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Miesten oma juttu

ÄijäVirtaa-projekti

ÄijäVirtaa-projektissa tuetaan 
ikääntyvien miesten hyvinvointia 
eri puolella Suomea. Projekti 
toteutetaan yhteistyössä monien 
eri tahojen kanssa. Projektin 
kuntayhteistyökumppanit ovat 
Ilomantsin kunta, Lappeenrannan 
kaupunki, Sastamalan kaupunki ja 
Suomussalmen kunta.  
 
Kysy lisää         
Tarkempaa tietoa projektin vetäjiltä 
tai osoitteista: www.elakeliitto.fi ja 
www.apunen.net.

äijävirtaa pohjois-pohjanmaalla
Infotilaisuus Alatemmeksen Pitojen Helmessä
30.8.2017 klo 12-16. 



Kuvat:
Traktori: Visit Lakeland (Flickr.com)

Kättely: Eläkeliitto ry
Muut kuvat: Vastavalo.fi   

Vertaistukiryhmät

Vertaisryhmät perustuvat vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin 
ja tavoitteisiin. Koulutetuilla ohjaajilla voi olla omia kiinnos-
tuksen kohteita, kuten liikunta, luonto, valokuvaus, autoilu, 
kulttuuri tai keskusteluryhmän vetäminen, joita he voivat myös 
hyödyntää ryhmätoiminnoissa omilla paikkakunnillaan. Yhtei-
sen tekemisen ohella vertaistukiryhmissä tarjoutuu mahdolli-
suus kuulla ja jakaa ajatuksia elämästä, ikääntymisestä, suruista 
ja iloista. Jokaisen miehen tarina on tärkeä. Lähde mukaan ja 
ylläty!

Tapahtumat

ÄijäVirtaa-tapahtumat järjestetään yhdessä Eläkeliiton piirien 
ja yhdistysten kanssa. Tapahtumista tiedotetaan piirien, yhdis-
tysten ja ÄijäVirtaa-projektin kotisivuilla. Voit olla yhteydessä 
ÄijäVirtaa-projektin työntekijöihin ja ehdottaa yhteistyötä 
tapahtuman järjestämisessä.  
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ÄijäVirtaa

ÄijäVirtaa-toiminnalla lisätään ikääntyvien miesten hyvinvoin-
tia ja toimintakykyä. Tämä toteutetaan pienryhmätoiminnalla, 
teematilaisuuksilla ja tapahtumilla. Toiminnan erityisenä koh-
teena ovat yksin asuvat miehet. Tekeminen perustuu paikallista-
solla vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen. ÄijäVirtaa-toimintaan 
osallistuminen tuo hyvää mieltä, mielekästä tekemistä arkeen 
sekä ryhmään kuulumisen tunteen.  

Peruskurssit

Kursseilla perehdytään vapaaehtois- ja pienryhmätoiminnan 
mahdollisuuksiin ikääntyvien miesten hyvinvoinnin ja toiminta-
kyvyn tukemiseksi. Kursseilla suunnitellaan miehille mielekästä 
tekemistä ja ryhmiä. Kursseille voivat hakeutua kaikki yli 50-
vuotiaat miehet.  

Äijän juttu, 
erilainen tai 
vanha tuttu

äijävirtaa pohjois-pohjanmaalla
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ÄijaVirtaa -aluekoulutus/infotilaisuus Pohjois-Pohjanmaa  

Järjestäjä: Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ja keskustoimisto
Paikka: Helmen pirtti, Ketunmaantie 1, 91930 Ala-Temmes
Aika: 30.8.2017, klo 12.00-16.00

OHJELMA

12.00 Tervetulokahvit  
12.15 ÄijäVirtaa -Miksi, mitä ja miten miehille  
14.15 Miesten hyvinvointi (arvot, terveys ja tunteet) 

15.00 Yksinäisyydestä yhteisöön (Miesten ryhmät)
15.50 Päivän lopetus 

Tilaisuus on maksuton, ennakkoilmoittautumiset Ilmoon! 
Ilmoita myös mahdollinen erikoisruokavalio.



Mitä äijät puuhaavat?

Etelä-Pohjanmaa
Pönttöäijät Kurikassa ja ÄijäVirtaa Vähäkyrö! Pönttöäijät tekivät
70 linnunpönttöä, minkä…

Etelä-Savo
ÄijäVirtaa Mikkelissä! Starttasi tammikuussa 2017! yhteyshen-
kilö..

Itä-Savo
Heinävedellä Äijätoiminta on hyvin vilkasta! Koneäijät Kokoon-
tuminen noin neljän viikon…

Kainuu
Suomussalmen Äijät! Yhteyshenkilö: Markku Kovaniemi 040
8532392 / markku.kovaniemi@gmail.com Tule ihmeessä…

Keski-Suomi
Jyväskylässsä toimii ÄijäVirtaa jälkiviisaat – ryhmä! Kokoontu-
miset Ortodoksikirkolla maanantaisin. Paikka:…

Kymenlaakso
Kouvolan Liikuntaäijä-ryhmä pelaa sählyä! Paikka: Lehdokin lii-
kuntasali,  Madekuja 1, Kouvola…

Pirkanmaa
Pälkäneen Talkoo-äijä -ryhmä on toiminut kesästä 2016 alkaen.
Äijät ovat mm…

Satakunta
Ryhmiä käynnissä Punkalaitumella, Raumalla ja Vammalassa!
Punkaäijät aloitti! Ensimmäiseen kokoontumiseen…

Varsinais-Suomi
Ryhmiä käynnissä Pyhärannalla ja Naantalissa! Pyhärannan
Äijä-ryhmä aloitti 1.3. Toiminta:…

Ylä-Savo
Salmen  Äijät on Iisalmessa kokoontuva miesten ryhmä! Yhdessä
tehdään Iisalmen…

Pohjois-Pohjanmaa
Missä käynnistyy ensimmäinen Äijäryhmä? Mitä siellä teemme?
Tule mukaan äijien omaan juttuun!

Äijävirtaa peruskurssi 
13.-16.9.2017 Break Sokos Hotel Eden, Oulu.
Kurssin hinta on 55 €. Se sisältää kurssin, puoli-
hoidon ja majoituksen 2 hengen huoneessa. 
Huom. ilmoittautumiset suoraan Eläkeliittoon
viim. 21.8. mielellään aiemminkin.
Hakulomake  
http://aijavirtaa.fi/wp/wp-
content/uploads/2017/03/Hakulomake_%C3%84ij%C3%A4Virtaa_2017_2
-003.pdf

ilmoittaudu peruskurssille
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