohjaamme yhteydenotot 10.6.2020 saakka seuraavasti:

taloutta koskevat asiat: yhteydenotot ainoastaan sähköpostitse taloussihteeri Terttu Kettumälle
osoitteeseen terttu.kettumaki@plu.fi
  
muut asiat: yhteydenotot sähköpostitse tai puhelimitse Aino-Maija Sirenille osoitteeseen
aino-maija.siren@plu.fi tai p. 0400 268 761
  

Kesäkuun 10. päivän jälkeen toivomme pääsevämme taas normaaliin työvahvuuteen ja -rytmiin. Sitten palataan
entistä vahvempina ja laitetaan yhdessä pyörät pyörimään "sata lasissa"!

 

https://www.facebook.com/pohjanmaanliikuntajaurheilu/?eid=ARDx8ki-uvtolsYwCy2N5Kq3QR2LBLHnxY2BgtAJCzkOvTKoWn72A6PACt5N_oPpQMYVcHHC1xC3BbvU
https://pohjanmaan-liikunta-ja-urheilu-plu-ry.creamailer.fi/email/5e8460615b960
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saavat yritykset ja yhdistykset, jotka ovat antaneet mahdollisuuden työkokeiluun tai peräti palkka- tai
palkkatukityöllistymiseen.
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry jatkaa 1990-alussa aloittamaansa työllistämishankkeiden toteuttamista
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Parhaillaan on käynnissä ESR-rahoitteisen VETO-hankkeen viimeinen
työstövaihe.
– Tavoitteena on koko Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella toimiva, kolmivuotinen hanke. Tässä hankkeessa
yhdistetään liikunta- ja elintapaneuvonta sekä työvalmennus. Hankkeen sisältöä on kehitetty vahvasti Oma Polku
–hankkeesta saatujen kokemusten perusteella, kertoo aluejohtaja Aino-Maija Siren.
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Rasvat eivät ole vain
haitaksi
Ihminen tarvitsee rasvaa päivittäin solujen
rakennusaineeksi, elintoimintojen säätelyyn,
rakennusaineiksi, rasvaliukoisten vitamiinien lähteeksi
ja energiaksi. Yleinen luulo on, että kaikki rasvat ovat
vain haitaksi elimistölle. Rasvat kuuluvat kuitenkin
olennaisesti osaksi terveellistä ruokavaliota.

Rasvat jakaantuvat koviin ja pehmeisiin rasvoihin.
Ravinnon saannissa tulee kiinnittää huomiota

rasvojen laatuun. Suurin osa ravinnosta saatavista rasvoista tulisi olla pehmeitä rasvoja. Liiallista kovien
rasvojen saantia tulisi välttää. Yleisenä nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että pehmeä rasva on enemmän
juoksevaa, kun taas kova rasva on yleensä kiinteämmässä muodossa.

Pehmeät eli hyvät rasvat (tyydyttymättömät)

Pehmeiden rasvojen saanti vähentää veren kokonaiskolesterolin ja epäsuotuisan LDL-kolesterolin pitoisuutta.
Hyviä pehmeän rasvan lähteitä ovat mm. pähkinät, siemenet, avokado, öljypohjaiset salaatinkastikkeet,
kasviöljypohjaiset levitteet ja rasvainen kala (esim. lohi). Kalaa olisi hyvä syödä 2-3 annosta viikossa.

Kovat eli huonot rasvat (tyydyttyneet)

Runsas kovien rasvojen saanti kohottaa veren kolesterolipitoisuutta. Erityisesti kovat rasvat nostavat LDL-
kolesterolin määrää, joka suurentaa sydäntautiriskiä. Kovat rasvat eivät ole välttämättömiä elimistölle, sillä niitä
hyödynnetään vain energiaksi. Kovia rasvoja saadaan useimmin maito- ja lihavalmisteista, voita sisältävistä
leipärasvoista ja leivonnaisista.

Rasvojen tarve

Rasvojen osuus päivän energiansaannista tulisi olla noin 30 %, joista kovien rasvojen osuus tulisi olla
korkeintaan 10 %. Rasvoista saa rasvaliukoisia vitamiineja, kuten A-, D- ja E-vitamiineja sekä välttämättömiä
rasvahappoja. Pehmeän rasvan avulla liikkuja palautuu liikuntasuorituksesta ja lihakset pysyvät elastisina eli
joustavina. Rasvojen kokonaismäärä on tärkeää pitää kohtuullisena. Syö herkkuja ja rasvaisempia ruokia vain
harvemmin, sillä ne sisältävät paljon ns. piilorasvoja.

Vältä näitä

Täysmaito ja piimä
Perinteinen jogurtti, turkkilainen/kreikkalainen jogurtti, kookosrasvapohjainen jogurtti
Kerma, kookoskerma ja kookosmaito
Rasvainen juusto (tai kookosrasvapohjainen)
Rasvainen punainen liha, makkara
Sika-nautajauheliha
Kookosrasva tai kookosöljy

Suosi näitä

Rasvaton maito, rasvaton piimä, kaura- ja soijajuomat
Rasvaton jogurtti, jogurtin kaltainen soija- tai kauravalmiste
Kevyt ruokakerma tai kasvirasvavalmiste
Vähärasvainen ja kasviöljypohjainen juusto
Broileri, kala, vähärasvainen liha, kalkkuna, kasviproteiinivalmiste
Vähärasvainen jauheliha (rasvaa korkeintaan 10 %), paistijauheliha, broilerin jauheliha

 



Rypsiöljy, muut kasviöljyt, margariini

Lähteet:
Terve koululainen, https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/ravinto/ravintoaineet/
Ravinnon rasvat (Terveyskirjasto), https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01074
Rasvat (Ruokatieto), https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokaketju-ruuan-matka-pellolta-
poytaan/keittio/ruuan-raaka-aineet/rasvat
Rasvan laatu ratkaisee (Sydän), https://sydan.fi/fakta/rasvan-laatu-ratkaisee/
Rasvat (Ravitsemuspassi), https://www.ravitsemuspassi.fi/valmennus.php?k=224141

Fysioterapiaopiskelijat Janne Autio ja Jussi Kivipelto

 

Hyvää ja liikunnallista
pääsiäistä!
Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy tiistaina
5.5.2020.
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Päivitä seurasi tiedot ajan tasalle
Haluamme saada jäsenseurojemme yhteystiedot ajan tasalle, jotta postimme löytävät oikean vastaanottajan.
Toivomme ajantasaisia tietoja niin toiminnanjohtajasta (jos seurassa on), puheenjohtajasta,
varapuheenjohtajasta, sihteeristä, rahastonhoitajasta, tiedottajasta kuin valmennusvastaavastakin.
Teimme päivityspyynnön sähköisen lomakkeen muotoon uusille kotisivuillemme; avaa se tästä.
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Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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