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Puhuja 1 [00:00:07]: Tosiaan Lapista tää pilottiesimerkki tulee Rovaniemeltä ja siellä yritys 

nimeltään Wanhan Niskalan issikat ja yrittäjä Kati Kärnä, ja asiakastahona on ollut 

Rovaniemen kaupungilta lastensuojelun jälkihuolto. Täältä lastensuojelun jälkihuollosta on 

ollut asiakkaana nuori nainen, eli tää on sillä tavalla erilainen pilotti verrattuna edellisiin, 

että siellä on ollut niin kun useampia, tai tällainen ryhmä. Tässä on ollut yks asiakasi 

asiakaspilotissa. Ja tää pilotti oli myös sillä tavalla erilainen, voin mainita tässä alussa 

hankehenkilöstö ei ollut mukana tätä pilottia seuraamassa, koska tässä asiakastilanteessa oli 

niin ensisijaisen tärkeätä kehittää luottamus tämän palveluntuottajan eli yrittäjän ja 

asiakkaan välille ja ja luoda sellainen turvallinen toimiva suhde. Eli se oli sellainen niinku 

työskentelyn edellytys ja erityispiirre tässä pilotissa. Ja tää pilotti sisälsi 8 käyntikertaa ja 

tämä toteutettiin viime talvena tammi-huhtikuun välisenä aikana. 

 

Puhuja 1 [00:01:30]: Tässä tosiaan kehitettiin jälkihoitonuoren jatkopolulle soveltuvaa 

palvelua ja palvelun nimi oli tällainen 'tunnetaitoja tulevaisuuden tueksi: turvallisia 

kohtaamisia ja eväitä omaan elämään'. Tässä oli tavoitteena saada tälle nuorelle naiselle 

nimensä mukaisesti niin uusia eväitä elämään ja tällaisia konkreettisia keinoja ja välineitä 

omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan ja ja hyväksymiseen. Näiden taitojen 

oppimisessa ja vahvistamisessa käytettiin sitten erilaisia menetelmiä. Siellä oli 

psykoedukaatiota, kokemuksellisia harjoituksia, erilaisia toiminnallisia elementtejä ja uusien 

taitojen harjoittelua ja keskustelua. Ja asiakkaan tarpeet huomioitiin koko ajan ja se prosessi 

sujui sitten asiakkaan asiakkaan ehdoilla. Toimintaympäristö oli maatila- ja luontoympäristö, 

eli se tapahtui siellä turvallisessa maatila- ja luontoympäristössä, jossa työskenneltiin myös 

eläinavusteisesti eli mukana oli myös yrittäjän hevosia ja koiria toiminnassa. 

 

Puhuja 1 [00:03:06]: Ja tää pilotti oli oikein positiivinen ja rohkaiseva kokemus kaikkinensa. 

Sekä sitten yrittäjä että asiakas taho saivat tästä paljon omaan toimintaansa, asiakkaan 

hyvinvointi vahvistui merkittävästi ja koko pilotti koettiin hyvin merkittäväksi. Ja tästä 

varmaan enemmän sitten pystyvät kertomaan Kirsi asiakastahon näkemyksiä ja Kati 

yrittäjän näkemyksiä ja kokemuksia tän pilotin toteutuksesta.  

 

Puhuja 2 [00:03:49]: Kiitos Leena, tästä on hyvä jatkaa keskustelua sitten tosiaan tonne Kati 

Kärnä Wanhan Niskalan issikat ja työnohjauspalvelut yrittäjän kanssa sekä Kirsi Pasanen 

Rovaniemen kaupungin lastensuojelun jälkihuollosta. Te oottekin Kirsi ja Kati siellä saman 

ruudun äärellä niin tervehdys, lähdetäänpä miettimään vähän tarkemmin tätä teidän 

pilottia. Kuulosti tuo Leenan esittely tosi rohkaisevalta ja sainkin ajatuksen aloittaa, että 

miksi te lähditte ylipäätään sen mukaan tämmöseen pilottiin? Mikä oli se syy Kati minkä 

takia teidän yritys lähti mukaan tällaiseen pilottiin?  

 

Puhuja 3 [00:04:27]: Hei, kiitoksia Sanna ja sanon ihan tähän alkuun että nuo kaksi ekaa 

pilottia on tosi kiva kuunnella heitäkin. Herättänyt paljon ajatuksia ja meillä keskustelua. 



Mutta miksi ollaan nyt tässä niin tuota mä oon pidempään jo tehnyt luontolähtöistä 

toimintaa ja hyvin vahvasti uskon tähän ja sit se tämä mahdollisuus lähteä pilottiin, että 

saadaan paikkakunnalla kokemuksia. Että tutkimustieto lisääntyy koko ajan, ja on 

kokemuksia eri puolilta Suomea ja toki myös Rovaniemen seudulta, mutta se että me 

saadaan paikallisesti yhteistyökumppaneja täällä pilotoitua jotain niin se oli semmonen että 

ilman muuta lähden mukaan. Ja sit kun vielä löytyi yhteistyökumppani niin tosi mahtava 

mahdollisuus. 

 

Puhuja 2 [00:05:13]: Tosi kiva kuulla noin hyvä tausta-ajatus että miksi oot lähtenyt mukaan. 

Mites Kirsi, mikä oli syy miksi lähdit pilottiin mukaan? 

 

Puhuja 4 [00:05:24]: Varmaan pohjasyynä se oma kiinnostus tämmöstä toimintatapaa 

kohtaan. Sitten tarjoutui mahdollisuus ja jotenkin ajattelin että oman asiakaslista kävin läpi 

niin sopiva asiakaskin löytyi niin miksipä ei. Että oikeastaan kaikki sattui niin sopivasti 

osumaan kohdalleen niin eihän tämmöistä mahdollisuudesta voinut kieltäytyä. 

 

Puhuja 2 [00:05:47]: Tämä kuulostaa hyvältä että lähditte mukaan ja saitte tosi toimiva 

yhteistyön aikaiseksi. Mikä ehkä oli se tärkein kolme asiaa jos kysytään teiltäkin, niin mikä 

mahdollisti et se onnistu? Miksi siitä tuli niin hyvä kuin sitä pilotista sitten tuli? Aloita Kirsi 

sinä, mikä mahdollisti pilotin onnistumisen? Saat sanoa kolme tärkeintä asiaa. 

 

Puhuja 4 [00:06:09]: Mikä mahdollisti niin tietenkin se että tähän työnantaja oli 

suostuvainen, että ajankäytöllisesti oli vähän haastetta kun kuitenkin vei työajasta niin 

paljon. Sehän oli huippua että tämä mahdollistettiin, mutta kyllähän se itelle jos ajatellaan 

asiakkaan kanssa näitä tilanteita niin oli tosi antoisaa, että se meidän keskinäinen 

kommunikointi ja se luottamus kaikki vahvistui ja pystyttiin jotenkin semmoisena 

tasavertaisena puhumaan ja keskusteleen, että semmoiseen omaan työskentelyyn tämä 

antoi... toki tämän asiakkaan kanssa mutta myös muita semmosia elementtejä mitä voi 

käyttää sitten myöhemmin myös muidenkin asiakkaiden kanssa. Ja sitten täytyy sanoa että 

tuossa aikaisemmin ennen kun tää alkoi niin tuossa Katille sanoin että varmaan suurin 

semmoinen merkittävin juttu mitä asiakkaalle itselle tapahtui tuossa niin nämä nepsy-oireet 

mitkä aikaisemmin on kokenut hirveän paljon että ne on hänestä jotenkin... hänessä on joku 

vika, hän on viallinen kun hän toimii näin ja on omia rajoitteita ja juttuja, niin jotenkin se 

että se on ominaisuus ja hänessä oleva tämmönen asia että sen kanssa vahvistuminen että 

pärjää ja on sinut sen asian kanssa. 

 

Puhuja 2 [00:07:43]: Tää on kyllä ihana kuulla, toki ihana että teille on tullut sinne 

henkilökuntaankin hyviä käyttökelpoisia työkaluja tämän pilotin myötä ja on ihana kuulla 

tästä asiakaspilotoinnissa mukana olleet nuoret on saaneet näin hienoja kokemuksia. Mites 

Kati? Mitkä ne teidän yrittäjän näkökulmasta oli ne kolme tärkeintä että onnistui tämä 

pilotti? 

 

Puhuja 3 [00:08:08]: No kyllä mä yhdeksi isoksi asiaksi nostan tämän minkä Leena jo aluksi 

tässä esitteli, että tää oli yksilöllinen prosessi, että tässä tilanteessa ryhmätoiminta... ei tämä 



nuori esimerkiksi varmaan ois ollut mukana ryhmätoiminnassa, ja sit me oltiin niinkuin 

kolmestaan, että siinä ei ollut ees hanketyöntekijää että siinä pystyttiin etenemään tämän 

ihmisen tilanteesta käsiin ja rakentamaan sitä luottamusta. Toiseksi nostan sen että siihen 

löytyi niin sanotusti yhteinen kieli meidän välille ja se luottamus ja me oltiin tasavertaisia. 

Että mä aina sen sanoin et me ollaan niinku näin, et se ei oo tämmöinen asetelma että 

työntekijä on jossakin ja hoidettava on jossakin vaan että me ollaan tasavertaisia. Tietenkin 

ammattilaiset on niinku omassa roolissaan kantaa vastuun, mutta siinä ollaan ihminen 

ihmiselle, että en mä nään että on yksi iso asia. Ja sitten yksinkertaisesti tämä luonto ja 

luontoympäristö toimintaympäristönä ja eläimet siinä mukana, niin sehän on kuitenkin on 

tutkimustieto joka kertoo, se luonto jo kertoo meidän hermostolle että calm down, ei oo 

hätää, ja sit kun siellä toimitaan, tietty se ympäristö tukee sitä toimintaa.  Siihen tulee 

eläimet mukaan, niin siinä on jo niin paljon eväitä sille onnistumiselle, että pitäis tapahtua 

jotain että se menis mönkään, sanotaan näin. 

 

Puhuja 2 [00:09:27]:  Kuulostaapa hyvältä tuo. Mainitsittekin jo muutamista green care -

elementeistä, eläinten kanssa toimiminen, niitä yhteisöllisiä teidän kolmen välillä, 

yhteisöllisiä kohtaamisia, eläinten kanssa yhteisöllisiä kohtaamisia niin mitä muuta ne green 

care-elementit oli ja miksi ne juuri valikoitu siihen teidän toimintaan? Mitä se toiminta siellä 

nuoren kanssa tilanteessa oli? 

 

Puhuja 3 [00:09:56]: Mä aloitan ja Kirsi jatkaa, että meillä oli aika lailla tuttu rakenne, vähän 

semmoinen mikä tuli siinä esittelyssä jo, et se on hyvä että on semmoinen tietty rakenne 

niissä tapaamisissa. Elikkä me aloitettiin... yleensä me ollaan siis kymmenkunta kilometriä 

kaupungista, on ihan maalaismainen miljöö  ja vanha pihapiiri, vanha hirsitalo missä me 

nytkin Kirsin kanssa ollaan, niin me istahdetaan heti ekana alas tänne sisälle kahville ja 

vähän kuulumisia ja siinä sit mitä asioita nousi. Että siinä saattoi olla korttityöskentelyä 

mukana siinä jo kuulumiskierroksella, ja sitten tavallaan sitä tietoa minkälaisia teemoja 

nousi esille niin otettiin myös sitä semmosta tiedon jakamista tosiaankin psykoedukaatiota 

mukaan, ja sitten lähdettiin siitä ulos vähän että mitä lähdettiin tekemään, että mikä se 

tilanne oli minäkin päivänä. Että tietenkin oli semmoinen suunnitelma mutta ei mitään 

valmista käsikirjoitusta vaan mentiin sen mukaan että mihin oli voimavaroja, mihin oli 

kiinnostusta. Ja just tämä että on sitten niinku se oma mahdollisuus vaikuttaa siihen että 

mitä tehdään, että ihminen tulee kuulluksi. Mut ulkosella me lähdettiin samalla tavalla kuin 

mistä puhuttiin, eli vuorovaikutuksesta ja tunnetaidoista, mitä se on meidän ihmisten 

kesken, että mitä se on sitten tuonne nelijalkaiseen ystävään, ja lähdettiin tutustumaan 

tähän nelijalkaiseen ystävään, ja se oli ekana ihan oltiin tutusteltiin ja harjailtiin ja hoidettiin 

ja metsäkävelyllä käytiin ja oltiin myös ratsailla, eli erilaisia asioita, ja siihen voi yhteen 

asiaan sanoa, tärkeä kokemus oli se kun ekana oli sillei että mä olin jalkaisin ja Kirsi ja 

asiakas olivat ratsailla, ja sit me oltiin myös sillei että minäkin niin se olin ratsailla, niin se oli 

aika merkittäväkin kerta, eiks vaan Kirsi? 

 

Puhuja 4 [00:11:36]:  Joo, joo, siitä tuli niinku kyllä kun lähdettiin että siinä kun juteltiin 

kahdestaan autossa niin se oli pitkän aikaa hiljaa asiakas ja sit tuumas että no, mikä on? No 

kun oli niin mahtavaa kun oltiin yhdessä. Että se ei ollut semmoista että joku ohjaa ja 



tehdään näin, vaan se oli että me oltiin yhdessä siellä ratsailla ja mentiin metsässä ja 

varmaan se kokemus siitä, kun hänenkin taustoja miettii niin on ollut semmoinen että hän 

on aina ollut ohjattavana enempi, niin se tasavertaisuus meidän kanssa oli varmaan suurin 

merkittävä tekijä tuossa meidän touhussa. 

 

Puhuja 2 [00:12:26]: On kyllä hyviä nostoja ja on saatu hienoja asiakastuloksia ja ihana kun 

asiakas on itse sanottanut tätä tasavertaisuutta ja yhteisiä kohtaamisia tällä tavalla. Miten 

ajattelette tätä käyntikertojen määrää, siellä oli kahdeksan käyntikertaa kevään ajalla. Oliko 

se sopiva määrä, sattuiko ne limittymään sopivasti, miten niiden kestot, eli miten näette, 

miten Kirsi sä näet sen että oliko ne kestollisesti oikein mitoitettuja ja voisko ne jatkossa olla 

samanlaisia? 

 

Puhuja 4 [00:12:58]: Joo, me oltiin suurin piirtein joka toinen viikko kaks tuntia, mutta ei se 

ruukannut kyllä se kaksi tuntia riittää. Mutta ajallisesti oli muuten hyvä, koska kuitenkin 

varmaan kerta viikossa ois ollut aivan liikaa, kun on muutakin asiointia ja arjessa on, kuka on 

töissä ja opiskelee ja muuta, että se ei oo sitten semmoista ramppaamista, että siitä tulis 

semmoinen harrastusmaisuus siihen mukaan kun se ei ole niin toistuvaa. Ja varmaan siihen 

aikaa prosessoida niitä omia juttuja mistä puhuttiin, tunnetaidoista ja muustakin, 

seuraavalle kerralle. 

 

Puhuja 2 [00:13:48]: tuo on tosi kiva kuulla. Näkyikö Kati teidän yritystoimintaan millä lailla 

nämä käyntikertojen määrät? Tuntuiko sinusta että ne oli sopivia? 

Puhuja 3 [00:13:58]:  joo varmaan tässä tilanteessa semmoinen viikoittainen ei ois ollutkaan 

se optimi, että se kahden viikon välein ja jossain kohtaa oli kolmekin viikkoa, että silleen jos 

ajattelee niinku jatkoa, että jos ois tämmöistä niin vois alussa olla vähän tiiviimmin ja 

myöhemmin vähän harvemmalla syklillä, että se aina mitä se meillä koetaan, tuossa vähän 

kävi kesken se että mikä niiden tapaamisten rakenne oli, että aina ulko-osion jälkeen 

kokoonnuttiin tähän sisälle ja vedettiin yhteen vähän että mitä on tapahtunut. Sellaiset 

kolme kysymystä että mitä tapahtuu ja miltä tuntui ja mitä viet mukana, että se integroituu 

sinne asiakkaan arkeen eikä ne jää irralliseksi, se on tärkeä hyvinvointi vahvistava kokemus. 

Mutta että se tulis sinne arkeen ja ne rupeaa kantamaan siellä arjessa, niin se että on 

pikkuisen väliä niin siinä ehtii vähän harjoitella niitä asioita, mikä oli ihana kuulla kun 

meillä... hänellä oli yksi itse sanoitettu tavoite oli rauhoittumisen keinot ja paljon puhuttiin 

hengittämisestä. Asia oli ollut hänellä aiemmin esillä ja hengittämisharjoitukset mutta oli 

ihana kuulla että miten ne lähti nyt elämään ja oli siellä arjessa mukana. Että mun mielestä 

sekin puolesta on tarpeellista olla sitä väliaikaa. 

 

Puhuja 2 [00:15:09]: Hyviä huomioita että miten niitä syklittää sinne että mikä on sopiva 

jakso ja se integroituu sinne asiakkaan omaan arkeen ja omaan elämään niin kuulostaa että 

se teidän palvelun tavoitteet on täyttynyt, että tässähän oli lähtökohdatkin mainittu. 

Minkälaisia haasteita siellä oli tai oliko joku mitä oli hankalampi miettiä tässä pilotoinnissa ja 

miten te lähditte niitä ratkaiseen, minkälaisia ajatuksia sieltä nousi? Miten Kirsi, oliko mitään 

haasteita teidän näkökulmasta? 

 



Puhuja 4 [00:15:42]: Oikeastaan nämä aikataulutuksen ja nämä sujui ihan ok ja mie kuljetin 

hänet, hain aina kyytiin iltapäiväksi ja sitten niin tuota.... Näitä oli sitten että näitä varusteita 

ei ollut nuorelle itsellään mutta niitä sitten ihan haalittiin, että minä  kotoa ja Katilta löytyi 

lisää, että ei oikeastaan semmoista niinku suurempaa haastetta ei ollut.  

 

Puhuja 2 [00:16:10]: Kaikki meni aika sujuvasti sitten siellä. Katilla on selvästi siellä ajatus 

mitä haluaisit jakaa. 

Puhuja 3 [00:16:16]: Tää ei ollut haaste mutta semmonen niinku poikkeava kerta koska 

meillä oli se tietoinen että Kirsi  ohjaajana on mukana ja se osoittautui tosi tärkeäksi, mut 

yksi kerta Kirsillä oli lomia ja hän ei ollut mukana ja sit myös tavallaan sitä mietittiin et sekin 

on hyvä ohjaajalla ja asiakkaalla on tiivis suhde mutta sitten taas et sinäkin voidaan vähän 

jäädä kiinni että on hyvä myös niillä omilla jaloilla itsenäisyyttä, niin siinä tuli aika paljon 

tärkeää keskustelua siitä kerrasta kun me oltiinkin kahdestaan tän nuoren kanssa. Että 

uskallanko, lähdenkö kun ei Kirsi ole ja siirretäänkö aikaa että ollaan kolmestaan, mut mä 

kyllä sanoisin että se lopputulema että olimme kahdestaan, me oltiin sillä kerralla vielä eri 

paikassa täällä Rovaniemellä, että me oltiin luontoyhdistys muualla, niin se oli aika tärkeäkin 

kerta, ei sinällään haaste mutta semmonen erilainen tähän että sen oman ohjaajan 

poissaolo herätti paljon sitten. 

 

Puhuja 4 [00:17:11]:  Joo, aluksi oli kyllä niinku tosi vaikee ja kävin asiakkaan kanssa 

keskustelua siitä että vähän jännitti lähteä ja tuli vaikka minkä näköistä selitystä aluksi että 

miksi ei voisi lähteä mutta oli aivan huippu että rohkaistu lähtemään ja oli itsekin 

jälkeenpäin tosi tyytyväinen että oli lähtenyt yksin. 

 

Puhuja 2 [00:17:32]: Tosi ihana ihana kuulla tämmöistä että on rohkaistuttu sitten 

lähtemään ja vähän napanuoraa irti sitten omasta ohjaajastakin. Mitäs Kirsi ajattelet näitä 

asiakasvaikutuksia? Minkälaiset oli parhaita asiakasvaikutuksia? 

 

Puhuja 4 [00:17:48]: No varmaan niin kuin sanoin että se jotenkin se oma ominaisuus on 

ominaisuus, ei vika. Ja semmoinen niitä just hengitysharjoituksista mistä Kati mainitsi, niin 

niitä varmaan omaan käyttöön sinne ja meidän työskentelyyn tuli tämmöistä 

luottamuksellisuutta paljon lisää. Jotenkin minusta ehkä sekin oli että siellä alkoi avautua 

hänen omia ajatuksia, opiskelujuttuja tuli uusia ja semmoisia, että omaa tulevaisuutta ehkä 

rohkeni laajemmin ajatella. Varmasti oli aikaisemminkin ajatellut mutta puhua siitä ääneen. 

Ihan tulevaisuudensuunnitelmia alkoi sitten tulemaan asiakkaalle itselleen, mitkä 

toivottavasti kantaa nämä suunnitelmat sitten vielä jatkossakin. 

 

Puhuja 2 [00:18:53]: Tosi hyviä tuloksia on sieltä saavutettu. Miten näet näiden tulosten 

näkökulman jos ajattelet organisaatiotasolta tai teidän henkilöstön tasolta? Mainitsit että 

olet kokenut positiivisia näkökulmia tämän pilotin myötä, mutta miten organisaatiotasolla? 

Oliko onnistunut pilotti?  

 

Puhuja 4 [00:19:12]: No ehdottomasti onnistunut kokeilu. Tällä hetkellähän ei pystytä 

lastensuojelun resurssien vuoksi tämmöisiä laajemmin tekemään, mutta varmaan saa 



semmoista herättelyä tästä että myös tämmöinenkin toimintamalli on mahdollista ja 

toimivaa. Uskon että kyllä tämä vielä kantaa jossain vaiheessa jotain hedelmää, että tulen 

kyllä puolestani rummuttamaan tätä asiaa eteenpäin ja tässä mitä kuuntelin näitä muita, 

nämä aikaisemmat esittelyt niin juuri se että niin juuri se että sen ei tarvi olla välttämättä 

tässä mittakaavassa, ei tarvi näitä hevosia ja eläimiä, että se voi olla myös voi olla myös 

pienempimuotoista ja muuta. Varmaan ihan ajatuksena green care on niin valtavan iso 

niinku jollekin jos ajatellaan, meilläkin on kunta jossa minun työnantajana niin tuota että sitä 

ajatellaan liian isosti, että pienempiäkin elementtejä voi ottaa asiakastyöskentelyyn mukaan 

mistä saadaan sitten apua ja tukea näihin tilanteisiin. 

 

Puhuja 2 [00:20:25]: hyviä huomioita kyllä. Kiva kuulla. Mites Kati, miten sä ajattelet 

yrittäjän näkökulmasta, oliko tää pilotti onnistunut ja minkälaisia onnistumisia koit siellä 

yrityspuolella? 

 

Puhuja 3 [00:20:39]: siis kyllä ilman muuta kannatti lähteä mukaan ja mahtavaa että sai 

toteuttaa. Vähän se mitä ihan alkuun onkin sanoin että tämä tietoisuuden lisääminen, että 

mä oon puhunut useampana vuonna jo sitä että meidän nykyinen palvelujärjestelmä ei riitä 

vastaamaan tarpeeseen mitä nyt tällä hetkellä hyvinvoinnin vahvistamiselle on. Tarvitaan 

uutta erilaista palvelua ja sitten se että tulee tietoisuus siitä, on se sitten luonto-, 

eläinavusteista palvelua tai muuta mutta vähän niinku laajennetaan sitä katsantokantaa. Me 

tarvitaan ennaltaehkäisevä, tarvitaan psykososiaalista tukea. Just vaikka nyt ajateltais nepsy-

kohderyhmää, mutta kuinka paljon niinku sitä semmoista erilaista tukea... se ei aina ole 

terapiaa, tarvitaan monenlaista muutakin. Minusta se semmoinen se iso asia on se että taas 

saatiin yksi hyvä kokemus alueelle, ehkä silmiä ja korvia asialle toisella tavalla auki, ja ennen 

kaikkea tietenkin minusta oli aivan huikeaa se nuoressa näkyvä muutos. Että mitä saa itse 

olla mukana jakamassa sitä kokemusta niin se on semmoista sydämen asiaa itselle että se 

on työtä joka on merkityksellistä. 

 

Puhuja 2 [00:21:48]: Voi täällä aivan menee kylmät väreet kun kuuntelen Kirsi ja Kati teidän 

tuloksia mitä te ootte saaneet tästä pilotista ja minkälaisia sekä asiakkaan ja organisaation ja 

teihin ihmisiin ja niinku laajemmallakin yhteiskunnalle vaikutuksia näistä piloteista ja kaikista 

piloteista on. Mutta hipaistaan tonne yleisön puolelle välillä, Karoliina, ootko kuulolla, onko 

meillä chattiin tullut minkä verran kommentteja tai kysymyksiä?  

 

Puhuja 5 [00:22:13]: Hei taas. Tänne on tullut todella monta kysymystä ja on myöskin ollut 

tota pilottia, mutta hyppään näihin kysymyksiin missä näitä on todella paljon. Eli oliko 

tapaamisilla mukana siis nuori, jälkiohjaaja ja Kati, ja oliko Kirsikin mukana tallilla? 

 

Puhuja 4 [00:22:45]: Siis me oltiin kolmestaan ja olin kaikessa toiminnassa mukana, ja ihan 

mitä oli näitä korttityöskentelyjä ja muitakin, niin ihan osallistuin niihin, eli me oikeastaan 

kolmestaan vaikka korttityöskentelystäkin niin kaikki otettiin kortteja ja kerrottiin niin että  

yhdessä tehtiin tätä koko ajan. Kati oli joo ohjaajana mutta samalla lailla oli myös Kati 

mukana koko ajan tässä toiminnassa. 

 



Puhuja 5 [00:23:17]: Kyllä. Oliko tapaamiskerroista puhetta, että kuinka usein tapasitte? 

 

 

Puhuja 3 [00:23:25]: Elikkä oli meillä oli noin joka toinen viikko, jossakin kohti tuli kolmen 

viikon välein, että sillein säännöllisesti maanantai-iltapäivisin me nähtiin mutta ei tosiaan 

joka viikko. Aloitettiin että oli ekana se kuusi yhteensä on... eiku hetkinen, kahdeksan kertaa 

on ollut. Ja se semmoinen pari tuntia kerrallaan. 

 

Puhuja 5 [00:23:47]: Kyllä. Sitten täällä kysytään myös että mitä tapahtui pilotoinnin jälkeen 

asiakastyössä? 

 

Puhuja 4 [00:24:01]: Kyllähän se asioiden eteenpäin vieminen helpottuu totta kai kun 

luottamus kasvaa. Ja jälkihuoltohan ihan itsessään on... tai jälkihuolto nuorilla joilla on 

asiakkuus niin ne asiat kestää 25 ikävuoteen saakka. Eli tämä ei ole sellainen mikä 

ajallistetaan jotenkin muuten, mutta se on siis  jälkihuolto-oikeus on siitä 18 vuodesta kun 

aletaan työskenteleen sinne 25 ikävuoteen saakka.  

 

Puhuja 5 [00:24:36]: Kyllä. Täällä on vielä kaksi kysymystä jäljellä. Eli onko piloteissa tuotu 

esiin se mitä lasu ja muut työntekijät kokevat nämä toiminnat, eli mitä Green care tuo 

työvointiin verrattuna luonnon tai toimiston ympäristöön? 

 

Puhuja 4 [00:25:03]:  No onhan se ympäristönä ihan erilainen ja väitän että asiakkaan kanssa 

keskustelut on jotenkin... pystytään sinne henkilökohtaisiin asioihin pureutumaan paremmin 

kun ei olla... kyllähän se toimistoympäristö aina on jäykkä, semmoinen virallisempi. Toki 

sitäkin työskentelyä jatkuu, ja on asiakkaiden kanssa sitäkin, mutta on mahdollisuus 

tämmöiseen erilaiseenkin toimintaan, niin kyllähän se tuo siihen... itse ajattelen 

sosiaaliohjaajana että minun työhön se tuo hirveän sitä tietoa siitä asiakkaasta ja hänen sen 

hetken tilanteesta, haaveista ja tavoitteista ja muuta koska se on tilanteena paljon 

vapautuneempi ja helpompi keskustella asioista. 

 

Puhuja 5 [00:26:00]: Aivan erilainen ympäristöhän se on kuin toimisto ja luonto. Ja vielä 

viimeinen kysymys: mitä ajattelette pienryhmätoiminnasta jälkihuollon nuorten kanssa? He 

ovat heterogeeninen joukko nuoria, mutta millaisia tavoitteita ryhmätoimintaan olisi 

asetettavissa? 

 

Puhuja 4 [00:26:23]:  Ite mietin semmoista että ehkä semmoinen erityisyyden poistaminen 

vois olla jos ajatellaan tässä niinku nepsy-ihmisissäkin. Vertaistuellinen merkitys varmasti 

tulisi siinä. Sitä ryhmätyöskentelyä on aika vähän tällä hetkellä meidän Rovaniemen 

jälkihuollossa, muutamien toiveena olis lisätä tämmöistä että saatais niitä nuoria mukaan 

myös ryhmätoimintaan. Vastasinko kysymykseen nyt? 

 

 

Puhuja 5 [00:27:07]: Kyllä, kiitos vastauksista. Ja Sanna voi varmaan jatkaa tästä. 

 



Puhuja 2 [00:27:12]: Kiitos Karoliina. Olipa mukava kun oli näin paljon tullut kysymyksiä, 

selvästi mielenkiinto on herännyt meidän pilotin toimesta. Täytyy kysyä vielä sellainen että 

mitä tää pilotti on muuttanut, miten green carea viedään nyt teillä eteenpäin tai mitä 

tapahtuu tästä eteenpäin? Onko yhteistyötä ja mitä siellä on ehkä tulossa? Kati, aloita sinä, 

minälaista tästä eteenpäin? 

 

Puhuja 3 [00:27:37]: No mä toivon että tämä jossain kohti jotakin poikii, että me myös 

jälkihuollon kanssa pystytään jatkossakin tekemään yhteistyötä, vielä ei olla mitään sovittu 

mutta itse olen kyllä kiinnostunut yhteistyöhön ja tämä viimeinen kysymyksin että tässä 

kohtaa oli yksiprosessi, mutta näkisin että tämmöinen toiminta pienryhmälle on täysin 

räätälöitävissä, ja teemoja löytyy paljon. Yhtälailla kunnan muutkin sektorit sitten 

mielelleen, että teen koko ajan eläinavusteista työtä. Oma päätyö on tuolla työnohjauksen 

puolella mutta siellä on eläimet mukana, mutta yhtä lailla sitten tämä muu green care, se on 

koko aika osa minun arkea eikä varmaan pois jää. 

 

Puhuja 2 [00:28:17]: Eli siellä palvelut jatkuu ja yhteistyömahdollisuudet mahdollisesti 

jatkuu sitten, tuo on kiva kuulla. Mites Kirsi, mitä on green care ja tämä pilotti muuttanut? 

Onko niistä tullut osa teidän toiminnan arkea? 

 

Puhuja 4 [00:28:31]: No varsinaisesti ei ole saatu ujutettua nykyisten resurssien puitteissa 

tämmösiä mutta niinku pienimmissä määrä niinkin että just kouluryhmistä puhuttiin niin nyt 

on tulossa ensi maanantaina on yksi semmoinen että lähdetään ihan nuotiolle pienen 

ryhmän kanssa käymään ja sillä lailla niin kesällä tietenkin ulkoilua ja puistossa käyntiä, 

tämmöistä, että se on varmasti paljon kiinni sitten ohjaajan omista intresseistä että 

minkälaisia... toki tilanteista että mitä asioita pitää hoitaa, mutta silleen jos on sellainen 

vapaamuotoisempi tapaaminen niin itse voin omasta puolestani sanoa että hyvin mielelläni 

lähden ulos ja kesäisin puistoon ja voidaan lähteä ulkoilemaan. Meillä on kuitenkin niin 

hyvät ulkoilumahdollisuudet tuolla jokirannassa ja muuta että... kyllä, toivoisin pystyväni 

enemmän ottamaan mutta ainakin ne mitä on mahdollista niin pyrin sujauttamaan sinne 

työpäiviin. 

 

Puhuja 2 [00:29:33]:  Hyvä. Yhden sanan kommentit nappaan vielä teille molemmilta, 

suosittelisitko tällaista green care -pilotointia ja yhteistyötä muillekin? Mites Kirsi? 

 

Puhuja 4 [00:29:44]:  No ehdottomasti. 

 

Puhuja 2 [00:29:46]: Ihana kuulla. Entäs Kati? 

 

Puhuja 3 [00:29:49]:  Kyllä, lämmin suositus.  

 

[recording ends] 


