
Här kan du läsa om medlemmarna i teamet: 

 

Riikka Korhonen           Sakkunnig och projektchef. Långvarig erfarenhet av 

hälsofrämjande arbete med befolkningsansvar. Kommuninvånarnas 

välbefinnande, en fungerande vardag, hälsoskillnader, ensamhet och 

delaktighet är områden som står hennes hjärta nära.  Hon säger att hon 

får kraft för sin egen vardag av nära och kära, naturen och kultur. 

Ansvarsområde: Kommuninitiativ. 

Epost: riikka.m.korhonen@turku.fi 

Telefonnummer: 0406117393 

 

 

 

 

Katja Marjanen   Hälsovårdare och missbruksarbetare. Långvarig 

erfarenhet av hälsofrämjande arbete och förebyggande rusmedelsarbete.  

Hon säger att hon får kraft för sin egen vardag av nära och kära, keldjur 

och dansanta gruppmöten.  Ansvarsområde: Utbildning.  

Epost: katja.marjanen@salo.fi 

Telefonnummer: 0447723556 

 

 

 

 

Susanna Lehtimäki         Hälsovårdare och diabetesskötare. Långvarig 

erfarenhet av utmaningar som kroniskt sjuka människor möter i sin 

vardag.  Skapande och konstnärlig.  De som är viktiga i livet är familjen 

och keldjuren, hon brinner för musik och hantverk.  Ansvarsområde: 

Evenemangsarrangemang. 

Epost: lehtimkisusanna@gmail.com 

Telefonnummer: 0401526646 

 

 



Pia Hotanen         Koordinator för välbefinnandearbete. Långvarig 

erfarenhet av utvecklingsarbete inom välbefinnande, organisationer 

och utveckling.  Jag är finlandssvensk och skäribo till hjärta och själ.  

Fritidsintressen rör sig kring naturen, kultur, motion och människor. 

Ansvarsområde: Produktioner och synlighet på svenska.  

Epost: pia.hotanen@pargas.fi 

Telefonnummer: 0443585985 

 

 

 

Sara Hemminki     Nybliven magister i hälsovetenskap. Expert i 

befrämjande av hälsa för olika målgrupper och miljöer.  Sakkunskapen 

ska basera sig på vetenskapliga forskningsresultat och får inte vara 

föråldrad.  Det bästa i vardagen är nära och kära, soliga motionsstunder 

och gymträning.   Ansvarsområde: Marknadsföring i sociala medier. 

Epost: sara.hemminki@turku.fi 

Telefonnummer: 0403572310 

 

Tröskeln att ta kontakt med oss är låg – ta kontakt, vi är här för er!  Teammedlemmarna jobbar 

tillsammans med kontaktpersonerna för Kraft i vardagen och ser till att verksamheten kommer igång 

i kommunen.  

Arbetsmodellen Kraft i vardagen inverkar på signifikant på kommuninvånarnas välbefinnande.  Det 

är särskilt viktigt att denna verksamhet fortsätter nu efter coronapandemin.  Vad som behövs är 

flexibelt samarbete, aktiv marknadsföring och folk som talar varmt för denna verksamhet.  På så 

sätt kan vi införliva Kraft i vardagen-servicen som en del av framtidens social- och hälsotjänster.  Vi 

bär alla ansvar för att verksamheten vinner fotfäste och sprids inom välfärdsområdet.   

Följ med Kraft i vardagen på Facebook, Twitter och Instagram @ArkeenVoimaa. 


