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Intervjuare 1 [00:00:05]: Men Satu Välijärvi från Uleåborgs yrkeshögskola som har varit med 

i vår verksamhet, [?? 00:00:13] verksamhet och har bekantat sig med pilotprojekten där 

uppe i norr. Berätta lite om det här distans pilotprojektet och vad det egentligen handlar 

om. Satu. 

 

Talare 1 [00:00:26]: Tack Sanna. Alldeles kort om Uleåborg och norra Österbotten. Vi har 

genomfört tre pilotprojekt inom ramen för det här projektet. Vi hade väldigt många fler som 

var intresserade men på grund av covid så kunde v i inte genomföra våra pilotprojekt på 

vanligtvis. Men Satu Kumpulainen kom på idén om att trots coronaläget så kan vi kanske 

hitta nya sätt att genomföra pilotprojekt och då kom vi på det här med distans 

pilotprojektet. Och vi hade dagisgrupper som kunde. Det ena var en musik dagisgrupp som 

vi får höra mer om alldeles strax och sen det andra var ett dagis från Helsingfors. Målet eller 

syftet med projektet var att bekanta de här barnen med landsbygden och landsbygdslivet 

och på det sättet ge de nya erfarenheter. De här barnen som deltog var sex sjuåringar och 

deras dagisledare fanns med också. De här daghemmen fanns i [?? 00:01:48] och 

Helsingfors. Så det vill säga två helt olika miljöer. O ena sidan en storstad där speciellt 

coronaläget ställde till det och gjorde att barnen inte kunde ta sig ut och besöka gårdar, 

lantgårdar eller naturen, kanske på sätt som i vanliga fall. Sen har de också ett 

resursproblem som gör att de här barnen inte kan gå och bekanta sig med djuren, djurlivet. 

Och sen Ylivieska är en liten stad, mindre stad mitt i landsbygden. Men också där finns 

många olika barn och familjer med olika möjligheter att komma i kontakt med landsbygden 

och landsbygdslivet. Det här pilotprojektet genomfördes med hjälp av Google Meet som 

livestream direkt från det här fårstallet eller gården. Och vi visade video inslag och 

förklarade då vad som försiggår och händer. Det handlade bland annat om fårens liv. De 

visade en video där man klippte får. Så berättade man om hundar, fårhundar och deras liv. 

Det finns också hästar och ponnyer på gården och de berättade vi om och visade hur de har 

det. Och sen berättade om olika arbetsredskap som finns på gården och som man behöver 

där. Sen hade barnen också möjlighet att ställa frågor. Aa, fick svar på sina frågor förstås 

också. Sen skickade vi pysselpaket till de här daghemmen med relaterat material bland 

annat tovningsull och med anvisningar om hur man kan börja tova och pyssla på olika sätt 

med det här materialet. Här på bilderna så ser ni, här nere. Där har vi Satu Kumpulainen 

med sin bror Sami. Satu berättar och Sami filmar och bandar in ljud. Och där på den här 

högre bilden så ser ni sen hur det ser ut på skärmen. Men Satu och Jenni, varsågoda, ni får 

berätta om era erfarenheter. Hurdan erfarenhet var det egentligen?  

 

Intervjuare 1 [00:04:21]: Tack Satu Välijärvi. Du gav en bra beskrivning av det här 

distansprojektet. Hurdant projekt det var. Jenni Jyrinki och Satu Kumpulainen, varsågoda. 

Välkommen med och berätta lite närmare om hur såg det ut ur er synvinkel och vad gjorde 

ni egentligen? Jag har en fråga här. Hur samlades de här barnen? Det här är ett helt nytt 

koncept som ni har gjort, så hur samlades de här barnen och Satu, ni fanns där i företaget 



och Jenni berätta lite grann där hur gjorde ni där på musikdagiset, hur samlade ni barnen vid 

datorn? 

 

Talare 2 [00:05:07]: Här på daghemmet så har vi tre olika grupprum och en stor 

gymnastiksal vi öppnade upp dörrarna så att vi kunde få ett stort utrymme dit alla rymdes. 

Och sen hade vi via Goggle Meets kontakt med lantgården och visade bilden på väggen med 

videoprojektor och fick också ljud via högtalaren så att alla kunde följa med vad som hände 

där på gården. 

 

Intervjuare 1 [00:05:39]: Härligt. Det låter ju som ett bra arrangemang. Tekniken fungerade 

väl också helt bra? 

 

Talare 2 [00:05:45]: Ja. Det gjorde det.  

 

Intervjuare 1 [00:05:48]: Tack Jenni. Satu, vad säger du? Ni fick ta tekniken dit till själva 

gården, dit var djuren fanns. Vad säger du? 

 

Talare 3 [00:06:00]: Ja, jag och min bror som är VD för spinneriet eller var ansvarig för 

tekniken och hela kamerautrustningen. Vi använde mobiltelefonen för att spela in och det 

sen streamade det via Google Meet till barnen med minimala investeringar egentligen körde 

vi igång med detta kan man säga. Med existerande teknik. Men det hela fungera alldeles bra 

via övervakningskameror så kunde man titta på bilden, mer större bild. Men sen när vi hade 

våra diskussioner med daghem så de gjorde vi eller genomfördes med hjälp av en smart 

telefon och dess videofunktion och kamerafunktion. Jag hade inte hörlurar på själv men jag 

hade en liten trådlös mikrofon och små hörlurar, alltså såna här snäckhörlurar. Jag hörde 

barnen men jag såg inte de på det sättet som jag till exempel gör idag. Men däremot så 

kunde Sami se barnen också via sin kamera och så vad som hände där på daghemmet. 

Samarbetet var flexibelt och bra. För det var ju en livestream så att det ena var örat och det 

andra var ögat av oss två.  

 

Intervjuare 1 [00:07:43]: Härligt samarbete. Öga och öra samarbete. Så ni var två som var på 

den sidan och hur många handledare hade ni på dagiset? 

 

Talare 1 [00:07:58]: Vi är nio ansvariga pedagoger på daghemmet. Och tidigare sades det ju 

att barnen var sex till sjuåringar. Det är alltså förskolebarn och 14 stycken hade vi förra 

våren förskolebarn. Och vi ville egentligen gen den här möjligheten för alla barn på 

daghemmet att ta del av det här så att sammanlagt så handlade det om ett 60-tal barn som 

var med och lyssnade och tittade på den här sändningen. 

 

Intervjuare 1 [00:08:29]: Härligt. Ett stort gäng och alla rymdes bra. Vad var det som gjorde 

det här möjligt? Vilka är de tre punkterna, bästa punkterna som ni skulle lyfta fram? Vad var 

det som möjliggjorde detta? Satu Kumpulainen, berätta du först om de tre poängerna som 

var viktigast för er. 

 



Talare 3 [00:08:49]: Ja. Först var det säkert det att ramverket var på plats. Vi hade 

kompetens här på vår egen gård och kunde erbjuda och testa den här möjligheten. Vi har ju 

hållit på en lång tid här på vår gård och hållit på med olika typer av grupper och 

verksamheter och de här förskolebarnen valdes med i det här projektet. Sen hade vi ju den 

här Helsingforsgruppen med också. Den finns inte med hör idag men de deltog också och de 

bidrog med många fina tankar om vad de vill veta och se om landsbygden som vi kunde sen 

bygga vidare på. Så att vi hade ett aktivt samarbete med daghemmen och det var otroligt 

viktigt. Och här vill jag bara tacka till exempel [?? 00:09:41] och [?? 00:09:44] projektet så 

att vi kunde hitta den kontakten och de rätta personerna som vi kunde skapa kontakt med. 

Och vi hade som sagt ett riktigt bra samarbete just till exempel med [?? 00:09:54]. så det var 

kanske det viktigaste från oss. 

 

Intervjuare 1 [00:09:59]: Aa, det var många bra poäng. Tidigare erfarenheter och 

samarbeten nämnde du som viktiga poäng. Jenni vad säger du ur musikdaghemmets 

synvinkel? Vad var de tre viktigaste punkterna för er för ett framgångsrikt genomförande? 

 

Talare 2 [00:10:18]: Vi körde igång med ganska små tekniska resurser men vi lyckades ändå. 

Dator eller datorer, videoprojektor hade vi på plats och högtalare, så det var det här 

tekniska ramverket oh de lyckades bra med det. Sen den här får livesändningen kom som på 

beställning. Vi hade nämligen funderat hela våren på ett gemensamt tema för dagiset och så 

kom vi fram till temat, djurens vår. Och i samma veva så damp det ner ett meddelande på 

det här och vi nappade på det genast. Vi har ingen tidigare erfarenhet av den här typen av 

samarbete men vi är väldigt ivriga på att lära oss nytt och prova nya saker. Så att det här var 

en bra erfarenhet och kanske det som jag vill lyfta fram. 

 

Intervjuare 1 [00:11:19]: Ja, det är alltid bra att vara ivrig och ha den här viljan att testa på 

nytt. Men jag tar kanske fasta på det, det här temat som ni hade valt ut, djurens vår, och 

hittade ett bra pilotprojekt. Satu, där på fårgården, hur kunde ni identifiera de här green 

care elementen, de rätta elementen som ni kunde svara på daghemmets behov och varför 

valde ni just de element?  

 

Talare 3 [00:11:51]: Det kanske är lite mer utmanande att fundera på de så här på distans, 

men jag tror att jag funderade i de banorna eller hur? Jag var för distans då det var ju 

uttryckligen på grund av corona läget och restriktionerna och det faktum att dagisgrupperna 

inte kunde besöka oss. Om det inte hade funnits restriktioner så hade de ju kunnat komma 

men att nu var det inte möjligt, så därmed så blev det distans istället. men landsbygden, 

naturen, att röra sig i naturen, att jobba med djuren, det var nånting som vi ville visa för 

barnen och berätta om. Och jag tror att det var en absolut en ny erfarenhet för många i 

Helsingfors och säkert också i [?? 00:12:41] så att vi kunde komplettera det hela med att till 

exempel de här olika materialen som vi skickade till daghemmen. Tovningsull och olika typer 

av pysselmaterial och färdiga anvisningar som vi skickade då till de här daghemmen som 

sagt. Och det var inte bara livestream utan det utvidgades sen. Och det är ju upp till de här 

handledarna hur mycket de vill bygga vidare på den här verksamheten. Och jag hörde att på 

båda ställen så var man väldigt ivriga och sen påverkade det som de fick ta del av via 



streamen så påverkade deras lekar där på dagis. Till exempel hur de lekte ute på gården. 

Och sen hela till exempel känslan av ull och att jobba med händerna och pyssla, det var olika 

fina element som kompletterade det här projektet. Det ingick inte i själva 

projektkostnaderna utan vi bjöd det här gratis till de här daghemmen, för att vi ville ge de 

möjligheter att få olika vinklingar på det hela. 

 

Intervjuare 1 [00:14:10]: Det här låter alldeles fantastiskt. Det har varit många sinnen i bruk 

och det hela har sen också blivit en del av lekarna som man leker på daghem så jag kan inte 

låta bli att fråga om den här pysselsidan. Paketet kom från Satu och fina material och bra 

anvisningar och sen började ni genomföra det hela med barnen. Gick det till på det här 

sättet? 

 

Talare 2 [00:14:34]: Ja. Absolut. I det här paketet som Satu skickade till oss så fanns ull för 

tovning och tråd, järntråd som man kunde pyssla med. Och våra förskolebarn började sen 

komma på olika idéer om vad man kan göra med det. Och Satu kom med också tips på vad 

man kan göra av det här till exempel järntrådet och hur man kan bygga vidare på. Barnen 

blev jätte ivriga på det och kom på olika saker vad man kan göra av dem. Till exempel olika 

figurer som blev riktigt personliga och skojiga och sen förde vi det hela ett steg vidare och 

gjorde en liten animation av det hela. Så att och tog bilder på dem. Och hittade på historier 

och rim och ramsor och vi har mycket musik i vår dagliga verksamhet här på daghemmet. Så 

det hela började så att säga spinna vidare ett alldeles fint sätt. Och sen fanns där också små 

sax eller såna här som redskap som man använder när man klipper får och det kunde de 

också få prova på.  

 

Intervjuare 1 [00:15:53]: Och det är ju rent av produktinnovationer som ni har kommit på. 

Härligt. Jenni, ni hade fina pysselstunder och digitala animationer och annat. Satu, har du 

fått ta del av de här bilderna?  

 

Talare 1 [00:16:17]: Det blev ett kontinum på det sättet. Nej, jag har inte sett de här 

filminslagen men vi sa att vi kunde fortsätta den här typen av verksamhet i fortsättningen. 

Det här hela kom igång väldigt snabbt på väldigt kort varsel så jag tror att det var rätt 

utmanande för de här daghemmen att få det med i den dagliga verksamheten. Men inom 

ramen för de här tidsramen så gjorde man det. Och sen konstaterade vi att vi kunde ha ett 

längre projekt. Ett projekt som pågår en hel termin med olika årstider och att samma grupp 

skulle få följa med till exempel förskolebarn, förskolegrupp, så att de skulle få ta del av det 

under hela sitt förskoleår. 

 

Intervjuare 1 [00:17:09]: Det här låter ju alldeles fantastiskt. Jenni, det är också ert önskemål 

att få hålla på med det ett helt år och hur många gånger tror du eller tycker du vore bra att 

vara i kontakt och titta eller besöka? 

 

Talare 2 [00:17:30]: Ja, det här var faktiskt ganska fullspäckat, det var tre måndagar efter 

varandra, de här livesändningarna. Tre veckor i rad. Och sen diskuterade vi de här på 

daghemmet att det vore säkert helt bra att ha ett helt projekt som pågår ett helt år eller en 



hel termin för att oftast så vill vi ju gärna välja ut ett tema som vi håller sen på med och för 

framåt under en längre tid på till exempel månadsnivå. Och sen brukar vi alltid hålla på med 

ett visst tema. Så det vore jätteintressant att till exempel köra igång med den här typen av 

pilotprojekt i augusti när vi kör igång en ny termin eller ett nytt läsår, så att vi kunde till 

exempel en gång i månaden ha den här typen av livesändning. Antingen på distans eller att 

man besöker stället på plats. Så att hade inte corona, covid strulat till det hela så hade vi 

säkert haft fysiska möten. Och det vore ju jättefint att få besöka de här gårdarna.  

 

Intervjuare 1 [00:18:40]: Vi får hoppas att det här blir möjligt i framtiden. Hur långa var de 

här livestreamen med barnen, de här sessionerna? 

 

Talare 3 [00:18:52]: De här livestreamen var 20 minuter var. Och under de här tre gångerna 

så hade vi både förhands inspelat material och livestream. Och vi testade lite grann vad 

barnen tyckte var intressant och hur länge de orkar koncentrera sig. Till exempel ett 

färdiginspelat inslag om ponny skötsel, så barnen tyckte kanske att det var lite för långt och 

att det var lite tråkigt. Och kanske 20 minuter var det som var tillräckligt långt. För det kan 

vara väldigt fullspäckat med information och väldigt mycket olika saker som man hinner gå 

igenom på 20 minuter så att det får kanske inte vara längre än det. Och sen ska man också 

ha utrymme för frågor och annat så att kanske 20 minuter skulle jag säga att är en bra 

tidsram. Och sen hade ju handledarna eller dagisledarna fria händer där de fick bestämma 

hur mycket man bearbetar det hela sen efteråt och diskuterar. Och alldeles otroligt fina 

frågor ställde de här barnen och de var jätteintresserade av allt. 

 

Intervjuare 1 [00:20:16]: Härligt att barnen är intresserade. De här 20 minuterna, var det här 

lämpligt för er i dagiset? 

 

Talare 2 [00:20:24]: Jo, det var det. Riktigt lämplig tid. Längre än så här får det nog inte vara 

för att intresset ska kunna upprätthållas så man kan koncentrera sig från början till slut. Så 

vi upplevde att 20 minuter var bra. 

 

Intervjuare 1 [00:20:38]: Fanns det utmaningar ni upplevde och hur löste ni dem under 

pilotprojektet? Kommer du Jenni på nånting? Var det nånting med det tekniska som var 

utmanande eller nånting annat? 

 

Talare 2 [00:20:51]: No, egentligen inte. Jag har försökt fundera på det här men inga större 

tekniska problem hade vi, utan tekniken fungerade bra. Så jag kommer inte på att vi skulle 

haft några större problem. 

 

Intervjuare 1 [00:21:06]: Det låter bra. Att ni inte haft några utmaningar kring det. Och Satu, 

hade ni nånting? 

 

Talare 3 [00:21:16]: Det var en gång vi hade lite problem med ljudkvaliteten härifrån men 

jag tror inte att det störde helheten så mycket. Och med [?? 00:21:28] dagiset fungerade 

allting riktigt strålande. De hade också sett till att kontakten alltid fungerade och så vidare. 



Men om man fortsätter med sån här verksamhet så är det bra att komma ihåg att vi med 

den andra gruppen hade en begränsning från arbetsgivarens sida att vilka personer får 

använda arbetstid på det här och när den personen då insjuknade så fanns det ingen annan 

som kunde koppla upp till oss. Så då kunde barnen inte vara med en av gångerna. För att det 

var ingen annan som hade fått anvisningar om hur man får på den här kontakten. Så det var 

lite synd. Så att börjar man med sån här verksamhet så ska man ju se till att det finns 

kunskap så att barnen inte blir besvikna på grund av det. Ja, så att det finns tillräckligt med 

folk som kan det här. Ja, oftast är det ju inte mer än att man skickar en länk per mail till nån. 

För barnen kan ju inte vara bara ensamma men det var ju det att problemet att de inte hade 

fått länken till den här streamingen.  

 

Intervjuare 1 [00:22:54]: Då verkar det som om det i stora hela ändå var en lyckad, ett lyckat 

pilotprojekt. Uppfyller det här era förväntningar? Att ha såna här tre streamingar och hur 

var det ur Satus synvinkel? 

 

Talare 1 [00:23:15]: Ja, det var väldigt intressant. Det var ju en snabb, en tidtabell på det här 

så vi fick rycka ut ganska snabbt. Men vi fick ändå det hela att fungera och dagisen var 

aktiva. Så jag tyckte det var lyckat. 

 

Intervjuare 1 [00:23:32]: Och Jenni. Hur var det ur er synvinkel? 

 

Talare 2 [00:23:36]: Vi var också väldigt nöjda. Och vi gick med med öppet sinne för att se 

vad det här leder till. Och det kompletterade dagisets tema på ett bra sätt när vi kunde 

länka både ett och annat till det här. Så att det var väldigt positivt och en bra upplevelse, en 

bra erfarenhet. 

 

Intervjuare 1 [00:24:04]: Hur skiljer sig [?? 00:24:07] verksamheten från er vanliga 

dagisverksamhet? Är det väldigt annorlunda?  

 

Talare 2 [00:24:14]: No, som sagt så var det ju första gången i sitt slag som vi hade nånting 

sånt här. Här på vårt dagis har vi ju oftast inte djur, vi har inte haft djur på besök. För det 

kan ju hända att det finns allergiska barn som i praktiken inte kan möta djur. Men på det här 

sättet så kunde vi ändå få in en lantgård och naturen så närmare barnen. Den moderna 

tekniken är fantastisk. Man kan förverkliga både nya och annorlunda saker. 

 

 

 

Talare 4 [00:24:52]: Ja, det här är Karolina, får jag avbryta en stund? Jag vill avbryta bara för 

den skull att vi i chatten har fått så härliga kommentarer så att de också tolkas till svenska så 

skulle jag gärna öppna upp lite vad som står där. Man har skrutit väldigt mycket på 

genomförandet på verksamheten, att det har tydligen varit väldigt inspirerande pilotprojekt 

det här för det är många här i chatten som det har väckt idéer hos. Att de också skulle kunna 

genomföra nåt sånt här. Och det är nån som har gjort det här med sina fadderbarn. De har 

gjort en video som haft att göra, eller som varit kopplad till fjärde klassens undervisning i 



sån här lantbruk. Och så finns det ju också en fråga här bland kommentarerna. Har ni några 

planer för fortsättningen? Jag tror att ni har tangerat den frågan lite grann redan. 

 

Intervjuare 1 [00:26:03]: Tack Karolina. Trevligt att det har kommit så positiva kommentarer 

i chatten och tack till Jenni och Satu för att ni har inspirerat publiken så mycket. Vem av er 

vill svara på frågan? Har ni planer på en fortsättning tillsammans eller separat? Ja säg du 

bara. Satu kan börja. Eller Jenni. No, Jenni börjar. 

 

Talare 2 [00:26:32]: För närvarande har vi inga planer på en fortsättning. Men när vi hade 

vår slutdiskussion så kom vi fram till att vi är väldigt öppna för ett fortsatt samarbete om det 

skulle vara möjligt. Så om det finns en möjlighet till det så är vi väldigt intresserade. Vi 

hoppas att samarbetsmöjligheter finns. 

 

Intervjuare 1 [00:26:58]: Och Satu. 

 

Talare 3 [00:27:01]: Ja. Det här har vi ju skrivit in som en av våra produkter nu i 

verksamheten. Fjolåret var ju utmanande och vi erbjöd inte det här för hösten för vi har haft 

ett stort pilotprojekt med förskoleverksamhet och så har jag haft också personal som är 

moderskapslediga. Det är ju i och för sig härligt men att de kommer tillbaka först nästa höst 

så att då kan vi koncentrera oss mer på barn, kunder. Trevligt att man väntar sig en 

fortsättning. Och vi hoppas att pandemin gör det möjligt. Så att också livebesök blir möjliga. 

Men vi är en liten aktör och vi har många typer av verksamhet så är det ju viktigt att man 

har en kunnig personal. Det är enormt viktigt. För att det man gör måste ju lyckas.  

 

Intervjuare 1 [00:28:13]: Det var ett bra tillägg, att personalen är viktig. Så frågar jag ännu 

Karolina om det finns fler frågor i chatten? 

 

Talare 4 [00:28:24]: Några frågor finns inte för närvarande men vi har ett par minuter tid för 

diskussion.  

 

Intervjuare 1 [00:28:38]: Skulle ni rekommendera såna här pilotprojekt för andra så att de 

modigt skulle börja testa olika tjänster med företagare eller med klienter? Finns det tankar 

kring det? Vd skulle du Satu säga till andra företagare och entreprenörer?  

 

Talare 3 [00:29:04]: Det är klart, om man inte testar och försöker sig på nåt nytt så kan man 

inte uppnå nånting. Så ibland måste man hoppa ner i den djupa änden av basängen och här 

tyckte jag att det inte var nån större risk utan det finns andra projekt som innebär större 

risker. Men min egen företagarverksamhet kan jag väl säga att det finns väldigt mycket att 

erbjuda men det är ändå så att köparen ofta vill ha ett färdigt paket. Och då måste man bara 

ha mod att göra produkter och produktpaket och prissätta det. Ibland misslyckas man men 

då får man pröva på nånting nytt. Nånting annat. Så är det. Genom försök och misstag går 

man vidare. 

 



Intervjuare 1 [00:29:56]: Precis. Och Jenni. Hurdana hälsningar skulle du kunna sända till 

andra dagisar? Kommer du på nåt sätt att uppmuntra det? 

 

Talare 2 [00:30:10]: Jag skulle gärna uppmuntra alla dagisar att pröva på det här om det här 

om det finns möjlighet till det. Passa på att nappa på om det finns en chans. För vi såg ju att 

vi kunde bygga upp mycket annan verksamhet också kring den här streamingen. Så allt nytt 

och innovativt är bra på alla sätt.  

 

Intervjuare 1 [00:30:37]: Tack Jenni, tack Satu. Det var härligt att få höra att vi trots 

pandemin har kunnat testa en ny typ av verksamhet och förhoppningsvis fortsätter 

samarbetet också mellan aktörerna. Ett stort tack till er. 

 

[recording ends] 


