Arkeen Voimaa – itsehoidon kurssi
Ryhmästä tukea arkipärjäämiseen
ja oireiden hallintaan
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Arkeen Voimaa -ohjelma

Kenelle ryhmä on tarkoitettu?

on maailmanlaajuisesti levinnyt

Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, jonka

näyttöön perustuva ryhmätoiminta

arjen sujumiseen vaikuttaa esimerkiksi

malli. Toiminnan tavoitteena

yksinäisyys, mielialan lasku, pitkäaikais

on arkipärjäämisen lisääminen.

sairaus tai työttömyys. Henkilö voi olla

Osallistuja voi itsehoidon työkalujen

myös sairastavan omainen. Syyllä ei

avulla tehdä myöhteisiä muutoksia ja

ole merkitystä, sillä arjen haasteet ovat

ylläpitää niitä elämässään.

usein samoja riippumatta diagnoosista tai
ongelmasta.

Luvun / sektion otsikko

Miten ryhmä toimii?

Miten ryhmään pääsee mukaan?

Ryhmä kokoontuu 6 kertaa, viikon välein,

Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä Arkeen

2,5 tuntia kerrallaan. Ryhmää ohjaavat

Voimaa -aluekoordinaattoriin. Ilmoittautua

koulutuksen saaneet Arkeen Voimaa

voi myös sosiaali- ja terveydenhuollon

-ohjaajat valmiin manuaalin avulla.

henkilökunnan tai muiden kunnan

Ryhmässä opetellaan käyttämään erilaisia

työntekijöiden kautta. Kunnan nettisivuilla

itsehoidon työkaluja, kuten päätöksentekoa,

on sähköisen ilmoittautumisen mahdollisuus.

ongelmanratkaisua ja toimintasuunnitelmaa.

Ryhmään osallistuminen on maksutonta.

Ryhmän toiminta perustuu luottamuk

Lisätietoja www.arkeenvoimaa.fi-sivuilta.

selliseen vuorovaikutukseen osallistujien
kesken.

Millaisia aiheita ryhmässä
käsitellään?
Ryhmässä puhutaan muun muassa
kivun ja uupumuksen hallinnasta,
mielialan laskun itsehoidosta, terveyttä
edistävästä syömisestä, arkiliikunnasta,

Kuva: Vicente Serra.

vuorovaikutustaidoista ja unesta.

Arkeen Voimaa -toimintamalli (Chronic Disase Self-Managemet
Program) kehitettiin USA:ssa, Stanfordin yliopiston potilasope
tuksen tutkimuskeskuksessa 1990-luvun alussa. Toimintamalli on
levinnyt yli 30 maahan ympäri maailmaa ja se on käytössä kaikilla
mantereilla. CDSMP kuten muutkin Stanfordin yliopistossa kehite
tyt itsehoitomallit ovat näyttöön perustuvia.
Suomessa Arkeen Voimaa -toiminta käynnistettiin vuonna 2012.
Toimintaa hallinnoi Suomen Kuntaliitto ry. Toiminnan alueellisesta
toteuttamisesta vastaavat Kuntaliiton kanssa sopimuksen tehneet
kunnat ja kuntayhtymät. Arkeen Voimaa -toimintaan otetaan
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mukaan uusia kuntia.

