
Matkaraportti Sala 18.-20.9.2019 

Luontoa toimintaan yli rajojen –hankkeen ensimmäinen benchmarkkaus-matka Salaan 
Gröna Gången –hankkeen vieraaksi. 

Matkalle osallistuivat: 

 Oulun nuorten työpaja: Anu Puhakka, Esa Salonen, Päivi Rousu, Heidi Rutanen ja 
Tiina Sorakangas 

 Metsähallitus: Juho Niemelä.  
 Lapin AMK: Johanna Rintala, Maarit Timonen, Pia Rajaniemi ja Panu Huczkowski 

 

 

 

Kuva. 

Matkalle osallistujat Arlandan lentokentän viherseinällä. Kuvaajana Maarit Timonen. 

 

 

 

 

Matkaa edeltävästi pidettiin muutamia palavereja, joissa suunniteltiin matkan ohjelmaa, 
sisältöjä ja tavoitteita yhteistyössä Salan kunnan Gröna Gången –hankkeen henkilöstön 
kanssa. 

 

 



18.9. Keskiviikko  

 

 

Saavuimme Salaan klo 12:30. Aluksi saimme selvityksen Gröna Gången –hankkeen 
tämänhetkisestä tilanteesta. Kyseessä on ESR -rahoitteinen hanke ajalle 2018-2020, jonka 
tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajien ja pitkäaikaistyöttömien itsetuntoa ja yksilöllisiä 
mahdollisuuksia lähemmäs työllistymistä ja koulutukseen hakeutumista. Hankkeen budjetti 
on n. 21 000 000 kruunua. Hankkeen tavoitteena on 110 kohderyhmäänsä kuuluvaa henkilöä. 
Nyt hankkeen puolivälissä hanke on tavoittanut 55 osallistujaa. Alkuperäinen tavoite 
kokonaisosallistujamääräksi on ollut 175 osallistujaa. Hankesuunnitelmassa osallistujien oli 
tarkoitus olla toiminnassa mukana 6 kuukautta, mutta käytännössä osallistujien on täytynyt 
olla mukana pitempään kuin 6 kuukautta. Osallistujien pidemmät jaksot ovat vähentäneen 
hankkeeseen osallistuvien kokonaismäärää suunnitellusta. 

 

 

 

Kuva. Tulopäivän yhteistä jakamista 

Gröna Gången –hankkeella on hyvät yhteydet alueen työllisyyspalveluihin. Ruotsalaiset 
selvittävät myös mihin heidän kuntoutujansa ovat sijoittuneet hankkeeseen osallistumisen 
jälkeen. 14 osallistujaa on työllistynyt, suurin osa on siirtynyt muiden palveluiden piiriin. 
Muutama on palautunut lähettävän tahon palveluihin tai jääneet työttömäksi. Gröna Gången 
–hankkeen henkilöstön mukaan työllistymistilanne voisi olla parempi, koska osallistujilla on 
potentiaalia toimia työmarkkinoilla. Työnantajat eivät osallistujien vahvuuksia tunnista kovin 
hyvin. Kielitaidon puute suurin syy työllistymisvaikeuksiin. Leif kommentoikin, että paras 
keino työllistyä on osata kieltä ja omistaa ajokortti. Työvoimatoimistolla on yhteydet kahteen 
suureen yritykseen, Adlibris ja ABB AB, jonne osallistujia on työllistynyt. 

 

 

Hankkeessa toimii kaksi erilaista ryhmää. Toinen ryhmistä koostuu maahanmuuttajista, 
joiden toiminta sisältää suggestopediaan perustuvaa ruotsin kielen opetusta ja maatilalla 



työskentelyä. Pitkäaikaissairaista ja pitkäaikaistyöttömistä koostuvat toinen ryhmä 
työskentelee maatilalla. 

Maahanmuuttajien viikkokalenteri koostuu ma-to välillä vaihdellen kielen opetusta ja 
maatilalla työskentelyä. Maatilan työskentelyyn on tiiviisti integroitu kielen opiskelu. 
Perjantaisin heillä on aiheena yhteiskuntaoppi sekä loppupäivä koostuu terveyttä edistävästä 
toiminnasta. Monesti toimijoiden kunto onkin melko huonolla tasolla. 

 

 

Suggestopedisessa menetelmässä kielen oppiminen tapahtuu roolileikkien, liikunnan, 
toistojen ja stressittömän ilmapiirin tukemana. Kielitaso osallistujilla on pääsääntöisesti 
luokkaa A skaalalla A-D.  Keskustelut ja ryhmätyöskentely kuuluvat myös menetelmän 
kulmakiviin. Kielen opetuksessa ei tule läksyjä. Monesti maahanmuuttajilla ei ole lukutaitoa 
tai heidän äidinkielensä kirjaimisto on erilainen, joka osaltaan hankaloittaa oppimista. 

 

  

T                           

Kuvat. 

Maria kielenopettaja kuvitteellisessa roolissa.         Toiminnan avaimet. 

Kielten ja yhteiskuntatiedon opetuksesta vastasi Leif Myrberg. Hän kuvaili toiminnan avaimia 
ja toimintaansa. Hän kertoi, että tärkeää on herättää toivo ja halu osallistujissa ja aktivoida 
ajatusta, että “Minä voin päästä joskus työelämään.” 

 

 

Päivä jatkui Oulun nuorten työpajan toimijoiden ja Metsähallituksen toimintojen esittelyillä. 
Juho Niemelä esitteli Metsähallituksen toimintaa ja kertoi toiminnan yhdistämisen kuvioista 
liittyen Pellon, Oulun, Sodankylän ja Sallan toimintaan. 



Anu Puhakka ja Esa Salonen kertoivat pääpiirteissään nuorten työpajatoiminnoista ja 
toiminnan tavoitteista. Keskiössä toiminnoissa on yksilölähtöinen toiminnan suunnittelu ja 
ohjaaminen. Esityksessä kerrottiin ydinsisältö eri työpajoissa. Osion jälkeen pohdimme 
pienryhmissä luonnon merkitystä toiminnassa sekä asioita mitkä motivoivat tai toimivat 
esteenä luonnossa toimimiselle ja luontoon lähtemiselle. 

 

Kuva. Työpajassa pienryhmätyöskentelyä. 

 

Kuva. Anu Puhakka kertomassa Oulun työpajatoiminnasta. 

19.9. Torstai 

Saavuimme maatilalle kello 9.10 bussilla. Päivä alkoi eläintenhoitaja Sofian maatilan 
esittelyllä. Tutustuimme eläimiin, niiden hoitoon ja puutarhaviljelyyn. Tilalle oli saatu 
lahjoituksena kasvihuone, jossa kasvoi esim.  tomaatteja ja munakoisoja. Lisäksi heillä oli oma 
perunamaa ja useita kasvulavoja erilaiseen yrttien yms. muuhun viljelyyn. Navetta- 
rakennuksessa oli eläinten lisäksi erillinen tila puutöiden tekemiseen ja erilaiseen kalusteiden 
kunnostukseen.   

 

 



  

Kuva. Sofia esittelemässä tilan eläimiä ja tilan toimintaa 

 

 

Seuraavaksi oli vuorossa Lapin ammattikorkeakoulun esitys yksilökeskeisestä 
elämänsuunnittelusta sekä harjoitusmenetelmästä Elämäntarina luontoon liittyen. Tämä 
herätti kovasti mielenkiintoa ja he aikoivat ehdottomasti ottaa menetelmän käyttöön 
toiminnassaan. Seuraavana päivänä Ola kertoi, miten hän työsti omaa tarinaansa seuraavan 
yön unessa ja koki saaneensa oivalluksia elämänsä eri tapahtumien merkityksellisyydestä. 

 

 



 

 

 

Kuva. Gröna Gången hankkeen toimijat pohtimassa menetelmän “Elämäntarina luontoon liittyen “ ideaa ja 

sen  hyödynnettävyyttä. 

Ruotsalaisten toimintaa ohjaa ratkaisukeskeinen ajattelu, jossa on paljon yhteneväisyyttä 
yksilökeskeisen elämänsuunnittelun kanssa. Tästä he kertoivat myöhemmin päivällä. Heidän 
sovelluksessaan ratkaisukeskeinen menetelmä alkaa alkukeskustelulla kartoittaen yleistä 
vointia. Tämäkin saattaa jo herättää hämmennystä osallistujissa, koska saattaa olla, ettei 
heiltä ole milloinkaan tiedusteltu vastaavaa. Elämä on soljunut monesti toisten ohjauksessa 
ja oma itse on täysin kadoksissa. Valittaessa toimintoja kuntoutussuunnitelmaan, heille 
tuottaa vaikeutta tehdä valintoja, koska ei kukaan ole koskaan tiedustellut heidän 
mielipiteitään.  Omasta elämästä ei ole totuttu päättämään ja omien tavoitteiden ja 
haaveiden muotoilu voi olla todella haasteellista. Prosesseissa tuetaan omien haaveiden ja 
oman suunnan ja unelmien löytymistä. 



Päivän isona teemana oli elonkorjuujuhlat, johon oli kutsuttu osallistujia ja heidän perheitään. 
Juhlat alkoivat leikkimielisellä rastikilpailulla liittyen kasveihin ja maatilan eläimiin. Kilpailu 
toteutettiin ryhmissä ja eniten pisteitä saaneille oli luvassa palkinto. Suuri osa osallistujista 
hakeutui innokkaasti keskusteluihin meidän vieraiden kanssa harjaannuttaakseen 
ruotsinkieltään. Ilmapiiri oli todella lämminhenkinen ja kotoisa.  

 

 

                           

Kuva. Osallistujat elonkorjuujuhlien rastitehtäväpolulla ja juhlatunnelmissa. 

 

 

Juhlien jälkeen siirryimme takaisin kunnantalolle. Keskustelimme toiminnan 
arviointimenetelmistä ja ratkaisukeskeisestä menetelmästä. Ratkaisukeskeinen menetelmä 
on käytössä myös Oulun työpajalla. Ruotsalaiset esittelivät arviointimenetelmänä Outcome 
rating Scale –arviointityökalua (GG) Mainintaa oli myös SRS Session rating Scalesta, mutta he 
eivät olleet ottaneet sitä käyttöön. He pitivät ORS- työkalua hyvin osallistujien edistymistä 
kuvaavana mittarina. Sen avulla mitataan asiakkaan kokemusta hyvinvoinnistaan käyntien 
alussa. Mittari toimii hyvin keskustelua ohjaavana työkaluna ja antaa laadullista tietoa yksilön 
hyvinvoinnista. Arviointia mittarilla suoritettiin 3-4 viikon välein. Suomessa mittari tunnetaan 
nimellä muutosarviointiasteikko. Toisaalta kävimme keskustelua maahanmuuttajien 
vaikeudesta vastata kyselyyn. Ongelmana on ymmärtävätkö osallistujat kysymyksiä. 
Kielitaidon osalta arviointia suoritettiin jakson alussa, keskivaiheilla ja lopussa. Osaamisen 
saamat numeraaliset arviot olivat välillä 1,8-4,2 (skaala 1-5) 



Lisätietoa ORS- mittarista saa sivulta scottdmiller.com ja ratkaisukeskeisestä menetelmästä 
sivulla gck.nu 

Lapin ammattikorkeakoulu vuorostaan kertoi Sovari-arviointimenetelmästä. Lisäksi jaoimme 
tietoa Metsähallituksen ja hankkeen osatoimijoiden kanssa laadituista kohdekorteista, joissa 
on tietoa eri luontokohteista, niiden sijainnista, toiminnasta, jota voidaan toteuttaa kohteessa 
sekä mitä erityistä tulee huomioida mentäessä kohteelle. Tästä oltiin myös erittäin 
kiinnostuneita ja he pyysivät lupaa lainata ideaa omaan hankkeeseensa.  

 

20.9. Perjantai 
Pidimme kehittämistyöpajan Gröna Gången ja Luontoa toimintaan –hankkeen sekä Luontoa 
toimintaan yli rajojen hankkeen kesken. Salassa järjestetään lokakuussa 2020 seminaari, 
jonka sisältöä suunnittelemme jatkossa yhteisesti. Lisäksi kävimme keskustelua heidän 
mahdollisuudestaan tulla vierailulle Suomeen. Heillä on vahvassa pohdinnassa osallistuminen 
kesäkuussa 2020 järjestettävään hankkeen päätösleiriin.  

Vierailumme päätteeksi kävelimme upeissa lehtomaisemissa Salan ainutlaatuiselle 
hopeakaivokselle Gröna Gången -hankkeen toimesta. Saimme opastetun kierroksen 60 
metrin syvyyteen kaivoskuiluun.  

 

 

            

 



 

                            
           

Ensimmäisellä benchmarkkausmatkalla tuli tunne, että ylläolevat lauseet ja asiat elettiin 
todeksi. Asioita toteutettiin Ruotsissa aidolla välittämisellä ja omalla persoonalla huomioiden 
yksilöiden lähtökohdat, toiveet ja tarpeet.  Osa meistä vierailijoista liikuttui elonkorjuujuhlan 
tunnelmassa ihan kyyneliin. 

Kiitos Gröna Gången -hanke :) 

 

 

 

Pia Rajaniemi, Johanna Rintala, Maarit Timonen & Panu Huczkowski 

 


