
              ISOKUMMUN LAMMASTILA 

                            Kajaani 06.02.2018

 .    Toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta



Päivätoimintaa maatilaympäristössä



                           Isokummun lammastila
- Luomumaatila, jossa kasvatetaan alkuperäisiä suomalaisia lammasrotuja  

- Suomenlampaita ja kainuunharmaita emoja 250 kpl, ympärivuotinen karitsointi

- Tilan toiminnassa mukana lisäksi hevosia, koiria, kaneja

-  Peltoa 29 ha, perinnebiotooppeja n. 70 ha

- Yrittäjäpari ja oppisopimusopiskelija ( lasten- ja nuorten erityisohjaaja ), työkokeilija

- Green Care Finlandin jäsen ( hallituksen jäsen ), noudattaa eettisiä ehtoja toiminnassa 

-  Päivätoimintaa kehitysvammaisille ja mielenterveys kuntoitujille vuodesta 2014 saakka

- Toiminnallisia tilavierailuja koululaisryhmille ja päiväkotilaisille 

- Green Care koulutusta



                Green Care yrittäjyys
 Paikallisen hankkeen kautta kokeilu 2013 keväällä nuorten kanssa.

 Mukana useissa GC hankkeissa ja opintomatkoilla ( Ruotsi, Norja )

 Varsinainen toiminta alkoi heinäkuussa 2014

 Päivätoiminnan ostajana Soite ( alussa JYTA ) 

 Toiminnan taustalla psykiatrian erikoislääkäri Kirsti Sikkilä, joka vastaa       
työnohjauksesta

Päivätoiminnan tavoitteena on psykososiaalinen vaikutus jokaisen asiakkaan 
yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti

 

  



                         Vaikuttavuus
Asiakkaan toimintakyvyn parantaminen tai ylläpitäminen

Arjen hallinta, selviäminen itsenäisesti 

Kevyemmät asumis- ja tukimuodot - kustannussäästöt

Sosiaaliset kontaktit, vuorovaikutussuhteiden paraneminen

Painon hallinta, terveelliset elämäntavat

Maatilan mikrobit - esim sairaalabakteerin häviäminen elimistöstä



            Vaatimukset päivätoimintaan
● Green Care Finlandin jäsenyys ja työkirja ( laatukäsikirja ) 

● Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta 

● Pelastumissuunnitelma toiminnasta, esim Tukes

● Omavalvontasuunnitelma toiminnasta, Valvira tai vapaamuotoinen

● Henkilökunnan perehdyttäminen ( voimassa oleva EA ) 

- Mitä uutta tulevaisuudessa?
- Asiakkaille henkilökohtainen budjetti, palveluseteli ?



          Sopimukset ja yhteistyötahot
● Maksusitoumukseen sisältyvät matkat, kahvi, ruoka ja ohjattu toiminta 

       ( 6 tuntia/ pv )

● Kuljetuksen suorittaa yrittäjä ja päivän sisältö mietitään asiakkaiden 

   tarpeiden ja kykyjen mukaiseksi

● Yhteistyötä tehdään tiiviisti hoitohenkilökunnan ja ostajan kanssa

● Palaute päivittäin asiakkaalta ( kehitysvammaiset “hymynaama”, muut suullinen)



                 Toimintapäivän sisältö
● Asiakkaiden noutaminen palvelukodeista tai omasta kodista

● Aamukahvi heti tilalle tullessa klo 9, aamupalaveri, asiakkaiden kunto 

● Työvaatteiden vaihto ja työskentely

● Lounas klo 11.00

● Toimintaa puutarhassa ja eläinten kanssa, polttopuiden tekoa yms

● Päiväkahvi klo 14.00

● Palaute päivästä ja keskustelua

● Paluumatka takaisin



          Lammastila nyt ja tulevaisuudessa
- Maaseudun Tulevaisuuden Tekijä finalisti vuonna 2015 ( GC ) 
- InnoElma voittaja vuonna 2016 ( GC )
- Green Care LuontoHoiva laatumerkin ensimmäisenä saanut yritys Suomessa
- Green Care korkean asteen koulutuspilotointi 2017
- Maasta Markkinoille - hanke, luomutuotannon lisääminen ja erikoistuminen
- Luontomatkailun laajentaminen ( vuokramökki )
- Kasvihuonetuotannon aloittaminen ensi vuoden aikana
- Tilateurastamotoiminnan aloittaminen 2018
- Nuorten työllistäminen ( työkokeilu, oppisopimus ) 
- Green Care toiminnan laajentaminen, asian esillä pitäminen
- Palveluseteli? 



                         Yhteystiedot
● Isokummun lammastila, Satu ja Pasi Kumpulainen,

   Kukonkyläntie 663, 69150 Eskola

● 040-7399027

● Kotisivut ;  isokummunlammastila.wordpress.com

● Sähköposti ; isokummunlammastila@kotinet.com

● Olemme myös Facebookissa



                      Töitä eri vuodenaikoina




