
Verkkosivu
Hankkeen nettisivuilta löydät ajankoh-
taista tietoa, artikkeleita ja raportteja 
menneistä ja tulevista tapahtumista. 
Sivuilta löytyvät myös linkit muihin kana-
viin, kuten hankkeen Facebook-ryhmään 
ja Youtube-kanavalle, joissa tiedotetaan 
ja keskustellaan hankkeen sisällöistä.  
Lue lisää: nordicnabs.com

Pilotoinnit

Syksyn aikana olemme toteuttaneet pilo-
tointeja, ja monet toimijat ovat jo osoit-
taneet kiinnostusta myös tulevan kevään 
pilotointeja kohtaan. Pilotointien tilanne 
vaihtelee eri alueilla, joten otattehan 
yhteyttä projektiryhmäämme, jos teillä on 
kysyttävää pilotointimahdollisuuksista.

Tuemme pilotoinneilla yrittäjiä luontope-
rustaisten liiketoimintamallien ja palve-
luiden kehittämisessä. Tuemme myös 
vuoropuhelua ja yhteistyötä luonnonva-
ra-alan yrittäjien ja asiakastahojen välillä. 
Lisätietoa ja linkit pilotointeihin löydät 
täältä: nordicnabs.com/palvelukokeilut

Haku kevään 2021 pilotointeihin päättyy 
15.11.2020.

Lisätietoja kunkin alueen yhteyshenkilöltä:

Lappi 
leena.valimaa@lapinamk.fi 

Keski-Pohjanmaa  
martta.ylilauri@univaasa.fi 

Pohjois-Pohjanmaa  
satu.valijarvi@oamk.fi 

Västerbotten ja Norrbotten  
paivi.juuso@ltu.se 

Tälle vuodelle suunniteltu työpaja jouduttiin peru-
maan pandemian takia. Tapahtumalle on varattu 
uusi päivämäärä 17.5.2021, jolloin hanke järjestää 
pohjoismaisen työpajan Piteåssa, Pohjois-Ruotsissa. 
Tarjolla on monipuolista ohjelmaa, kuten asiantun-
tijapuheenvuoroja Grön omsorg- ja muista luonto-
perustaisista kuntoutusmalleista, opintokäyntejä 
paikallisiin yrityksiin sekä tutustumista ja kokemus-
ten vaihtoa eri alueiden toimijoiden kanssa. Asumme 
KUST-hotellissa Piteån keskustassa. Hankkeella on 
mahdollisuus kustantaa majoitus ilmoittautumisjär-
jestyksessä kahdeksalle yrittäjälle kustakin hanke-
maakunnasta Suomessa ja kahdeksalle yrittäjälle 
Ruotsista. Matkat ja ohjelma ovat maksuttomia, 
mutta majoitus ja ateriat ovat omakustanteisia. 
Ilmoittautuminen ja lisätietoa löytyy täältä: linkki

Järjestämme kaikille avoimia ja 
maksuttomia työpajoja palveluiden 
kehittämiseksi ja yhteistyön ja  
osaamisen lisäämiseksi. Maksuttomat 
työpajat järjestetään samoilla teemoilla 
Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja 
Keski-Pohjanmaalla sekä Västerbot-
tenissa ja Norrbottenissa. Lisää tietoa 
tulevista työpajoista: nordicnabs.com

Syksy on saapunut myös Nordic NaBS -projektiin. Pandemiaan liittyvät  
turvallisuussuositukset huomioiden olemme varovasti käynnistelleet hanke-
toimintaa, kuten pilotointeja yrityksissä ja työpajoja pienille osallistujaryhmille, 
mutta ennen kaikkea jatkaneet työskentelyä digitaalisesti. Poikkeustilan-
teen takia on entistä tärkeämpää hyödyntää mahdollisuus olla kauniissa 
luonnossa ja nauttia syksystä. Tervetuloa tutustumaan tämän vuoden 
toiseen uutiskirjeeseemme! 

Kansainvälinen työpaja  
Piteåssa 17/5-21 Työpajat
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Tee video ja tuo toimintasi tutuksi. 
Haluamme, että luontolähtöisen toiminnan 
erilaiset näkökulmat ja toimijat tulevat  
kaikkien tietoisuuteen. Sinulla on nyt  
mahdollista esitellä videon avulla,  
minkälaista toimintaa teillä tehdään  
ja mistä teidät löytää.

Videoesittelyt soveltuvat niin luontoperus-
taisia palveluita tarjoaville yrittäjille, kuin 
sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan asian-
tuntijoille.

Video voi olla 1-3 min pitkä. Kuvaamiseen 
riittää mainiosti kännykkä. Autamme 
tarvittaessa videon kevyessä editoinnissa. 
Video jaetaan viestintäkanaviemme kautta 
YouTubessa, nettisivuillamme sekä  
Facebook -ryhmässämme.

Lähde mukaan esittelemään toimintaasi. 
Suunnitellaan prosessi yhdessä, ota 
yhteyttä:  

sanna.vinblad@lapinamk.fi (Fin)
martta.ylilauri@univaasa.fi (Fin & Swe)
johanna.lundberg@ltu.se (Swe)

Ensimmäiset videot on julkaistu hankkeen 
YouTube -kanavalla. Tutustumalla videoihin 
löydät kumppaneita ja saat myös omaan 
toimintaan ideoita.
 

Seuraava uutiskirje ilmestyy keväällä 2021. 
Jos et halua jatkossa vastaanottaa
uutiskirjettä, pyydämme ilmoittamaan siitä 
sähköpostitse 
paivi.juuso@ltu.se

Henkilötietojen käsittely (GDPR)
Yhteystietorekisteriä säilytetään Luulajan 
teknillisessä yliopistossa (LTU). Tietoja
käytetään ainoastaan tämän uutiskirjeen 
lähettämiseen. Täältä löydät lisätietoja,
miten henkilötietoja käsitellään Luulajan 
teknillisessä yliopistossa.

Kiitos, että käytit aikaasi uutiskirjeemme 
lukemiseen! Saat meiltä uutiskirjeen taas 
keväällä. 

Hankkeemme YouTube -kanavalta Nordic 
NaBS löytyy webinaareja monesta eri  
aiheesta. Tallenteiden kieli on englanti, 
suomi tai ruotsi. 
Nordic NaBS - YouTube

Nordic NaBS esittäytyi Interregin 30-vuo-
tistapahtumassa Oulussa syyskuussa. 
Hankeposteri oli esillä viikon kestäneessä 
Innovation Across Borders -näyttelyssä. 
Hanke-esittelyssä 22.9. Osuuskunta  
Kotasaari aistilaatikoineen tarjosi maistiaisia 
luontoperustaisesta palvelusta ja NaBSin  
väkeä oli paikalla kertomassa hankkeesta  
ja verkostoitumassa. 

MarkkinointivideoWebinaarit

Nordic NaBS Interregin 
Innovation Across Borders 
-näyttelyssä

Seuraava uutiskirje

New Nordic Nature Based Service 
Models (Nordic NaBS) -hankkeen 
tavoitteena on kehittää yhteisiä palvelu-
malleja luontoperustaisille pk-yrityksille 
sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan 
toimijoille. Kehitämme toimintamalleja 
alueellisissa ja kansainvälisissä työpa-
joissa, luonnon hyvinvointivaikutuksiin 
perustuvissa palvelupiloteissa sekä 
online-webinaarien, Youtube-kanavan  
ja Facebookin uutisryhmien kautta. 
Hankkeeseen osallistuvilla yrityksillä  
on myös mahdollisuus esitellä toimin-
taansa ja palvelujaan.

Kokonaisbudjetti: 1.2 miljoonaa €
Projektin toteutusaika: 2019-2021

Jos sinulla on kysyttävää  
hanketoiminnasta, ota yhteyttä: 

leena.valimaa@lapinamk.fi  
+358 40 053 9680

satu.valijarvi@oamk.fi  
+358 40 486 3577
 
martta.ylilauri@univaasa.fi 
+358 29 449 8241
 
paivi.juuso@ltu.se 
+46 920 493897

Tietoa Nordic NaBS  

-hankkeesta
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