Nordic NaBS uutiskirje 1/2019
Uusi yhteispohjoismainen hanke New Nordic Nature Based Service Models (Nordic NaBS)
toteutetaan yhteistyössä Suomen, Ruotsin ja Norjan kanssa. Tavoitteena on kehittää yhteisiä
luontoon perustuvia palvelumalleja pienille ja keskisuurille yrityksille sekä julkisen ja kolmannen
sektorin toimijoille.
Luontoon perustuvien palvelujen yhteinen kehittäminen hankkeella
Nordic NaBS (New Nordic Nature Based Service Models) -hanke starttasi tammikuussa 2019.
Tavoitteena on kehittää eri toimialojen yhteisiä luontoperustaisia palveluita. Kehittämistyötä
tehdään maakunnallisissa ja kansainvälisissä työpajoissa sekä kokeilemalla ja pilotoimalla
palveluita. Hankkeen webinaarit ja facebookin keskusteluryhmä tarjoavat mahdollisuuden
osaamisen täydentämiseen ja verkostoitumiseen. Lisäksi kaikkien käyttöön tuotetaan selvitykset
Suomen, Ruotsin ja Norjan luontolähtöisistä palveluista. Tarjoamme myös hankkeeseen
osallistuville yrittäjille mahdollisuuden esitellä omaa toimintaansa esimerkiksi videoiden
muodossa.
Hankkeen toteutuksesta vastaavat Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu,
Vaasan yliopiston Levón-instituutti ja Luulajan teknillinen yliopisto. Toiminnassa ovat mukana
sote-, kasvatus-, luonto- ja matkailualan toimijat Pohjois-Suomesta ja Ruotsista (ks. yhteystiedot
kirjeen lopussa).
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Toteutunutta hanketoimintaa keväällä 2019:
Luonnosta hyvinvointia ja liiketoimintaa 2.4.2019
Nordic NaBS -hankkeen ensimmäinen Pohjois-Pohjanmaan tapahtuma
järjestettiin Oulussa 2.4.2019 yhdessä
Luonnonvarakeskuksen, ProAgrian ja Mielenvireys ry:n hankkeiden kanssa.
Osallistujia paikan päällä oli noin 50, ja verkossa esityksiä seurasi yli 30
osallistujaa. Esitykset ovat katsottavissa youtubessa.
Työpajoissa keskusteltiin vilkkaasti ja esiin nousi monia teemoja:







verkostojen merkitys ja verkosto-osaamisen kehittäminen
vertaistuen tärkeys
markkinointiosaaminen ja yhteismarkkinointi
koulutus ja tiedottaminen, joita toivotaan lisää ja monien kanavien kautta
yritystoiminnan käytännöt ja rahoitus ja niihin liittyvän osaamisen kehittäminen
yritysten yhteistyön käytännöt, vastuukysymykset, sopimukset ja luottamuksen
rakentaminen.

Monet noista teemoista ovat sellaisia, joihin Nordic NaBS -hankkeessakin pureudutaan. Paljon
palautetta tuli myös siitä, miten työpajat ja keskustelut inspiroivat ja antavat lisää uskoa omiin
arvoihin ja tekemisiin. Kannattaa osallistua!
Lapin työpaja Rovaniemellä 15.4.2019
Lapin alueen ensimmäinen työpaja pidettiin 15.4. Rovaniemellä Lähteentien Pirtillä. Työpajaan
osallistui yhteensä 19 sote- ja kasvatusalan toimijaa sekä luonto- ja matkailualan yrittäjää.
Työpajassa kartoitettiin osallistujien toiveita lokakuussa Norjassa pidettävään työpajaan,
palveluiden pilotointiin sekä oman työn kehittämiseen liittyen. Linkki työpajan tuloksiin.

Hankkeen esittelyä

Pohdintaa pienryhmissä

Keski-Pohjanmaan hanketapaaminen Kokkolassa 2.5.2019
Keski-Pohjanmaalla hankeseminaari järjestettiin Kokkolan yliopistokeskuksessa, Vaasan
yliopiston, Centrian, Kpedun, Kosekin, Soiten sekä alueellisten Green Care- ja
luontomatkailuhankkeiden yhteistyönä 2.5.2019. Tilaisuuteen osallistui yli 30 yrittäjää, sote-alan
toimijaa ja kehittäjää sekä aiheesta kiinnostunutta.
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Nordic NaBS -hankkeesta esiteltiin taustaa,
tavoitteita
ja
toimintasuunnitelmaa
tutustumismatkoineen sekä haarukoitiin sopivaa
ajankohtaa
kesän
palvelumuotoilutyöpajalle.
Mukana
oli
myös
maakunnallisen
soteorganisaation
Soiten
puheenvuoro
Green
Care -palveluiden käytöstä saaduista kokemuksista,
jotka ovat olleet niin positiivisia, että toimintaa
halutaan jatkaa ja laajentaa.
Kokkolan hankeseminaarin kutsu

Seminaarin väkeä

TerveSos-tapahtuma 23.–24.5.2019 Oulussa
Nordic
NaBS
-hanke
oli
mukana
tapahtumassa
esittelemässä
hanketta
muiden Green Care -toimijoiden kanssa.
Kuvassa Juha Eskola Tolppa-hankkeesta, Satu
Välijärvi Nordic Nabs - hankkeesta ja Tero
Leppänen Luontoa toimintaan -hankkeesta.
Kiinnostusta
luontoon
perustuvaan
toimintaan
oli
paljon.
https://www.tervesos.fi/
Nordic NaBS -hanke TerveSos-messuilla

Nordic NaBS -hanke TerveSos-messuilla
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Tulevaa toimintaa:
Työpaja Luulajassa 18.6.2019
Ensimmäinen tapahtuma Luulajassa, Ruotsissa, järjestetään 18.
kesäkuuta. Esittelemme pohjoismaisen NaBS-hankkeen, sen taustan,
tavoitteet ja toiminnan sekä aikataulun. Osallistujat saavat myös tietoa
tulevista opintovierailuista ja aikatauluista. Mukaan kutsutaan
luonnonvara- ja matkailualan yrityksiä sekä julkisen sektorin toimijoita.
Ajatuksena on, että osapuolilla olisi mahdollisuus luoda keskinäisiä
verkostoja ja esittää näkemyksensä kehittämiseen ja yhteistyöhön
liittyvistä tarpeista.
Palvelumuotoilutyöpajat luonnon helmassa
Kesäkuussa järjestetään hankkeen ensimmäiset palvelumuotoiluun liittyvät työpajat.
Työpajoissa perehdytään palvelumuotoilun perusteisiin ja siihen, miten sen avulla voi kehittää
liiketoimintaa ja yhteistyötä yhdessä asiakkaiden kanssa. Samalla päästään alkuun yhteisten
toimintamallien rakentamisessa. Toivomme työpajoihin mukaan sekä yrittäjiä että sote- ja
kasvatusalan toimijoita.
Teoriaa käydään läpi tekemisen ja kokeilemisen ohessa, ei luennoiden. Osallistujat saavat
materiaalit itselleen ja voivat perehtyä niihin tarkemmin työpajan jälkeen. Syksyllä
palvelumuotoilun näkökulmaa syvennetään webinaarissa, ja pilotoinneissa palvelumuotoilua
sovelletaan käytäntöön palvelujen kehittämisessä ja testaamisessa.
Työpajat toteutetaan luonnonympäristössä ja sitä eri tavoin hyödyntäen. Toki säävarauksella,
eli sisätiloihin päästään, jos alkukesän lumituisku yllättää.
Suomen työpajat kesäkuussa:
Kokkola 4.6.2019 klo 12–16 linkki Facebook-tapahtumaan.
Rovaniemi 6.6.2019 klo 12–16 linkki Facebook-tapahtumaan.
Muhos 11.6.2019 klo 12–16 linkki Facebook-tapahtumaan.
Kuusamo elokuussa

Ruotsissa järjestettävien palvelumuotoilutyöpajojen aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.
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Webinaarit elokuussa
20.8. klo 14-16 Green Care –peruselementit ja –edellytykset (Sanna Vinblad ja Leena Välimaa)
28.8. klo 14-16 Maatila-avusteinen toiminta (Martta Ylilauri)
30.8. klo 14-16 Luonnon tuottamat hyvinvointivaikutukset (Päivi Juuso ja Åsa Engström)
Green Care -päivät Kokkolassa syyskuussa
Nordic NaBS -hanke on mukana järjestämässä vuoden 2019 valtakunnalliset Green Care -päivät
Kokkolaan 12.-13.9.2019. Päivät kokoavat yhteen Green Care -alan toimijoita ja alasta
kiinnostuneita verkostoitumaan seminaariesitysten ja opintoretkien merkeissä, joissa päästään
tutustumaan alueen yritysten toimintaan. Tänä vuonna päivien teemoina ovat erityisesti metsät,
vesistöt, kuntouttava kalastus ja esteettömyys.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://www.gcfinland.fi/yhdistys/green-care--paivat/kokkola2019/

Nordic NaBS -verkostotapaaminen Kokkolassa 11.9.2019
Kaikille pohjoismaisesta hankeyhteistyöstä kiinnostuneille järjestetään Green Care -päivien
”etkoina” sidosryhmätapaaminen ke 11.9.2019 klo 16-18 Villa Elbassa Kokkolassa.
Ohjelmassa on alueiden ja maiden välistä tutustumista ja verkostoitumista illallisbuffetin
merkeissä. Lisätietoja ohjelmasta ja ilmoittautumisesta toimitetaan myöhemmin.
Norjan työpaja 7.-10.10.2019
Nordic NaBS -hanke järjestää lokakuussa 7.-10.10. työpajan Mo i Ranassa Norjassa. Kutsumme
mukaan Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin sekä Ruotsin Norrbottenin ja
Västerbottenin alueilta Green Care-, Grön arena- ja luontoyrittäjiä sekä sote- ja kasvatusalan
toimijoita.
Matka
sisältää
kansainvälistä
verkostoitumista, kokemusten vaihtoa,
tutustumiskäyntejä sekä työvälineitä
oman luontoperustaisen toiminnan
kehittämiseen.
Hanke
tarjoaa
osallistujille yhteisen bussikuljetuksen.
Majoitus ja ruokailu ovat osallistujille
omakustanteisia. Linkki lisätietoon
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Muuta kansainvälistä yhteistyötä
Osana hankkeen esiselvitystä on tutustuttu myös Hollannin
hoivamaatilatoimintaan, jonka hyviä esimerkkejä tullaan esittelemään ja
hyödyntämään tulevissa webinaareissa ja julkaisuissa.

Hollannin hoivamaatilatoimintaa

Lisätietoa hankkeesta:
Lumen-lehden artikkeli
Jääskeläinen A., Vinblad S., Välimaa L., (2019). Pohjoismaista yhteistyötä Green Care -palvelujen
tueksi. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904235726
Vaasan yliopiston julkaisu 27.2.2019
Vaasan yliopisto mukana kehittämässä pohjoisen luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvaa
liiketoimintaa. https://www.univaasa.fi/fi/news/nabs_hanke/
Eläimet, luonto, terveyskonferenssi Tukholmassa huhtikuussa
Osallistuimme konferenssiin, jonka järjesti Ruotsin maatalousyliopisto, Sveriges
lantbruksuniversitet, SLU. Konferenssin luennot voit lukea linkin kautta.

Hankkeen työntekijät:
Projektipäällikkö Leena Välimaa leena.valimaa@lapinamk.fi
Sanna Vinblad sanna.vinblad@lapinamk.fi
Arja Jääskeläinen arja.jaaskelainen@lapinamk.fi
Satu Välijärvi satu.valijarvi@oamk.fi
Martta Ylilauri martta.ylilauri@univaasa.fi
Olli Voutilainen olli.voutilainen@univaasa.fi
Merja Pakkanen merja.pakkanen@univaasa.fi
Päivi Juuso paivi.juuso@ltu.se
Åsa Engström asa.engstrom@ltu.se
Jeaneth Johansson jeaneth.johansson@ltu.se
Facebook-ryhmä:
Hankkeen toimintaa ja tapahtumia voit seurata sekä
osallistua keskusteluihin Facebook-ryhmässä
New Nordic Nature Based Service Models.
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Seuraava uutiskirje ilmestyy syksyllä 2019. Mikäli et halua saada jatkossa uutiskirjettä.,
laitathan sähköpostiviestin osoitteeseen karin.sjoberg@ltu.se
Rekisteröidyt yhteystiedot tallennetaan Luulajan teknilliseen yliopistoon (LTU). Tietoja
käytetään vain tämän uutiskirjeen lähettämiseen. Täällä voit lukea lisää siitä, miten Luulajan
teknillinen yliopisto käsittelee henkilötietoja.
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