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Työtoimintaa maatilaympäristössä



                           Isokummun lammastila
- Luomumaatila 

- Suomenlampaita ja kainuunharmaita emoja 280 kpl

- Tilan toiminnassa mukana lisäksi hevosia, koiria, kaneja

-  Peltoa 70 ha, perinnebiotooppeja n. 70 ha  ( Lohtaja, Kalajoki ja Ullava )

- Yrittäjäpari + 4 työntekijää

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

- Työtoimintaa kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoitujille vuodesta 2014 saakka

- Ryhmäperhepäivähoito helmikuusta -20 alkaen

- Toiminnallisia tilavierailuja koululaisryhmille ja päiväkotilaisille 

- Tilateurastamo



                Green Care yrittäjyys
- Kuntouttavaa työtoimintaa maatilalla vuodesta 2014
- Mukana useissa GC hankkeissa ja opintomatkoilla ( Ruotsi, Norja 
- Työtoiminnan ostajana mm Soite 
- Toiminnan taustalla psykiatrian erikoislääkäri Kirsti Sikkilä, ja psykologi Hannu 

Sikkilä, jotka vastaavat työnohjauksesta
- Henkilökunnassa ohjaajia ja ravitsemusalan työntekijöitä
- Päivätoiminnan tavoitteena on psykososiaalinen vaikutus jokaisen asiakkaan 

yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti
- Korona rajoitteiden aikana kehitetty uutta toimintaa ja koulutettu 

henkilökuntaa

 

  



                         Vaikuttavuus
- Asiakkaan toimintakyvyn parantaminen tai ylläpitäminen 
- Arjen hallinta, selviäminen itsenäisesti 
- Kevyemmät asumis- ja tukimuodot - kustannussäästöt
- Sosiaaliset kontaktit, vuorovaikutussuhteiden paraneminen
- Painon hallinta, terveelliset elämäntavat
- Unen laadun paraneminen 
- Lääkkeiden väheneminen
- Maatilan mikrobit - esim sairaalabakteerin häviäminen elimistöstä



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

● Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta ( AVI ) tai                   
ilmoitus kuntaan kotipalvelun tuottamisesta

● Pelastautumissuunnitelma toiminnasta, esim Tukes

● Omavalvontasuunnitelma toiminnasta ( sote ) Valvira tai vapaamuotoinen

● Henkilökunnan perehdyttäminen ( voimassa oleva EA ) 



          Sopimukset ja yhteistyötahot
- Maksusitoumuksella mielenterveyden asiakkaat 
- Palvelusetelillä kehitysvammaiset 
- Palveluun sisältyy kahvi, ruoka ja ohjattu toiminta 
- Yhteistyötä tehdään tiiviisti hoitohenkilökunnan ja ostajan kanssa. Vastaan   

tulevia ongelmia ratkaistaan yhdessä. 
- Palaute asiakkaalta suullisesti ja kirjallisesti. 1-2 kertaa vuodessa 

kyselylomakkeilla asiakkailta ja omaisilta.
- Lapsiryhmät kuntien tai yksityisen sektorin maksamana.



                 Toimintapäivän sisältö
- Aamukahvi heti tilalle tullessa klo 9, aamupalaveri, asiakkaiden kunto 
- Työvaatteiden vaihto ja työskentely ( vaatetus tilalta -tuotantotila )
- Lounas klo 11.00
- Toimintaa laidunlohkoilla ja eläinten kanssa, polttopuiden tekoa yms
- Päiväkahvi klo 13.00
- Palaute päivästä ja keskustelua
- Paluumatka klo 13.10



                         Yhteystiedot
● Isokummun lammastila, Satu ja Pasi Kumpulainen,

   Kukonkyläntie 663, 85310 Sievi

● 040-7399027

● Kotisivut ;  isokummunlammastila.wordpress.com

● Sähköposti ; isokummun@gmail.com

● Olemme myös Facebookissa ja Instagramissa



                      Töitä eri vuodenaikoina



Kuvaaja: Pia Smeds






