
Sari Vainikainen

Lapinlahden kunnan työ-
fysioterapeutti Mirja Lap-
palaisen ja vastaava työ-
terveyshoitaja Rauni Pel-
tolan työviikkoihin sisäl-
tyy säännöllisesti työpaik-
kaselvityksiä ja työpaikka-
käyntejä. Ne ovat osa kun-
nan lakisääteistä työter-
veyshuollon toimintaa.

Työpaikkaselvityksessä 
työterveyshuolto selvittää 
työpaikan työolosuhteet se-
kä arvioi niiden terveydelli-
sen merkityksen työnteki-
jöille. Selvityksiä ja niihin 
liittyviä työpaikkakäyntejä 
tehdään Lapinlahden kun-
nassa kolmen vuoden vä-
lein. 

– Niissä otetaan keskus-
tellen asioita esille, ja kuul-
laan toiveita ja huomioi-
ta. Työpaikkakäynnin jäl-
keen annamme suosituk-
sen mahdollisten muutos-
ten pohjaksi, Lappalainen 
kertoo.

– Tavoitteena on varmis-
taa, että työpaikoilla on 
kaikki hyvin ja työntekijöi-
den on mahdollista pääs-
tä hyvässä kunnossa eläk-
keelle. Suosittelen kaikil-
le työpaikoille työterveys-
huollon hyödyntämistä, esi-
merkiksi työergonomian ja 

valaistuksen tarkastami-
sen osalta, kehottaa Peltola.

Ergonomia ja  
valaistus kuntoon
Viime perjantaina työpari 
Lappalainen ja Peltola kävi 
Martikkalan koululla sel-
vittämässä tilannetta. Pai-
nopiste oli etukäteen käy-
tyjen keskustelujen pohjal-
ta sovittu olevan juuri va-
laistuksessa ja ergonomi-
assa. Sekä opettajien että 
koululaisten työpisteet käy-
tiin läpi. Isoja ongelmia tai 
puutteita ei ilmennyt, mutta 
käynti oli silti tarpeen.

Arjessa sitä ei nimittäin 
aina muista hyvän työasen-
non merkitystä. Kaik-
keen tottuu, myös huonoi-
hin työasentoihin. Mutta 
siksipä työpari työtään te-
kee: muistuttelee, korjaa ja 
opastaa.

Tavoitteena on luoda työ-
välineistä, kalusteista ja 
apuvälineistä työpisteko-
konaisuus, jossa työnteki-
jä voi omaksua mukavan ja 
tuetun asennon. Ergonomi-
nen työpiste luo edellytyk-
set sujuvalle työskentelyl-
le ja ohjaa työntekijää mah-
dollisimman rentoihin ja 
luonteviin työasentoihin ja 
liikkeisiin. 

Sopivat säädöt, 
lisää liikettä

Säädettävät pulpetit ja säädettävät tuolit hankittiin Martikkalan koululle viime syksynä. Työfysiotera-
peutti Mirja Lappalainen (vas.) ja vastaava työterveyshoitaja Rauni Peltola tarkastivat Anna Nissisen 
(oik.) luokan tuolien säätöjä viime viikon kouluvierailullaan.

Työfysioterapeutti Mirja Lappalaisen vinkeillä on heti vaikutusta. Kun muistaa pitää ranteet pöydällä ja 
näppäimistön klipsit alhaalla, on kirjoittaminen helpompaa. –Heti on sormien asento erilainen ja parempi, 
huudahtaa rehtori Raija Pasanen. Kuvaruudun etäisyys osui suositeltuun 50-70 senttimetrin haarukkaan.

Työfysioterapeutti Mirja Lappalainen kehuu Martikkalan koulun jumppasalissa olevia sähköpöytiä. Ne tuovat 
hyvää vaihtelua koulupäivään.

Martikkalan koulu hankki Liikkuva koulu –rahoituksen turvin jumppapalloja ja kuvassa esiteltäviä istui-
mia perinteisten tuolien vaihtoehdoksi.

MATTI ja LIISA8 Torstai 19.1.2017

Sari Vainikainen

Kaikkien kesätöistä, yrit-
täjyydestä ja ympärivuoti-
sista työkeikoista kiinnos-
tuneiden nuorten kannat-
taa nyt kurkata Lapinlah-
den 4H.n kurssikalenteria. 
Kursseista on taatusti hyö-
tyä niin arjessa ja tulevas-
sa työssä. 

– Ruuanlaitto- ja siivous-
taidot ovat kaikille avuk-
si arjessa, mutta niistä voi 
olla apua myös työkeikoil-
la vaikkapa lapsenvahtina 
toimiessa. Kursseja käy-
neitä nuoria on helpompi 
työllistää, sillä kurssien ai-
kana näemme miten nuori 
toimii ja millaiset valmi-
udet hänellä on työsken-
telyyn, toteaa Lapinlah-
den 4h-yhdistyksen han-
ketyöntekijä Eeva Liukko-
nen.

Lapinlahden 4H:n kurs-
sikalenteri täydentyy pit-
kin kevättä. Tällä hetkel-
lä sinne on aikataulutettu 
Ruuanlaitto- ja Kodin sii-
vous -kurssi. Ruuanlaittoa 
opetellaan viikoilla viisi, 
seitsemän, yhdeksän ja 11. 
Kodin siivousta käydään 
läpi viikosta kuusi viik-
koon yhdeksän. 

– Molemmille kursseil-
le mahtuu vielä, joten vielä 
voi ilmoittautua mukaan. 
Lisätietoja ja ilmoittautu-
miset voi tehdä sähköpos-
titse tai minulle soittamal-
la, Liukkonen kertoo. 

Kesän kynnyksellä on 
tulossa yrityskursseja. 
Suunnitteilla on myös pi-

ha- ja puutarhakurssi, dog-
sitter- ja lastenhoitokurssit 
ja seniorityöhön liittyvä 
ystäväpalvelukurssi. 

– Kurssitarjonnan suun-
nittelussa on kuultu nuo-
ria, ja nuorilta tuli myös 
toive ensiapukurssista. Se-
kin tullaan tarjoamaan 
hankekauden aikana, 
Liukkonen lupaa.

Ympärivuotista 
työllistämistä
4H haluaa tarjota nuorille 
hyviä kokemuksia työelä-
mästä. Kunnan kesätöitä 
Lapinlahdella koordinoi-
va Lapinlahden 4H-yh-
distys ry pyörittää kesä-
työkuviot jo kolmatta ke-
sää. Yhdistys jatkaa edel-
leen nuorten työllistämis-
tä ympäri vuoden.

– Palkkarahojahan 
täältä ei löydy, mutta työl-
listymisen mahdollisuuk-
sia luodaan, toteaa Päivi 
Lahdenmäki.

Yhdistys järjestää 
muun muassa lasten- 
ja kodinhoitopalveluita 
nuorten voimin vuoden 
ympäri koko kunnan alu-
eella. Asiakas voi ostaa 
palveluja joko kerran tai 
pitemmän ajanjakson ai-
kana.

– Me etsimme työnteki-
jöiden tarvitsijoita ja tar-
joamme heille keikkatyö-
läisiä. Osalle asiakkais-
ta voimme ohjata yrit-
täjänuorten palveluihin, 
eli tekijöitä kyllä löytyy. 
Olemme yhteisen hyvän 

asialla, eli 4H on ikään 
kuin välj’vouhka. Pää-
asia, että nuoret työllis-
tyvät ja asiakkaat saa-
vat apua omiin tarpeisiin, 
naiset tuumaavat.

Hyvä pöhinä päällä
Monipuolisessa toimin-
nassa on lisäpotkua anta-
massa viime vuoden ke-
väällä aloitettu kehittä-
mishanke Yrittäkkee työ. 
Hankkeen avulla on tar-
koitus kehittää lapinlah-
telaisten 13–29-vuotiai-
den nuorten työllistymis-
mahdollisuuksia ja selvit-
tää ja luoda uusia mah-
dollisia työllistämismal-
leja Lapinlahden kunnan, 
yhteisöjen, yksityistalo-
uksien ja yrittäjien välil-
lä. 

Toimenpiteinä tavoit-
teiden toteuttamiseksi 
ovat aiemmin mainittu-
jen kurssien lisäksi yri-
tysvierailut, kartoituk-
set, yhteistyöverkostot, 
ryhmät, työmessut ja ker-
hot. Nuorten työelämä-
valmiuksia parannetaan 
ja heitä rohkaistaan ko-
keilemaan yrittäjänä toi-
mimista.  

Lisäksi tavoitteena on 
tuoda esille luonnon ja 
ympäristön tuomia mah-
dollisuuksia nuorten 
työllistämisessä. Eten-
kin luontokylien nuorten 
työllistymistä kodin lä-
hellä on tavoitteena hel-
pottaa.

– Tästä on hyvänä esi-

merkkinä kesäkanojen 
välitys, joka jatkuu tu-
levanakin kesänä. Vii-
me kesänä toimivat myös 
Muuríkkamussukat ja 
Lounasravintola Veera. 
Rahkolan veljesten yritys 
jatkaa myös, ja lisäksi on 
tulossa ihan uusi nuorten 
yritys kotiapualalle, ker-
too Liukkonen.

Hankkeen aikana on 
tarkoitus tavoittaa eri ta-
voin 1200 nuorta. Tavoit-
teena on muun muassa, 
että 320 osallistuu työl-
lisyys- ja yrittäjyyskurs-
seille, 700 nuorta saa tie-
toa paikkakunnan työl-
lisyys- ja yrittäjyysmah-
dollisuuksista, 70 las-
ta osallistuu teemaker-
hoihin, hankkeen myö-
tä syntyy neljä nuorten 
yritystä, kaikkia kunnan 
kesätöitä hakeneista tue-
taan työn löytymisessä, 
sekä julkaistaan 100 ku-
vaa tai muuta julkaisua 
muussa sosiaalisessa me-
diassa.

– Tämä on hyvä hanke, 
ja paljon saadaan aikaan. 
Ja tähänastisten tulosten 
lisäksi on paljon asioita 
kytemässä, iloitsee Liuk-
konen ja kannustaa kaik-
kia aiheesta kiinnostu-
neita ottamaan rohkeasti 
yhteyttä.

Lisätietoja ja ilmoit-
tautumiset kursseil-
le 4h@lapinlahti.fi tai p. 
040 5197 490 ja lapinlah-
den4h.nettisivu.org/yrit-
takkee-tyo-kehittamis-
hanke/tyoelamakurssit/

Lapinlahden 4H:n kurssien 
kautta työelämään

Yrittäkkee työ –hankkeen työntekijä  Eeva Liukkonen toivottaa kaikki tervetulleiksi 4H.n Lapinlahden 
paikallisyhdistyksen avointen ovien tapahtumaan 20.2.2017.

Näyttöpäätetyötä teke-
vän on huolehdittava hy-
västä istuma-asennosta 
työpöydän ääressä. Se tar-
koittaa tuolin perällä istu-
mista ja oikeaa pöydän kor-
keutta.

– Kädet eivät saa olla il-
massa ja ranteiden tulisi 
kirjoittaessa olla rennosti 
pöydällä. Näppäimistö on 
hyvä pitää työpöydän tasoi-
sesti, eli ne klipsit kannat-
taa laskea alas.

– Tärkeää on pystyä nä-
kemään tarpeelliset tiedot 
vaivattomasti. Aineistote-
line on hyvä vaihtoehto. 
Silloin tiedot ovat helpos-
ti nähtävissä ja työpöydälle 
vapautuu tarvittavaa lasku-
tilaa, Lappalainen vinkkaa. 

Liikettä ja 
tauotusta
– Rytmitys tärkeää kaikes-
sa, mutta erityisesti näyt-
töpäätetyössä. Kannattaa 
viettää korkeintaan tunti 
kerrallaan koneen ruudun 
ääressä. Välillä on hyvä 
laittaa silmät kiinni ja välil-
lä katsoa kauas. Kohdevalo 
on hyvä lisä erityisesti tal-
vikuukausina. Ja sen on hy-
vä olla näyttöpäätevalo. Sil-
loin ruudulle ei tule heijas-
teita, eivätkä silmät rasitu, 

Peltola opastaa.
Oikeiden työpisteen sää-

töjen lisäksi on tärkeää liik-
kua. Martikkalan koulu on 
Liikkuva koulu, ja sen mu-
kaisesti koulupäivään tar-
jotaan lisää liikettä ja vä-
hemmän istumista.

– Koululle on saatu Liik-
kuva koulu -rahoituksen 
myötä säädettäviä sähkö-
pöytiä. Osa niistä on jump-
pasalissa, ja siellä yläluok-
kien oppilaat käyvät välillä 
tekemässä ryhmätöitä. 

– Luokkahuoneessa meil-
lä on säädettävät pulpe-
tit ja tuolit. Käytössä on 
myös kolme jumppapalloa, 
ja niillä oppilaat voivat is-
tua vuoropäivinä, kertoo 
yläluokkien opettaja Anna 
Nissinen. 

Opettajilla on luokkahuo-
neissa käytössä sähköiset 
työpöydät. 

– On hyvä tehdä välil-
lä töitä seisaaltaan. Korke-
an pöydän äärellä olisi olta-
va nystyrämatto, ja toinen 
hyvä niksi on työkenkien 
vaihtelu päivän aikana. 

– Perinteisessä  tuolis-
sa istumisen lisäksi voi 
myös ottaa käyttöön satu-
latuolin.  Ryhti paranee, 
ja niska-hartiasäryt vä-
henevät, vakuuttaa Lap-
palainen.

Sopivat säädöt, 
lisää liikettä
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