Hyvinvointia maatilalta – hankkeen
(2016–2018) loppuraportti

Laura Kymäläinen
Salla Partala

HYVINVOINTIA MAATILALTA –hanke

Sisällys
1.

PERUSTIEDOT HANKKEESTA.................................................................................................................. 3

2.

YHTEENVETO ......................................................................................................................................... 3

3. HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET.......................................................................................................... 4
3.1. Lähtökohdat ....................................................................................................................................... 4
3.2. Hankkeen tavoitteet .......................................................................................................................... 4
4. HANKKEEN TOTEUTUS .............................................................................................................................. 5
4.1. Hankkeen toimenpiteet ..................................................................................................................... 5
4.1.1. Maatilojen ja osallistujien valinta ............................................................................................... 5
4.1.2. Opintomatka ............................................................................................................................... 6
4.1.3. Keskeisimmät valmistelut päivätoimintaa varten....................................................................... 7
4.1.4. Päivätoiminnan testaus ............................................................................................................... 8
4.1.5. Palautekyselyt, loppuarviointi ja tulosten koonti ..................................................................... 10
4.1.6. Viestintä ja näkyvyys ................................................................................................................. 11
4.1.7. Talvikokeilu ............................................................................................................................... 12
4.2. Toteutuksen organisaatio ja resurssit .............................................................................................. 12
4.3. Kustannukset ja resurssit ................................................................................................................. 13
4.4. Raportointi ja seuranta .................................................................................................................... 13
4.5. Yhteistyökumppanit ......................................................................................................................... 14
4.6. Toteutusoletukset ja riskit ............................................................................................................... 14
4.7. Osallistujat ....................................................................................................................................... 16
4.7.1. Terveys ja toimintakyky ............................................................................................................ 17
4.7.2. Palveluiden käyttö..................................................................................................................... 18
5. TULOKSET JA VAIKUTUKSET .................................................................................................................... 18
5.1. Kiinnostus maatilapäivätoimintaa kohtaan ..................................................................................... 18
5.2. Toiminnan vaikutukset osallistujiin.................................................................................................. 20
5.2.1. Mieliala...................................................................................................................................... 20
5.2.2. Fyysinen toimintakyky............................................................................................................... 21
5.2.3. Liikkumisaktiivisuus ................................................................................................................... 22
5.2.4. Toiminnallisuus ......................................................................................................................... 23
5.3. Osallistujien antama palaute ........................................................................................................... 23
5.3.1. Virkistyminen ............................................................................................................................ 23
5.3.2. Liikkuminen maatilaympäristössä ............................................................................................. 24
1

HYVINVOINTIA MAATILALTA –hanke
5.3.3. Toiminnan vastaaminen odotuksiin .......................................................................................... 25
5.3.4. Päivän kesto ja rasittavuus........................................................................................................ 25
5.3.5. Osallistuminen toimintaan jatkossa .......................................................................................... 26
5.3.6. Toiminnan antamat keinot kotiin ............................................................................................. 27
5.3.7. Toiminnan kehittämiskohteet ................................................................................................... 28
5.3.8 Osallistujien suulliset palautteet................................................................................................ 29
5.3.9. Osallistujien palaute talvikokeilusta ......................................................................................... 29
5.4. Toiminnan vaikutukset maatilayrittäjiin .......................................................................................... 30
5.4.1. Palaute talvikokeilusta .............................................................................................................. 38
5.5. Toiminnan vaikutukset lähiympäristöön ......................................................................................... 38
6. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI........................................................................................................... 39
LIITE 1. Opintomatkan matkaraportti ......................................................................................................... 40

2

HYVINVOINTIA MAATILALTA –hanke

1. PERUSTIEDOT HANKKEESTA
Hankkeen nimi:
Ohjelma:
Ohjelman toimenpide:
Toteutusaika:
Hankkeen toteuttaja:
Hankkeen kustannusarvio:
Hankkeen rahoitus:
Rahoittaja:

Hyvinvointia maatilalta – ikääntyvien päivätoimintamallin kehittäminen
ja testaaminen Keski-Suomessa
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020
Maaseudun palvelut, kehittäminen
1.11.2016 – 31.5.2018
Tutkimus – ja kehittämiskeskus GeroCenter
162 463€ / 100 % tuki
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Keski-Suomen ELY –keskus

2. YHTEENVETO
Hyvinvointia maatilalta – hankkeen tavoitteena oli kehittää ikääntyville green care-toimintaan
pohjautuva päivätoimintamalli ja testata sen toimivuutta keskisuomalaisilla maatiloilla. Lisäksi
tavoitteena oli luoda päivätoimintamallin kehittämisen myötä maaseudulle uusia toimintamuotoja sekä elinvoimaisuutta. Hankkeen kohderyhmään kuuluivat kuntien vanhuspalveluiden toimijat, ikääntyvät ja heidän omaisensa sekä maaseutuyrittäjät ympäri Suomea.
Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin uudenlaista ikääntyvien maatilapäivätoimintamallia ja tulosten perusteella voidaan selkeästi todeta, että malli on käyttökelpoinen ja tarpeellinen. Hankkeessa tehtyjen toimintakykyarvioiden sekä palautekyselyiden perusteella maatilapäivätoiminta
on hyvä ja mieleinen keino tukea ikääntyvien hyvinvointia ja kotona asumista. Maatilapäivätoiminta on myös keino luoda elinkeinomahdollisuuksia maaseudulle sekä lisätä työllisyyttä. Maatilapäivätoiminta tarvitsee jatkossa kuitenkin vielä lisää kehitystyötä, jotta se saadaan juurrutettua
osaksi vanhuspalveluita.
Toimintamallista on tehty maaseudun sekä vanhuspalveluiden kehittäjille yleishyödyllinen opas
”Ikääntyvien hyvinvointia tukeva maatilapäivätoiminta”, joka on vapaasti saatavilla. Oppaasta
saa tietoa maatilapäivätoiminnan järjestämiseen ja sen edelleen kehittämiseen liittyvistä keskeisistä elementeistä. Oppaassa on avattu esimerkiksi testatun päivätoiminnan hyötyjä ja haasteita
sekä erilaisia käytäntöön liittyviä ohjeita.
Hanke avasi merkittävästi maatilayrittäjien sekä kunnan vanhuspalveluiden ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä sekä verkostoitumista. Hankkeessa mukana olevien maatilojen sijainti- ja
lähikunnat olivat hankkeen alusta asti kiinnostuneita maatilapäivätoiminnasta ja hankkeen tuloksista. Jatkossa yhteistyötä maatilojen ja kuntien välillä olisi tärkeää edelleen tiivistää ja kehittää
tulevan SOTE –valmistelun alla. Hanke on ollut näkyvästi esillä sosiaalisessa mediassa ja uutisissa,
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mikä on edesauttanut keskustelua ja kiinnostusta maaseutua kohtaan sekä uusien ideoiden syntymistä. Hanke on levittänyt tietoisuutta ikääntyville kehitettävien palveluiden tarpeista, ja siitä
miten maatilaympäristöt voivat toimia monipuolisina ja vaihtoehtoisina tarpeisiin vastaajina uudessa SOTE- mallissa.
Hanke rahoitettiin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta yleishyödyllisenä
kehittämishankkeena.

3. HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET
3.1. Lähtökohdat
Moni kotona asuva ikääntyvä tarvitsee tukea, kuntoutusta ja virkistystoimintaa toimintakykynsä
tukemiseen. Kotona mahdollisimman pitkään asuminen on useille ikääntyville ihmisille tärkeää
ja se on myös yksi keskeisimmistä ikääntymispolitiikan tavoitteista. Palvelurakennemuutoksella
pyritään mahdollistamaan ikääntyvien henkilöiden kotona asuminen lisäämällä kotiin annettavia
palveluja sekä kotona selviytymistä tukevia kodin ulkopuolella toteutettavia palveluja.
Ikääntyvien ihmisten toimintakyky ja terveys paranevat keskimääräisesti koko ajan. Ikääntyvien
määrän lisääntyminen asettaa kuitenkin tulevina vuosina yhteiskunnalle haasteita, joihin sosiaalija terveysala ei kykene yksin vastaamaan. Siksi palvelujen tuottamiseen etsitään koko ajan uusia
ratkaisuja. Tarvitaan eri hallinto- ja organisaatiorajojen yli menevää yhteistoimintaa, uusia toimintaympäristöjä sekä uusien innovatiivisten toimintamallien kokeilemista.
Suomen maatalous on elänyt suurta murrosta viime vuosikymmeninä. Monilla maatiloilla painitaan kannattavuushaasteiden kanssa ja etsitään ratkaisuja työ- ja toimeentulokelpoisuuden parantamiseksi. Maaseudun ja sen tarjoamien luontomahdollisuuksien hyödyntäminen ikääntyvien
henkilöiden aktivoinnissa ja hyvinvoinnin edistämisessä on vasta lapsen kengissä Suomessa.
Useissa muissa Euroopan maissa luontoavusteisia menetelmiä hyödynnetään jo monipuolisesti
osana vanhusten sosiaali- ja terveyspalveluja. Tässä hankkeessa luonnonvaralähtöinen ajattelutapa yhdistyi vanhuspalveluihin tarjoten aivan uuden mallin tuottaa toiminnallista, osallistumista
ja hyvinvointia tukevaa palvelua. Ikääntyvien päivätoiminnan testaaminen maatiloilla ja toiminnan vaikuttavuuden seuraaminen on täysin uutta Suomessa.

3.2. Hankkeen tavoitteet
Manner-Suomen kehittämisohjelman tavoitteisiin kuuluvat maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen ja työllisyyden parantaminen kehittämällä uudenlaista yrittäjyyttä sekä lisäämällä maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua. Keski-Suomen alueellisen maaseudun kehittämisohjelman
yhtenä tavoitteena on muun muassa lähitalouden edistäminen. Näihin kuuluvat muun muassa
aineettomien palveluiden ja vihreän hoivan tuottaminen. Strategian ykkösperiaatteeksi on nostettu kokeilemalla kehittämisen kulttuuri. Lisäksi strategiassa on korostettu asiakaslähtöistä ajattelua kehittämisen lähtökohtana.
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Hankkeen päätavoitteena oli uuden ikääntyvien päivätoimintamallin kehittäminen ja sen toimivuuden testaaminen keskisuomalaisilla maatiloilla. Maatilapäivätoiminnan tavoitteena on tukea
ikääntyvien hyvinvointia sekä näin heidän kotona asumistaan. Maatilapäivätoiminta tuo maaseudulle uusia toimintamuotoja ja maatiloille mahdollisuuden lisäelinkeinoon.
Hankkeen avulla:
1) testattiin konkreettisesti ikääntyvien päivätoimintaa maatiloilla
2) saatiin tietoa maatilalla järjestetyn päivätoiminnan hyödyistä ja haasteista testimittausten ja palautekyselyiden avulla
3) tuotettiin maatilapäivätoimintamallista yleishyödyllinen opas
4) lisättiin hankkeen kohderyhmien yhteistyötä ja verkostoitumista
5) edistettiin tietoisuutta maatilaympäristöjen monipuolisista käyttömahdollisuuksista vanhuspalveluissa

4. HANKKEEN TOTEUTUS
4.1. Hankkeen toimenpiteet
Hanke käynnistettiin marraskuun alussa 2016 kahden projektityöntekijän valikoiduttua työnhakuprosessien kautta. Hanke aloitettiin selvitysvaiheella, jonka aikana kerättiin mahdollisimman
paljon tietoa eri maiden maatilapäivätoiminnasta ja sen hyvistä käytännöistä. Selvitysvaiheessa
etsittiin myös tutkimustietoa aiheesta sekä oltiin yhteydessä Norjaan opintomatkan toteutumiseksi toimintaan tutustumista varten. Selvitysvaiheen aikana kartoitettiin kyselyn avulla KeskiSuomen alueen päiväkeskusasiakkaiden kiinnostusta maatilapäivätoimintaa kohtaan. Kyselyssä
tiedusteltiin myös, minkälaisella maatilalla vastaajat haluaisivat mahdollisesti käydä ja minkälaiset toiminnot heitä kiinnostaisivat. 810 lähetetystä kyselystä saatiin takaisin 250kpl (vastausprosentti 29%), katso tarkemmat tulokset kohdasta 5.1. Kiinnostus maatilapäivätoimintaa kohtaan.
Selvitystyön kautta löysimme tietoa, että maatilapäivätoimintaa järjestetään ikääntyville jo eri
puolilla Eurooppaa. Useissa maissa toimintaa tarjotaan vain muistisairaille johtuen palvelujärjestelmästä ja maksajatahoista. Toiminnasta on tehty jonkin verran jo tutkimustyötä, joissa sen vaikutuksia osallistujiin on voitu osoittaa. Joissakin Euroopan maissa valtio tukee Green Care – toimintaa. Maatilapäivätoiminnan hyviksi elementeiksi nousivat selvitystyön kautta säännöllisen ulkoilun, mielekkään ja hyödyllisen toiminnan sekä kodinomaisuuden mahdollisuudet. Tutkimuksissa on osoitettu toiminnan positiiviset vaikutukset ikääntyvien ruokahaluun, unen laatuun, fyysiseen aktiivisuuteen sekä mielialaan.
4.1.1. Maatilojen ja osallistujien valinta

Hanke jatkui vuoden 2017 puolella toteutusvaiheella, joka aloitettiin rekrytoimalla mukaan kesän
testaukseen kiinnostuneita pientiloja Keski-Suomen alueelta. Rekrytointia tehtiin pääasiassa
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ProAgrian ja kuntien maaseutusihteerien kautta. Yhteydenottoja saatiin 12 kiinnostuneelta maatilalta. Kaikkien kiinnostuneiden maatilojen luona käytiin tutustumassa, keskustelemassa lisää ja
arvioimassa ympäristön käyttövalmiutta kokeiluun. Näiden 12 kiinnostuneen tilan joukosta mukaan toiminnan testaukseen valikoituivat: Hakamaan lammastila ja Kohonen Farm Petäjävedeltä,
Hepokuusela Uuraisilta sekä Rantakorven tila Hankasalmelta. Koska maatilat eivät saaneet taloudellista korvausta osallistumisestaan oli mukaan valittava tilat, joissa ympäristö oli mahdollisimman käyttövalmis kesän kokeiluun sellaisenaan. Osalla mukaan valituista maatilayrittäjistä oli sosiaali – ja terveysalan koulutus ja kokemusta ryhmien järjestämisestä, osalla ei. Mukaan valittujen
maatilayrittäjien tietoisuus ja osaaminen Green Care -toiminnasta vaihteli myös. Maatilojen valintaan vaikutti myös aiempi ikääntyville tehty kysely, jossa kiinnostaviksi maatiloiksi koettiin
eläintilat ja kiinnostavaksi toiminnaksi eläimiin liittyvä tekeminen.
Mukaan valittujen maatilojen sijaintikuntien vanhustyönjohtajiin oltiin yhteydessä ja heitä käytiin
tapaamassa. Tapaamisten kautta aloitettiin myös ikääntyvien osallistujien rekrytoiminen kesää
varten. Osallistujia rekrytoitiin toimintaan mukaan kunnan työntekijöiden, eläkeläisliittojen sekä
lehti-ilmoitusten kautta. Osallistujille ei asetettu valintakriteerejä, vaan jokaiseen ryhmään otettiin 10 ensimmäistä ilmoittautunutta. Ryhmistä haluttiin mahdollisimman heterogeenisiä, jotta
erilaisten osallistujien kautta saataisiin mahdollisimman paljon tietoa toiminnan mahdollisuuksista ja haasteista. Näin pystyttiin myös kokeilemaan minkälaiset ryhmät jatkossa toimisivat parhaiten tai kenelle toiminta parhaiten sopii. Lisäksi kymmenen ensimmäisen kiinnostuneen ottaminen mukaan varmisti, että kokonainen ryhmä saadaan varmasti kokoon joka paikkakunnalle.
Ryhmäkoko valikoitui melko isoksi, jotta toiminnan vaikutuksia voitaisiin arvioida mahdollisimman isolta osallistujaporukalta. Jo tässä vaiheessa huomattiin kiinnostusta toimintaan olevan,
sillä jokaisen paikkakunnan ryhmään tuli enemmän yhteydenottoja kiinnostuneilta ikääntyviltä
kuin mitä pystyttiin mukaan ottamaan.

4.1.2. Opintomatka

Toteutusvaiheessa hankkeen projektityöntekijät tekivät opintomatkan Norjaan. Reissun oli tarkoitus toteutua jo syksyn selvitysvaiheessa, mutta se viivästyi. Opintomatkan tarkoituksena oli
tavata muutama maatilayrittäjä, jotka tarjoavat ikääntyvien päivätoimintaa sekä Matmerk – järjestö, joka toimintaa valvoo Norjassa. Matmerkin tapaaminen harmillisesti peruuntui lentojen
myöhästymisen vuoksi, eikä uutta aikaa saatu sovittua. Tavatut maatilayrittäjät osasivat kuitenkin kertoa tarkasti Norjan käytännöistä Green Care -toiminnan suhteen. Opintomatkan kautta
saatiin paljon hyviä ideoita ja käytäntöjä Suomeen tuotavaksi. Norjassa ikääntyvien maatilapäivätoimintaa on ollut jo noin 15 vuotta, mutta sitä tarjotaan vain muistisairaille ikääntyville. Siitä
on saatu hyviä tuloksia erilaisten tutkimusten mukaan ja sen vaikuttavuus on voitu osoittaa. Norjassa myös valtio tukee Green Care -toimintaa. Opintomatkan virallinen raportti löytyy loppuraportin liitteistä (liite 1).
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Lillehovin tilan päivätoimintarakennus.

Projektityöntekijät kävivät lisäksi keväällä 2017 tekemässä pienen tutustumisretken Green Care
-toimintaan Sotkamossa. Tutustumiskäynnit tehtiin yksityiseen palvelutalo Willa Wanhaan sekä
Luontohyvinvointikeskus Tyynelään, joka on Ristinkantajat ry:n toimintapaikka. Willa Wanhassa
Green Care – toiminta on vasta aluillaan, mutta saimme vierailun aikana käytyä hyvää keskustelua sen potentiaalista vanhuspalveluissa. Luontohyvinvointikeskus Tyynelässä maatila-avusteista
toimintaa on järjestetty jo pidempään, mutta toiminta ikääntyvien parissa on vielä uutta.
4.1.3. Keskeisimmät valmistelut päivätoimintaa varten

Ennen päivätoiminnan aloittamista, jokaisen osallistujan luona käytiin tekemässä toimintakykymittaukset. Mittauksiin kuuluivat muistitesti (MMSE), mielialakysely (GDS-15), fyysisen toimintakyvyn lyhyt testistö (SPPB) sekä oma arvio fyysisestä aktiivisuudesta numeroasteikolla 0-10. Osallistujilta kysyttiin myös perustietoja iästä, asuinpaikasta, siviilisäädystä, koulutuksesta, työhistoriasta sekä terveydestä. Toimintakykymittausten lisäksi kaikkien osallistujien kanssa pyrittiin
miettimään kesän toiminnalle jokin tavoite liittyen omaan arkeen. Tässä hyödynnettiin apuna
toimintaterapeuttien käyttämää COPM- menetelmää, jossa asiakas itse arvioi omaa arkeaan sekä
suoriutumistaan ja tyytyväisyyttään siinä. Alkumittausten yhteydessä jokaiselle osallistujalle jätettiin kesän aikataulu sekä ohjeistus kuljetuksiin, pukeutumiseen ja peruuntumisista ilmoittamiseen liittyen.
Kevään aikana selvitettiin monenlaisia käytännön asioita kesän kokeiluun liittyen (esimerkiksi kuljetukset, tarjoamiset, tarvittavat apuvälineet). Mukaan valituilla maatiloilla käytiin useampaan
kertaan arvioimassa esteettömyyttä ja suunnittelemassa toimintaa. Ympäristön suhteen pidettiin
tärkeänä sitä, että ulkotilat ja kulkureitit ovat melko helppokulkuisia ja eri toimintapisteet ovat
saavutettavissa myös liikkumisen apuvälineiden (kuten pyörätuolin) kanssa. Maatilaympäristö ei
itsessään useinkaan ole täysin fyysisesti esteetön, mutta se ei ollut vaatimuksena. Lämmin sisätila
oli oltava käytettävissä, ja koko ryhmän oli sinne mahduttava. Myös sisätilaan tuli olla turvallinen
kulku toimintakyvystä riippumatta ja WC-tilojen oli oltava saavutettavissa kaikille joko ulko- tai
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sisätiloissa. Osa maatiloista hyödynsi sisätilaksi omaa tupaansa ja osa muita ulkorakennuksia, kuten tallitupaa.
Osallistujaryhmän ja osallistujien toimintakyvyn selvittyä maatilojen kanssa pystyttiin tekemään
päätöksiä mahdollisten ympäristön muutosten (kuten luiskat, kaiteet) suhteen. Vaikka osallistujaryhmissä oli myös pyörätuolilla liikkuvia, pärjättiin kaikilla maatiloilla tukikahvojen ja – kaiteiden, vara-apuvälineiden ja wc-korottajien avulla. Tukikahvat kustannettiin joka tilalle hankkeen
budjetista ja wc-korotukset sekä varapyörätuolit lainattiin kustakin kunnasta.
Ulkotilat ja kulkureitit olivat valituissa tiloissa valmiiksi käyttökelpoiset ja esteettömät valituille
osallistujille. Ympäristön kotoisuutta ja luonnollisuutta pidettiin tärkeänä ja esimerkiksi pienet
kynnykset ja epätasaisuudet kulkiessa tuovat mukanaan hyvää harjoitusta lihaksistolle ja tasapainolle. Turvallisuuteen liittyen maatilojen kanssa käytiin läpi eläimiin liittyvää turvallisuutta ja sen
huomioimista ryhmien kanssa. Sovittiin muun muassa, että isot vartiokoirat pidetään erillisessä
tarhassa ryhmäkertojen ajan, etteivät ne aiheuta kaatumisriskiä. Sovittiin myös, että projektityöntekijät pitävät eri kenkiä maatiloilla käydessään ja myös desinfioivat kengänpohjat villisikatilalle tullessa. Lammastiloilla lampaat olivat laitumella, joten lampolaan ei ollut tarvetta mennä.
Kevään aikana maatilayrittäjien kanssa suunniteltiin kesän päivätoimintakertoja jonkin verran
valmiiksi sekä runkoa jokaiselle päivälle. Päivien ohjelmaan jätettiin kuitenkin tarkoituksella myös
väljyyttä, jotta toimintaa voidaan muokata osallistujien sen hetkisen kiinnostuksen ja jaksamisen
mukaan. Karkean struktuurin tekeminen päivälle helpotti päivän aikataulutusta ja ohjaamista.
Maatilayrittäjien kanssa pohdittiin vaihtoehtoja toimintaan niin, että jokainen osallistuja voi toimintakyvystään huolimatta siihen osallistua. Ympäristöä valmisteltiin päivätoimintaa varten lisäämällä penkkejä ja istuimia sekä huolehtimalla pyörätuolilla liikkumisen mahdollisuudet. Mietittiin myös valmiiksi varjopaikat, sadesuojat sekä riittävät juomatarjoilut.

4.1.4. Päivätoiminnan testaus

Toukokuun 2017 lopussa aloitettiin päivätoimintakerrat. Kertoja oli joka paikkakunnalla 12 ja ne
toteutuivat pääasiassa kerran viikossa. Ensimmäisillä kerroilla tutustuttiin tiloihin ja osallistujiin
sekä kartoitettiin toiveita kesän toiminnan suhteen. Näiden perusteella joka viikko suunniteltiin
yhdessä maatilayrittäjien kanssa seuraavaa kertaa – mitä tehdään, mitä pitää huomioida, miten
kaikki voivat osallistua, vaihtoehtosuunnitelmat sään muuttuessa ja niin edelleen. Pääasiallisesti
maatilayrittäjät ottivat vetovastuun toiminnan ja ryhmän ohjaamisesta. Tilanteita, joissa hanketyöntekijät ottivat vetovastuuta ohjaamisesta, olivat esimerkiksi maatilayrittäjän äkillinen kiire
johtuen eläimen sairastumisesta tai karkaamisesta. Projektityöntekijät olivat joka päivätoimintakerralla mukana apukäsinä ja tukena ohjauksessa.
Toiminta päivätoimintakerroilla oli hyvin monipuolista ja muokkautui osallistujien sen päiväisen
toimintakyvyn mukaan. Päivätoiminnassa esimerkiksi hoidettiin eläimiä, syötettiin karitsoja, seu-
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rattiin paimenkoiran työskentelyä lampaiden kanssa sekä lampaan keritsemistä, maalattiin kanalan seinää, rakennettiin aitaa, tehtiin kerppuja talven varalle, ongittiin, laitettiin heinää seipäälle,
tehtiin puu- ja puutarhahommia, seurattiin eläinten menoa, revittiin matonkuteita ja kudottiin
mattoa, tehtiin kuvamatkaa Afrikkaan, tutustuttiin villiyrtteihin ja maisteltiin niitä sekä istuttiin
nauttimassa päiväkahvit omenapuun alla tai nuotion ääressä.
Päivän ohjelmaan liitettiin mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon maatilan arjen ympärille. Toiminnassa pyrittiin hyödyntämään maatilaympäristöä ja sen elementtejä kuten eläimiä,
sillä se oli monelle osallistujalle erityisen mielekäs ympäristö. Maatilan arkeen liittyvät toiminnot
(kuten eläinten ruokinta) tarjosivat hyödyllistä tekemistä ja niiden lomassa tuli huomaamatta
harjoitettua muun muassa tasapainoa ja muita arjessa tarvittavia taitoja. Rutiinit ja monelle menneisyydestä tutut toiminnot tukivat myös orientaatiota kyseiseen päivään ja toivat paljon muistoja. Päiväohjelmaan jätettiin aina runsaasti aikaa myös ympäristön ihmettelylle ja siitä nautiskelulle sekä yhteisille kahvitteluhetkille.
Päivä aluksi pidettiin kuulumiskierros, jossa myös tiedusteltiin sen hetkistä vointia ja toiveita päivän toiminnan suhteen. Tämän jälkeen puuhasteltiin valmiiksi suunniteltujen toimintojen parissa. Puolivälissä tai loppupuolella päivää juotiin yhteiset kahvit ja nautittiin välipalaa. Kahvituksen jälkeen ehdittiin usein jatkaa hetken aikaa puuhailuja tai tehtiin tutustumiseen ja ryhmäytymiseen sekä luontoon liittyviä toimintoja. Päivän lopuksi käytiin läpi palautekierros, jossa jokainen sai kertoa tuntemuksiaan ja ajatuksiaan päivästä. Näitä palautteita kerättiin ylös hankkeen
hyödynnettäväksi. Kukaan 30 osallistujasta ei jättäytynyt kesän aikana toiminnasta pois. Muutamia poissaoloja oli lähinnä sairastumisten vuoksi.
Kokeiluun osallistuneet maatilayrittäjät kokivat alkuun hankalaksi toimintojen suunnittelun osallistujille sopivaksi. Ryhmissä oli hyvin monenkuntoisia osallistujia, joka vaikeutti suunnittelua. Yhteistyössä saimme kuitenkin jokaiselle päivälle tehtyä päiväohjelman rungon, jota muokattiin
joustavasti tarpeen mukaan. Kokeilun edetessä huomattiin, että melko yksinkertainenkin maatilaympäristössä toteutettu toiminta riittää, ja jo pelkkä oleskelu mukavassa porukassa maatilaympäristössä ja eläinten lähellä on monelle tärkeää. Toiminnan tavoitteellisuutta tulee jatkossa pohtia vielä tarkemmin.
Päiväesimerkki
Aika: kesäkuu 2017 / klo 12–16
Osallistujia: 10 hlöä
Ohjaajat: tilan emäntä ja vanhaisäntä + kolme henkilöä hankkeesta
Päivä aloitettiin vastaanottamalla iloiset osallistujat ja ohjaamalla heidät aluksi istumaan
tuttuun tapaan etupihalle asetettujen pöytien ja penkkien luokse, jossa kaikille tarjottiin
mehua. Vaihdoimme kuulumisia ja tutustuimme Keskisuomalaisen juttuun, joka hankkeesta oli tehty. Sadekuuron yllättäessä siirryimme hetkeksi sisätiloihin.
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Tilan emäntä kertoi kaikille mitä oli päiväohjelmaksi suunnitellut. Luvassa oli vastojen
tekoa, uusien karitsoiden rapsuttelua ja ruokintaa tuttipulloilla, kasvimaan hoitoa, uusien
kanatulokkaiden tervehtimistä ja maton kutomista. Halutessaan sai myös oleskella vapaasti sisällä tai ulkona. Emäntä painotti, että kaikki saavat tehdä niitä toimintoja, jotka
tuntuvat mieleisimmiltä eikä mihinkään ole pakko osallistua. ”Kuulostaa hyvältä”, totesivat osallistujat ja siirryttiin touhuilemaan.
Valmiiksi pihaan tuodut nuoret koivut odottelivat peräkärryssä vastojen tekijöitä. Puutarhapenkkejä siirrettiin lähemmäksi ja sopivien oksien etsintä ja yhteensovittaminen alkoi.
Sadekuuron yllättäessä siirryimme välillä piharakennuksen suojiin. Siellä muutamat olivatkin menneet jo edeltä kokeilemaan maton kutomista. Piharakennuksen täyttikin pian
puheensorina ja naurun remahdukset. Osa porukasta innostui karitsoiden hoitamisesta ja
siirtyi emännän kanssa juottamaan ja hellimään pienokaisia. Myös kasvimaan kuntoa piti
käydä ihastelemassa ja kohentamassa muutaman rouvan toimesta.
Aika lensi touhutessa kuin siivillä ja sitten olikin jo päiväkahvien vuoro. Tupa täyttyi kotoisalla keskustelulla ja kahvikuppien kilinällä. Yhdessä pohdittiin seuraavien kertojen toimintoja ja käytiin läpi tämän päivän tunnelmia. Palautekierroksen perusteella monen poskilihakset olivat saaneet päivän aikana jumppaa ja seuraavaa kertaa odotettiin kovasti.
Taksin tullessa varmistettiin, että jokaisella on kotiin viemisiksi oma vasta ja jaettiin lämpimät halaukset jokaisen kanssa.

4.1.5. Palautekyselyt, loppuarviointi ja tulosten koonti

Toiminnan päätyttyä jokaisen osallistujan luona käytiin tekemässä uudet toimintakykymittaukset. Mittauksissa oli mukana mielialakysely (GDS-15), lyhyt fyysisen toimintakyvyn testistö
(SPPB), oma numeerinen arvio fyysisestä aktiivisuudesta sekä toimintaterapeuttien käyttämä itsearviointimenetelmä arjen sujuvuudesta/siinä suoriutumisesta (COPM). Osallistujille jätettiin
myös paperinen palautekyselylomake sekä palautuskuori. Jokaiselle osallistujalle lähetettiin postitse vielä syksyn aikana kuvakirja kiitokseksi osallistumisesta toimintaan.
Hankkeen arviointivaiheessa toimintakykymittausten ja palautteiden koonneista tehtiin tarkempia analysointeja. Toimintakykymittausten tulokset analysoitiin SPSS-ohjelmalla, joka on tilastotieteelliseen analysointiin suunniteltu ohjelmisto. Tuloksissa keskityttiin lähinnä vertailemaan
mielialassa, fyysisessä toimintakyvyssä sekä oman aktiivisuuden sekä toiminnallisuuden kokemisessa tapahtuneita yksilötason muutoksia. Palautekyselylomakkeet tallennettiin sähköisesti luotuun kyselylomakepohjaan, josta saatu yhteenveto pystyttiin hyödyntämään suoraan palautteiden koonnissa. Toiminnassa mukana olleet maatilayrittäjät täyttivät sähköisen kyselylomakkeen
päivätoiminnasta ja hankkeeseen osallistumisesta saamistaan kokemuksista. Yhteenveto yrittäjien vastauksista analysoitiin palautteiden koonnin yhteydessä.
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Arviointivaiheeseen kuului toiminnan tuotteistamisen ja hinnoittelun pohdintaa yhdessä mukana
olleiden maatilojen sekä hinnoittelun asiantuntijan kanssa. Tämä toteutettiin tiedonkeruukäynneillä kahdella maatilalla sekä yhteisellä hinnoitteluiltapäivällä. Hinnoitteluiltapäivässä uuden
palvelun mahdollista hintaa pohdittiin yhdessä hinnoitteluasiantuntijan kanssa. Hinnoittelun ja
tuotteistamisen mietintä on tärkeää, jotta uudesta toiminnasta saadaan kannattavaa.
Myös hankkeen lopullinen tuotos, Ikääntyvien hyvinvointia tukeva maatilapäivätoiminta -opas,
kirjoitettiin arviointivaiheen aikana. Oppaaseen kirjattiin käytännön asioita vastaavan toiminnan
järjestämiseen liittyen, jotta se toimisi apuna kiinnostuneille maatiloille sekä organisaatioille. Oppaaseen kirjattiin myös kesän kokemuksiin ja palautteisiin pohjautuvaa materiaalia, josta käy
ilmi, mikä koettiin toimivana ja mikä puolestaan ei. Osallistujien suoria kommentteja ja hankkeen
kuvia on löydettävissä oppaasta. Opas on löydettävissä hankkeen blogi- sekä Facebook -sivustolta
sekä GeroCenterin verkkosivustolta.

4.1.6. Viestintä ja näkyvyys

Hankkeesta ja sen etenemisestä tiedotettiin eri kanavissa säännöllisesti. Hankkeesta tiedotettiin
sen omissa sosiaalisen median kanavissa ja siitä tehtiin useita juttuja paikallisiin sanomalehtiin,
ET-lehteen sekä Yle Uutisiin. Hankkeen toiminta keräsi alusta asti paljon kiinnostusta ja huomiota. Yhteydenottoja saatiin Etelä-Suomesta asti niin maatilayrittäjiltä, ikääntyviltä itseltään
kuin eri organisaatioidenkin edustajilta.
Hanketta esiteltiin muun muassa LuoKSe -hankkeen tapahtumissa, Maaseutugaalassa, Seniorimessuilla sekä päiväkeskuksissa. Hanketta esiteltiin etäyhteyden kautta myös GreenCareLab hankkeen tapahtumassa sekä Kainuun Green Care -tapahtumassa. Hanketta esiteltiin lisäksi mukana olleiden paikkakuntien sekä lähikuntien vanhuspalveluiden työntekijöille ja päättäjille heille
erikseen järjestetyissä tapaamisissa.
Kesän aikana järjestettiin yhteensä kolme avoimien ovien päivää, jolloin toiminnasta kiinnostuneet saivat tulla siihen tutustumaan. Näistä yksi toteutui päivätoimintakerran aikana, jolloin kävijöiden oli mahdollista tulla seuraamaan toimintaa ja kysymään kommentteja suoraan osallistujilta. Kahdet muut avoimet ovet järjestettiin viikonloppuna ja näissä oli mukana muutamia kesän
toiminnan osallistujia kertomassa kokemuksistaan. Avoimissa ovissa kävi yhteensä arviolta 120
vierasta, ja tietoa hankkeesta ja toiminnasta saatiin levitettyä niiden kautta lisää. Kävijät myös
näkivät konkreettista ympäristöä, jossa toimintaa kesän aikana järjestettiin.
Ikääntyvien maatilapäivätoiminnasta ja hankkeesta tehtiin LuoKSe-hankkeen kanssa yhteistyössä
video, jota jaettiin yleisesti molempien hankkeiden tiedotuskanavissa. Video on löydettävissä
hankkeen blogisivustolta.
Hankkeen mediaosumat:


Lehtiuutiset:
o ET -lehti 7.4.2017 ”Paijaa ponia, laske lampaat”
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o Keskisuomalainen 28.6.2017 “Aina ei tarvitse töllöttää omaa napaa”
o Petäjävesilehti: 2/2017 ”Hyvinvointia maatilalta – hanke etsii osallistujia”,
28.6.2017 “Mielekästä puuhastelua maatilalla”, 19.7.2017 ”Kohonen Farmilta saa
hyvinvointia maatilalta”, 4.10.2017 ”Hyvinvointipalvelut tuovat mahdollisuuksia
tiloille”, 7.3.2018 ”Hyvinvointia maatiloilta”
o Paikallisuutiset: 16.2.2017 ”Maatila kutsuu mummoa ja vaaria”, 13.7.2017 “Paikka
missä eläinten ja ihmisten on hyvä olla”
o Hankasalmen sanomat: 6.7.2017 “Uuden toiminnan kehittämistä”
o Sykettä Keski-Suomen maaseudulle – lehti 01/2018 ”Maatilapäivätoimintaa: eläimiä, yhdessäoloa ja virkistymistä”
Radiojutut: Yle Radio Keski-Suomessa Mikko Maasolan haastattelu 13.3.2017, YleRadio
Keski-Suomi 11.8.2017
Uutisjutut: Yle uutiset (Keski-Suomi + valtakunnan uutiset) 10.8.2017

Näkyvyys sosiaalisessa mediassa:




Hankkeen Facebook – sivu 360 seuraajaa
Hankkeen Instagram – sivu, 63 seuraajaa
Yle uutisten Facebook -sivu, uutisjutun julkaisu yli 1000 tykkäystä

4.1.7. Talvikokeilu

Hanketta laajennettiin kesän kokemusten perusteella talvikokeilulla, jossa katsottiin toiminnan
järjestämistä talviolosuhteiden näkökulmasta. Hankkeen aikana toiminnan järjestämisen mahdollisuuksista talviaikaan käytiin paljon keskustelua ja haluttiin vastaukset kysymyksiin onnistuuko toiminta ja mitä siinä pitäisi huomioida. Talvikokeiluun valikoitui mukaan kaksi jo aiemmin
mukana ollutta tilaa – Rantakorven tila Hankasalmelta sekä Hepokuusela Uuraisilta. Kesän toiminnassa oli huomattu, että ryhmäkoko (10 hlöä) oli ollut liian iso, joten talvikokeiluun otettiin
mukaan pienemmät ryhmät koostuen samoista osallistujista, jotka olivat toiminnassa käyneet jo
kesällä. Mukaan päässeet valikoituivat heidän oman kiinnostuksen ja resurssien mukaan. Osallistujat kävivät joulukuun 2017 – maaliskuun 2018 aikana oman paikkakuntansa maatilalla yhteensä
neljä tai viisi kertaa. Hanketyöntekijät ja yksi toimintaterapiaopiskelija olivat avustamassa päivien
toteutuksessa. Toiminnan päätyttyä osallistujat täyttivät lyhyen palautekyselyn talvikokeiluun
liittyviin kokemuksiin. Palautteet koottiin yhteen ja niiden keskeiset asiat sekä talven kokeilussa
huomioidut asiat huomioitiin myös oppaassa.

4.2. Toteutuksen organisaatio ja resurssit
Hanketta hallinnoi tutkimus – ja kehittämiskeskus GeroCenter, joka on keskittynyt ikääntyvän
väestön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen. Hankkeen vastuuhenkilönä toimi Riku Nikander, joka vastasi projektihenkilöstön työn ohjauksesta sekä kustannusten seuraamisesta.
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Hankkeen taloushallinnosta vastasivat Asko Hiltunen ja Tero Muikku. Hankkeen kahdella projektityöntekijällä Laura Kymäläisellä ja Salla Partalalla oli päävastuu hankkeen aikataulutuksesta, toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta, viestinnästä, hankkeen seurannasta, oppaasta ja
raportoinnista. Projektityöntekijät osallistuivat myös osittain kustannusten seurantaan.
Hankkeen arviointivaiheessa lisätyövoimaksi palkattiin Virpi Rantanen ja Outi Teittinen. Rantasen
työalueisiin kuuluivat toimintakykymittausten sekä palautekyselyiden koonnit ja analysoinnit
sekä hankkeen tiedottamiseen liittyviä tehtäviä. Teittisen työalueeseen kuuluivat hinnoittelun
suunnittelu yhdessä maatilayrittäjien kanssa sekä oppaan kirjoittaminen palvelun tuotteistuksen
ja kehittämisosan osalta.

4.3. Kustannukset ja resurssit
Hankkeen kokonaisbudjetti oli 162 463€. Hanke sai rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta. Yleishyödyllisen hankkeen julkisen rahoituksen osuus hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista oli 100%. Hanke toteutui kustannusarvion mukaisesti.

4.4. Raportointi ja seuranta
Hankkeen tukena toimi hankkeelle perustettu vapaaehtoinen ohjausryhmä, jonka jäseniksi valittiin asiantuntijoita eri organisaatioista, jotka katsottiin hankkeen kannalta hyödyllisiksi. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana yhteensä kolme kertaa.
Ohjausryhmän jäseninä toimivat:
Veli Koski, Keski-Suomen ELY –keskus
Eeva-Liisa Kiviniemi, ProAgria
Sanna Peltola, LuoKSe –hanke
Anne Matilainen, valtakunnallinen Green Care koordinaatiohanke
Anne Laurén, Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelut
Hankkeen toiminnasta tiedotettiin Keski-Suomen ELY-keskukselle osa-raporttien muodossa, ohjausryhmän kautta ja sähköpostiviestien välityksellä. Yleishyödyllisessä hankkeessa toiminta pidettiin avoimena ja hankkeen kulusta tiedotettiin hankkeen blogisivuilla, sosiaalisessa mediassa
sekä eri uutiskanavissa. Lisäksi hankkeesta tiedotettiin sähköpostien välityksellä keskeisille toimijoille ja sidosryhmille.
Hanke esittäytyi erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa, joiden kohderyhminä olivat hankkeen
kannalta tärkeässä osassa olevat kuten maatilayrittäjät, vanhuspalvelukentän eri toimijat, vanhuspalveluiden työntekijät, ikääntyvät ja heidän omaisensa.
Projektityöntekijät tekivät koko hankkeen ajan muistiinpanoja, joita hyödynnettiin toiminnan kehittämisessä ja oppaan kirjoittamisessa. Hankkeen aikana toteutettiin myös sisäistä tiedottamista
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maatilayrittäjien kesken sähköpostien välityksellä sekä suljetussa Facebook –ryhmässä. Maatilayrittäjille, jotka eivät päässeet kokeiluun mukaan järjestettiin tilaisuus, jossa hankkeesta ja sen
tuloksista tiedotettiin.

4.5. Yhteistyökumppanit
Toiminnan järjestämiseen liittyvissä asioissa hanke teki yhteistyötä seuraavien paikallisten taksiyrittäjien kanssa: V-M Saviranta Oy, Sisä-Suomen aluetaksi Oy, Taksi Juha Kortemäki ja Taksi
Henttinen Oy. Taksiyrittäjät valikoituivat tarjouspyyntöjen perusteella. Lisäksi apuvälineiden lainauksessa tehtiin yhteistyötä kuntien fysioterapeuttien ja apuvälinelainaamoiden kanssa.
Yhteistyökumppaneina hankkeen tiedottamisessa ja ikääntyvien osallistujien rekrytoinnissa toimivat kuntien päiväkeskusohjaajat ja kotihoidon työntekijät, paikallislehdet, Yle Keski-Suomi sekä
eri eläkeläisjärjestöt. Maatilayrittäjien ja maatilojen etsimisessä olivat mukana kuntien maaseutusihteerit ja ProAgria. Hanke tuotti videomateriaalia yhteistyössä LuoKSe – luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta –hankkeen kanssa ja osallistui myös LuoKSe –hankkeen järjestämiin tapahtumiin. Hanke verkostoitui myös valtakunnallisesti eri Green Care –toimijoiden kanssa Skype
–palavereiden ja sähköpostien välityksellä.
Toimintamallin kehittämiseen liittyen hanke oli yhteydessä kuntien vanhuspalvelujohtajiin, Perhehoitoliitto ry:hyn, muutamiin perhehoitajiin sekä kärkihankkeen Keski-Suomen muutosagenttiin. Lupa-asioihin ja valvontaan liittyen hanke oli yhteydessä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI), Valviraan sekä Keski-Suomen hankinta-asiamieheen.
Hanke teki myös yhteistyötä tutustumiskäyntien ja tilaesittelyiden muodossa seuraavien yrittäjien kanssa: Isokummun lammastila, Luontohyvinvointikeskus Tyynelä ja palvelukoti/terapiakeskus Willa Wanha.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa tehtiin yhteistyötä opinnäytetyön sekä opiskelijaharjoitteluiden muodossa. Opintoihinsa sisältyvän harjoittelun teki hankkeeseen yhteensä kolme toimintaterapiakoulutuksen opiskelijaa. Lisäksi Jyväskylän yliopiston gerontologian ja kansanterveyden opiskelija toteutti hankkeeseen liittyen asiantuntijaharjoittelun sekä pro gradu –tutkielman.

4.6. Toteutusoletukset ja riskit
Hankkeen riskeiksi nostettiin suunnitelmavaiheessa seuraavia seikkoja:





hankkeeseen ei saada tarpeeksi kiinnostuneita tiloja/ikääntyviä
toiminta ei jatku toivotulla tavalla hankkeen jälkeen
toiminnalla ei saada toivottuja vaikutuksia ikääntyvän kotona asumisen/toimintakyvyn
tukemiseen
ikääntyviä ei saada sitoutumaan toimintaan/toiminnassa käymiseen
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tilojen on vaikea sitoutua toimintaan kiireiden vuoksi
kohderyhmän hauraus

Riskien välttämisessä onnistuttiin hankkeen kannalta pääosin hyvin. Toiminnasta kiinnostui
enemmän maatiloja ja ikääntyviä kuin mukaan kokeiluun pystyttiin ottamaan. Hanke herätti paljon kiinnostusta ympäri Suomen. Lyhyenkin hankkeen aikana toimintaa saatiin vietyä kokeiluiden
kautta eteenpäin ja sen jatkokehittämisestä ollaan Keski-Suomen kunnissa ja alueen maatiloilla
oltu kiinnostuneita. Hankkeen aikaiset toimintakykymittaukset osoittivat pienen osallistujaryhmän kohdalla toiminnalla olleen positiivisia vaikutuksia ikääntyvien mielialaan ja fyysiseen aktiivisuuteen. Useampi osallistuja kertoi toiminnan vaikuttaneen positiivisesti näiden kautta omaan
kotona asumiseen. Osallistujat sitoutuivat toimintaan hyvin eikä yksikään jättäytynyt kokeilusta
pois.
Hauraan kohderyhmän ja ison ryhmäkoon vuoksi toiminta vaati hankkeen aikana paljon henkilökuntaa varmistamaan kymmenen hengen osallistujaryhmän turvallisen osallistumisen. Päivätoiminnan aikana tapahtui muutama vaaratilanne. Yksi osallistuja kaatui kompastuessaan hevosaitauksessa olleisiin juuriin. Kaatumisesta ei seurannut mitään vakavaa, ja asiasta tiedotettiin heti
päivän päätyttyä kotihoidolle, jotta he tiesivät seurata osallistujan vointia vielä kotona. Tilanne
käytiin vielä läpi maatilayrittäjän kanssa ja riskejä arvioitiin uudelleen. Kyseinen osallistuja sekä
kyseinen maasto otettiin jatkossa entistä tarkemmin huomioon eikä vaaratilanteita sattunut jatkossa.
Vapaana liikkuvat eläimet tuottivat myös muutamia kaatumiseen liittyviä vaaratilanteita. Näitä
olivat innostuneen lampaan hyppiminen syliin/osallistujaa vasten, lampaan näykkäisy kädestä
leipää hamutessa sekä lampaan pujottautuminen osallistujien jalkojen välistä. Kaatumisilta
näissä tilanteissa vältyttiin ohjaajan läsnäololla ja valppaudella. Kyseisiä tilanteita käytiin läpi
kaikkien maatilayrittäjien kanssa ja riskejä arvioitiin uudelleen. Toimintaa muutettiin tapahtumien jälkeen niin, että vastaavilta vaaratilanteilta vältyttiin jatkossa.
Maatilayrittäjät sitoutuivat toimintaan hankkeen ajaksi pääsääntöisesti hyvin. Kaikki suunnitellut
päivätoimintapäivät toteutuivat ja maatilayrittäjät ehtivät kesän kiireistä huolimatta olemaan toiminnassa hyvin mukana. Kukaan maatilayrittäjistä ei myöskään jättäytynyt toiminnan kokeiluvaiheesta pois. Vastaavissa jatkohankkeissa mukana olevien maatilayrittäjien resurssit osallistua toimintaan tulee arvioida yhdessä vielä yksityiskohtaisemmin, jotta vältytään väsymiseltä ja liian
monilta päällekkäisiltä ohjelmilta. Aikataulujen yhteensovittaminen oli haastavaa. Useammat yhteiset tapaamiset mukana olleiden maatilayrittäjien kanssa olisivat olleet tärkeitä toiminnan kehittämisen kannalta samoin kuin parempi perehdytys ikääntyvien kohtaamiseen. Toiminnan juurruttamiseksi käytäntöön tarvitaan vielä lisää kokemuksia, resursseja sekä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
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4.7. Osallistujat
Hankkeeseen osallistui yhteensä kolmekymmentä ikääntyvää, kymmenen henkilöä kullakin paikkakunnalla. Osallistujat tulivat pääsääntöisesti maatilojen kanssa saman kunnan alueelta, muutama myös naapurikuntien puolelta. Osallistujista miehiä oli 27 % ja naisia 73 %. Osallistujien
keski-ikä oli 74 vuotta. Osallistujista alle 65-vuotiaita oli 3 %, 65-75-vuotiaita 44 %, 76-85-vuotiaita 33 % ja 86-91-vuotiaita 20 %.
Osallistujista 72 % asui yksin, 24 % puolison kanssa ja 3 % yhdessä lapsen tai muun perheenjäsenen kanssa. Noin joka toinen osallistujista oli menettänyt puolisonsa leskeytymisen myötä (Kuvio
1).

Kuvio 1. Osallistujien jakautuminen siviilisäädyn mukaan.
Haja-asutusalueelta tuli 38 % osallistujista ja taajamista 62 %. Rivitalossa asui 48 %, hissillisessä
kerrostalossa 17 %, hissittömässä kerrostalossa 3 % ja omakotitalossa 31 % osallistujista. Enemmistö osallistujista, 90 %, asui tavallisissa asunnoissa. Palveluasunnoissa asui vain joka kymmenes
mukana olleista. Noin kolmannes osallistujista oli aiemmin työskennellyt itse maanviljelijänä (Kuvio 2).
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Kuvio 2. Osallistujien suhde maaseutuun.

4.7.1. Terveys ja toimintakyky

Osallistujilta kysyttiin alkuhaastattelussa omaa kokemusta nykyisestä terveydentilasta ja liikuntakyvystä. 38 % vastanneista koki terveytensä hyväksi, 59 % kohtalaiseksi ja 3 % koki terveytensä
huonoksi. Terveydentilan koki viime aikoina pysyneen muuttumattomana 83 %. 10 % koki terveydentilansa parantuneen ja 7 % huonontuneen.
Liikuntakykynsä osallistujista arvioi erittäin hyväksi 3 %, hyväksi 38 %, kohtalaiseksi 45 %, huonoksi 10 % ja erittäin huonoksi 3 %. Huimauksesta ja tasapainon menettämisen tunteesta kärsi
usein 10 %, melko usein 14 % ja silloin tällöin 35 %. 38 % ei kokenut ongelmia tasapainon kanssa.
Ulkona liikkumisen koki ongelmattomaksi 55 % osallistujista. Vähäisiä vaikeuksia ulkona liikkumisessa koki 35 %, paljon vaikeuksia 7 % ja vain avustettuna ulkona kykeni liikkumaan 3 % osallistujista.
Alkumittauksiin sisältyneen muistitestin (MMSE) mukaan osallistujista 21 %:lla ei esiintynyt viitteitä muistisairaudesta. 42 % osallistujista oli viitteitä mahdollisesta lievästä kognitiivisesta heikentymisestä. Osallistujista 17 % kärsi testin mukaan lievästä ja 10 % keskivaikeasta dementiasta.
Mielialaa mittaavan myöhäisiän depressioseulan (GDS-15) mukaan osallistujista 7 %:lla oli ennen
päivätoiminnan aloittamista viitteitä masennuksesta (enemmän kuin 6 / 15 pistettä). 76 % sai
testistä pisteitä alle depressioepäilyn olevan pisterajan ja 17 % vastaajista ei saanut testistä pisteitä lainkaan eli heidän mielialansa oli erittäin valoisa.
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Fyysisen toimintakyvyn (SPPB) alkumittauksissa 15 % testatuista sai testin maksimipisteet (12 pistettä). 10 – 11 pistettä sai 23 %, 8 – 9 pistettä 31 %, 6 – 7 pistettä 19 %, 4 – 5 pistettä 4 % ja
vähemmän kuin 4 pistettä sai 8 % testatuista. Toimintakykymittaus kyettiin alkutilanteessa tekemään 26:lle henkilölle (90 % testatuista).
Osallistujilta kysyttiin myös omaa kokemusta liikkumisaktiivisuudestaan sisällä omassa kodissa
sekä kodin ulkopuolella. Kysymyksiin vastasi 27 henkilöä (93 %). Vastaajat arvioivat aktiivisuuttaan numeerisesti asteikolla 1-10. Ennen päivätoiminnan aloittamista sisällä liikkumisestaan antoi arvosanan 9-10 20 % vastaajista (ulkona liikkumisesta 14 %), arvosanan 7-8 41 % (ulkona 34
%), arvosanan 5-6 28 % (ulkona 24 %), ja arvosanan 4 3 % (ulkona 10 %). Lisäksi ulkona liikkumisensa arvioi arvosanoilla 2-3 10 % vastaajista.
Alkuhaastattelun yhteydessä osallistujien kanssa tehtiin myös COPM -itsearviointi, jolla pyrittiin
selvittämään osallistujien arjen sujuvuutta. Itsearvioinnissa osallistuja nostaa omasta arjestaan
asioita, joihin kaipaa muutosta. Hän myös arvioi omaa suoriutumistaan ja tyytyväisyyttään näiden asioiden osalta. Näiden nostettujen asioiden pohjalta jokaiselle osallistujalle pyrittiin asettamaan yksi henkilökohtainen tavoite päivätoimintakaudelle. Kaikkien osallistujien kanssa tämä ei
onnistunut arvioinnin tekijän puutteellisesta menetelmään perehtymisestä johtuen. Tavoite asetettiin yhteensä 21 henkilölle, mutta seitsemän kohdalla sitä ei ollut asetettu mitattavaan muotoon. Tämän vuoksi tulokset tämän menetelmän osalta saatiin vain 14 osallistujalta.
4.7.2. Palveluiden käyttö

Osallistujista kunnallisten vanhuspalvelujen piiriin kuului 79 %. Joka viides (21 %) osallistujista ei
käyttänyt mitään vanhuspalveluja. Palvelumuodoista eniten käytetty oli päiväkeskus- / ryhmätoiminta, johon osallistui 47 % hankkeen osallistujista. Kuljetuspalvelua joko päiväkeskukseen ja /
tai muutoin käytti 30 %, samoin kuntosalia. Ateriapalvelu oli käytössä 27 % osallistujista. Kotihoito kävi joka viidennen (20 %) osallistujan luona, kotisairaanhoito 7 % luona. Kauppapalvelua
käytti 10 % osallistujista. 13 % käytti myös muita kuin em. palveluja, esimerkiksi veteraanihierontaa, henkilökohtaista avustajaa, siivouspalvelua ja jalkahoitajaa. Monella myös lähellä asuvat lapset tai ystävät huolehtivat asioiden tai kotitaloustöiden hoitamisesta.

5. TULOKSET JA VAIKUTUKSET
5.1. Kiinnostus maatilapäivätoimintaa kohtaan
Hankkeen aikana selvitettiin maatilapäivätoiminnan kiinnostavuutta kokeilujen lisäksi päiväkeskuksessa kävijöillä teetetyllä kyselyllä sekä hanke-esittelyissä pyydetyillä suullisilla ja kirjallisilla
palautteilla. Lisäksi hankkeen aikana saatiin palautetta toiminnan kiinnostavuudesta sähköpostien ja sosiaalisen median kautta.
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Marras-joulukuussa 2016 teetettiin kysely Keski-Suomen alueen kotihoidon asiakkaille sekä päiväkeskuksissa ja Virtapiireissä käyville asiakkaille. Kyselyn tarkoituksena oli toiminnan kiinnostavuuden lisäksi selvittää millaiset tilat ja toiminnat erityisesti ikääntyviä kiinnostaa. Kyselyä lähetettiin yhteensä 810 kappaletta ja vastauksia saatiin takaisin kolmas osa eli yhteensä 238 kappaletta (vastausprosentti 29%). Vastaajien ikähaarukka oli 50-98 –vuotta.
Koonnista kävi ilmi, että vastanneista 111 henkilöä ei ollut kiinnostunut maatilalla toteutetusta
päivätoiminnasta. Kyselyssä ei ollut tarkentavaa kysymystä siihen miksei päivätoiminta maatilalla
kiinnosta, mutta muun saadun palautteen perusteella syitä tähän saattoivat olla mm. väärä käsitys siitä, että toiminta korvaisi nykyisen päivätoiminnan, epävarmuus kyytimahdollisuuksista tai
haluttomuus palata maatilaympäristöön. Vastaajista 125 henkilöä oli kiinnostunut maatilalla toteutetusta päivätoiminnasta. Vastausten perusteella eniten kiinnostivat eläintilat (64kpl) ja perinnetilat (59 kpl), myös puutarhatilat (41 kpl) olivat suosittuja. Kyselyssä kysyttiin myös vapaaehtoista tarkennusta siihen mitkä eläimet kiinnostavat erityisesti. Tässä kohdassa hevoset kiinnostivat eniten (12 kpl). Erilaisen tekemisen ja toimintojen kolmen kiinnostavimman kärki oli
luonnoneläinten seuraaminen (79 kpl), maatilan töiden seuraaminen (71 kpl) sekä eläinten
kanssa puuhastelu (69 kpl). Lisäksi vastaajista yli 60:ntä kiinnostivat myös maatilalla yhdessä
oleilu, yhdessä ulkoilu, maatilan ympäristöön tutustuminen ja marjojen kerääminen. On hyvä ottaa huomioon, että kyselyn vastauksiin on saattanut vaikuttaa useat tekijät, kuten esimerkiksi miten ikääntyvä on ymmärtänyt kysymykset ja kenen kanssa kysely on täytetty. Vastauksia hyödynnettiin hankkeessa maatilojen valintoja tehdessä sekä toiminnan suunnittelussa.
Suullista palautetta hankkeesta saatiin paljon erilaisissa hanke-esittelyissä. Palaute piti pääosin
sisällään kommentteja toiminnan hyvästä ideasta sekä toiveita sen jatkumisesta. Hanke-esittelyissä saatiin paljon kommentteja ikääntyviltä, että lähtisivät ehdottomasti jatkossa toimintaan
mukaan. Moni kertoi esittelyissä tietävänsä ikääntyviä, joita toiminta kiinnostaisi. Positiivista palautetta saatiin myös omaisilta, päiväkeskusohjaajilta ja muilta vanhuspalveluissa työskenteleviltä. Saimme myös palautetta ikääntyviltä, jotka eivät kokeneet toimintaa itselleen mieleiseksi
sekä vanhuspalveluiden henkilökunnalta, jotka eivät välttämättä nähneet toimintaa tarpeelliseksi. Hankkeen aikana on selkeästi ilmennyt sekä maatilayrittäjien että vanhuspalveluissa työskentelevien keskuudessa halua kehittää ikääntyvien maatilapäivätoimintaa niin Keski-Suomen
alueella kuin muuallakin Suomessa.
Ikääntyvien maatilapäivätoiminta on nostanut esiin myös huolenaiheita liittyen toiminnan kannattavuuteen, kuljetuksien järjestämiseen, toiminnan onnistumiseen talvella ja turvallisuuteen
sekä väärinkäsityksiä siitä, että toiminta korvaisi kokonaan nykyisen kunnan tarjoaman päiväkeskustoiminnan. Ajatuksena on, että maatilapäivätoiminta voisi jatkossa toimia vaihtoehtona siitä
kiinnostuneille, ei korvata kokonaan nykyistä päiväkeskusmuotoista päivätoimintaa. Maatilapäivätoimintaa voi tarjota suoraan itse maksaville asiakkaille tai yhteistyössä kunnan tai muun organisaation kanssa.
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5.2. Toiminnan vaikutukset osallistujiin
Kolmenkymmenen osallistujan osalta osallistumisprosentti kesän päivätoimintaan oli 90 %. Se
kertoo, että toiminta oli osallistujille mielekästä. Osallistujille tiedotettiin suullisesti ja kirjallisesti,
että päivätoiminnasta sekä siihen liittyvistä testauksista on mahdollisuus jättäytyä pois missä tahansa hankkeen vaiheessa.
Osallistujille toteutettiin hanketyöntekijöiden ja opiskelijoiden toimesta osallistujien lähtökohtia
kartoittava alkuhaastattelu sekä monipuoliset toimintakykytestaukset ennen ja jälkeen päivätoimintakauden (Taulukko 1). Yhdelle osallistujalle testauksia tai alkuhaastattelua ei pitkälle edenneen muistisairauden johdosta voitu toteuttaa ollenkaan. Hänet on tulosraportissa huomioitu
vain osallistujien sukupuolijakaumassa. Myöskään toisen muistisairaan osallistujan keskittymiskyky ei riittänyt lopputesteihin osallistumiseen. Osallistujien taustatiedoissa ko. henkilön tulokset
on kuitenkin huomioitu. Raportin tulososio koostuu pääsääntöisesti 28 henkilön testituloksista.
Mahdolliset poikkeavat määrät testatuissa henkilöissä kerrotaan kunkin osion yhteydessä erikseen.

Suoritettu testi

Osallistuneita % testatuista Osallistuneita
alussa
lopussa

% testatuista

MMSE

29

100

ei tehty

GDS-15

29

100

28

97

SPPB

26

90

25

86

oma arvio aktiivisuudesta

27

93

28

97

COPM

14

48

14

48

21

72

20

69

suoriutuminen
COPM
tyytyväisyys

Taulukko 1. Alku- ja lopputesteihin sisältyneet testiosiot sekä osioihin osallistuneiden määrät.
5.2.1. Mieliala

Päivätoiminnan päätyttyä suoritettujen lopputestien (testattuja henkilöitä 28) mukaan mieliala
parani päivätoiminnan aikana 39 % osallistujista (Taulukko 2). Käytössä olleessa GDS-15 –testissä
enemmän kuin 6 pistettä antaa aihetta epäillä vastaajan kärsivän masennuksesta. Ko. testissä
pieni pistemäärä / nollatulos kuvastaa positiivista mielialaa, suuri pistetulos negatiivista. Keskimääräinen parannus GDS-15 –testin 15-pisteisellä asteikolla oli tuloksen pienentyminen 2,5 pistettä. 10 %:lla osallistujista mieliala koheni 4 pistettä. Mieliala huononi 25 %:lla osallistujista. Kes-
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kimääräinen heikennys oli 2 pistettä. Testaustilanteen yhteydessä käytyjen keskustelujen kuluessa kävi ilmi, että osalla osallistujista päivätoiminnan päättyminen heikensi lopputestien aikaista
mielialaa. Mikäli mielialatesti olisi suoritettu päivätoiminnan aikana, olisi tulos voinut olla toinen.
36 %:lla mieliala ei muuttunut toiminnan aikana.
GDS-15
0 pistettä
1
2
3
4
5
6
7

alkutesti
17 %
21 %
21 %
17 %
3%
14 %
--3%

lopputesti
7%
46 %
18 %
7%
7%
7%
3%
3%

10
testattuja

3%
--29 henki- 28 henkilöä
löä

Taulukko 2. GDS-15 - Myöhäisiän depressioseula. Alku- ja lopputestien tulokset.
5.2.2. Fyysinen toimintakyky

Fyysinen toimintakyky parani SPPB-testin mukaan päivätoiminnan aikana 40 %:lla sekä alussa
että lopussa testatuilta (Taulukko 3). Keskimääräinen parannus oli 1,8 pistettä / 12 pistettä. 8 %
osallistujista ylsi 3 pisteen parannukseen fyysisen toimintakyvyn testissä. Toimintakyky huononi
24 %:lla osallistujista. Osa huonontumisista johtui lopputestien aikaisista hiljattain alkaneista selkäkivuista ja muista terveydellisistä syistä, jotka vaikeuttivat testin suorittamista. SPPB-testissä
ei näkynyt muutosta 36 %:lla testatuista. Ikääntyvillä henkilöillä myös toimintakyvyn pysyminen
muuttumattomana on positiivinen tulos, sillä ikääntymisen myötä toimintakyky yleensä luontaisesti heikentyy ilman säännöllistä harjoittelua. SPPB-lopputesti kyettiin toteuttamaan 25 henkilölle.
SPPB-testi
12 pistettä
10-11
8-9
6-7
4-5
<4

alkutesti
15 %
23 %
31 %
19 %
4%
8%

lopputesti
20 %
36%
12 %
8%
24 %
--21
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testattuja

27henkilöä

26 henkilöä

Taulukko 3. SPPB - Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö. Alku- ja lopputestien tulokset.
5.2.3. Liikkumisaktiivisuus

Osallistujat arvioivat liikkumisaktiivisuuttaan sisällä ja ulkona myös lopputestien yhteydessä (Taulukko 4). 37 % koki liikkumisaktiivisuutensa lisääntyneen sisällä ja 48 % ulkona. Testin yhteydessä
osa osallistujista antoi suullista palautetta rohkaistuneensa päivätoiminnan ansiosta liikkumaan
enemmän myös kotonaan ja pihapiirissään. Keskimääräinen muutos liikkumisaktiivisuudessa sisällä oli 1,2 / 10 pistettä, ulkona 1,9 / 10. Suurin muutos aktiivisuuden lisääntymiseen sisällä oli 2
pistettä, ulkona vastaavasti 4. Sisällä liikkumisen koki vähentyneen 7 %, ulkona liikkumisen 15 %.
Aktiivisuudessa ei tapahtunut sisällä liikkumisen osalta muutosta 56 %, ulkona liikkumisen osalta
aktiivisuutensa koki pysyneen ennallaan 37 % osallistujista. Yksi henkilö ei vastannut kysymyksiin.
Liikkumisaktiivisuus
sisällä
9-10
7-8
5-6
4 tai vähemmän
vastanneita
Liikkumisaktiivisuus
ulkona
9-10
7-8
5-6
4 tai vähemmän
vastanneita

alussa

lopussa

20 %
41 %
28 %
3%
27 henkilöä

25 %
46 %
25 %
3%
28 henkilöä

14 %
41 %
24 %
10 %
28 henkilöä

21 %
43 %
21 %
14 %
28 henkilöä

Taulukko 4. Oma kokemus liikkumisaktiivisuudesta sisällä omassa kodissa sekä kodin ulkopuolella
päivätoiminnan alussa ja lopussa.
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5.2.4. Toiminnallisuus

Henkilökohtainen tavoite (COPM) määritettiin alkutestien yhteydessä 48 %:lle osallistujista eli 14
henkilölle. Heistä 57 % koki suoriutumisensa parantuneen. Tyytyväisyyttään arvioi lopputesteissä
20 henkilöä (69 % osallistujista), joiden henkilökohtaista tavoitetta ei oltu asetettu suoriutumista
mitattavaan muotoon. Tyytyväisyys suoriutumiseen lisääntyi 50 %:lla. Suoriutumisen koki huonontuneen 29 % ja tyytyväisyyden vähentyneen 20 %. 14 % ei havainnut suoriutumisessaan muutosta ja joka neljännellä (25 %) tyytyväisyys suoriutumiseen pysyi muuttumattomana. Tästä menetelmästä saatu tulos ei ole riittävä kertomaan tavoitteissa tapahtuneista muutoksista sen riittämättömästä toteutuksesta johtuen. Tähän vaikuttivat arvioinnin tekijän puutteellinen perehtyminen menetelmään ja sen myötä osallistujien mahdolliset väärinymmärrykset pisteytyksessä.

5.3. Osallistujien antama palaute
Lopputestien yhteydessä 29 osallistujalle jätettiin kirjallinen asiakaspalautekysely, joka osallistujien toivottiin täyttävän itsenäisesti tai omaisensa avustamana ja palauttavan valmiiksi maksetussa palautuskuoressa. Palautekyselyiden vastausprosentti oli täydet 100 %.
Asiakaspalautetta antaneet vastaajat jakautuivat hyvästä vastausprosentista johtuen tasaisesti
kaikkien kolmen päivätoimintapaikkakunnan kävijöihin. Hankasalmella tai Uuraisilla oli kummassakin osallistunut päivätoimintaan 34,5 % vastaajista ja Petäjävedellä 31 % vastaajista.
5.3.1. Virkistyminen

Osallistujista kaikki kokivat maatilapäivätoiminnan virkistäneen ja piristäneen itseään ainakin
jossakin määrin (Kuvio 4). Perusteluina tuotiin esiin mm. toiminnan tarjoama vaihtelu arkeen,
kotona istumiseen tai tavanomaiseen päivätoimintaan verrattuna. Eläinten kanssa puuhastelu,
sosiaalinen kanssakäyminen muiden osallistujien ja tilanväen kanssa sekä työntekoon osallistuminen koettiin virkistävinä elementteinä. Myös ystävällinen kohtelu tilan isäntäväen puolelta ja
osallistujien keskinäinen lämmin ja iloinen ilmapiiri olivat tärkeitä.
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Kuvio 4. Osallistujien kokemus maatilapäivätoiminnan virkistävyydestä.
5.3.2. Liikkuminen maatilaympäristössä

Mahdollisista liikuntarajoitteista huolimatta kaikki osallistujat kokivat liikkumisen ja toimimisen
aidossa tilaympäristössä joko täysin tai jokseenkin helpoksi (Kuvio 5). Palautteen mukaan liikkumista auttoi riittävä avun saanti tarvittaessa ja esimerkiksi kaidepuu rappusten vieressä. Vastaajista kaikki kokivatkin olonsa toimintapäivien aikana turvalliseksi ja oman toimintakykynsä ja jaksamisensa huomioidun riittävästi päivän puuhissa.

Kuvio 5. Osallistujien kokemus liikkumisesta maatilaympäristössä.
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5.3.3. Toiminnan vastaaminen odotuksiin

Koska maatilapäivätoiminta oli osallistujille uutta, heistä suurin osa ei tiennyt etukäteen, mitä
odottaa toiminnalta. Toteutunut toiminta vastasi pääsääntöisesti osallistujien sille asettamia etukäteisodotuksia (Kuvio 6). Perusteluina mainittiin mm. uudet ystävät, seura ja puhekaverit, ystävällinen isäntäväki, sopivat työpuuhat ja mahdollisuus osallistua tilan töihin oman vointinsa ja
mieltymystensä mukaan. Tai kuten seuraavissa palautelomakkeen suorissa lainauksissa todetaan:




”Päivätoiminta oli enempi kuin olisin odottanut, kiitos siitä ihmisten, eläinten.”
”Kyllä se aina kotiolot voittaa. Oli vaihtelua elämään. Ikävä ihan tulee kun loppui.
Oli seuraa ja puhekaveria ja eläimiä.”
”Ei ollut minkäänlaisia odotuksia ennakkoon. Päivät kuluivat nopeasti, taas oli kotiin lähdön aika.”

Kuvio 6. Maatilapäivätoiminnan vastaavuus asetettuihin ennakko-odotuksiin nähden.
5.3.4. Päivän kesto ja rasittavuus

Vastaajista 96,6 % koki nelituntiset päivät maatilaympäristössä sopivan pituisiksi. Pienelle osalle
kolmetuntinen päivä olisi kenties ollut sopivampi. Vastaavasti toivottiin päivätoiminnan jatkamista myös esimerkiksi kuuteen tuntiin. Sama osuus vastaajista (96,6 %) koki päivätoiminnassa
olleen myös riittävästi mielekästä tekemistä. Pieni osa vastaajista kaipasi enemmän yhteisiä pelejä tai muita liikuntatuokiota ja myös taidepainotteista ohjelmaa toivottiin lisää. Toteutunutta
päiväohjelmaa kommentoitiin mm. seuraavasti:




”Sai tehdä mitä pystyi. Pajukerppuja lampaille. Maalata tuoleja. Tehdä saunavastoja sekä
rakentaa kimalaisille ja muille pikku ötököille hotellipöntön.”
”Välillä oli pelkkää jutustelua ja sekin oli kivaa. Oli hyvä porukka ja ohjaajat mahtavia. Oli
hyvin erilaisia toimintavaihtoehtoja. Kiitos isäntäväen etukäteissuunnittelun.”
”Yllätys oli, mitä vielä osasin tehdä.”
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Neljä viidestä vastaajasta koki päivätoiminnan sisällön olleen itselleen sopivan rasittavaa (Kuvio
7). Osalla omat rajat pääsivät mukavassa työntouhussa ajoittain unohtumaan, mikä jälkikäteen
saattoi kostautua uupumuksena tai ”kropan kolotuksena”. Perusteluissa nostettiin esiin esimerkiksi:




”Sai itse valita tekemisen.”
”Rasitus oli hyvä, nukutti hyvin illalla, yöllä.”
”Sehän lähtee siitä, että taas on itse tiedettävä rajansa. Vaikka tiedänkin, sorruin muutamia kertoja liiallisuuksiin. En silti olisi jättänyt mitään tekemättä. On hyvä olla "vähän"
haastetta.”

Kuvio 7. Osallistujien kokemus päivätoiminnan rasittavuudesta.
5.3.5. Osallistuminen toimintaan jatkossa

Vastaajista 85 % ilmoitti olevansa täysin valmiita osallistumaan maatilapäivätoimintaan, mikäli
toiminta jatkuu tulevaisuudessa. Loputkin olivat valmiita lähtemään uudelleen mukaan, mikäli
oma kunto ja muu elämäntilanne antavat myöten. Osa vastaajista koki olevansa nykyisellään liian
hyväkuntoisia tai kiireisiä toimintaan, mutta jatkossa ikävuosien lisääntyessä ja muiden menojen
vähentyessä maatilapäivätoiminta kiinnostaa heitäkin.
Vastaajien mukaan raha ei saisi muodostua maatilapäivätoimintaan osallistumisen esteeksi,
mutta reilu enemmistö heistä olisi kuitenkin tarvittaessa valmis osallistumaan jonkinlaisella omavastuuosuudella toiminnan kustannuksiin (Kuvio 8). Keskimäärin toiminnasta oltaisiin valmiita
maksamaan kuljetuksineen n. 9 € / kerta.
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Kuvio 8. Osallistujien valmius maksaa osallistumisestaan maatilapäivätoimintaan.
Päivätoiminta maatilalla miellettiin vahvasti kesätoiminnaksi. Vain vajaa puolet vastaajista olisi
valmis osallistumaan toimintaan mahdollisesti myös talvikaudella (Kuvio 9). Eniten talvitoiminnasta herättivät epäilyksiä liukkaus, kylmyys ja tekemisen puute eläintenkin oleskellessa enimmäkseen sisätiloissa.

Kuvio 9. Halukkuus osallistua maatilapäivätoimintaan talvikaudella.
5.3.6. Toiminnan antamat keinot kotiin

Maatilapäivätoimintaan osallistuneista enemmistö koki saaneensa toiminnasta keinoja selviytyä
omassa kodissaan paremmin (Kuvio 10). Perusteluissa tulivat esiin toiminnan myötä lisääntynyt
liikkuminen ja mielenvirkeys, päivien kulkua rytmittänyt viikkorutiini sekä kipujen ja särkyjen
unohtuminen kotoa lähtemisen ja ajatuksia muualle vievän toiminnan myötä. Useassa
vastauksessa korostettiin piristyneen mielialan merkitystä arjessa selviytymiseen.
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Kuvio 10. Maatilapäivätoiminnan vaikutus omassa kodissa selviytymiseen.
Maatilapäivätoiminnan parhaina puolina vastaajat nostivat esiin tasapuolisesti niin eläimet ja erilaiset työtehtävät kuin ihmissuhteet ja seurustelun yksinäisyyden vastapainona:





”Possujen seuraaminen, heinänteko, tikkupullat.”
”Tapaamiset. Lammaslapsia sai tuttipullosta syöttää. Seivästää heinää. Maton maalaus.
Possujen syöttäminen. Sähköaidan teko. Kahvihetket.”
”Paljon yksin olleena jutteluhetket. Ihan oikeita töitä, voimien mukaan.”
”Vastojen tekeminen, kerput myös. Rannassa käynti, makkarat ja kahvi. Kukkakimppujen
tekeminen ja tuoksu. Eläinten laitumelle laitto. Pienten lampaiden seuraaminen ja koirien
myös. Syötävien kasvien kylväminen ja maistiaiset.”

5.3.7. Toiminnan kehittämiskohteet

Toteutuneeseen toimintaan vastaajat olivat niin tyytyväisiä, että uusia toimintaideoita mahdollisen jatkotoimintaan ei palautteesta juuri noussut:



”Jatkossa toivoisin samanlaisia asioita, koska ne ovat tosi kotoisia.”
”Vaikea kysymys. Minulle kävisi lehmän lypsy käsin ja tilatankkiin.”

Toiminnasta ei hevin löydetty myöskään mitään epämieluisaa, sillä yksittäisiä moitteita saivat
vain ajoittaiset toimettomuuden hetket, liian lyhyt toimintakausi ja kesäkauden runsaat vesisateet. Kahden maatilan kesken jaetun päivätoiminnan ko. paikkakunnalla toimintaan osallistuneet
vastaajat kokivat pääsääntöisesti positiivisena, toimintaa rikastuttavana asiana.
Maatilapäivätoiminnan arvioitiin palautteessa soveltuvan pääsääntöisesti kaikille ko. toiminnasta
kiinnostuneille henkilöille. Toimintaa tarjoavalta maatilalta toivottiin monipuolisuutta, erilaisia
eläimiä, luonnonläheisyyttä ja tilan isäntäväen omaa kiinnostusta ja täyttä osallistumista toimintaan. Näillä eväillä syntyy paketti, josta voidaan erään vastaajan sanoihin yhtyen todeta:
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”Enpä olisi nuorena osannut kuvitella, miten hauskoja päiviä saa vielä vanhana kokea!”

5.3.8 Osallistujien suulliset palautteet

Suullisissa palautteissa tärkeimmiksi elementeiksi päivätoiminnassa nousivat muut osallistujat
(yhdessäolo, hyvä porukka, ihanat ihmiset) ja toiminnassa mukana olleet muut ihmiset (maatilayrittäjän vanhemmat ja lapset sekä kansainväliset vapaaehtoiset), eläimet sekä erilaiset toiminnat. Palautteiden perusteella moni koki toiminnan virkistäneen mieltä, piristäneen päivää ja tuoneen iloa elämään. Huomionarvoisia palautteita ovat myös olleet ne, joissa osallistuja on kokenut
toiminnan vaikuttaneen fyysiseen toimintakykyyn, esim. kokenut kävelyn parantuneen tai kipeä
selkä tuntunut paremmalta päivien jälkeen. Lisäksi toiminta herätti monissa muistoja ja vei takaisin lapsuuteen.
Monissa palautteissa nousi esille myös se, että kesän aikana oppi uutta ja koki ainutlaatuisia ja
ikimuistoisia hetkiä, joihin ei muuten olisi mahdollisuutta tai ei olisi uskonut koskaan enää kokevansa. Jotkin toiminnoista olivat sellaisia, jotka olivat osallistujalle tärkeitä, mutta joita osallistuja
ei enää pääse erinäisistä syistä johtuen tekemään. Tällaisia olivat esimerkiksi eläinten hoitaminen
tai kukkapenkissä puuhastelu, jotka maatilapäivätoiminta nyt mahdollisti.
Yksin asuville toiminta oli palautteiden perusteella erityisen tärkeää ja merkityksellistä. Muutamat taas kokivat, etteivät ole vielä kohderyhmää tai elämä on muutenkin niin aktiivista, ettei
pystyisi sitoutumaan vastaavaan säännölliseen toimintaan. Tulee huomioida, että hankkeen aikana päivätoimintaa järjestettiin rajalliset kaksitoista kertaa ja osallistujat ovat saattaneet kokea,
että paikalla on oltava joka kerta, vaikka hankkeeseen osallistuminen olikin vapaaehtoista.
Toiminnan kehittämiseen liittyvää suullinen palaute kohdentui pelkoihin toiminnan jatkumisesta
ja kriteereihin toimintaan pääsemiseksi, päivän kestoon (liian lyhyt), kertojen määrään (liikaa tai
liian vähän), taksikyytien pituuteen, työvälineiden riittämättömyyteen ja päiväkahvin liian pitkään odotteluun. Lisäksi muutamassa suullisessa palautteessa osallistuja koki toisen osallistujan
heikomman toimintakyvyn vaikuttavan toimintaan esimerkiksi niin, että toimintoja tehtiin hitaammin tai tuli ylimääräistä odottelua. Ryhmän sisällä ajoittain nousseet erimielisyydet vaikuttivat joidenkin viihtyvyyteen. Osallistujien kanssa pohdittiin myös palvelun hintaa tulevaisuudessa ja huolenaiheiksi nousivat onko toiminta jatkossa liian kallista ja kuka sen maksaa.
5.3.9. Osallistujien palaute talvikokeilusta

Hankkeen ylimääräiseen talvikokeiluun osallistui yhteensä 11 ikääntyvää. Osallistujat olivat samoja ikääntyviä, jotka olivat osallistuneet toimintaan jo kesän kokeilussa. Osallistujat valikoituivat talvikokeiluun mukaan heidän oman kiinnostuksena ja hankkeen resurssien mukaan. Talviajan toimintaan liittyvään lyhyeen palautekyselyyn saatiin vastauksia takaisin 10 osallistujalta.
Palautteissa nousi esille, että myös talvipäivien koettiin olleen virkistäviä ja mielekkäitä. Osallistujat kokivat, ettei kylmyys tai pihamaan liukkaus ollut ongelma, kunhan olivat pukeutuneet hyvin
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ja piha oli hiekoitettu. Osallistujat kokivat pystyneensä osallistumaan toimintaan toimintakykynsä puitteissa ja että toiminta oli suunniteltu talviolosuhteet huomioiden. Osa olisi toivonut
vielä enemmän tilan töihin liittyvää toimintaa, kun taas osa koki toiminnan painottumisen sisätiloihin hyvänä. Suurin osa vastasi palautekyselyssä osallistuvansa toimintaan jatkossa sekä kesällä
että talvella, kun taas osa osallistuisi toimintaan palautteiden perusteella vain kesäaikaan. Tämän
palautekyselyn vastauksiin vaikuttivat varmasti jo kesästä tuttu ympäristö sekä ihmiset.

5.4. Toiminnan vaikutukset maatilayrittäjiin
Hankkeessa mukana olleet neljä maatilayrittäjää täyttivät kesäkauden jälkeen sähköisen palautekyselyn koskien sekä päivätoiminnasta että hankkeesta saatuja kokemuksia ja näkemyksiä toiminnan sekä itse hankkeen onnistumisista ja kehittämisen kohteista.
Yrittäjistä 75 % koki saaneensa toteuttaa kesän aikana päivätoimintaa omien mieltymystensä ja
toiveidensa mukaisesti. Kolme neljästä koki ikääntyneet sopivaksi asiakasryhmäksi maatilalleen.
Perusteluissa nousivat esiin ikääntyvien kiinnostus tilan töitä kohtaan ja töiden luonteva yhdessä
tekeminen. Itse toiminta osoitti, että tiloilta löytyy yllättävänkin paljon erilaista tekemistä maatilan töistä innostuneille. Omiin valmiuksiin vastaavan toiminnan järjestämisestä myös jatkossa
suhtauduttiin varovaisen myönteisesti (Kuvio 11).

Kuvio 11. Yrittäjien kokemus tämänhetkisestä osaamisestaan maatilapäivätoiminnan järjestämisessä.
Ikääntyviin liittyvä täydennyskoulutus, maatilapäivätoimintaa varten muokattu oma koulutus,
toimintakyvyn arviointimenetelmiin perehtyminen, perinteiseen päivätoimintaan tutustuminen
ja yhteistyö muun vanhustyön sekä toisten maatilojen kanssa koettiin tarpeelliseksi oman toiminnan ja ammattitaidon kehittämisessä tulevaisuutta ajatellen (Kuvio 12). Myös mahdollisuus
tutustua päivätoiminnan osallistujiin etukäteen ja heidän näkemisensä omassa kotiympäristössään arveltiin voivan tuoda toimintaan jatkossa lisää syvyyttä.

30

HYVINVOINTIA MAATILALTA –hanke

Kuvio 12. Yrittäjien kokemus osaamistarpeestaan maatilapäivätoiminnan jatkoa ajatellen.
Ikääntyvien päivätoiminta oli yrittäjille täysin uutta, esimerkiksi muistisairaiden osallistujien
kanssa toimiminen tai sopivien työtehtävien laatu ja määrä, ja aiheutti toiminnan alussa epätietoisuutta (Kuvio 13). Osallistujiin tutustuminen toiminnan myötä ja kesän aikana kertyneet kokemukset päivätoimintakerroista hälvensivät epätietoisuutta, mikä yrittäjien mukaan helpotti toiminnan suunnittelua ja järjestämistä loppukaudella.

Kuvio 13. Yrittäjien kokemus kesän aikana eteen tulleista epätietoisuutta aiheuttaneista tilanteista. (Huomioi, että vastauksia vain kolmelta maatilayrittäjältä).
Nelituntinen päivätoiminta puolsi hankkeessa paikkaansa, mutta jatkossa yrittäjät olisivat valmiita miettimään myös mahdollisesti lyhyempiä tai pidempiä, ruokatauolla varustettuja toimintapäiviä. Osaltaan sopivaan päivän pituuteen vaikuttavat paitsi tilan ja toimintakerran kulloisetkin työtehtävät, myös osallistujien kunto ja jaksaminen. Osa yrittäjistä olisi myös valmis harkitseman päivätoiminnan ajankohdan siirtämistä hankkeessa toteutuneesta iltapäivästä aamupäivään
tai kenties vielä myöhäisemmälle iltapäivälle. Enemmistö yrittäjistä oli valmiita toteuttamaan
vastaavaa toimintaa tilallaan mahdollisesti myös talvella (Kuvio 14). Perusteluissa nousivat esiin
talvikelien arvaamattomuus ja liukkaat piha-alueet, mutta toisaalta myös mahdollisuus osallistua
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kesää enemmän sisätiloissa olevien eläinten hoitotoimiin ja se, että talvestakin kyllä selvitään
pukeutumalla oikein ja miettimällä toimintavaihtoehdot säiden mukaan.

Kuvio 14. Yrittäjien valmius toteuttaa maatilapäivätoimintaa talvella.
Päivätoiminnan ja tilan töiden yhteensovittamisen yrittäjät kokivat sujuneen pääsääntöisesti yllättävänkin hyvin (Kuvio 15). Eniten stressiä toiminnassa aiheutui kahvitarjoilun järjestämisestä,
varsinkin, jos tavoitteena oli tarjota iltapäiväkahvilla itseleivottuja herkkuja. Muita haasteita aiheutui kesän sateisista säistä, kävijöiden toimintakyvyn suuresta vaihtelusta, isoksi koetusta ryhmäkoosta ja sopivan toiminnan löytymisestä jokaisella kerralla kaikille erikuntoisille osallistujille.
Kuten eräs yrittäjä totesi: ”Toiminnan suunnittelussa erityisen haastavaa oli ottaa huomioon, että
löytyy jokaiselle sopivaa tekemistä riittävästi tai tarpeeksi vähän, samoin sateisen sään huomioiminen tehtävien suunnittelussa.” Tai: ”Ensin kukaan ei sano mielipidettä, ja sitten ei huvita.” Vaihtuvia ja eritasoisia toimia ja tehtäviä tarvitaan siis monenlaisia. Vaikka päivien etukäteissuunnittelu koettiin tärkeäksi, tulee siinä olla riittävästi joustoa ja vaihtoehtoja, että toimintaa voidaan
muokata kulloisenkin sään ja osallistujien toiveiden mukaan.

Kuvio 15. Yrittäjien kokemus tilan töiden ja päivätoiminnan yhteensovittamisesta.
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Hankkeen 10 hengen osallistujaryhmät osoittautuivat kaikilla tiloilla liian suuriksi (Kuvio 16). Kesästä kuitenkin selvittiin hanketyöntekijöiden osallistuessa lisäohjaajina päivätoiminnan järjestämiseen. Jatkossa toiminnan nähtiin 1-2 ohjaajan voimin toteutuvan parhaiten 2-6 asiakkaan ryhmäkoolla. Vaikka hankekokeilusta työntekijöiden voimin selvittiinkin, kokivat tilat, että ”pienempi
ryhmäkoko olisi suonut rauhallisempiakin hetkiä ja mahdollisuutta henkilökohtaiseen huomioimiseen”.


”Päivätoiminnan ohjaaminen oli haasteellista lähinnä omien muiden kiireiden vuoksi ja
väliin ei ehtinyt tarpeeksi viettää aikaa kaikkien kanssa, kun organisointiin meni aikaa.”

Kuvio 16. Yrittäjien kokemus 10 henkilön päivätoimintaryhmistä.
Alkujännityksen mentyä ohi kaikki maatilayrittäjät kokivat päivätoiminnan ohjaamisen mukavaksi
ja mielenkiintoiseksi. Toiminnassa antoisinta olivat yrittäjien omin sanoin:





”Erilaiset persoonat! Se, että näin, kuinka he nauttivat yhteisestä tekemisestä ja keskusteluista. Se, että he tulivat niin mielellään.”
”Asiakkailta saatu palaute ja ilo.”
”Saada vaihtelua omaan arkeen ja tekemiseen ja toi mukavan tunteen, kun voi olla avuksi,
hyödyksi ja iloksi.”
”Tutustua ikäihmisten toiminnan järjestämiseen ja todeta, että oma ohjaamistyyli ei sovi
kaikille ikäihmisille.”

Hankkeen päivätoimintakokeilun ansiosta yrittäjät mm. hahmottivat aiempaa paremmin oman
tilansa vahvuuksia ja heikkouksia sekä saivat rohkaisua ja varmuutta oman toiminnan jatkoa ajatellen. Kaikki yrittäjät myös kokivat hankkeen edistäneen ainakin jossain määrin vastaavan toiminnan kehittämistä omalla tilalla joko ikääntyville tai muille uusille asiakasryhmille (Kuvio 17).
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Kuvio 17. Yrittäjien kokemus hankkeen hyödyllisyydestä oman toiminnan kehittämisen tukena.
Päivätoimintakauden päätyttyä yrittäjien mietteet hankkeeseen osallistumisesta olivat pääsääntöisesti myönteisiä:



”Tosi hyvä mieli jäi kesästä ja ennen kaikkea kiitollisuus siitä, että päästiin mukaan tähän
ilman aiempaa kokemusta tai alan koulutusta.”
”Oli hieno kokemus!”

Osa yrittäjistä olisi toivonut hankkeelta toteutunutta vahvempaa panosta kuntayhteistyön luomisessa, toiminnan arvioinnin kehittämisessä ja palvelun hinnoittelemisessa. Hankkeesta johtumattomista syistä osa suunnitelluista kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden vierailuista maatiloilla ei toteutunut kesän päivätoiminnan aikana. Kesäkauden päätyttyä ja suoritetun
palautekyselyn jälkeen hankkeen toimesta on kuitenkin selvitetty yrittäjien kanssa yhteistyössä
myös hinnoitteluun liittyviä asioita. Kuntayhteistyötä syvennettiin talvikokeilun aikana kutsumalla vanhuspalveluiden henkilöstöä tutustumaan toimintaan.
Kritiikkiä hanke sai myös ajoittain puutteelliseksi koetusta viestinnästään yrittäjien suuntaan,
työllistävyydestään ja liian pieneksi koetusta kulukorvauksesta tarjoilujen järjestämiseksi. Myös
mahdollisuutta tutustua muiden hankkeessa mukana olevien tilojen toimintaan kaivattiin. Vaikka
tilat eivät päivätoiminnan järjestämisestä rahallista korvausta saaneetkaan, he kuitenkin kokivat
saaneensa hankkeesta kokemusta, iloa ja muuta hyötyä (Kuvio 18).






”Saimme tosi paljon kokemusta, kontakteja ja rohkaisua. Ja mikä tärkeintä - muistoja!”
”Auttaa viemään toimintaa oikeaan suuntaan ja avasi uusia näkymiä ja selkiytti ja antoi
ideoita.”
”Tilalla kävi hankkeesta kiinnostuneita sidosryhmiä.”
”Olen päässyt testaamaan tätä ympäristöä ja itseäni sekä toivon mukaan voi auttaa jatkossa toiminnan suunnittelussa ja markkinoinnissa.”
”Sain kokemusta, kuinka homma voisi toimia, vaikka taloudellisesti vähän tiukka juttu olikin.”
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”Opin hahmottamaan omat sekä tilani vahvuudet paremmin. Sain sanallistettua ja jäsennettyä omaa ohjaajuuttani.”

Kuvio 18. Tilojen kokemus hankkeeseen osallistumisen hyödyllisyydestä.
Jokainen hankkeeseen osallistunut tila oli omanlaisensa omine tekemisineen, mutta yhdistäviäkin tekijöitä löytyi. Kaikilla tiloilla eläinten ruokinta ja muut hoitotoimet, osallistujien ja tilanväen
yhteiset kahvittelut keskusteluhetkineen sekä useammasta vaihtoehdosta koostuvat erilaiset
pienet työtehtävät osoittautuivat toimiviksi käytännöiksi.
Yrittäjien mielestä vastaava toiminta sopii maatilalle, jolla isäntäväki on innostunutta toiminnasta
ja kokee sen tärkeäksi sekä itselleen mielekkääksi. Toiminta myös edellyttää tilalta sopivia
toimintatiloja ulkona ja sisällä sekä mahdollisesti myös hoidettavaksi suostuvia eläimiä.
Yleispäteviä ohjeita sopivalle tilalle on yrittäjien mukaan vaikea määrittää, sillä jokaisen maatilan
täytyy arvioida itse omat resurssinsa. Toiminnan järjestäminen vaatii tilalta kuitenkin:





”Luovuutta, rohkeutta, positiivisuutta, joustoa, ahkeruutta, kärsivällisyyttä,
yhteistyökykyä, ystävällisyyttä.”
”Aikaa, tilat, kiinnostusta ja yhteistyötä.”
”Esteettömyyden osalta tarvittavien muutosten tekemistä.”
”Mikäli tilan toiminta täyttää jo perustöiden osalta päivää, kannattaa päivätoiminnan
ajaksi ottaa perustyöhön lisäkädet. Ja laskea palkkakustannukset osaksi toimintaa.”

Kaikki yrittäjät kokivat maatilapäivätoiminnan hyödyttävän melkein kaikkia ikääntyviä:


”Ne jotka pitävät luonnosta ja eläimistä, nauttivat yhdessäolosta ja puuhailusta. Sinänsä
erilaiset fyysiset rajoitteet eivät mielestäni ole este osallistua.”
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”Toivoisin, että toiminnasta voisi jokainen täyttää jotain tarvettaan. Yksinäiset ja
toimintaa kaipaavat, jotka nauttivat maalaisympäristöstä.”
”Melkin ketkä vain, ketkä kaipaavat vaihtelua ja "luonnollisia virikkeitä" arkeen ja
nauttivat ulkoilusta/ maatilalla olosta/ eläimistä jne.”
”Fyysisestä tekemisestä kiinnostuneet.”

Hankkeen aikaisista ajoittaisista haasteista huolimatta ainakin kolme neljäsosaa yrittäjistä aikoo
jatkaa päivätoiminnan edelleen kehittämistä tilallaan hankkeen päätyttyä (Kuvio 19).
Perusteluina yrittäjät mainitsivat:





”Jäi kipinä, että tätä voisi olla jatkossakin, jos kiinnostuneita tulijoita on.”
”Haluan tarjota ikäihmisille mahdollisuuden tulla meille.”
”Varmasti jossain muodossa haluaisin jatkaa.”
”Asiakkaiden pitäisi olla tekemisestä kiinnostuneita. Ikäihmisistä en osaa sanoa. Muita
ryhmiä on tulossa.”

Kuvio 19. Yrittäjien jatkoaikeet päivätoiminnan edelleen kehittämisestä omalla maatilalla.
Yrittäjien mukaan suurimpia haasteita toiminnan järjestämiselle jatkossa ovat toiminnan hinnoittelu todellisten kustannusten mukaan, sopivien osallistujaryhmien kokoaminen sekä maksusitoumusten saaminen toiminnalle. Hankkeessa testattua toimintamallia yrittäjät kehittäisivät
eteenpäin jaottelemalla ryhmät esimerkiksi muistisairauksien, fyysisen toimintakyvyn ja avustettavuuden mukaan. Ryhmien jaottelu helpottaisi toimintojen etukäteissuunnittelua kulloisenkin
ryhmän tasoon sopivaksi. Myös päivän rakennetta voisi toiminnassa kehittää edelleen, samoin
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yhteisöllisyyttä ikääntyvien päivätoimintaryhmän ja tilan mahdollisten muiden asiakas- / toimijaryhmien kesken. Vaikka toiminnan hinnoittelu koettiin haastavaksi elementiksi, koki 75 % yrittäjistä kuitenkin mahdolliseksi saada maatilapäivätoiminnasta kannattavaa liiketoimintaa.
Hankkeeseen osallistuneista yrittäjistä kaikki kokivat saaneensa hankkeesta apua uuden toiminnan kehittämiseen, ympäristön esteettömyyden ja turvallisuuden huomioimiseen sekä ikääntyvien asiakasryhmän erityispiirteiden huomioimiseen (Kuvio 20). Kolme neljästä maatilayrittäjästä
koki hankkeen lisänneen tilan näkyvyyttä ja auttaneen kuntayhteistyössä, verkostoitumisessa,
päivätoiminnan suunnittelussa sekä maatilan markkinoinnissa. Puolet yrittäjistä sai hankkeesta
apua myös asiakasryhmien ohjaamiseen ja toiminnan arviointiin. Toiminnan hinnoitteluun hankkeesta koki saaneensa apua vain yksi vastaajista. Maatilayrittäjillä oli vielä myöhemmässä vaiheessa mahdollisuus osallistua yhteiseen hinnoitteluiltapäivään.

Kuvio 20. Yrittäjien kokemus hankkeen hyödyllisyydestä eri osa-alueilla.
Kaikki yrittäjät kokivat hyötyneensä hankkeesta ainakin jollakin tavalla, kuten seuraavista lainauksista käy ilmi:





”Tästä saatiin sopivasti potkua ja rohkaisua alkaa järjestää vastaavaa toimintaa jatkossakin.”
”On paljon varmempi olo!”
”On edistänyt toiminnan kehittämistä, mutta aikaresurssi rajoittaa.”
”Ilman tämän hankkeen ongelmia en olisi hahmottanut omia vahvuuksiani näin tehokkaasti.”
37

HYVINVOINTIA MAATILALTA –hanke

Suullisen palautteen perusteella maatilayrittäjät pitivät kesän kokemuksia hedelmällisinä ja opettavaisina. Haasteeksi toiminnan järjestämisessä nousi maatilan töiden ja aikataulujen yhteensovittaminen päivätoiminnan kanssa, työvoimaresurssit, sääolosuhteet, sopivan toiminnan suunnittelu (toiminnan alussa) sekä ryhmänohjaamiseen liittyviä seikkoja kuten miten ohjata muistisairasta tai puuttua mahdollisiin ryhmän sisäisiin ristiriitoihin.
5.4.1. Palaute talvikokeilusta

Talvikokeilussa mukana olleiden kahden maatilan, Rantakorven tilan ja Hepokuuselan, maatilayrittäjät täyttivät kokeilun jälkeen lyhyen sähköisen palautekyselyn. Palautteissa nousi esiin positiivinen kokemus talvitoiminnasta. Maatilayrittäjät kokivat toiminnan olevan mahdollista myös
talvella, kunhan ryhmäkoko, ympäristön hiekoittaminen ja sopivat toiminnot on huomioitu. Suurin ero kesätoimintaan tuli kylmyydestä, joka vaikutti toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
Talviaikaan puuhailtiin myös enemmän koko porukkana ja toiminnassa korostuikin mukava ”tupatunnelma”. Tärkeänä pidettiin niin kesällä kuin talvellakin, että jokaiselle osallistujalle löytyisi
mielekästä puuhastelua.

5.5. Toiminnan vaikutukset lähiympäristöön
Niiden kuntien ja lähikuntien kanssa, joiden alueella maatilat sijaitsivat, tehtiin yhteistyötä koko
hankkeen ajan. Jo hankkeen alussa toiminnasta tiedotettiin näiden kuntien vanhuspalveluiden
päälliköille ja heidän kanssaan käytiin keskustelemassa toiminnan mahdollisuuksista. Osallistujien rekrytoinnissa tehtiin yhteistyötä kuntien kotihoitojen sekä päiväkeskusten kanssa. Hoitajilta
saimme usein palautetta, että toiminta oli kirvoittanut monia keskusteluita heidän ja asiakkaiden
välilleen ja olivat nähneet sen positiivisia vaikutuksia muun muassa asiakkaiden mielialaan. Myös
hankkeen loppuvaiheessa kuntien vanhuspalveluiden henkilöstölle järjestettiin tutustumistilaisuuksia kaikilla mukana olleilla maatiloilla. Tilaisuuksissa toimintaa esiteltiin ja sen juurruttamisesta käytiin paljon yhteistä keskustelua. Tilaisuuksissa pohdittiin kunnan kanssa tehtävää yhteistyötä sekä siitä näkökulmasta, että kunta on palvelun ostaja/osaostaja että siitä, kuinka kunnan
kanssa voitaisiin tehdä yhteistyötä toiminnan tiedottamisessa ja itse maksavien asiakkaiden löytämisessä.
Kuntien vanhustyöntekijät suhtautuivat kehitettyyn toimintaan pääsääntöisesti myönteisesti.
Toiminnan vaikutukset ja sen eri mahdollisuudet nähtiin ja jäi vaikutelma, että toimintaa ollaan
valmiita kehittämään yhdessä alueen maatilayrittäjien kanssa eteenpäin. Kunnan edustajat näkivät maatilaympäristön monipuolisuuden ja mielekkyyden sekä ymmärsivät, miten se osaltaan tukee ikääntyvien toimijuutta ja osallisuutta. Tilaisuuksissa nousi esille myös kuntapuolta mietityttäviä ja huolestuttavia asioita kuten kyydit, hinta, asiakkaiden ohjautuminen palveluun sekä toiminnan ympärivuotisuus.
Hanke on nostanut maatilaympäristöjen hyödyntämisen mahdollisuudet ikääntyvien palveluissa
suuremman yleisön tietoisuuteen ja herättänyt huomiota valtakunnallisesti erityisesti sosiaalisen
median sekä Yle Uutisten kautta.
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6. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI
Puolitoista vuotta on lyhyt aika saada uudenlainen palvelu juurtumaan käytäntöön. Uudenlaisen
palvelun kehittämiseen ja käytännön järjestämiseen liittyy monenlaisia selvitettäviä asioita, jotka
saattavat vaihdella kuntakohtaisesti. Näitä ovat esimerkiksi kuljetukset sekä palveluntuottajan
velvoitteet ja vaatimukset. Koska toimintaa on mahdollista toteuttaa monella eri tavalla, vaatii
se vielä tarkempaa tuotteistamista ja sen kohdentamista ikääntyvien eri ryhmille kuten esimerkiksi muistisairaat tai omaishoitajat. Toimintaa on osattava jatkossa myös markkinoida tehokkaasti sekä eri organisaatioille että itse maksaville asiakkaille. Uuden palvelun vaikuttavuuden
osoittamista tarvitaan pidemmältä aikaväliltä ja suuremmalla osallistujaryhmällä, jotta sen kannattavuus voidaan osoittaa laadukkaasti.

Allekirjoitukset ja päiväys
Laura Kymäläinen, projektityöntekijä ja toimintaterapeutti
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LIITE 1. Opintomatkan matkaraportti
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