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Mistä on kysymys? 

• Miehen terveys ja toimintakyky – tai niiden puutteet – 
vaikuttavat niin yksilöihin, yhteisöihin, yhteiskuntaan 
kuin kulttuuriinkin. 

• Lähtökohtana Miehen terveyden pelikentät –
työkalussa ovat miehen omat kokemukset ja tulkinnat 
terveydestään ja toimintakyvystään. 

• Miehen terveyden pelikentät –työkalu on tarkoitettu 
miehelle, joka haluaa tehdä jotain terveytensä eteen, 
mutta myös miehille, jotka vasta miettivät asiaa.  

• Miehen terveyden pelikentät –työkalu pistää miehen 
ajattelemaan ja toimimaan. 
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Miehen terveyden pelikentät  

– mitä se on ja mitä ei? 

• Miehen terveyden pelikentät –työkalu sisältää tehtäviä, 
joiden tarkoituksena on auttaa miestä ymmärtämään 
itseään ja terveyttään edistäviä tai estäviä asioita 
elämässään. 

• Miehen terveyden pelikentät –työkalu ei ole tavallinen 
terveysopas. Se ei kerro mitä pitää tehdä, vaan luottaa 
siihen, että mies itse osaa tehdä oikeat päätökset 
käytettyään tätä työkalua.        

• Jokainen mies käyttää Miehen terveyden pelikentät –
työkalua omalla persoonallisella tavallaan. Mies saa 
päättää elämästään, Miehen terveyden pelikentät –
työkalu auttaa tekemään itselle sopivia päätöksiä.  
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Miehen terveyden pelikentät: sisältö 

1. Pelikenttä: miehen omat terveyskokemukset ja tulkinnat 
niistä. 

2. Pelikenttä: miehen roolit ja terveyden mahdollisuudet 
miehen arjessa. 

3. Pelikenttä: miehen terveys ja erilaiset miehisyydet 
terveyttä edistävinä ja terveyttä estävinä. 

4. Pelikenttä: miehen erilaiset toimintakyvyt ja terveyden 
pääomat. 

5. Pelikenttä: mies toimijana ja terveystapojensa 
muuttajana. 

6. Pelikenttä: mies oman elämänsä ja terveytensä 
asiantuntijana.   
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1. Pelikenttä: 

Miehen omat terveyskokemukset  

ja tulkinnat niistä. 
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Miehen tärkeät terveyskokemukset 

• Tärkeä terveyskokemus on 

 tapahtuma, prosessi tai oivallus, jolla on miehelle 

suuri merkitys. 

 se motivoi pitämään huolta kunnosta, se vaikuttaa 

arjen käyttäytymiseen – syömiseen, juomiseen, 

liikkumiseen, harrastuksiin.  

 se voi myös estää elämästä terveellisesti – huono 

liikuntakokemus tai positiivinen kokemus 

humalajuomisesta tai epäterveellisestä syömisestä  
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Terveyskokemuksen merkitys 

• Miehen terveyskokemukseen vaikuttavat tekijät: 

 Kokemuksen laatu 

 Itselle tärkeät toiset ihmiset – mitä vaimo, ystävät, 

vanhemmat jne. ajattelevat miehen terveydestä  

 Oletukset siitä, mitä miehen terveydestä ajatellaan 

(työnantaja, terveysalan ammattilaiset) 

 Kulttuurissa hyväksytyt ja ei-hyväksytyt tarinat 

miehen terveydestä ja sen merkityksistä 

 Oma identiteettitarina, jossa terveydellä on joku - 

suuri tai pieni - merkitys 
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Terveyskokemusten merkitys kuviona 

Tärkeät toiset 
 

Kulttuuriset tarinat 

Terveyskokemus 

Toisten 

tarinat 

itsestä 
Sisäinen  

identiteetti- 

tarina 
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Terveyskokemusten vaikutus toimintaan 

• Terveyskokemuksilla on kolme erilaista 
vaikutusta terveystapoihimme 

1) Hyvä terveyskokemus tarkoittaa hyvää 
kokemusta jostakin terveellisestä asiasta – saa 
tekemään terveellisiä asioita 

2) Huono terveyskokemus tarkoittaa huonoa 
kokemusta jostakin terveellisestä asiasta – estää 
tekemästä terveellisiä asioita 

3) Epäterveellinen terveyskokemus tarkoittaa hyvää 
kokemusta epäterveellisestä asiasta – saa 
tekemään epäterveellisiä asioita 
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Miehen hyvät terveyskokemukset 

• Muistele ja mieti elämääsi; mitkä 

terveyskokemukset ovat sinulle tärkeitä? 

 Kuvaa hyvän terveyskokemuksesi 

tapahtumakenttää esim.: 

- liikunta ja urheilu, ruoka ja juoma, ruumiillisuus ja 

seksuaalisuus, päihteet ja addiktiot tms. 

- kuvaa kokemustasi joillakin laatusanoilla, esim. 

”se ruoka/seksi oli ihanaa”, ”hiihto/peli oli 

mahtava”, ”se kunnon kohotus onnistui hienosti”, 

”se laihdutuskuuri tuntui hyvältä”, ”se terveystapa 

piti minut terveenä” jne. 
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Hyvien terveyskokemusten arviointi 

• Arvioi hyvän terveyskokemuksesi merkitystä 

ja tärkeyttä itsellesi asteikolla 1 (jonkin verran 

merkitystä)… 5 (erittäin suuri merkitys) 

vaikkapa seuraavasti: 

5= säännöllinen tapa, tuntuu erinomaiselta 

4= epäsäännöllinen tapa, tuntuu hyvältä 

3= on toiminut aiemmin, tuntuu edelleen hyvältä 

2= on toiminut joskus, hyviä kokemuksia 

1= voisin harkita nykyäänkin  
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Terveyskokemusten arviointia: hyvät 

Terveyskokemus Laatusanat Arvio (1…5) 
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Huonot terveyskokemukset 

• Huonojen terveyskokemusten analyysi on tärkeää:  

 Huono kokemus  

- voi estää terveellisen tavan syntymisen 

- estää terveydestä nauttimisen  

- tekee terveydestä vastenmielisen asian 

 Sen negatiivisen vaikutuksen voi estää 

- uudella, hyvällä terveyskokemuksella 

- muuttamalla huonon kokemuksen merkitystä 

tietoisesti 
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Huonojen terveyskokemusten arviointi 

• Arvioi huonon terveyskokemuksesi merkitystä 

ja tärkeyttä itsellesi asteikolla 1 (jonkin verran 

merkitystä)… 5 (erittäin suuri merkitys) 

vaikkapa seuraavasti: 

5= en missään nimessä edes kokeile 

4= en harkitse kokeilemista 

3= voin yrittää kokeilemista 

2= saattaisin kokeilla epäsäännöllisesti 

1= voisin tehdä hyvän tavan 
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Terveyskokemusten arviointia: huonot 

Terveyskokemus Laatusanat Arvio (1…5) 
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Epäterveelliset kokemukset  

• Epäterveellisten, mutta hyvien, kokemusten 

analyysi on hyvin tärkeää: 

 ne vähentävät terveellisten tapojen vaikutusta 

 ne saattavat estää hyvien terveystapojen syntyä 

 niiden kanssa on opittava elämään eikä niitä 

kannata vähätellä, vaikka niistä ei pääsisikään 

kokonaan eroon 

 terveys on tasapainoilua, joka onnistuu vain 

olemalla rehellinen itselleen   
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Epäterveellisten kokemusten arviointia 

• Arvioi epäterveellisen kokemuksesi merkitystä ja 

tärkeyttä itsellesi asteikolla 1 (jonkin verran 

merkitystä)… 5 (erittäin suuri merkitys) vaikkapa 

seuraavasti: 

5= säännöllinen tapa, tuntuu erinomaiselta 

4= epäsäännöllinen tapa, tuntuu hyvältä 

3= teen joskus, tuntuu edelleen hyvältä 

2= teen harvoin, hyviä kokemuksia 

1= en juuri koskaan tee  

 



Arto Tiihonen 2009 

Epäterveellisten kokemusten arviointia:  

Epäterveellinen 

kokemus 

Laatusanat Arvio (1…5) 
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Terveyskokemukseni tulevaisuudessa 

• Mennyt ja nykyinen elämä on voinut olla 
enemmän tai vähemmän terveellistä, mutta siihen 
ei enää voi vaikuttaa 

• Miltä tulevaisuutesi vaikuttaa terveyskokemusten 
valossa: 

 Jatkatko/aloitatko terveystapoja, jotka parantavat 
terveyttäsi ja toimintakykyäsi? 

 Yritätkö muuttaa käsityksiäsi ja kokemuksiasi 
joistakin terveellisistä tavoista, joita inhoat? 

 Vähennätkö/lopetatko jonkin epäterveellisen 
tavan?  
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Terveyskokemusten arviointi: yhteenvetoa 

• Arvioi hyvien, huonojen ja epäterveellisten 

terveyskokemustesi merkitystä itsellesi ja 

elämäntavoillesi. Käytä tehtyjä arviointeja 

hyödyksesi.  

 Jos sinulla oli runsaasti hyviä terveyskokemuksia ja 

selvästi vähemmän huonoja terveyskokemuksia tai 

epäterveellisiä kokemuksia, niin on todennäköistä, 

että nautit säännöllisesti terveellisistä 

elämäntavoista jatkossakin. Mieti silti, miten voisit 

toimia niin, että jatkossakin saisit hyviä 

terveyskokemuksia. 
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Terveyskokemusten arviointi: yhteenvetoa 

 Jos sinulla oli vain jonkin verran hyviä 

terveyskokemuksia ja suurin piirtein yhtä paljon 

epäterveellisiä kokemuksia tai huonoja 

terveyskokemuksia, niin mieti, miten voisit lisätä 

hyvien terveyskokemustesi määrää ja tehdä 

niistä säännöllisiä tapoja 

 Voit lisätä hyvien kokemusten määrää arjessasi 

tai voit hankkia uusia, hyviä kokemuksia jostakin 

sellaisesta, mitä et ole kokeillut tai josta sinulla on 

aiemmin huonoja kokemuksia  
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Terveyskokemusten arviointi: yhteenvetoa 

 Jos sinulla oli vain vähän hyviä terveyskokemuksia ja 
enemmän sekä epäterveellisiä tai huonoja 
terveyskokemuksia, niin mieti, miten voisit lisätä hyvien 
terveyskokemusten määrää, mutta myös sitä, miten voisit 
vähentää epäterveellisiä kokemuksiasi ja tapojasi 

 Kannattaa myös miettiä, miksi sinulla ei ole hyviä 
terveyskokemuksia. Onko syy mahdollisesti vanhentunut, 
oletko liian itsekriittinen tai annatko muiden vaikuttaa itseesi 
liikaa? 

 Tärkeää on myös miettiä, korostatko liikaa epäterveellisten 
tapojesi merkitystä itsellesi – voisitko sittenkin elää 
normaalia miehen elämää ilman epäterveellistä tapaasi?  
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Terveyskokemusten loppuarviointi 

• Arvioi seuraavia kysymyksiä/väitteitä 

asteikolla 1= ei lainkaan tärkeä… 5= erittäin 

tärkeä 

 Hyvät terveyskokemukseni saavat minut 

pitämään huolta terveydestäni: 

 Huonot terveyskokemukseni estävät minua 

elämästä terveellisesti: 

 Epäterveelliset kokemukseni haittaavat 

terveellistä elämäntapaani: 
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Mies ja terveyskokemukset 

1. Pelikenttä: miehen omat 
terveyskokemukset ja tulkinnat niistä 

 Tällä pelikentällä oli tarkoitus 
muistella, arvioida ja tulkita miehen 
omia terveyskokemuksia 

 Kokemukset ovat väkeviä, joskus 
väkevämpiä kuin mies itse – 
kannattaa suhtautua kunnioituksella 
omiin kokemuksiinsa, muuta ihan 
omaahan meillä ei lopulta olekaan… 
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2. Pelikenttä: 

Miehen roolit ja terveyden 

mahdollisuudet miehen arjessa 
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Mies ja terveyden mahdollisuudet 

• Miksi miehen mahdollisuuksien ja odotusten 
tutkiminen on tärkeää? 

 Miehellä on mahdollisuus toteuttaa itseään ja 
miehisyyttään ennen näkemättömillä ja 
kokemattomilla tavoilla – osa niistä on 
terveellisiä, osa vähemmän terveellisiä 

 Miehiin myös kohdistuu enemmän odotuksia 
kuin aiempiin miessukupolviin – niihin mies 
haluaa, ja miehen myös täytyy, vastata. 

 Terveys on yksi odotuksista, mutta arjessa 
vain yksi niistä.   
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Miehen mahdollisuudet toteuttaa 

terveellisiä elämäntapoja 
• Mies ei elä tyhjiössä, vaan häneen vaikuttavat sekä erilaiset 

ihmiset että erilaiset asiat 

• Miehellä on neljä eri roolia tai identiteettiä, joissa kussakin 

keskeisinä ovat eri ihmiset ja eri asiat.  

 Mies voi olla poika-mies, parisuhde-mies, työ-mies ja isä-mies 

yhden vuorokaudenkin aikana 

* Seuraavassa taulukossa nämä miesroolit on ristiintaulukoitu: 

 tärkeiden vertaisten näkökulmasta 

 tunteiden ja suhteiden näkökulmasta 

 terveyden näkökulmasta 

 epäterveyden näkökulmista 
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Miehelle tärkeät ihmiset ja asiat  

Miehen 

roolit/tärkeät 

ihmiset & asiat 

Poika-mies Parisuhde-

mies 

Työ-mies Isä-mies 

Tärkeät 

vertaiset 

Vertaisryhmät, 

kaverit 

Tyttö/poika-

ystävä, 

vaimo/mies 

Työtoverit, 

työnantaja 

Lapset, muut 

perheenjäse-

net 

Tunteet 

Suhteet 

Ilo 

Kaveruus 

Rakkaus 

Suhde 

Velvollisuus 

kollegialisuus 

Hoiva 

Auktoriteetti 

Terveys Liikunta, 

aktiiviset 

harrastukset, 

ryhmän tuki 

Aktiiviset 

harrastukset, 

lepo, positiiviset 

tunteet 

Tyydytys työstä, 

kannustavuus, 

työterveyshuolto 

Yhteiset 

harrastukset, 

tunteiden 

ilmaisu 

Epäterveys Päihteet, 

passiiviset 

harrastukset, 

uhkarohkeus  

Syöminen, 

juhliminen, 

passiiviset 

harrastukset 

Kiire, stressi, 

kilpailu, tuen 

puute 

Väsyminen, 

kuljettaminen, 

sairaudet 



Arto Tiihonen 2009 

Miehen mahdollisuustulkintoja 

• Todennäköisesti koskaan ennen ei miehellä ole 
ollut niin erinomaisia mahdollisuuksia toteuttaa 
miehisyytensä eri puolia kuin nyt 

• Mies voi nauttia niin kavereidensa poikamaisesta 
seurasta, kuin parinsa emotionaalisesta lämmöstä 
samoin kuin haastavista työtehtävistä ja lasten 
kanssa puuhaamisesta. 

 Haasteena on sekä ajan- että energian puute 
kaikkeen mielenkiintoiseen ja tärkeään 

 Pelkona riittämättömyyden tunne, kun pitäisi 
revetä joka paikkaan 
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Mies ja terveysodotukset 

• Terveys on yksi mieheen kohdistuvista odotuksista 

 Yksilön mahdollisuudet toteuttaa itseään ja unelmiaan ovat 
paremmat silloin kun hän on terve ja toimintakykyinen  

 Yhteiskunta tarvitsee terveitä työmiehiä 

 Nuoruus, toimintakykyisyys ja ulkonäkö ovat 
kulttuurissamme arvostettuja asioita 

 Sairaudet ja toimintakykyvajeet ovat ikääntyneessä 
yhteiskunnassamme yhteisiä rasituksia 

• Terveys ei kuitenkaan läheskään aina ole miehen toiminnan 
keskeinen motiivi eikä sen huomioiminenkaan tule 
välttämättä mieleen  
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Miehen roolit ja terveysarvioinnit 

• Seuraavassa taulukossa arvioi: 

 Eri roolien merkitystä elämässäsi, 1= vain vähän 

merkitystä… 5= erittäin suuri merkitys 

 Ajankäyttöäsi eri rooleissa tavallisen vuorokauden 

aikana – minuutteja/vrk 

 Ajankäyttöäsi eri rooleissa tavallisen viikon aikana 

– tunteja/vko 

 Terveellisesti käyttämääsi aikaa – minuutteja/vko 

 Minkä arvion antaisit terveyteen käyttämällesi 

ajalle 1…5 –asteikolla. 
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Merkitysten ja ajankäytön arviointia 

Roolit/ merkitykset 

ja ajankäyttö 

Poika-mies Parisuhde-mies Työ-mies Isä-mies 

Merkitys (1…5) 

Aikaa (min/vrk) 

Aikaa (h/vko) 

Aikaa terveyteen 

(min/vko) 

Terveyden 

merkitys (1…5) 
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Merkitysten ja ajankäytön tulkintoja 

• Mihin miehen rooliodotukseen vastaat 

omassa elämäntilanteessasi eniten, mihin 

vähiten, yllätyitkö ajankäytöstäsi? 

• Löytyykö arjestasi hetkiä, joita voisit käyttää 

toisin – mahdollisesti omaa terveyttäsi 

ylläpitäen tai kohentaen? 

• Uskotko, että ystäväsi, parisuhteesi, 

työkaverisi tai lapsesi voisivat tukea sinua 

terveellisempään elämäntapaan?  
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Miehen mahdollisuudet terveyteen 

• Mies voi täyttää hänen kohdistuvat odotukset 

ja mahdollisuudet ajatellen asiaa myös 

terveyden ja oman toimintakykynsä 

näkökulmasta 

• Mies voi olla kekseliäs ja hän voi yhdistää 

mahdollisuutensa ja ajankäyttönsä niin, että 

ne yhdessä edistävät terveyttä 

• Pienikin muutos ajankäytössä ja arjen 

rutiineissa saattaa olla ratkaisevaa terveyden 

kannalta 
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Mahdollisuudet terveyden edistämiseen 

• Seuraavan taulukon avulla voit arvioida ja 

suunnitella tekemisiäsi ja ajankäyttöäsi terveyden 

näkökulmasta 

 Luettele 1. riville asiat, jotka mielestäsi edistävät 

terveyttä ja toimintakykyäsi  

 Arvioi toiselle riville ajankäyttösi ko. asioihin 

 Keksi 3. riville uusia asioita, joita voisit tehdä 

terveytesi hyväksi 

 Arvioi 4. riville, kuinka paljon lisäaikaa se sinulta 

veisi  
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Mahdollisuudet terveyden edistämiseen 

Roolit/ terveyttä 

edistävät asiat 

Poika-

mies 

Parisuhde-mies Työ-mies Isä-mies 

Terveyttä 

edistävät asiat  

Aikaa (min/vko) 

Muu terveyttä 

edistävä asia 

Lisäaikaa 

(min/vko) 
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Tulkintoja mahdollisuuksistasi 

• Mitä terveyttä edistävää ja vahvistavaa voisit tehdä 

kaveriesi, parisi, työtovereittesi tai lastesi kanssa? 

 Yhteisiä leikkejä, retkiä, matkoja, keskusteluja, 

terveellisempää ruokaa, vähemmän stressiä, 

yhteistä aikaa, yhteisiä harrastuksia jne. 

 Miten paljon voit nipistää aikaa jostakin muusta 

terveydelle ja mikä sen estää? 

• Keksitkö uusia terveyttä vahvistavia keinoja? 

 Miten paljon tarvitsisit aikaa, jotta voisit olla 

tyytyväinen terveyteen käyttämääsi aikaan? 
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3. Pelikenttä 

Miehen terveys ja erilaiset 

miehisyydet terveyttä 

edistävinä ja terveyttä 

estävinä 
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Miehisyyksistä ja terveydestä 

• Miehisyys tai miehisyydet ovat 

 asenteita, tapoja ja käyttäytymismalleja, joiden 
ajatellaan olevan miehisiä tai sopivan miehille 

 miehistä voi olla se, mikä ei ole naisellista tai lapsellista 

 miehistä on se, mitä arvostetaan miesten kesken 

 miehisyyksissä on monenlaisia - miehet (ja naiset) 
arvostavat miehissä erilaisia asioita 

• Miehen oma miehisyyskäsitys vaikuttaa voimakkaasti 
siihen, mitä hän ajattelee terveydestään ja mitä hän 
tekee sen eteen 
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Miehisyysluokituksia ja -perusteita 

• Traditionaalinen (perinteinen) miehisyys 

• Hegemoninen (valtaapitävien) miehisyys 

• Marginaalinen (erilainen) miehisyys 

• Ambivalentti (joustava) miehisyys 

 Jokaiselle miehisyydelle on olemassa omat 
perusteensa historiassa, nykypäivässä ja 
erilaisissa miehissä, heidän arvostuksissaan ja 
käyttäytymisessään 
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Perusteita erilaisille miehisyyksille 

Perinteinen Valtaapitävä Erilainen Joustava 

Vanhimmat 

sukupolvet  

Biologiset 

perustelut 

Perinteiset, 

vanhaan 

työnjakoon 

perustuvat tavat, 

sanonnat, 

sananlaskut, 

tarinat kertovat 

näistä miehistä 

 

Valtaapitävät, 

julkisuuden 

miehet 

Taloudelliseen 

menestykseen 

pohjautuvat 

perustelut  

Nykyajan 

sankarit toiminta- 

ja seikkailueloku-

vissa  

 

 

Marginaalinen 

asema 

yhteiskunnassa 

Omaan 

alakulttuuriin 

pohjautuvat 

perustelut 

Alakulttuuriin ja 

elämäntapaan 

kiinnittyvät miehet  

ja niitä tukevat 

tarinat 

 

Sukupuolten tasa-

arvoon uskovat 

Perusteluna tasapaino 

työn ja perhe-elämän 

kesken 

Jälkimodernin ajan arki, 

käytännöt ja tarinat  

Esiintyy romaaneissa ja 

TV-sarjoissa tavallisena 

miehenä  
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Miehisyys ja terveys: perinteinen 

• Erilaisissa miehisyyksissä terveyden arvostus 

poikkeaa jonkin verran toisistaan 

 Perinteisessä miehisyydessä korostuu: 

- pitkäjänteisyys ja periksiantamattomuus, 

jotka antavat hyvän toiminnallisen perustan 

terveellisille elämäntavoille 

- vanhat tavat (syöminen, juominen jne.), jotka 

eivät välttämättä ole kovin terveellisiä 

- valittamattomuus ja tietty kovuus, jotka voivat  

johtaa terveyden väheksymiseen 
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Miehisyys ja terveys: valtaapitävä 

• Valtaapitävässä miehisyydessä korostuu 

 Kilpailullisuus ja menestyksen jano, jotka voivat 

olla terveyden kannalta sekä hyviä että huonoja 

asioita 

- pitää miehen kovassa kunnossa ja ulkonäön 

nuorekkaana 

- voi johtaa stressiin, ihmissuhde- ja 

tunneongelmiin ja uhkarohkeuteen terveydenkin 

suhteen  
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Miehisyys ja terveys: erilainen 

• Erilaisessa miehisyydessä korostuu 

 Oman miesryhmän ja alakulttuurin normien ja 

sääntöjen kunnioitus, joka voi olla terveyden 

kannalta sekä hyvä että huono asia 

- suhde juomiseen, syömiseen ja erilaisiin päihteisiin 

saattaa tapauksesta riippuen olla terveyttä edistävä 

tai estävä 

- suhde liikuntaan, seksuaalisuuteen tai toiseen 

sukupuoleen voi myös olla terveyden kannalta joko 

edistävä tai estävä 
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Miehisyys ja terveys: joustava 

• Joustavassa miehisyydessä korostuu 

 Yritys ottaa huomioon myös muiden ihmisten 

tarpeet, mikä saattaa olla terveyttä edistävää 

tai estävää 

- antaa mahdollisuuden tehdä terveyttä 

edistäviä asioita monenlaisten ryhmien ja 

ihmisten kanssa 

- saattaa johtaa omien tarpeiden 

väheksymiseen ja epäterveelliseen 

ajankäyttöön ja tapoihin 
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Oma miehisyytesi ja terveys 

• Tunnistatko oman miehisyytesi näistä miehisyyksistä vai 

meneekö miehisyytesi jonnekin näiden luokitusten väliin? 

 Vaikuttaako miehisyytesi siihen, mitä ajattelet 

terveydestä – onko jokin asia (esim. ohjattu 

voimisteluryhmä, kevytlevitteet) mielestäsi 

epämiehekästä tai onko jokin tapa mielestäsi sekä 

miehekästä että terveellistä (esim. rankka juoksulenkki, 

aamupuuro)? 

 Voisitko ajatella miehisyydestäsi toisin, jos ajattelisit sitä 

terveellisyyden näkökulmasta?  
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Oma miehisyytesi ja terveystavat 

• Terveelliset ja epäterveelliset tapasi voivat 

kuvastaa jotakin puolta miehisyydestäsi 

 Kuvaa seuraavaan taulukkoon terveellisiä ja 

epäterveellisiä tapojasi ja aseta ne sopivimman 

miehisyyden osoittamaan sarakkeeseen 

 Alimmaiselle riville aseta myös jokin uusi 

terveystapasi, jonka aiot toteuttaa elämässäsi ja 

aseta se myös jollekin miehisyysasteikolle 
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Miehisyys- ja terveystapa-arviointi 

Miehisyys/ 

terveellisyys 

Perinteinen Valtaapitävä Erilainen Joustava 

Terveellinen 

Epäterveellinen  

 

 

Uusi 

terveystapa 
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Miehisyys ja terveys: loppuarviointia 

• Arvioi seuraavia kysymyksiä/väitteitä 

asteikolla 1= ei lainkaan osuva… 5= erittäin 

osuva 

 Miehisyyteni edistää terveyttä ja terveellisiä 

elämäntapoja: 

 Miehisyyteni estää ja haittaa terveyttä ja 

terveellisiä elämäntapoja: 

 Terve mies on myös miehinen mies: 

 Terveys ei ole oleellista miehisyydelleni:   
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Terveys- ja miehisyyspohdintoja 

• Mieti, miten voisit vahvistaa sekä terveyttäsi 

että miehisyyttäsi myös tulevaisuudessa 

 Voisitko etsiä itsellesi uusia terveystapoja, 

jotka sopivat nykyiseen miehisyyteesi? 

 Entä rohkenetko aloittaa uusia terveystapoja, 

jotka eivät sovi nykyiseen miehisyyteesi? 

 Voisiko uusi terveystapa vahvistaa 

miehisyyttäsi, jos se vahvistaa terveyttäsi? 
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4. Pelikenttä: 

Miehen erilaiset 

toimintakyvyt ja terveyden 

pääomat. 
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Toimintakyvyn määritelmiä 

• Toimintakyvyllä tarkoitetaan 

 Todellista (aktuaalista), joka tarkoittaa hyvää ja monipuolista 
selviytymistä miehen arjesta 

 Mahdollista (potentiaalista), joka tarkoittaa erilaisin mittarein 
tai arviointikeinoin arvioitua toimintakykyä 

• Toimintakyvyn laaja-alaisuudella tarkoitetaan 

 Toimintakyvyssä otetaan huomioon menneisyys, nykyisyys 
ja tulevaisuus – mitä on tehty, mitä tehdään ja mitä aiotaan 
tehdä  

 Toimintakyky koostuu fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista 
ja kokemuksellisista aineksista 

 Toimintakyvyn vahvuudet voivat kompensoida heikkouksia 
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Terveyden pääomat 

• Terveyteen liittyviä pääomia ovat: taloudellinen, 

kulttuurinen, sosiaalinen ja symbolinen pääoma 

 Taloudellinen pääoma antaa pohjaa terveydelle 

ja terveystavoille 

 Kulttuurinen pääoma luo arvostuspohjaa 

terveydelle ja terveystavoille 

 Sosiaalinen pääoma on erittäin tärkeää 

terveydelle ja terveystavoille 

 Symbolinen pääoma, mm. koulutuksen 

arvostuksena on myös tärkeää terveydelle   
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Toimintakyvyn arviointia 

• Toimintakyvyn itsearvioinnissa tärkeää on  

 Rehellinen arvio oman toimintakyvyn eri osa-

alueista nyt: 1= erittäin huono… 5= erittäin 

hyvä 

 Arvio tyytyväisyydestä toimintakyvyn eri osa-

alueisiin: 1= erittäin tyytymätön… 5= erittäin 

tyytyväinen 

 Arvio toimintakyvyn muutossuunnasta: 1= 

heikkenee erittäin paljon… 5= paranee 

erittäin paljon  
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Oman toimintakyvyn arviointia 

Toimintakyky-

arviointi 

Fyysinen Psyykkinen Sosiaalinen Kokemuksel-

linen/ yhteensä 

Arvio (1…5) 

Tyytyväisyys 

(1…5) 

Vuoden 

päästä (1…5) 
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Terveyden pääomat arvioitavana 

• Taloudellisen pääoman riittävyyttä kannattaa 
arvioida suhteessa terveellisen elämäntavan 
vaatimuksiin eli terveelliseen ruokaan, riittäviin 
liikuntamahdollisuuksiin ja muihin terveellisen 
elämäntavan vaatimuksiin 

• Kulttuurisen ja symbolisen pääoman arviointi 
kohdistuu terveyden merkitykseen ja 
arvostukseen omassa elämässä 

• Sosiaalisen pääoman arviointi kohdistuu erilaisiin 
harrastuksiin, sosiaalisiin ryhmiin ja sosiaaliseen 
tukeen, jota saa terveelliselle elämäntavalle      
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Terveyden pääomien arviointia 

• Terveyden taloudellisen pääoman arviointia: 1= 
taloudellisten resurssien vähäisyys vaikeuttaa 
suuresti terveyttä… 5= taloudelliset resurssit 
riittävät erinomaisesti hyvään terveyteen 

• Terveyden kulttuurista pääomaa voi arvioida 
seuraavasti: 1= en arvosta lainkaan terveyttä…    
5= arvostan terveyttä erittäin paljon 

• Terveyden sosiaalisen pääoman arviointia: 1= en 
saa minkäänlaista sosiaalista tukea terveelliseen 
elämäntapaani … 5= saan erittäin paljon tukea 
terveelliseen elämäntapaani   
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Terveyden pääomien arviointi 

Pääomat Taloudellinen Kulttuurinen/ 

symbolinen 

Sosiaalinen 

Arviointi 1…5 
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Toimintakyky ja terveyden pääomat: 

yhteenvetoa 
• Toimintakyvyn eri osa-alueiden monipuoliset 

arvioinnit antavat pohjaa oman toimintakyvyn 

ylläpitämiselle ja kehittämiselle 

 Kannattaa miettiä konkreettisesti omaa arkeaan eli 

mitä voi ja pystyy tekemään 

• Terveyden pääomien arviointi antaa kehykset 

oman terveyden edistämiselle 

 Varsinkin sosiaalisen pääoman kehittämiselle on 

paljon mahdollisuuksia erilaiseen 

harrastustoimintaan osallistumalla 
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5. Pelikenttä: 

Mies toimijana ja 

terveystapojensa muuttajana 
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Mies toimijana terveytensä suhteen 

• Toimijuudella tarkoitetaan miehen aktiivista otetta 
omaan elämäänsä, toimintakykyynsä ja 
terveyteensä – toimijana hän pystyy vaikuttamaan 
elämäänsä 

• Toimijuuden vahvuutta voi arvioida toiminnan 
modaliteettien avulla eli haluamisen, osaamisen, 
voimisen, kykenemisen, täytymisen ja tuntemisen 
avulla 

• Toimijuuteen voi laskea myös muiden toimijoiden 
– läheisten, harrastusryhmien, palveluiden – 
toiminnan miehen terveyden edistämiseksi   
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Mies elämänsä muuttajana 

• Muutosprosessista voi erottaa neljä eri vaihetta 

 Tunnistamisvaihe, jossa arvioidaan omaa itseä,  
terveyttä ja toimintakykyä eri näkökulmista 

 Korjaavien kokemusten vaihe, jossa kokeillaan 
erilaisia terveyttä ja toimintakykyä parantavia 
asioita, harrastuksia ja tapoja 

 Juurruttamisen vaihe, jossa uudet terveystavat 
juurrutetaan miehen arkeen ja juhlaan 

 Merkitysten pohtimisen ja muuttamisen vaihe, jossa 
uutta suhdetta terveyteen ja toimintakykyyn 
puntaroidaan, perustellaan ja vahvistetaan  
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Toimijuuden, muutoksen ja tavoitteiden 

yhteensovittaminen 
• Toimijuuden vahvuutta ja muutoksen 

todennäköisyyttä voi arvioida konkreettisten 

henkilökohtaisten tavoitteiden avulla 

 Tavoitteita toimintakyvyn ja terveyden 

parantamiseksi kannattaa tehdä toimintakyvyn eri 

osa-alueilta niin, että ne ovat toteutettavissa 

miehen normaalissa arjessa 

 Usein tavoitteet – laihtuminen, kunnon kohotus, 

harrastusten aloittaminen – jäävät liian 

epämääräisiksi eikä niiden toteuttamista arvioida    
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Tavoitteiden konkretisointi 

• Kuvaa ja konkretisoi omat tavoitteesi 

mahdollisimman tarkasti ja suunnittele niiden 

toteuttamisesta – esim. kävelen joka päivä, 

syön salaattia lounaalla, käyn jossakin 

harrastuksessa keskiviikkona ja perjantaina – 

hyvä ja toteutettava rutiini 

 Valitse kolme-viisi tärkeintä ja 

toteuttamiskelpoisinta tavoitetta itsellesi ja 

riittävä aikajakso (3-12 kk), jotta näet tuloksia 
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Tavoitteiden toteutumisen arviointi 

• Seuraavan taulukon avulla voi arvioida omien 
tavoitteiden toteutumista 

 Ensimmäiseen sarakkeeseen konkreettiset 
tavoitteet lyhyesti 

 Sarakkeisiin 2-5 arviointi asteikolla 1= en 
halua/osaa/kykene jne. lainkaan toteuttaa… 5= 
haluan intohimoisesti/osaan erinomaisesti jne.  

 Sarakkeeseen 6 arviointi, jossa yhdistät aiempia ja 
arvioit seuraavasti: 1= toteuttaminen erittäin 
epätodennäköistä… 5= toteuttaminen erittäin 
todennäköistä  
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Tavoitteiden toteutumisen arviointia 

Tavoitteet/ toteutuminen Halu/ 

tunne 

Osaa-

minen 

Kyky/ 

voiminen 

Täyty-

minen 

Toteutumis-

arviointi 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 
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Toteutumisen arvioinnin tulkintaa 

• Taulukon avulla mies voi tunnistaa omat 
vahvuutensa (esim. ”minulla on voimakas halu 
muutokseen”) ja heikkoutensa (esim. ”minähän en 
osaakaan riittävän hyvin jotakin liikuntalajia, jotta 
voisin siitä nauttia”) 

 Tunnistamisen jälkeen voi asialle tehdä jotain 
konkreettista ja välttää turhautumista (esim. jos on 
määritellyt tavoitteen, jonka toteutuminen on 
lopultakin aika epätodennäköistä) 

 Kannattaa muokata tavoitteet sellaisiksi, että ne 
toteutuvat suurella todennäköisyydellä 
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Mies terveellisen elämän toteuttajana 

• Yleensä miehet tuntevat tosiasiat 
terveelliseen elämään, mutta he eivät 
arjessaan kykene toteuttamaan terveellistä 
elämäntapaa tai sen osia 

 On tärkeää analysoida ja tunnistaa omat 
vahvuutensa ja heikkoutensa oman 
elämänsä muuttamisessa, sillä tehtävä ei ole 
lainkaan helppo 

 Muutosten saavuttamiseksi kannattaa käyttää 
edellisten pelikenttien vinkkejä esimerkiksi 
tuen saamiseksi ja arjen aikataulujen 
muuttamiseksi 
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6. Pelikenttä: 

Mies oman elämänsä ja 

terveytensä asiantuntijana.   
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Miehen ja terveyden suhde 

• Monet miehet eivät pidä terveyttä kaikkein 
tärkeimpänä asiana elämässään – eikä se sitä tietysti 
olekaan 

 Terveys on yleensä ikään kuin resurssi eli sen avulla 
voi tehdä monia muita asioita: olla hyvä ystävä, 
rakastava mies, tukeva työtoveri tai kannustava isä – 
ehkä jopa kaikkia niitä 

 Terveystapa voi kuitenkin olla myös tärkeä sinänsä – 
hyvä harrastus, terveellinen ruoka, nautittava 
seksuaalisuus, kiva liikuntaryhmä tai muu terveyttä ja 
toimintakykyä lisäävä asia parantaa elämänlaatua 



Arto Tiihonen 2009 

Terveysvalistuksen ongelmat 

• Terveysasiat ja –valistus koetaan usein 

asiantuntijatietona, joka ei ota huomioon 

miehen omia kokemuksia, arjen realiteetteja, 

miehisyyskäsityksiä, toimintakyvyn 

nykytilannetta tai muutoksen 

toteuttamismahdollisuuksia eikä miehen omia 

näkemyksiä, tarpeita ja haluja 

 Mies haluaa olla oman elämänsä ja 

terveytensä paras asiantuntija ja hän haluaa 

tehdä päätökset itsenäisesti 
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Miehen terveyden pelikentät: tarkoitus 

• Miehen terveyden pelikenttien tarkoitus on ollut tehdä 
miehestä oman elämänsä ja terveytensä asiantuntija 

 Pelikentillä mies on saanut arvioida itse itseään ja 
elämäänsä ilman moralisointia tai asiantuntijan 
totuuksia terveydestä 

 Lähtökohta on se, että mies itse päättää asioistaan ja 
tämä aineisto tukee miestä hänen omissa 
päätöksissään 

 Lähtökohta on myös se, että muutos ei ole helppo, 
mutta se on mahdollinen 

 Muutoksen terveysperusteita löytyy muualta, tässä on 
etsitty konkreettista tukea muutokselle  
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Miehen omaelämäkerrallinen asiantuntijuus 

• Lähtökohtana on aina miehen oma eletty elämä ja 
miehen omat tavoitteet elämälleen – 
asiantuntijuus kytkeytyy miehen elämään miehen 
itse valitsemalla tavalla 

 Näin rakentuu miehen omaelämäkerrallinen 
asiantuntijuus, joka on suhteellisuudentajuista 
toimijuutta elämän monenlaisissa käänteissä ja 
rooleissa 

 Terveys ja toimintakyky ovat osa tätä 
kokonaisuutta ja mies päättää itse sen 
merkityksen ja toteuttamistavan 
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Oman terveyden asiantuntijaksi 

• Hyvät tavoitteet ja aikomukset eivät aina muutu hyviksi 
käytännöiksi – oman ajankäytön arvioiminen on 
tutkimustenkin mukaan yllättävän vaikeaa 

• On hyvä pitää päiväkirjaa tekemisistään, jotta näkee, mihin 
aikansa oikeasti käyttää. Päiväkirja voi olla hyvin 
yksinkertainen, tärkeää on se, että muistaa merkitä 
säännöllisesti tekemisensä. Esimerkiksi yhden kuukauden 
mittainen päiväkirjanpito antaa aika hyvän kuvan omasta 
arjestaan ja siitä, mitä terveyden eteen tekee 

 Seuraavassa yksi malli päiväkirjaksi. Sen voi tehdä 
esimerkiksi johonkin taulukkolaskentapohjaan, joka ynnää 
minuutit ja jonka avulla on helppo laskea keskiarvoja 
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Arkinen asiantuntijuus: arviointi 

Päivämäärä Toiminta Minuutit Laatuarvio 

(1…5) 

020309 Teatterissa (Tuntematon 

sotilas) kavereiden kanssa 

150 4 

030309 Kuntosalilla vaimon kanssa 50 4 

040309 Lepoa & rentoutumista yksin 30 4 

050309 Luistelemassa lasten kanssa 70 5 
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Miehen terveyden pelikentät: arviointia 

• Miehen terveyden pelikentät ovat asiantuntijatietoa, 
jota miehen on hyvä arvioida kriittisesti 

 Arvioi seuraavaksi terveyden pelikenttien eri osioita 
sen perusteella, miten kyseinen pelikenttä tieto-
osioineen ja arviointiosioineen auttoi sinua  

- tunnistamaan terveyteesi ja toimintakykyysi liittyviä 
tekijöitä  

- tukemaan tavoittelemaasi muutosta 
toimintakyvyssäsi ja terveydessäsi 

 Arviointiasteikko: 1= ei auttanut lainkaan… 5=auttoi 
erittäin paljon 
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Terveyden pelikenttien arviointia 

Pelikentät/ 

arviointi 

1. Peli-

kenttä 

2. Peli-

kenttä 

3. Peli-

kenttä 

4. Peli-

kenttä 

5. Peli-

kenttä 

6. Peli-

kenttä/ 

yhteen-

sä 

Apu 

tunnistamiseen 

(1…5) 

Apu muutokseen 

(1…5) 

Yhteensä 
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Pelikentillä pelaaminen 

• Miehen terveyden pelikentillä voi pelata 

monilla tavoilla: 

 Miehelle voi riittää yhdellä pelikentällä 

pelaaminen, jollekin riittää kaksi peliä – 

jonkun pitää pelata läpi kaikki kuusi kenttää 

 Tärkeintä on, että pelikentät toimivat eli ne 

herättävät toimintaan – ajatuksiin, tunteisiin, 

arjen muutoksiin, terveellisempään elämään 

 Tavoite on miehen täydempi elämä – ei 

enempää eikä vähempää.   


