
 

 

 

LuoNa-projektets nyhetsbrev 1/2018 

På våren startade LuoNa-projektet, som: 

 Skapar Green Care -tjänstemodeller som baserar sig på naturens effekter på välbefinnande  

 Stärker samarbetet mellan klienter och tjänsteproducenter 

 Ökar kompetensen genom lokala exempel och erfarenheter 

 Dokumenterar Green Care-verksamhetens effekter 

 Projektområde är Österbotten och Mellersta Österbotten 

I projektet sprids information och kompetens samt utvecklas naturbaserade tjänstemodeller i olika miljöer 

(skogs-, och vattenområden, skärgården, häststall, trädgårdar, lantgårdar). Green Care -tjänstemodellerna 

utvecklas i workshops som förverkligas i ett nära samarbete med lokala företagare och olika klientgrupper. De 

bästa tjänstemodellerna publiceras offentligt under år 2020.  

Regionala Green Care träffar  

Under våren har ordnats regionala Green Care –träffar i Vasa den 23.3, i Karleby den 4.4 och i Jakobstad den 

6.4. Inom tillfällen spreds information av Green Care samt goda lokala exempel.  Green Care -företagarna 

presenterade sin verksamhet och fick träffa lokala aktörer inom social- och hälsovården och bildning. I 

samband med träffar fick deltagarna även börja planera Green Care -verksamhetsmodeller för företagare och 

potentiella klientgrupper. 

 

 

 

 

 

LuoNa-projektets tjänsteworkshopen          

Avsikten med workshopen är att stöda företagare som är intresserade av Green Care-verksamhet att testa 

och utveckla sitt tjänstekoncept tillsammans riktiga klienter: 

 De företagare och representanter för klienter som bundit sig till projektet deltar i tjänsteworkshopens 

planering, testning och fortsatta utveckling 

 Projektets anställda ansvarar för att facilitera och dokumentera workshopens förverkligande 

 Dokumenteringen av verksamhetens effekter kan inkludera även studerandens slutarbeten 

 

Luonnollista tukea elämään – Naturligt stöd för livet 



På grund av verksamhetens natur (t.ex. omsorgstjänster) kan i huvudsak en företagare/potentiell företagare 

eller i samarbete fungerande företagsgrupp åt gången testa sin tjänstemodell tillsammans med klienterna. 

Varje klientgrupp tar del av minst 5 workshops, tillsammans med en eller flera företagare beroende på 

verksamhetens lämplighet och effektivitet. I workshopen samlas och dokumenteras information och 

erfarenhet av de naturbaserade verksamhetsmodellerna som kommer att publiceras i projektets slutskede. 

 

Genomförda workshoppar inom våren och sommaren 2018: 

 Kokkolan ensi- ja turvakoti (Karleby mödra- och skyddshem): Mödrahemmet Iida och 

Öppenvårdsenheten Liina, vilka har specialiserat sig på att bistå familjer med missbruk, har under 

våren deltagit i sex (6) workshoppar. Målet med workshopparna var att utnyttja naturbaserad 

rehabilitering, som socialpedagogisk hästverksamhet, för att stöda familjer med familjemedlemmar i 

missbrukarrehabilitering. I workshopparna deltog 12-20 klienter tillsammans med sina handledare 

samt företagen Hevostoiminta Meri Mattus och SPHT Säteen Taika/ Anu Huhta. Workshoppens 

inverkan studeras i slutarbeten för Vaasan ammattikorkeakoulu. 

 
Se även tidningsartikeln i Keskipohjalainen 22.5.201 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fredrikakliniken, Jakobstads social- och hälsovårdsverk: Till Fredrikakliniken hör ätstörningsvård 
både på poliklinik och dagavdelning. Kliniken betjänar i främsta hand unga och unga vuxna i åldern 11-
25 år, vars ätstörning varierar i svårighetsgrad och form. Målet med workshopparna inom 
socialpedagogisk hästverksamhet var att stärka klienternas välmående genom att stöda 
rehabiliteringen och hitta nya modeller för vardagen. Fem (5) workshoppar ordnades och i dem deltog 
1-5 klienter med sina handledare samt företaget Tmi Hevoshommat/ Jonna Skomars. 
 

 Vasa stad, barn- och familjesocialarbete: Målet med workshopparna är att stärka den sociala 
samvaron och växelverkan mellan förälder och barn genom olika Green Care -aktiviteter. De två första 
workshopparna förverkligades i form av familjeutfärder till Bodvattnets naturskyddsområde och 
Kvarkens värdshus på Replot. Aava Kertun kotitila hämtade djur till värdshuset, som deltagarna fick 
bekanta sig med. I utvecklingen av verksamheten beaktas barnens och familjernas individuella behov, 
möjliga begränsningar och intressen. Målet med workshopparna var att skapa modeller som stöder 
barnens och familjens välmående och personliga utveckling, också i fortsättningen. I de två första 
workshoppen deltog 43 klienter med sina handledare samt företagen Kvarkens värdshus/ Anne Ojala, 
Aava Kertun kotitila/ Anna Salmi, In Advanced 2.0/ Ghita Bodman och Firma Anita Storm. 
Workshopparna fortsätter i augusti 2018.  



 

Projektets workshop-aktiviteter fortsätter i hösten och också nya företagare och klientgrupper ryms ännu 

med att utveckla sin Green Care -verksamhet. 

Ta kontakt: 

Martta Ylilauri 
martta.ylilauri@uva.fi 
Tel. 029 449 8241  
 
Lena Enlund 
lena.enlund@centria.fi  
Tel. 044 725 0594 
 
Pia Smeds  
pia.smeds@luke.fi 
Tel. 029 532 6549 

Satu Sundell 
satu.sundell@kpedu.fi  
Tel. 044 725 0534 
 
Projektchef: Olli Voutilainen 
olli.voutilainen@uva.fi 
Tel. 029 449 8566 
 
 
 
 

 
 www.facebook.com/gronomsorg/                       

www.univaasa.fi/fi/cooperation/projects/luona/ 
www.instagram.com/luona_hanke/ 
 

Projektet genomföras av Levón-institutet vid Vasa Universitet i samarbete med yrkeshögskolan 

Centria, Mellersta Österbottens utbildningskoncern (Kpedu) och Naturresursinstitutet (Luke). 

Projektet finansieras av Leader-grupperna Aktion Österbotten, YHYRES-utvecklingsföreningen och 

Pirityiset samt Keskitien Tukisäätiö. 

           

                       

Vill du ta emot Luonnollista tukea elämään – Naturligt stöd för livet (LuoNa) -projektets 
nyhetsbrev i framtiden? Enligt EU:s dataskyddsförordning, som trädde i kraft 25.5.2018, behöver 
vi ditt tillstånd att skicka nyhetsbrevet till dig. Vi upprätthåller därför ett register som innehåller  
mottagarens e-postadress samt eventuell bakgrundsorganisation. Registret används endast för 
att skicka LuoNa-projektets information.  
 

Bevilja oss tillstånd att spara dina kontaktuppgifter via länken: 
https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/5132/lomake.html 
 

Ifall du inte fyller i blanketten och beviljar tillstånd, kommer du inte att få LuoNa-projektets 
nyhetsbrev i framtiden. Du kan gå ur registret när du vill. 

http://web.centria.fi/Default.aspx
https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/5132/lomake.html

