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Talare 1 [00:00:06]: I mellersta Österbotten har vi genomfört ett pilotprojekt på en 

bondgård där vi hade med Rödsö Poro-Pirtti och mellersta Österbottens social- och 

hälsovårds samkommuns mentaltjänster för barn och unga och det här genomfördes i maj 

förra året. Vi hade myndiga unga, sex stycken som deltog i dagrehabiliteringsverksamheten 

och samma personer deltog i samma sex möten. De här ungdomarna kände varandra från 

förr. De hade varit klienter inom social- och hälsovården redan från förr. Syftet med det här 

pilotprojektet var att öva sig i sociala situationer, skapa en känsla av delaktighet, bilda en 

bra känsla och partnerskap med djur, och en slags befullmäktigande, empowerment, i 

allmänhet. Vad gjorde man då inom ramen för det här projektet?  

 

Nu försvann ljudet där lite grann.  

 

Vi fick bekanta oss bland annat med marsvin, med en härlig liten valp och andra djur, och 

under det här pilotprojektet så gjorde man dagliga sysslor med djur. Vi lärde oss att sköta, ta 

hand om djuren, vi diskuterade vad det handlar om när man umgås med djur och årets gång 

och de här olika årstiderna, hur det påverkade hur man är med djuren. I samband med våra 

möten med– våra fikastunder så diskuterade vi alldeles vardagliga frågor och även djupare 

frågor eller mer betydelsefulla frågor om livet. Nu så kan vi kanske ta med de här 

personerna som har stått bakom det här projektet. De kan kanske dela med sig av sina 

erfarenheter och tankar kring det här projektet. Varsågoda.  

 

Tack Heli, det var jättetrevligt att få höra den här presentationen och nu har vi Sofia [Todén? 

00:02:36] och Riikka Simpanen från Social och- hälsovårdssamkommunnen här som kommer 

att berätta om det här projektet lite närmare. Ja, om vi gör så att vad anser ni har varit de 

tre bästa framgångarna med det här projektet och Sofia, vill du börja? 

 

Oj, det var en svår fråga så här inledningsvis, men vi på Rödsö Poro-Pirtti upplevde att det 

som var bäst var att vi fick den här första kontakten. Det som var viktigt var att vi fick en 

känsla av trygghet eller vi blev trygga i det att vår produkt räcker till. Jag var lite tveksam i 

början och undrade om vi hade tillräckligt med material, men det var ett genombrott när vi 

insåg att det räcker som det är, den här produkten som vi erbjuder. Sedan när jag tittar på 

det här ur mitt eget perspektiv så kan jag säga att jag lärde mig det att det här handlar inte 

om någon rocket science utan man ska gå ganska sansat i lugnt tempo framåt och fokusera 

på vad deltagarna vill ha och vad de är ute efter och hitta en gyllene mellanväg här. Som 

tredje framgång kan jag kanske bara konstatera att hela den här perioden var alldeles 

fantastisk och fin. Man fick en jättetrevlig, varm känsla alltid när vi fick träffa de här 

deltagarna. Det är ju jätteviktigt att ni har fått en så bra känsla av allt det.  

 



Riikka, vad säger du? Vilka tre faktorer vill du lyfta fram som de viktigaste 

framgångsfaktorerna?  

 

Ja, det första var kanske det att den här samkommunen stod för transporterna för att det 

här stället finns lite utanför staden, en bra bit från var de här klienterna bor så det är inte 

lätt att ta sig tid och största delen har inte ens en egen bil så det var kanske viktigt just att 

social- och hälsovård samkommunen stod för transporterna dit. Sedan en bra handledning 

var viktig. Trots att det var ett pilotprojekt och för första gången som Sofia och Raija-Leena 

var med så var handledningen bra och trygg och det var lätt för de här unga att vara med i 

den här verksamheten. Sedan tänker jag som så att det som unga skrev i sin respons var det 

att alla upplevde att de hade lärt sig någonting nytt och att det var avkopplande verksamhet 

och att de upplevde att de blivit hörda och att de kunde glömma bort sina egna bekymmer 

ett tag. Det är jätteviktigt att bli hörd och kunna dela med sig av sina bekymmer och tankar. 

Du nämnde det här att det var samkommunen som stod för transporten.  

 

Var ligger det här Rödsö Poro-Pirtti? Vilket avstånd pratar vi om?  

 

Det är väl ungefär sju kilometer, tror jag?  

 

Ja, från centrum är det väl sex och en halv. Sex-sju kilometer från stadens centrum. En av 

våra deltagare hade bil. De övriga hade inte alls någon egen bil så att då fick de ta del av den 

här gratistransporten.  

 

Bra. Riikka, du nämnde det här med handledning och att det var också viktigt och bidrog till 

ett väl lyckat resultat men Sofia, vilka övriga element var bra och varför valde ni just de 

element med i projektet?  

 

Jag har tänkt som så att jag vet att den här närheten till djuret och att skapa kontakt är 

otroligt viktigt. Att skapa en närhet och en kontakt och jag tror att alla håller med om det. 

På det sättet kan man lite glömma den egna vardagen. Man vet ju själv också att trots att 

man kanske har bråttom så när man går och ger mat åt djuren på morgonen så stannar 

tiden upp och man glömmer allt annat. Man är närvarande och det var jätteviktigt att vi 

kunde ta med det här som ett element och att man är tillsammans med djuren och skapar 

en kontakt med dem. Sedan försökte vi se till att innehåller var sådant att det fanns också så 

kallade lätta delar med när det gäller att vara tillsammans med de här djuren. Det handlade 

till exempel bara om att hålla valpen i famnen i en timme och bara vara, helt enkelt. Sedan 

rutinerna förstås var också viktiga. Först var det lite spännande. Vi tänkte att är det kanske 

tråkigt att det handlar så mycket om rutiner, men sedan kom vi fram till att det snarare är 

tvärtom och att rutiner är viktiga och det ger trygghet och en känsla av framgång när man 

inser att man lyckas och kan det som man ska göra. Sedan gav vi också utrymme för 

växelverkan, ömsesidig växelverkan. Vi ville inte heller blanda oss för mycket i det utan gav 

fria händer för de här ungdomarna. Till exempel sa att "vill du ha gjort det här för... vill du gå 

nu med person C och gå och visa vad man ska göra?" Det handlade om samarbete och 

samverkan också mellan de här deltagarna. Det var också viktigt.  



 

Du nämnde många element här, green care-element. Du nämnde rutiner, djur, en viss 

skräddarsydd verksamhet delvis. Hur lätt var det i det skedet då ni planerade den här 

piloten att hitta de här rätta elementen genom vilka man skapar den här klientrelationen. 

Sofia?  

 

Jag skulle säga som så att min mamma Raija-Lena, som är med här som en annan deltagare, 

har många års erfarenhet från den psykiatriska hälsovården och för henne var det ganska 

klart och tydligt och hon hade bra kompetens i de här frågorna. Jag var mer osäker på hur 

man skulle gå till väga, men det hela gick ju jättebra och vi kunde fundera på de här frågorna 

tillsammans så att vi hade inga större svårigheter egentligen. När vi lärde oss känna de här 

människorna så– ju bättre vi lärde känna dem, desto mer utrymme vågade vi ta, så att säga, 

och att det här projektet utvecklades under resans gång hela tiden i takt med att vi lärde 

känna de här människorna.  

 

Riikka, hur ser du på det här att definiera mål? Var det lätt att komma överens om de här 

målen och vilka mål man väljer ut?  

 

Ja, det här mötet med Martta, Heli, Sofia, Raija-Lena, Mig och Nina Ojala, det här 

förhandsmötet, så– på det mötet tyckte jag att vi redan ganska bra gick igenom de här 

viktiga sakerna. Raija-Lena hade gedigen erfarenhet från den psykiatriska hälsovården och 

det hade vi stor nytta av. Precis också för Sofia var det en trygghetsfaktor, att hon visste att 

här har vi med en person som har många års erfarenhet av de mentala hälsofrågorna så det 

skapade en väldigt naturlig miljö och växelverkan mellan oss. Vi hade inga individuella mål 

för de här unga utan det handlade mer om att de gör saker tillsammans och trots att de här 

unga kände varandra från förr så interagerade de kanske inte nödvändigtvis så mycket med 

varandra utan handledning och det var någonting vi ville satsa på så att de skapar band 

mellan varandra också utan en handledare. Det hände faktiskt ganska naturligt.  

 

Det låter väldigt bra att de har blivit så pass självständiga och att det har varit så 

framgångsrikt. Det här antalet gånger, sex stycken träffar, var det lämpligt för den här 

gruppen eller hur ser ni på det här och också på den här perioden?  

 

Jag tyckte det här var idealet, att vi hade en gång per vecka. Om det blir för mycket så blir 

det för belastande så en gång per vecka och sex gånger och att man då är tre timmar per 

gång ger goda möjligheter. 

 

Hur är det ur företagarens synvinkel då med den här indelningen?  

 

Jag håller med om det, att jag tar inte ställning till hur de unga orkar och hur de mår på det 

viset, men det här med besök för en gång i veckan, det passar också vår vardagsrytm 

eftersom vi också har annan verksamhet så då får jag också utrymme för annan verksamhet 

om de kommer en gång i veckan och också den här längre tre timmar var bra. Det var 

lämpligt för det som vi kan erbjuda i arbetsväg per dag. Om det hade blivit längre pass så 



hade vi haft en hel del att fundera på faktiskt för att få in mycket program, men det var 

riktigt bra med det här tre timmar. Ja, så då fick man integrera klienterna också i det verkliga 

arbetet.  

 

Ja, det som var viktigt var ju att man alltid avslutade med att fika tillsammans. Alla kanske 

inte ville dricka kaffe, men man samlades åtminstone och kunde prata om ett och annat och 

kanske också lyfta fram större frågor som kommer fram genom djuren, men man fick som 

lugna ner sig och inte hoppa direkt i taxin efter att ha jobbat klart.  

 

Jag ser att det finns en fråga här, att på vilken tid på dygnet och hur lång tid tog det här 

besöket?  

 

Alltså, tre timmar per gång och var det från klockan ett till fyra?  

 

Jo, så var det. På eftermiddagen alltså. Man åt lunch någon annanstans först då och sedan 

kom man dit. Det här var en bra tid alltså för ungdomarna att komma.  

 

Fanns det utmaningar i det här? Hurdana utmaningar och hurdana lösningar hade ni på det? 

Hade ni någonting sådant Riikka?  

 

Corona förstås. Pandemin var en utmaning. Vissa var kanske lite rädda för att delta på grund 

av det, men det var ändå ingen som uteblev på grund av Coronan och det var en som mådde 

så pass dålig psykiskt så den personen inte kunde komma och vara på plats hela tiden, men i 

början när den här personen var med så fick den här personen en panikattack, men det var 

andra gången när Raija-Lena och Sofia var där och Raija-Lena kunde ta hand om det genast 

och tog den här klienten med sig och de började göra någonting annat så att det här gick att 

ordna och det ordnades upp och behövde inte avbryta besöket heller. Det var bra att där 

fanns någon som hade lite expertis. Några andra utmaningar hade vi nog inte.  

 

Coronapandemin har förstås varit en utmaning för oss alla, men hade du någonting, Sofia, 

som var utmanande?  

 

Egentligen inte. Utmaningarna var kanske sådana som hade att göra med personlig 

utveckling för var en och, och det försökte vi ju stötta och vi fick också en del genombrott 

under den här piloten, men inte från vår sida tyckte jag att vi hade några utmaningar. Så att 

allting gick bra? Jo, allt gick riktigt bra. Vi hade också en hjälpledare, vår yngsta som är tre-

fyraåring var med ett par gånger och det var ganska trevligt. Vi kan väl säga att det var ett 

bra tillskott någon gång, men sedan när det här barnet började ta för mycket utrymme 

började vi märka att det inte är så bra. Barnet är med kanske när vi fikar och så vidare, men 

när man jobbar ute så är det ju en bra modell för de andra som kan visa hur man är med 

djuren och ett barn som aktivt kontaktar de här unga.  

 

Det var ju trevligt också med en sådan här inlärningsgrej för företagaren, att ni såg när det 

passar med en sådan här liten hjälpreda och när det inte passar. Men Riikka, om man tänker 



på er övriga verksamhet, hur skiljer sig det här från ert övriga arbetet och vilken är den stora 

skillnaden?  

 

Vår grundläggande verksamhet är ju av en helt annan typ. Där har vi inga djur med, men när 

det– ja, förstås, i gruppverksamhet kanske vi går ut i naturen någon gång och så, men det 

grundläggande arbetet består av helt andra saker än det här. Det blir mer individbetonat 

också i grupp. Det här var andra gången som vi var med. Vi var också med i tidigare projekt 

och därför kom vi med i det här för att det var en bra erfarenhet och så ville vi ju också att 

andra ungdomar skulle få motsvarande erfarenheter. Vi tyckte att det är bra tillskott till vår 

verksamhet att ha sådana här korta snuttar och korta projekt som inte förbinder oss till 

exempel för hela året utan att det är bara en kortare tid. Det är en bra tilläggsverksamhet 

och vi kommer gärna med framöver också om det finns utbud.  

 

Ser ni om det är några förändringar? Har ni någonting ni funderar på med tanke på 

fortsättning inom green care?  

 

Kanske medvetenheten har ökat och intresset har ökat bland de anställda. Det är svårt att 

säga om det har synts i de ungas vardag på lång sikt, men själv vill jag nog upprätthålla det 

här och följa med om det finns några projekt som man kan gå med i och på det sättet har 

man blivit mer intresserad och medveten om att det här finns.  

 

Sofia, hur har det varit hos er efter pilotprojektet? Har green care-verksamheten 

framskridit? Har ni fått några nya infallsvinklar?  

 

Green care var ju hos oss någonting som lite har spökat i våra tankar redan sedan vi startade 

verksamheten så att det här projektet kom väldigt lämpligt för oss. Då kunde vi ta våra 

första steg. Samarbetet var stabilt och vi hade lite förändrad veckorytm nu, eller har numer 

en lite annan veckorytm så vi kanske inte har möjlighet att erbjuda det här året om utan för 

oss passar det också med lite säsongbetonat green care eftersom vår verksamhet är så 

säsongsbetonad. Det kanske inte riktigt passar som året om-verksamhet därför, men ibland 

har vi mer utrymme i kalendern för sådan här verksamhet.  

 

Det är också bra att ni har kommit på den tanken också, att det finns vissa perioder när ni 

kan erbjuda det här. Det verkar som om ni varit nöjda med hur pilotprojektet har 

framskridit. Skulle ni kunna rekommendera det här för andra också, att testa den här typen 

av verksamhet. Vad säger ni?  

 

Jo, absolut, och med låg tröskel kan man ju gå med. Jag var själv osäker på om vår miljö 

skulle vara tillräcklig, men det lönade sig absolut att gå med och tröskeln är inte hög.  

 

Hur ser du, Riikka, från Social och- hälsovårdssamkommunen på det här?  

 

Jo, först var vi ju med i naturprojektet där vi var på häststallet och det här var det andra. 

Båda är god erfarenheter så vi är gärna med också framöver om det är möjligt och jag 



rekommenderar för alla att gå med för vi har fått goda erfarenheter och i det här 

pilotprojektet var det ju trevligt att det fanns små djur för hästar är stora för många och det 

kan vara lite skrämmande. Till exempel när de fick hålla i marsvinen och klippa deras klor 

och så vidare så var det ganska rörande att se hur de unga njöt av det.  

 

Vad säger du Sofia? Riikka nämnde de här marsvinen som var lite speciellt och Heli sa att ni 

haft någon hundvalp och renar och annat. Vilka djur har ni haft där?  

 

Ja, vi har renar, getter, katter och nu har vi också en egen hund i dagsläget, men då hade vi 

inte någon egen hund så vi hade lånat in en valp av min kusin. Men getterna har vi använt 

också med barn. Renen är ett lite större djur och det finns lite risker med det, men getterna 

har blivit en hit. Också katten och det här att mata katten blev den del av verksamheten. 

Man märkte att det fanns kattmänniskor bland klienterna. Oftast var det så att i sociala 

medier så var det kattbilderna som dominerade och inte renbilderna.  

 

Ja, katten var viktig och så var det trevligt att ni hade marsvin som var lite annorlunda. Det 

var ju trevligt. Det som jag glömde säga tidigare, som också var viktigt, var att vi tog foton av 

djuren och så delade vi dem med varandra i telefon. Det tyckte de om så de hade de ett 

bestående minne av det. Lite om kunderfarenheten.  

 

Utöver verksamheten och fotograferingen så nämnde ni att det fanns en del [?? 00:23:38] 

och Riikka sa att ni hade goda erfarenheter av klienterna. Kan ni berätta lite om vilka 

förväntningarna från klienternas sida var och hur uppfylldes dem? Hur uppfyllde man alltså 

målen på det sättet? Kan du börja Riikka?  

 

Den här enkäten vi gjorde efteråt– och de unga svarade att de blev hörda, de fick föra fram 

sina tankar, de fick glömma sina bekymmer och problem. De var avslappnade, de lärde sig 

någonting nytt och miljön var trevlig och det var också bra handledning. Alla har sagt att de 

gärna skulle delta på nytt i verksamheten. 95% sa att det var en lämplig tidpunkt på dagen.  

 

Det var ju trevligt att ni fick så bra respons. Sofia, hur ser du på det här med 

måluppfyllelsen?  

 

Vi visste förstås inte vilka personliga målsättningar de hade, men via responsen fick vi ju 

höra att det var mitt i prick, att det inte fanns några större– nu frös bilden. Tyvärr, tolkens 

bild frös för en stund.  

 

…men det som är viktigt är att man blir hörd och alla kanske inte hade behov av att tala, 

men de fick också åtminstone möjlighet. Här fanns också ett par andra kommentarer: Det 

var avslappnande och trevligt att man gick långsamt framåt och det var avslappnande, 

trevlig diskussion. Jag upplevde många positiva känslor och det var härligt att få vara ute i 

naturen.  

 



Härliga kommentarer har ni fått faktiskt av era klienter så det ser ut som om ni har nått 

målen. Riikka, jag kan inte låta bli att fråga – när du nämnde att personalen har fått mer 

information och kanske kommit lite bättre in i det här med green care, hur var det med 

personalen? Var de med och i vilken utsträckning i så fall och hur mådde de bättre också 

efter besöken i Rödsö?  

 

Det var så att jag och Nina hade huvudansvaret och vi var med på den här första och sista 

gången och en gång har de andra handledarna också fått vara med. Det ville de gärna. Jag 

tror det var den tredje gången som vi hade andra handledare med bara av eget intresse och 

alla ville vara delaktiga på något sätt i den här verksamheten. Å andra sidan så hade det 

varit trevligt att vara med varje gång så där ur egen synvinkel, men vi tyckte att det också är 

viktigt att vi inte är där för att vi är de som de unga känner och de tyr sig lätt till oss och då 

går all växelverkan via oss och därför var det viktigt att vi inte var på plats även om man själv 

kanske velat vara där.  

 

Precis, men det var trevligt att ni fick uppleva det här själva och se hur det går. Det fanns 

tydligen mycket intresse, men vi får hoppas att samarbetet fortsätter också. Hur ser ni på 

det här med egna förväntningar inom organisationen eller företaget? Sofia har sagt några 

gånger att ni har också konstaterat att den här servicen fungerar och tillfällena var bra och 

så vidare, men hur var det med förväntningarna? Uppfylldes de?  

 

Jo, absolut.  

 

Vad var det bästa?  

 

Det var väl nog att vi vet nu att vi kan ta in det här i vår verksamhet och att den fungerar 

som sådan att man behöver inte utvidga till någon djurpark utan det räcker med de djur vi 

har. Också med den egna verksamheten så– vi vet ju att vi är vettiga människor som kan 

vara också tillsammans med specialbarn och unga, men det var bra att vi fick prova på och vi 

lärde oss också nytt via det.  

 

Nu låter det som om klienterna – social och- hälsovårdspersonalen och Sofias företag – har 

njutit av det här pilotprojektet, men hur är det med organisationens förväntningar, 

uppfylldes de? Vad var bäst, Riikka? Har ni funderat på det i er organisation?  

 

Kanske det att det också fanns annan typ av green care-verksamhet. Vi köper två typer av 

green care-produkter och det här var ett bra tillägg och det skulle vara trevligt om det fanns 

också annat än häststall så att det finns tjänster man kan köpa.  

 

Så ni fick en ny erfarenhet och en lite annan synvinkel på det hela. Tack så mycket till er två. 

Nu ska jag vända mig till Carolina som är chattansvarig. Nu ska jag låta Carolina säga om det 

har kommit några frågor från publiken och vad som händer i chatten. Dra er inte för att 

skriva in frågor i chatten så kan vi i slutet av diskussionen lyfta fram dem och man kan också 



skriva frågor på svenska så översätter vi dem. Men hur är det Carolina, har vi fått några 

frågor?  

 

Nej, i själva verket har det kommit in bara en fråga en så länge och den var på svenska, men 

på finska kan jag säga att det handlar om vilken var målgruppen här?  

 

Det var 18-25 åriga unga vuxna som har problem med att hantera vardagen eller sådana här 

funktionsmässiga problem.  

 

Så det var alltså era klienter från socialsidan. Om det kommer fler frågor– nu kom det en 

fråga till där Carolina.  

 

Ja, hur kan man vara med i ett pilotprojekt? 

 

 Ja, det här var en fråga som kanske riktas till de som arrangerade projektet. Om vi tänker på 

de här piloterna så inom projektet så är de avslutade nu, men det är bra att kolla med green 

care och social- och hälsovårdssamkommunerna och sådant där för att se om det finns 

någon som jobbar med produkt- och serviceutveckling och se om man kan komma med. I 

EU-projekten finns det ofta sådana här pilotprojektmöjligheter och då kan man komma 

med.  

 

Sedan ska vi ta några snabba kommentarer av Sofia och Riikka. Hur kom ni med i det här? Vi 

var med i ett tidigare projekt, men nu kommer jag egentligen inte ihåg varifrån jag fick den 

här information. Den kom per mejl eller någonting, men det här projektet var, liksom, en 

fortsättning på projektet vi hade tidigare och då har vi fått komma med på någon mejllista, 

tror jag. Jag minns inte riktigt faktiskt.  

 

Det var alltså via något nätverk som ni redan är med i. Hur var det med Sofia, hur kom ni 

med?  

 

Martta Ylilauri tog kontakt. Jag hade varit med på hennes utbildning någon gång tidigare så 

att det var en människa jag kände. Jag kände igen henne till utseendet, så att säga, men så 

ringde hon och frågade om det finns intresse hos oss för att söka till det här projektet och 

att vi skulle vara ett lämpligt objekt eftersom vi har mindre djur. 

 

Det här visar ju att befintliga nätverk och kontakter har varit i nyckelställning och att man på 

det sättet kommit med i det här pilotprojekten 

 

 

 

[recording ends] 


