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Puolet suomalaisväestöstä on nykyään ylipainoisia tai lihavia. Tavoitteena on
tarjota helsinkiläiselle työikäiselle väestölle matalan kynnyksen kontakti arjen
ympäristöissä, kuten ostoskeskusten tai kirjastojen ulkopuolella.
PainoPakussa käytettävät interventiomuodot ovat harkittuja ja tutkimustietoon
perustuvia. Riskien arviointi perustuu painoindeksin ja vyötärönympäryksen
mittaamiseen sekä henkilön kuntotason, ylipainoisuuden taustatekijöiden,
painohistorian, ruokavalion, liikunnan ja sairaushistorian kartoittamiseen. Myös
potilaan motivaation selvittäminen on tärkeää. (Kushner – Blatner 2005: 53–62.)
PainoPakun ajatuksena on pysäköidä pakettiauto ja pystyttää telttakatos
julkiselle paikalle. Pakettiautossa ja teltassa tarjotaan kohdennettua tietoa ja
ohjausta

painonhallinnan

osa-alueista

kuten

ravinnosta,

liikunnasta

ja

motivaatiosta terveellisiin elintapoihin. Tarkoituksena on herättää kävijät
pohtimaan omia elintapojaan ja painonhallinnan tärkeyttä sekä tarjota välineitä
muutokseen.
Asiakkaan

halutessa

tehdään

elintapatestauksia

sekä

mitataan

paino,

vyötärönympärys sekä verenpaine. PainoPakun pysähtymispaikkoja ja -aikoja
mainostetaan etukäteen tulevan pysähtymispaikan lähistöllä. PainoPakussa voi
kuka tahansa poiketa käymään. PainoPaku-projektin tarkoituksena on herättää
kävijät pohtimaan omia elintapojaan ja painonhallinnan tärkeyttä sekä tarjota
välineitä muutokseen.
Asiakkaan elintavoista kartoitetaan esitietolomakkeen – joka toimii myös
haastattelurunkona

–

avulla

tietoja,

joiden

perusteella

voidaan

antaa

kohdennettua, yksilöllistä painonhallinnan ohjausta
Lyhytinterventio on käypähoitosuositusten mukainen, aikuisten lihavuudessa
käytettävä

hoitomuoto

(Suomen

Lääkärilehti

2008:

2150–2151).

Lyhytinterventiolla tarkoitetaan lihavuuden toteamista, asian puheeksi ottamista
ja

tavoitteiden

esittämistä

(5–10%

painon

pudotus)

sekä

asiakkaan

kannustamista omatoimiseen painonhallintaan. (Mustajoki 2006: 1256–1260.)
Painonhallinnassa ja lyhytinterventiossa voidaan hyödyntää myös 1990-luvulla
kehitettyä

muutosvaihemallia.

Muutosvaihemalli

perustuu

muutoksen

prosessiluonteisuuteen ja se koostuu kuudesta vaiheesta: esiharkinta-,
harkinta-, valmistautumis-, toiminta-, ylläpito- ja päätösvaihe. (Prochaska –
Velicer 1997: 38–48.) Ohjauksen sisällön kannalta on tärkeää selvittää, missä
vaiheessa asiakas on muutosvaihemallissa. Esiharkintavaiheessa olevan ja
päätökseen valmiin asiakkaan ohjauksen tulisi olla sisällöltään erilaista.
Painonhallinnan ohjauksessa voidaan käyttää myös motivoivaa haastattelua
(Gudzude – Clark – Appel – Bennett 2012: 152–157). Motivoiva haastattelu on
ohjaava

ja

asiakaskeskeinen

menetelmä

käyttäytymismuutosten

aikaansaamiseksi. (Rubak – Sandbaek – Lauritzen – Christensen 2005: 305–
312.)
Ohjauksen tavoitteena on auttaa laihduttajaa määrittelemään itselleen realistiset
ja

mitattavat

tavoitteet

sekä

lyhyellä

että

pitkällä

aikavälillä.

Hyvät

ongelmaratkaisutaidot tukevat aktiivista stressinhallintaa ja edistävät näin ollen
myös painonhallintaa. Onnistuminen painonhallinnassa mahdollistuu vasta kun
laihduttamiseen johtavat tavat ja tottumukset tuottavat iloa ja mielihyvää.
(Alahuhta – Laitinen 2001: 59–61.)
PainoPaku-konseptin toteuttamista varten tarvitaan pakettiauto, jollainen on
mahdollista vuokrata Metropolia Ammattikorkeakoulun elokuvan ja television
tutkinto-ohjelmalta. Asiaa voi tiedustella sähköpostitse esim. Tuottaja Arto
Touhimaalta. Teltta on mahdollista lainata TxO ry.:ltä. Lainauksesta voi
tiedustella

TxO

ry.:n

hallituksen

etunimi.sukunimi@metropolia.fi)

tai

jäseniltä
tulemalla

(Sähköpostiosoitteet:
käymään

toimistolla

Tukholmankatu 10.
Tarvittavat

työvälineet

käsidesinfektioaine

eli

ovat

vaaka,

verenpainemittari,

lainattavissa

Metropolia

mittanauha

sekä

Ammattikorkeakoulun

Tukholmankadun toimipisteen välinehuoltajan kautta. Tarkemmat yhteystiedot
ovat saatavissa Tukholmankadun toimipisteen vahtimestareilta.
Suullisen

ohjauksen

lisäksi

tarjotaan

kävijöille

kirjallista

materiaalia

painonhallintaan liittyen. Näytön perusteella suullinen ohjaus tarvitsee tuekseen
kirjallista materiaalia josta asiakas voi kerrata läpikäytyjä asioita, jotta ohjaus on

mahdollisimman vaikuttavaa. Kirjallista materiaalia on tarkoituksena olla
liikunnasta, ravitsemuksesta sekä unesta. Myös joitakin julisteita voidaan
hankkia tukemaan ohjausta PainoPakun yhteydessä. Käytettäviä esitteitä voivat
olla esim. Seuraavat julkaisut:
KKI-kuntokortti,

SUOMIMIEHEN

treeniopas-lehtiö,

Kohti

tasaPainoa

–

Painonhallinnan säätöjä-kirjanen sekä Tartu tilaisuuteen, ota tavaksi!-lehtiö.
Nämä materiaalit ovat hankittavissa Likesin nettikaupan kautta postikulujen
hinnalla http://kauppa.likes.fi/orders.asp?Function=List&ID=198
Lue

pakkausmerkinnöistä-kortti

on

saatavissa

Kuluttajaliiton

nettisivuilta

http://www.kuluttajaliitto.fi/materiaalipankki/elintarvikkeet_ja_ravitsemus

.pdf-

muodossa. Sen voi myös ostaa Sydänliiton kautta.
Maito

ja

Terveys-

julkaisut

ovat

tilattavissa

osoitteesta.

http://terveysinfo.dav.fi/?i=199037. Ne ovat myös ladattavissa .pdf muodossa
seuraavissa

osoitteissa:

www.maitojaterveys.fi/www/fi/liitetiedostot/hyvansyomisenopas.pdf

,

http://www.maitojaterveys.fi/www/fi/liitetiedostot/Miesten_aineistot/Miehet_Tasai
nen_syominen-juliste_A2_suomi.pdf.
Diabetesliiton kautta on hankittavissa Esimerkki päivän aterioista 2000 kcalrepäisylehtiö

(50

sivua)

osoitteesta

http://www.diabetes.fi/d-

kauppa/oppaat/ruoka_repaisylehtiot/esimerkki_paivan_aterioista_2_000_kcal_repaisylehtio_%2850_sivua%29.580.shtml
Liitteenä

löytyvät

esitietolomake,

palautelomake

sekä

hankintakulut. Kansilehtenä toimii PainoPaku-konseptin logo.

materiaalien
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