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Johdanto  

Euroopan komission Erasmus+ -ohjelmasta rahoittama Life from Soil -hanke on yhdeksän eurooppalaisen 

organisaation yhteistoiminnallinen voimainponnistus. Meitä kaikkia yhdistää intohimo ja sitoutuminen 

työskennellä maapallon kanssa kestävällä ja uusiutuvalla tavalla. Käytämme luonnonmukaisen ja kestävän 

maankäytön edellyttämiä toimintamuotoja ja -tapoja sosiaalisissa, kuntouttavissa-, terapeuttisissa ja 

koulutuksellisissa merkityksissä, jotka hyödyttävät yksilöitä sekä yhteisöjä ja ylläpitävät luonnollista 

ympäristöä. 

Haluamme näyttää erilaisille organisaatioille, potentiaalisille rahoittajille ja hankkeiden edunsaajille jo 

toteutettujen hankkeiden monimuotoiset hyödyt, millaisia haasteita muut ovat kohdanneet ja minkälaisia 

toimintoja he ovat kehittäneet näistä selvitäkseen ja miten toiminnot ovat hyödyttäneet yksilöitä, yhteisöjä 

ja laajempaa ympäristöä. 

Hankekumppanuutemme edustaa kaikkia Euroopan maantieteellisiä osia ja sisältää epävirallisia ja virallisia 

koulutusorganisaatioita. Mukana on 9 järjestöä, joilla kaikilla on erilaisia kokemuksia ja osaamista. Kaikkia 

yhdistää teema, jossa luontoa ja ympäristöä käytetään sosiaalisten ja terapeuttisten hyötyjen 

aikaansaamiseksi. Kumppanuuden kautta tuemme ihmisiä kehittymään; kestävässä elämäntavassa, 

saamaan aikaan myönteisiä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia, lisäämään työllistymisosaamistaan, 

aikaansaamaan yhteisöllistä sitoutumista ja itseä heikommassa asemassa olevien auttamisessa. 

 

Hankekumppaneiden esittely 

1. Agora, Romania: paikallisten tuottajien ja kaupunkialueiden kuluttajien välinen yhteistyöyhteisö. 

2. Inspi-Ráció, Unkari: organisaatio, jolla on vahva maine koulutuksen kehittämisessä ja toimittamisessa. 

3. Garden Organic, Iso-Britannia: luonnonmukaisen viljelyn kansallisen hyväntekeväisyysjärjestö tarjoaa 

erilaisia ohjelmia yksilöiden, yhteisöjen ja ympäristön parantamiseksi luonnonmukaisen viljelyn avulla. 

4. Biotechnical Centre Naklo (BC NAKLO), Slovenia: koulutus-, tutkimus- ja kehittämislaitos, jolla on 22 

hehtaaria maatalousmaata opetusmaatilana toimimiseen sekä luonnonmukaisen ruoan tuotantoa varten. 

5. Pirkan Helmi, Suomi: paikallinen LEADER-ryhmä, joka kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omia 

kotikuntiaan, parantamaan alueen mahdollisuuksia ja luomaan uusia työpaikkoja ja yrityksiä. 

6. SOSNA, Slovakia (hankkeen pääkumppani): ympäristökeskus, joka osoittaa vaihtoehtoisten 

energiaratkaisujen käytännön käyttöä. 

7. SPLAV, Tshekki: Koulutus- ja harjoitteluhankkeita, joilla lisätään työllistymismahdollisuuksia. 

8. Maatalouden ja ekologian tutkimuskeskus “Enrico Avanzi” CiRAA, Italia: CiRAA on Pisan yliopiston 

tutkimuskeskus, jonka keskeisiä tutkimusaiheita ovat: rajausjärjestelmät, maanmuokkaus, peittokasvit, 

luonnonmukainen viljely, maatalouden koneistaminen, kotieläintuotanto, elintarvikkeiden laatu, biomassa 

ja bioenergia sekä ympäristö- ja talousvaikutukset. Vuodesta 2007 lähtien CiRAA on työskennellyt 

sosiaalisen viljelyn kanssa yhteistyössä paikallisen julkisen terveydenhuollon kanssa. 

9. San Antonion yliopisto, Espanja: yksityinen Murciassa sijaitseva yliopisto. 

Life from Soil -hanke kestää syyskuusta 2015 syyskuuhun 2017 ja sisältää useita toimintoja, mukaan lukien 

tämän opaskirjan koostamisen. 
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Miten alkuun hankkeen kanssa 

On monia strategisia ja operatiivisia näkökohtia jotka täytyy huomioida, kun käynnistetään maatalouteen 

tai puutarhanhoitoon kytkeytyviä yhteisöllisiä hankkeita. Näitä ovat mm.: 

Sijainti - mihin olet sijoittamassa hankkeesi - onko se helposti saavutettavissa ihmisille, jotka saisivat hyötyä 

siitä. Jos ei, miten ratkaisette ristiriidan? 

Resurssit - usein hankkeet voivat houkutella "luontoissuorituksina" lahjoitusapua kuten työkaluja ja 

puutarhakoneita, mutta jos et tarvitse niitä tai eivät tiedä, miten niitä käytetään, ne eivät ole hyödyllisiä. 

Tee luettelo tarvittavista asioista ja puuttuvasta osaamisesta. 

Sidosryhmät – mitkä ovat hankkeen toiminnan näkökulmasta keskeiset yhteistyötahot, jotka sinun on 

osallistettava hankkeen onnistumiseksi? Miten saat ne mukaan ja miten pidät ne mukana? Onko sinulla 

tiettyjä taidollisia tarpeita vai onko keskeistä saada vain riittävä määrä käsipareja mukaan toimintaan? 

Lait ja asetukset, terveys ja turvallisuus- / riskinarvioinnit - onko olemassa sellaisia ympäristö-, terveys- ja 

turvallisuuskäytäntöjä ja -säännöksiä, joita sovelletaan hankkeeseesi? Voisitko saada paikallisviranomaisilta 

tai vastaavanlaiselta hankkeelta apua? Mitä sinun on tehtävä näiden sääntöjen täyttämiseksi? 

Viestintä ja sitoutuminen - kenen haluat sitouttaa toimintaan? Miksi? Ja miten aiot tehdä sen? Onko sinulla 

vapaaehtoista, joka voisi auttaa viestintäsuunnitelman laadinnassa? 

Hallinto ja työryhmät - miten hanketta johdetaan, kenellä on lopullinen päätösvalta? 

Päättäjät ja taloudellinen tuki – Tukevatko potentiaaliset rahoittajat ja päätöksentekijät projekti-ideaasi? 

Hyvä jos näin on, mutta suunnittele, miten aiotte pitää heidät ajantasalla toiminnastanne, kerää tietoja ja 

raportoi säännöllisesti siitä, miten hankkeen kohderyhmä hyötyy toiminnasta. Jos ei, mitä sinun on tehtävä 

vakuuttaaksesi heidät? Onko kyse siitä, että sinun pitäisi pystyä osoittamaan, kuinka hankkeen avulla 

voidaan vähentää kustannuksia esimerkiksi terveydenhuollon alalla? Korosta etuja ja löydä esimerkkejä 

onnistuneista hankkeista; kenties tämä opas voi auttaa siitä. 

Oppiminen muilta – missä tarvitset apua? Millaisia hankkeita on jo toteutettu muualla? Miten he voivat 

auttaa sinua? 

Hyvät käytännöt  

Tässä oppaan käytännön esimerkkien kokoelmassa käsitellään monia keskeisiä kysymyksiä liittyen oman 

hankkeen aloittamiseen, mutta yhteenvetona hankekumppaneiden keskeisistä havainnoista: 

• Ole realistinen, mutta säilytä innostuksesi! 

• Kokeile ideaasi ensin. 

• Laadi toimintastrategia heti alussa. 

• Suunnittele maankäyttösi hyvin. 

• Varmista, että rahoittajat ja päättäjät tukevat hankettasi. 

• Työskentele lujasti rakentaaksesi positiiviset ja luottamukselliset suhteet kaikkien mukana olevien kesken. 

• Laadi selkeät roolit ja vastuut kaikille osallisille. 

•Viesti hyvin yhteisön ja hankkeen kohderyhmän kanssa, jotta he tietävät mitä on tapahtumassa ja he ovat 

mukana hankkeen alusta alkaen. 
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Kategoriat: 

1. Sosiaalinen ja puutarhanhoidollinen terapia - luonnonmukainen puutarhanhoito, vihreä harjoittelu, 

mindfulness jne. 

2. Maatalouden aloitteet - hoivamaatilat, yhteisöllinen maanviljely, maataloustuotanto, paikalliset 

elintarvikkeet ja lähiruoka jne. 

3. Yhteisöhankkeet - Elävät kylät, ekologiset kylät jne. 

4. Viljely - kestävät menetelmät. 

5. Koulutus ja harjoittelu – kestävä maankäyttö. 

6. Yrittäjyys – maatalous, puutarhatalous, kestävät esimerkit. 

 

Pitkät käytännön esimerkit 

Tshekki 

Kuntouttava yhteisöpuutarha    kat. 1    s. 9 

Suomi          

Vahvistava metsäpolku      kat. 1    s. 13 

     

Unkari          

Polyán järjestö     kat. 2, 4    s. 16 

Italia  

Puutarhatalous, talous, tekniikka ja innovatiivinen sosiaalinen osallisuus  kat. 1, 2, 4, 5, 6  s. 19 

Romania          

Yhteisön tukema maatalous Romaniassa      kat. 2    s. 23 

Slovakia          

‘Romano Barardo’ ohjelma       kat. 1, 2, 5, 6   s. 27 

Slovenia          

BC NAKLO; kestävän maatalouden, ympäristönsuojelun ja elintarvikkeiden  

laadun parantamisen yhdistäminen    kat. 4, 5, 6   s. 30  

Espanja      

UCAMPACITAS         kat. 1, 4, 5   s. 34

       

Iso-Britannia      

Kasvu -hanke          kat. 1, 4, 5, 6   s. 37 
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Lyhyet käytännön esimerkit 

Tshekki 

Syrjäisen kylän kunnostaminen mahdollisuutena ihmisille,  

joilla on erityistarpeita    kat. 1, 3    s. 40 

Terapeuttinen puutarha       kat. 1    s. 42 

Camphill- maanviljelyä ja asumista erityistarpeita omaavien ihmisten  

kanssa       kat. 1, 2, 3, 6   s. 45 

Suomi      

Rohkeasti luontoon      kat. 1    s. 47 

TerveTalo     kat. 5    s. 49 

Hyvinvointia, työtä ja toimeentuloa luonnosta   kat. 1, 2, 5, 6   s. 51 

Unkari            

Koriyhteisö       kat. 2    s. 53 

Olkipaalirakentaminen – energia- ja ympäristörahasto   kat. 1, 3, 5   s. 54 

Krishna laakso       kat. 3    s. 55

   

Italia            

Osuuskunta ‘Agricola Calafata’      kat. 1, 2, 5, 6   s. 57 

BioColombini luomumaatila      kat. 1, 2, 5, 6   s. 58 

‘Il Giardino di Filippo’ sosiaali- ja urheiluseura  kat. 1, 2, 5   s. 59 

Romania            

Perinteiset hedelmät       kat. 6    s. 60 

LAM säätiö – maaseudun asukkaille     kat. 2, 5, 6   s. 62 

LIA säätiö ja Friedrich-Wolter säätiö vähäosaisille lapsille ja nuorille  kat. 1, 2    s. 64 

Slovakia          

Alter Nativa, kansalaisjärjestö      kat. 2, 3, 4   s. 66 

OASIS järjestö – uuden elämän toivo      kat. 1, 2, 5   s. 68 

Maatila ‘Na háji’ ja ruokayhteisö      kat. 2, 3, 4   s. 70 

Slovenia          

Kestävä puisto ‘Istra’        kat. 2, 3, 5   s. 72 

Maan jakaminen        kat. 1, 2, 3, 5, 6  s. 74 

Omavaraisviljelyn opetusalue   kat. 5    s. 76 

Espanja         

‘Camposeven’        kat. 2, 6    s. 77 

Ympäristökasvatusohjelma – luokkahuoneena luonto ja maatila kat. 5  s. 79 

‘La Almajara del Sur’        kat. 2, 6    s. 80 

Iso-Britannia      

Mestari puutarhuri -ohjelma HMP Rye Hill vankilassa   kat. 1, 5    s. 81 

Carer’sin säätiön dementia-puutarharyhmä     kat. 1    s. 84 

Martineau puutarhat        kat. 1    s. 86 
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Sanasto 

Olemme sisällyttäneet joitain määritelmiä sellaisiin hoito- ja toimintamuotoihin, joihin saatetaan viitata 

käytännön esimerkeissä. Käytetty sanasto vaihtelee eri maissa ja olosuhteissa, joten kyseessä on hyvin 

suuntaa-antavat määritelmät: 

Eläinavusteinen toiminta - ovat epävirallisia vuorovaikutuksellisia vierailuja, joita ihmis-eläin -pari tekee 

vapaaehtoisesti motivaatio-, koulutus- ja virkistystarkoituksiin. Toiminnalle ei ole asetettu hoitotavoitteita. 

Toiminnassa on pääasiallisesti mukana sellaisia ihmisiä, joilla ei ole terveydenhuolto-, koulutus- tai 

sosiaalialan koulutusta. Ihmis-eläin -pari on saaneet vähintään perustason koulutuksen toimintaan ja 

soveltuvuus toimintaan on arvioitu käytännön harjoittelun yhteydessä. 

Eläinvälitteinen toiminta- on yleinen termi, jota käytetään kun eläimiä hyödynnetään ihmisen 

kuntoutuksessa tai sosiaalisessa hoidossa (Kruger ja Serpell, 2006). Tämä voi olla pelkkää terapiaa tai 

eläinten sisällyttämistä erilaisiin toimintoihin. 

Eläinavusteinen kuntoutus -  on hoitomuoto, jossa eläimet ovat tärkeä osa hoitoa. Toiminta sisältää 

tavoitteellisesti suunniteltuja pedagogisia, psykologisia ja sosiaalisesti integroivia toimia lasten, nuorten, 

aikuisten ja vanhusten kanssa, joilla on kognitiivisia, sosiaalis-emotionaalisia, motorisia vammoja, 

käyttäytymishäiriöitä ja /tai muita kohdennettuja tuentarpeita (ESAAT-European Society for Animal 

Assisted Therapy). Hoitomuoto sisältää myös terveyttä edistäviä, ehkäiseviä ja kuntouttavia toimenpiteitä. 

Toiminta tapahtuu yksilöllisesti ja ryhmäkohtaisesti ja perustuu asiakkaan, eläimen ja terapeutin väliseen 

kolmikantasuhteeseen ja siihen liittyvään prosessirakenteeseen. (Berget et ai., 2008). 

Kirjallisuusterapia-  ekspressiivinen terapia, johon kuuluu spesifisten tekstien lukeminen parantaviin 

tarkoituksiin. Se käyttää yksilön suhdetta kirjojen ja runojen sisältöön ja muihin kirjallisiin sanoihin 

hoitomuotona. 

Hoivamaatalous - on viljelykäytäntöjen terapeuttinen käyttö (CFUK, 2013). Siinä tarjotaan terveys-, sosiaali- 

tai koulutushoitoja yhdelle tai useammalle haavoittuvassa asemassa olevalle ryhmälle. Tavoitteena on 

tarjota valvottua ja jäsenneltyä maatalouteen liittyvää toimintaa. Tätä termiä on sovellettu Ison-Britannian 

kontekstissa vuodesta 2005 alkaen ja se edustaa suoria käännöksiä muille ilmaisuille, joita käytetään 

kuvaamaan vastaavia toimintoja. Itse asiassa toimintaa kuvataan yleisesti eurooppalaisessa kontekstissa 

"sosiaaliseksi viljelyksi", mutta seuraavia vaihtoehtoisia kuvauksia käytetään myös joskus: "maanviljely 

terveyden hoitamiseksi", "maatalouden vihreä hoito" tai "green care -maatalous” (Hassink ja van Dijk, 

2006; Hine et ai., 2008a; Sempik et ai., 2010; Hassink et ai., 2012). 

Eurooppalainen hoivamaatalous koostuu monista erilaisista käytännöistä, jotka tarjoavat yhteisterapiaa, 

sosiaalista osallisuutta, koulutusta, ammatillista koulutusta, tukityömahdollisuuksia ja kansalaispalveluja 

monenlaisille käyttäjille (henkisesti ja psyykkisesti sairaille, muita heikommassa asemassa oleville, 

huumeriippuvaisille, vanhuksille, lapsille, perheille jne.) (Di Iacovo & O'Connor, 2009; Dessein, Bock & 

deKrom, 2013; Sempik, Hine & Wilcox, 2010). Hoivamaatalous toimii harmaalla alueella maatalouden, 

sosiaalialan, koulutuksen, oikeudenmukaisuuden, työelämän osallisuuden ja terveydenhuoltoalan 

välimaastossa (Di Iacovo et al., 2014). 

Luontoterapia - on yhdentyminen ekopsykologian ja psykoterapian ajatusten välillä. Luontoterapiassa on 

keskeistä yhteytemme luonnolliseen maailmaan ja ympäristöön, jossa elämme. Luontoterapiassa käytetään 

erilaisia harjoitteita, joiden avulla voimme löytää yhteytemme luontoon ja viime kädessä löytää yhteyden 

"sisäisen" luontomme kanssa. Mind (2007) kuvaa luontoterapiaa ilmaisena, luonnollisena ja helposti 

saavutettavana hoitona mielenterveyden kohentamiseksi. Luontoterapia on yksilön, luonnon ja muiden 
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välisten suhteiden tutkimista; tämä voi tapahtua meditaatiolla, ohjatulla kävelyllä tai viettämällä aikaa yksin 

luonnollisessa ympäristössä. 

Green care (suom. vihreä hoiva) – Monimuotoinen käsite sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai muulle 

hyvinvointitoiminnalle, joissa hyödynnetään luontoa ja ympäristöä vastuullisesti, ammatillisesti ja 

tavoitteellisesti. Hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, kokemuksellisuuden ja 

osallisuuden kautta ja toiminnan kohderyhmä voi vaihdella suurestikin.  (Sempik et al., 2010).   

Vihreä harjoittelu - tarkoittaa luonnollisissa ympäristöissä harjoitettua liikuntaa. Liikunta on tunnettua 

fyysisten ja psyykkisten terveyshyötyjen ansiosta. Hine ym. (2011) toteaa, että sosiaalinen kontakti ja 

vuorovaikutus ympäristön kanssa ovat ulkona luonnonympäristössä tapahtuvan harjoittelun kannustimia, ja 

fyysisen kunnon kohentuminen johtaa myös mielenterveydellisiin hyötyihin. Luonto- ja erämaaterapiassa 

pyritään sisällyttämään kolmas osapuoli hoitotilanteeseen luoden asiakkaan, terapeutin ja luonnon välille 

suhteen (Berger, 2009). On tärkeää muistaa, että Green care on toimenpide eli aktiivinen prosessi, jonka 

tarkoituksena on parantaa tai edistää terveyttä (fyysistä ja henkistä) ja hyvinvointia eikä pelkästään 

passiivista kokemusta luonnosta. On olemassa monia erilaisia Green care -hoitoja. Itse asiassa se on 

sateenvarjotermi monille eri hoitomuodoille. Seuraavassa voimme tutkia ja määritellä tiettyjä Green care -

hoitoa koskevia lähestymistapoja. 

Hevosterapia -  toimintaan yleensä liittyy toimintaterapeutti, fysioterapeutti tai puhe- ja kieliterapeutti, 

joka työskentelee asiakkaan ja hevosen kanssa. Hevosen erilaiset liikkeet haastavat ratsastajaa 

edistääkseen ratsastajan liikehallintaa. 

Toimintaterapia - täydentävää ja kokonaisvaltaista terveydenhoidollista toimintaa, joka pyrkii 

tasapainottamaan elimistöä monitieteellisellä lähestymistavalla hoitoon, mukaan lukien hieronnalla, 

kineettisellä hoidolla ja yhteisellä mobilisaatiolla. Tätä kutsutaan myös harjoitusterapiaksi. 

Puutarhaterapia - prosessi, jossa kasvien ja puutarhojen käyttö parantaa fyysistä ja henkistä terveyttä sekä 

viestintä- ja ajattelutaitoja. Siinä käytetään myös puutarhaa turvallisena paikkana kehittämään ihmisten 

sosiaalisia taitoja, saada ystäviä ja oppia käytännön taitoja, jotka auttavat heitä itsenäistymään. Luomalla 

vihreän tilan asiakkaat voivat muodostaa tunnesiteen ja identiteetin integroitumalla ja olemalla 

vuorovaikutuksessa paikallisen yhteisön kanssa (Sempik et al., 2005). Konkreettisen työtehtävän 

aloittaminen ja loppuunsaattaminen lisää omanarvontuntoa ja selviytymiskykyä (Sempik et al., 2010). 

Terapeuttinen yhteisö - on osallistava, ryhmäperustainen lähestymistapa pitkäaikaiseen mielenterveys-, tai 

persoonallisuushäiriöön ja huumeriippuvuuteen (Hine et al., 2008). Lähestymistapaan sisältyy perinteisesti 

yhteisasuminen, siten että asiakkaat ja terapeutit asuvat yhdessä, mutta nykyään yhä useammin 

asumisyksiköitä on korvattu päiväyksiköillä. 1940-luvulla perustettiin maaseudulle useita maatiloja, joissa 

luontaiset hyödyt tunnustettiin integroitavaksi terapeuttiseen kokemukseen. Toisen maailmansodan aikana 

Isoon-Britanniaan perustettiin ensimmäiset terapeuttiset yhteisöt, ja nykyisin niitä on olemassa monissa eri 

asioissa, kuten Kansallinen terveyspalvelu, koulutus- ja rikosoikeusjärjestelmät sekä vapaaehtoistyö 

(Therapeutic Communities Association, 2009). 

Erämaaterapia -  Erämaa-ohjelmat ovat innovatiivinen lähestymistapa nuorten monimuotoisten ongelmien 

hoitamiseen (Hobbs ja Shelton, 1972, Bandoroff, 1989, Russell, 1999, Russell ja Phillips-Miller, 2002, 

Caulkins et al, 2006, Russell, 2006a, Bettmann, 2007). Usein osallistujat asuvat erämaaterapia-alueilla 

huomattavan pitkään ja toimintaan sisältyy haastavia ulkoaktiviteetteja ja tilanteita. Vaikka erämaa-hoito 

on suhteellisen uusi käsite Euroopassa, se on ollut olemassa Yhdysvalloissa monien vuosien ajan. Ohjelmat 

tyypillisesti tarjoavat terveellistä päivärytmiä ja ruokavaliota retkeilyn ja liikunnan avulla, yksilö- ja 

ryhmäterapia-istuntoja, opetusohjelmia, ryhmätyöskentelyä vertaisryhmien kanssa ja omaa aikaa. 



Kuntouttava yhteisöpuutarha 
Käytännön esimerkki Sdruzeni SPLAV, Tshekki 

Kategoria 

• Sosiaalinen ja puutarhanhoidollinen 
terapia - luonnonmukainen 
puutarhanhoito, vihreä harjoittelu, 
mindfulness jne. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Yhteisöpuutarha "U SPLAVu" perustettiin 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella vuosina 
2013/14. Keskeisenä ajatuksena oli ottaa 
puutarhanhoito käyttöön työttömien 
auttamismenetelmänä tarjoamalla heille 
sosiaalisia yhteyksiä ja työmahdollisuuksia 
yhteisön markkinapuutarhoissa. 

Hankkeessa oli neljä vaihetta: 

1. Osallistujien motivointi  
2. Perustaa yhteisöpuutarha, lisätä sitten 
puutarhaterapeuttisia elementtejä, kouluttaa ja 
valvoa käyntejä;  
3. Käytännön harjoittelukurssien järjestäminen;  
4. Työpaikkojen luominen puutarhaan, mukaan 
lukien; huolto, tapahtumien järjestäminen, 
jalostustuotteet ja päätösseminaari. 

Toteutusajankohta 

2013 - 2014: ESR-hanke 
2015 - alkaen: Sdruzeni SPLAV: n ylläpitämä 
yhteisöpuutarha 

Sijainti 

Doudleby nad Orlici, Itä-Böömi, Tšekki; pieni 
kaupunki maaseudulla; renessanssikaupunki. 

Rahoitus 

Ensimmäinen investointi oli Euroopan 
sosiaalirahastosta. Siihen sisältyi puutarhan 
perustaminen, työkalujen ja koneiden hankinta, 
kansainvälinen harjoittelu, kohderyhmien 
koulutus ja ylläpito kahden vuoden ajan (2013, 
2014). Kokonaisbudjetti oli 240 000 euroa. 

Tällä hetkellä Sdruzeni SPLAV kattaa 
peruskustannukset (siemenet, bensiini jne.). 
Puutarhan hoito toteutetaan työnvälitystoimiston 
avulla, joka tarjoaa muutamia kokopäiväisiä 
työntekijöitä. 

Hankkeen kuvaus 

Sdruzeni SPLAV on vuonna 2004 perustettu 
kansalaisjärjestö. Tavoitteena on työskennellä 
maaseudun kehittämisen hyväksi (tukemalla 
taloudellisesti valittuja hankkeita alueella, 
yhdistämällä paikalliset yhteisöt) ja auttamalla 
heikossa asemassa olevia ihmisryhmiä, erityisesti 
työttömiä (koulutusta, uudelleenkoulutusta, 
työpaikkojen luomista, psykologinen ja 
sosiaalinen apu). Sdruzeni SPLAV rahoittaa 
toimintaansa useilla kansallisilla ja EU: n varoilla 
sekä jäsenmaksutuotoilla. 

Kohdeyleisö 

Hanke on alunperin suunniteltu työttömille yli 50-
vuotiaille ja vanhempainloman ja / tai pienten 
lasten jälkeen työttömiksi jääneille. Nämä 
kohderyhmät taistelevat päästäkseen takaisin 
työelämään ja usein heidän työttömyytensä 
kestään pitkään. Heidän on myös käsiteltävä 
nykytilanteensa psykologisia näkökohtia 
elämässään: työn menettämistä, työelämään 
paluuseen sopeutumista, pienten lasten 
hoitamisen aiheuttamaa kuormitusta jne. Nämä 
kohderyhmät osallistuivat hankkeen toimintaan. 
Yhteisöpuutarha on kuitenkin aina ollut avoin 
kaikille, jotka haluavat osallistua ja jotka ovat 
iloisia osallistumisesta - paikallisyhteisöstä 
kouluihin ja vanhainkoteihin. Tällä hetkellä 
yhteisöpuutarha ilahduttaakin monia: paikallisia 
kouluja ja päiväkoteja, vajaakuntoisia, pakolaisia 
ja paikallisia asukkaita.  

Yleisesti ottaen on erittäin vaikeaa houkutella 
ihmisiä yhteisöpuutarhoihin Tšekissä, ja aivan 
erityisen vaikeaa se on maaseutualueilla. Ihmisillä 
on omat puutarhat, ja he ovat skeptisiä 
yhteisöpuutarhojen ”tehdään yhdessä” 
toimintamallia kohtaan. 
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Sdruzeni SPLAV pyrkii tavoittamaan ihmisiä 
työvoimatoimistojen ja vajaakuntoisille 
suunnattujen keskusten kautta sekä 
harrastusseuroja ja sosiaalista mediaa 
hyödyntäen. Käytämme myös kuukausittain 
järjestettäviä maatalousmarkkinoita keinona 
edistää työmme näkyvyyttä. 

Toiminnan sosiaaliset hyödyt 

Hankkeella oli erittäin suuria etuja sen 
osallistujille, sekä terapeuttisesti että sosiaalisesti 
ajateltuna Ensisijaisesti osallistujille tarjottiin 
säännöllisiä istuntoja valmentajien ja psykologien 
kanssa, jotka auttoivat heitä alkamaan olla 
myönteisiä ja aktiivisia uudelleen. 

Toiseksi puutarhassa keskityttiin 
työskentelemään yhdessä yhteisen puutarhan 
hyväksi sen suunnittelusta istutukseen ja 
huoltoon. Tämä on ollut todellista 
puutarhaterapiaa- ihmiset olivat tyytyväisiä 
työstään, he loivat vahvoja siteitä toisiinsa 
huomattuaan että heillä kaikilla oli samankaltaisia 
ongelmia, heillä oli yhteinen tavoite ja 
tulevaisuudensuunnitelma, he pystyivät 
näkemään työnsä tulokset päivittäin. 

Kolmanneksi yhteistyössä oli kaksi erittäin 
innostavaa kansainvälistä kumppania – 
Juankosken perinneseura (Suomi) - heillä on 
terapeuttinen yhteisöpuutarha ja Riverside’n 
kauppapuutarhajärjestö (Wales, Iso-Britannia), 
joilla on yhteisöllisesti tuettuja 
maatalousprojekteja ja yhteisöpuutarhoja. 

Yhteistyökumppanit palasivat käymään ja 
avustivat projektin kaikissa vaiheissa ja lisäksi 12 
osallistujaa saivat mahdollisuuden kokeilla ja 
tutustua puutarhoihin Suomessa ja Walesissa. 
Osallistujat saivat nähdä, että kaukana olevilla 
ihmisillä on samat huolet ja ongelmat, ja se jo 
itsessään oli erittäin terapeuttista. 

Osallistujien seuraava vaihe oli pääsy 
uudelleenkoulutuskursseille (puutarhuri, yleinen 
maatalouskulttuuri, ravitsemus), mikä antoi heille 
luottamusta ja paransi heidän asemiaan 
työmarkkinoilla. 

Näiden lisäksi toiminnalla on terapeuttisia ja 
sosiaalisia hyötyjä muille kohderyhmille - 
säännöllisiä päiviä on tarjolla oppilaille, kouluille 
ja päiväkodeille sekä lisäksi järjestetään 

säännöllisesti yhteiskunnallisia ja koulutuksellisia 
tapahtumia suurelle yleisölle. 

Puutarhaa kehitetään jatkuvasti avoimena tilana, 
jossa ihmiset tapaavat säännöllisissä 
tapahtumissa. Nämä ovat joko yksityisiä 
tapahtumia tai avoimia yleisölle. 

Tärkeintä on, että osallistuvat ihmiset lähestyvät 
luontoa ja toisiaan. 

Yhteisön osallistuminen 

Suurin osa hankkeessa ja puutarhassa mukana 
olevista ihmisistä on ihmisiä, jotka ovat 
kiinnostuneita terveistä ja kestävistä 
elämäntavoista. Monet osanottajista ovat 
paikallisia, mutta myös kauempaa tulee 
osallistujia. On ollut vaikeaa saada sellaisia 
paikallisia ihmisiä, jotka asuvat pysyvästi lähellä 
puutarhaa, sitoutumaan toimintaan 
säännöllisesti. 

Kestävä maankäyttö 

Kompostointi, permakulttuuri, kaikkien 
kasvinosien hyödyntäminen. 

 

Tulokset 

Hanke on auttanut useimpia osanottajia 
keskittymään elämäänsä, selvittämään missä he 
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ovat hyviä ja tekemään jotain arvokasta. Usein 
syy siihen, miksi työttömät yrittävät löytää työtä 
uudelleen, on, koska he pelkäävät, että heillä ei 
ole arvoa ihmisenä. Hanke auttoi ihmisiä 
pääsemään eroon pelosta ja seisomaan omilla 
jaloillaan uudelleen. Jotkut heistä saivat palkkaa 
työstään puutarhassa yhden vuoden ajan osana 
hankerahoitusta, toiset halusivat vain uuden 
harrastuksen. Kaikki osallistujat saivat paljon 
tietoa ja kokemusta. Noin 80% osallistujista on 
tällä hetkellä työllistynyt. 

Hankkeemme oli yksi ensimmäisistä laatuaan 
Tšekissä. Se sai myönteistä julkisuutta ja 
kansainvälinen päätösseminaari, joka juhli 
hankkeen tuloksia, oli erittäin onnistunut. 
Hankkeessa otettiin käyttöön useita hyödyllisiä 
toimintoja, mukaan lukien; puutarhanhoito, 
yhteisöllinen puutarhanhoito, alueellinen 
puutarhanhoito. 

Toimintaan osallistuneen tarina 

"Puutarhaterapia ja yhteisöllinen puutarhanhoito 
olivat vielä äskettäin monille meille täysin outoja 
sanoja. Nyt tiedämme, mitä näiden sanojen alla 
kätkeytyy. Meillä on henkilökohtaista kokemusta 
puutarhaviljelystä. Puutarhan viljelyyn liittyvä työ 
auttaa meitä unohtamaan, että olemme 
työttömiä, että meillä on ongelmia. Olemme osa 
yhteisöä, joka auttaa meitä ratkaisemaan 
ongelmat, jotka voivat esiintyä työnhaussa, 
mutta myös perheen tilanteissa. 

Mitkä olivat odotuksemme? Oppia jotain uutta, 
mutta myös tavata uusia ystäviä, joilla on sama 
kohtalo. Hankkia myönteisiä ajatuksia ja oppia 
ymmärtämään, että jopa työtön voi luoda jotain 
kaunista ja mielenkiintoista ja hyötyä 
yhteiskunnalle. 

Luennot, seminaarit ja retket ovat rikastuttaneet 
meitä paljon - meillä on paljon enemmän tietoa 
puutarhanhoidosta, mutta saimme myös tietää 
sielumme salaisuuksia. Tämä johti muutoksiin 
käyttäytymisessä - meillä alkaa olla enemmän 
uskoa, nautimme menestyksestä ja positiivisesta 
julkisesta huomiosta ponnistuksillemme ja meillä 
on monia tulevaisuuden suunnitelmia. " 

- hankkeen osallistuja Bozena. 

 

 

Mikä on ollut haastavinta? 

Suurin haaste oli asettaa rajoja ja hallita aikaa 
ollen samanaikaisesti osallistujien ystäviä ja 
hankkeen johtaja, joka joutui joskus keskelle 
kiihtyneitäkin keskusteluja. Tästä seurasi myös 
odotusten laskua säilyen kuitenkin positiivisen 
puolella. 

Muita haasteita ovat olleet: 

• Houkutella ihmisiä maaseudulta 
puutarhanhoitoon. 

• Saada ihmiset tekemään jotain, kun he saavat 
vastineeksi vain (toivottavasti) positiivisia 
emotionaalisia etuja ja / tai porkkanoita. Nämä 
hyödyt eivät aina riitä massoille.  

• Luomuvihannesten myynti rahan saamiseksi. 

Mitkä ovat suurimmat onnistumiset? 

• Kauniin puutarhan rakentaminen ruskealla 
paikalla lähelle lähellä sijaitsevaa kastanjaa.  

• Fyysiset tulokset - hämmästyttävät vihannekset, 
yrtit, kukat ja tavarat, kuten kasviperäinen suola, 
yrttiteet, saippuat, chutneyt, sinapit ja paljon 
muuta.  

• Kaikkien hankkeessa mukana olevien 
henkilöiden panos.  

• Ystävyyssuhteet.  

• Kansainvälinen seminaari ja sen mukanaan 
tuoma mahdollisuus puhua puutarhanhoidon ja 
yhteisöpuutarhojen hyödyistä. 

Mitä neuvoja annat tällaisen toiminnan 
käynnistämistä suunnittelevalle? 

• Ole realistisinen odotuksissasi. 

• Kokeile ensin pienen hankkeen turvin.  

• Valmista hankesuunnitelma kokeneiden 
kumppaneiden kanssa.  

• Yritä varmistaa, että hanke on kestävällä 
pohjalla ja toiminta jatkuu rahoituksen 
päättymisen jälkeenkin.  

• Hanki strategia tai liiketoimintasuunnitelma.  

• Hanki inspiraatiota ulkomailta.  

• Hanki hyviä psykologeja osaksi joukkuettasi.  
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• Hanki kokopäiväinen johtaja.  

• Älä usko, että jokainen on kuin sinä. 

On ollut erittäin tuloksekasta tehdä yhteistyötä 
oikeiden ihmisten kanssa: luennoitsijat, 
yhteistyökumppanit ja inspiroivat ihmiset. 
Innostus on tarttuvaa. 

 

Yhteystiedot 

Yhteyshenkilö: Kristina Garrido 
Puhelin: +420 603 383 527 
Sähköposti: Kristina@sdruzenisplav.cz 
Kotisivu: www.zahradyusplavu.cz  

 

  

http://www.zahradyusplavu.cz/
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Vahvistava metsäpolku 

Käytännön esimerkki Metla, Suomi. 

Kategoria 

• Sosiaalinen ja puutarhanhoidollinen 
terapia - luonnonmukainen 
puutarhanhoito, vihreä harjoittelu, 
mindfulness jne. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Metsäpolku -hankkeen tavoitteena oli tutkia 
täysin uudenlaisen metsäterapiapolkukonseptin 
ja monimuotoisten metsien käyttöä Euroopassa. 
Ikaalisissa on kehitetty erityinen 
hyvinvointimetsäpolku ja sen psykologisia ja 
fysiologisia vaikutuksia käyttäjiin on tutkittu 
yliopistotasolla. 

Metsäpolkureitti sisältää useita harjoitteita, jotka 
on tehtävä tiettyinä aikoina metsässä. 
Vaikutukset ovat mitattavissa suoraan ihmisen 
fysiologisella resistiivisyydellä (kortisolitaso, 
stressitaso, solujen immunologinen taso). 

Toteutusajankohta 
 1.5.2012-31.12.2013. 

Sijainti  
Parkano (Suomi) + Sunne (Ruotsi), Nommern 
(Luxemburg) ja Brouvelieurs (Ranska). 

Rahoitus 
Kokonaisbudjetti 502.238,00 €, jonka rahoitti 
pääasiassa Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto. 

Hankkeen kuvaus 

Seitsemän LEADER-toimintaryhmää neljässä EU-
maassa (Suomi, Ranska, Luxemburg ja Ruotsi) 
käynnistivät yhteisen hankkeen "Metsäreitit - 
Tiheiden metsäalueiden verkosto Euroopassa". 
Projektin alullepanijoita olivat Eira-Maija Savonen 
luonnonvarakeskuksesta ja Kalevi Kivistö 
Tampereen yliopiston psykologian laitokselta. 

2-vuotinen hanke jaettiin kahteen 
osahankkeeseen: 1) metsäseminaari - tavoitteena 
oppia osallistujien hyvistä käytännöistä 
metsätaloudessa ja metsään liittyvässä 
yrittäjyydessä ja 2) metsäpolku - päätavoitteena 
oli luoda ja perustaa metsäpolut kussakin 
kumppanimaassa ja niiden tunnettavuuden 

edistäminen, jotta ihmiset saisivat tietää 
vihreiden alueiden hyödyllisistä vaikutuksista 
ihmisen hyvinvointiin. 

Tietämyksemme mukaan maailman ensimmäinen 
metsäpolku, jossa on ennalta suunniteltua 
toimintaa stressin lievittämiseksi, avattiin 
Suomessa (lähellä Ikaalisten kylpylää) vuonna 
2010. Oletettiin, että yksinkertaiset 
rentoutumisharjoitukset ja luonnonympäristön 
ominaisuuksien tarkkailu vahvistaisivat edelleen 
luonnossa oleskelun yleisiä myönteisiä 
vaikutuksia. 

Vaikka monet tutkimukset ovat osoittaneet, että 
luonnollinen ympäristö vähentää stressiä, 
parantaa mielialaa, keskittymistä ja 
suorituskykyä, tätä tietämystä ei ole aiemmin 
hyödynnetty käytännössä metsäpoluilla. Tätä 
varten Tampereen yliopisto ja 
Metsäntutkimuslaitos (Metla) tekivät yhteistyötä 
ensimmäisten metsäreittien luomiseksi. Reittien 
varrella on sijoitettu ohjetaulut, joissa olevien 
harjoitteiden tarkoituksena on edistää 
rentoutumista, parantaa mielialaa, edistää 
kognitiivista reflektointia ja huomion 
palauttamista sekä tehostaa suosikkipaikan 
etsintää, joka voi olla yhteisesti jaettu. 

Hankkeen aikana rakennettiin samat psykologiset 
harjoitukset sisältävät metsänpolut neljässä 
kumppanimaassa. Ensimmäinen "Wellbeing Trail" 
(Hyvinvointipolku) avattiin yleisölle Ruotsissa 
syyskuussa 2012 Sunnessa ja toinen 
Luxemburgissa Nommernissa huhtikuussa 2013. 
Suomen Parkano-polku avattiin kesäkuussa 2013 
ja ranskalainen polku Brouvelieursissa syyskuussa 
2013. 

 

Kaikki polut käyttävät jo olemassa olevia 
virkistysreittiverkostoja tavallisissa, hoidetuissa 
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metsissä, jonne on helppo pääsy kävijöille. 
Ruotsissa polku on lähellä kylpylää 
kaupunkialueen ulkopuolella, ja Suomessa se on 
yhteydessä vapaa-ajankeskukseen. Suomessa on 
perustettu myös ensimmäinen yksityinen 
hyvinvointipolku vieraiden käyttöön 
vuokrattavassa maalaistalossa. 

Kohdeyleisö 

Kaikille. Vahvistavat metsäpolut on tehty yleisön 
käytettäväksi ilmaiseksi, ja ne ovat käytettävissä 
ympäri vuorokauden ympäri vuoden. Erityisesti 
ne on suunnattu ihmisille, jotka hyötyvät eniten 
metsäpolkujen positiivisista terveysvaikutuksista; 
esimerkiksi henkilöille, jotka kärsivät suuresta 
stressitasosta. 

Hankkeen terapeuttiset hyödyt 

Käyttäjille tehdyn kyselyn mukaan 79% kävijöistä 
(N = 167) ilmoitti, että heidän mielialansa oli 
positiivisempi kävelyn jälkeen kuin ennen 
kävelyä. Yli kaksi kolmasosaa (69%) ilmoitti, että 
kävelyn jälkeen he olivat rauhallisempia, 
valppaampia ja energisempiä sekä 
etääntyneempiä arjen huolista kuin ennen 
kävelyä. Lähes kaikki (90%) halusivat suositella 
polkua ystäville ja tuttaville, erityisesti 
vähentääkseen stressiä ja parantaakseen 
mielialaa kuormittavan työpäivän / viikon jälkeen. 
Voidaankin päätellä, että mielialaa ja 
rentoutumista parantavat harjoitukset ovat 
onnistuneet suurimmalle osalle vastaajista. 

Yksinkertaisesti sanottuna samana ajankohta ja 
yhtä pitkäkestoisesti liikkuminen kaupungeissa ei 
aikaansaa samoja vaikutuksia kuin liikkuminen 
metsässä (ihmisen kortisolitaso alenee metsässä, 
mutta kaupunkiympäristössä se ei vähene vaan 
pysyy korkeana). 

Yhteisön osallistuminen 

Tähän hankkeeseen on osallistunut paljon 
sidosryhmiä, kuten metsänomistajia, 
matkailualan yrittäjiä, suurempia yksiköitä, kuten 
kylpylöitä, eri yhdistyksiä, yliopistoja, 
tutkimuskeskuksia, Metla ja asianomaiset 
sidosryhmät muissa kumppanuusmaissa.  

Hyvinvointipolkukonseptin laajentaminen on 
innovatiivista ja yrittäjät voivat hyödyntää 
hankkeen tuloksia ja laajentaa 

palvelutarjontavalikoimaansa omien yksilöllisten 
hyvinvointipolkujensa kanssa.  

Tulokset 

• Metsäresurssien käyttö kestävällä tavalla 
täydentävää taloudellista hyötyä varten 
esimerkiksi yksityiset maatilayritykset jne.  

• Aluetasoinen julkisuus metsävarojen uudelle 
käyttötarkoitukselle ja kansanterveyden 
edistämiselle  

• Ensimmäiset hyvinvointireitit maailmassa, jotka 
on rakennettu jokaisessa kumppanuusmaassa  

• Tämäntyyppisten polkujen yhteinen tuntemus 
ja käyttö  

• Terveysvaikutukset polkuja käyttäville 
henkilöille (syövänvastaiset vaikutukset ja anti-
stressi-vaikutukset, lisääntynyt immuniteetti)  

• Ensimmäiset julkiset hyvinvointipolut Ruotsissa, 
Luxemburgissa ja Ranskassa  

• Kerätyt tieteelliset tiedot (yliopistoilla ja 
tutkijoilla tarve)  

• Mahdollisuus luoda hyvin pienin kustannuksin 
seuraavat vastaavanlaiset reitit, kun käsite alkaa 
levitä enemmän (kuitenkin on mukautettava 
jokaisen yksittäisen alueen mukaan)  

• Taloudellinen hyöty aluetasolla (uudet polut, 
joita luontomatkailuala voi hyödyntää)  

• Tämä suomalaista alkuperää oleva 
innovatiivinen konsepti on alkanut levittää. 
Konsepti on alkanut elää myös yksityisten 
yrittäjien osalta. Useita yleisiä polkuja on 
tunnistettu ja Parkanon Käenkoskelle on 
perustettu uusi polku, joka palvelee läheisen ja 
Suomen suosituimpiin kuuluvan tanssilavan 
kävijöitä, samoin kuin matkailuyrityksiä, Parkanon 
asukkaita sekä luontomatkailijoita. Polkujen 
käytön terveyshyödyt ovat hyvin tärkeitä 
(julkisten kustannusten vähentäminen, 
henkilöiden kannustaminen siirtymään luonnon 
keskelle)  

• Lisäksi, koska metsät eivät ole siirrettävissä 
kaupungin keskustaan, tällaisten 
hyvinvointivaikutusten aikaansaamiseksi täytyy 
viettää vapaa-aikaa tai lomaa maaseudulla, joten 
samalla luodaan maaseutu- ja 
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luontomatkailuyrityksille mahdollisuuksia saada 
lisäasiakkaita. 

 

Matkan varrella opittua 

• Polkukonseptin siirtäminen oli odotettua 
helpompaa.  

• Terveyden parantaminen vaikuttaa kaikkiin; 
metsäterapiapolkuja voidaan käyttää kaikkien 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 

• Metsäalueiden monimuotoinen käyttö on 
tärkeää taloudellisesti, maaseudulle ja yrityksille 
sekä kansanterveydelle  

• Polkuja voidaan käyttää myös ihmisten 
uudelleen tutustuttamiseen luontoon. Monet 
ihmiset pelkäävät liikkua keskellä luontoa ja 
metsää nykyään (kaupunkielämä on poistanut 
aiemmat yhteydet luontoon ja metsiin) ja nämä 
polut voivat olla myös terapeuttisia tässä 
mielessä.  

• Hyvinvointipolkujen tunnettavuuden 
lisäämiseksi on suurta kiinnostusta, mutta käsite 
on selitettävä. 

 

Yhteystiedot 

Yhteyshenkilö: Eira-Maija Savonen  
Sähköposti: eira-maija.savonen@luke.fi  
Puhelin: +358 50 391 4048  
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Polyán järjestö 

Käytännön esimerkki Unkarista 

Kategoria 

• Maatalouden aloitteet - hoivamaatilat, 
yhteisöllinen maanviljely, maataloustuotanto, 
paikalliset elintarvikkeet ja lähiruoka jne. 

• Viljely - kestävät menetelmät. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Polyán on moniulottuvuuksinen taloudellinen 
kehitysohjelma, joka kohdentuu paikallisiin 
resursseihin. Sen tavoitteena on luoda tuotanto- 
ja kulutusjärjestelmä, joka toimii sopusoinnussa 
luonnon kanssa. Tavoitteena on tarjota 
rakenteita alueen viljelijöille ja tulla keskeiseksi 
toimijaksi paikallisessa kestävässä 
talouskehityksessä. 

Toteutusajankohta 
Hanke alkoi vuonna 2008 eikä täällä hetkellä ole 
suunnitelmia lopettaa toimintaa. 

Sijainti 
Polyán sijaitsee Mikóházassa, pienessä kylässä 
Zemplén-vuoristossa, lähellä Slovakian ja Unkarin 
rajaa. 

Kohderyhmä 

Hankkeen tarkoituksena on tukea: 

1. Yhdistyksen jäseniä (yhteisö)  
2. Hankkeesta kiinnostuneita maanviljelijöitä  
3. Maanviljelijöitä jotka ovat avarakatseisia ja 
osallistuvat takapihan karjankasvatus -
toimintaamme 
4. Ammattilaisia, jotka ovat kiinnostuneita 
alkuperäiseläinroduista  
5. Ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita 

maalaiselämästä sekä paikallisen terveellisen 
ruoan tuotannosta ja kulutuksesta. 

Järjestön internetsivusto, Facebook-sivu ja blogi 
ovat tärkeimmät viestintäalustat, useimmat 
kiinnostuneet ihmiset ottavat yhteyttä näiden 
kanavien kautta. Lisäksi toiminnalla on 
erinomaiset mediasuhteet: se on ollut esillä 
suurimmissa ammatti- ja ruokaan liittyvissä 
aikakauslehdissä. 

Toiminnan sosiaaliset hyödyt 

Osana hanketta 40 taloutta sai karjaa, joista ne 
oppivat myös huolehtimaan. Tämä on pitkällä 
aikavälillä parempi tapa köyhyyden torjumiseen 
kuin pelkästään taloudellinen tuki. 

Yhteisön osallistuminen 

Yhteisön osallistumiseen liittyy kaksi pääryhmää: 

1. Yhdistyksen jäsenet, yhteisö, jonka 
osallistuminen on yksityiskohtaisesti kuvattu alla 
olevassa toimintaan osallistuneen tarinassa.  
2. "Sijoitteluprojektiin" osallistuneet 
maanviljelijät. 

Osallistuminen "sijoitteluprojektiin" alkoi 
ilmoituksella verkkosivuillamme, Facebookissa, 
tiedotusvälineissä ja suullisesti. Järjestimme 
keskustelutilaisuuksia sellaisissa paikoissa, joissa 
ihmiset olivat ilmaisseet kiinnostuksensa 
toimintaa kohtaan. Kaikki tarvittava tieto jaettiin 
näissä tilaisuuksissa. Viljelijät, jotka halusivat 
osallistua, kävivät läpi esivalintaprosessin 
(kriteerit mainittiin ilmoituksessa), hakijoiden 
luona myös vierailtiin henkilökohtaisesti. Niiden 
viljelijöiden kanssa, jotka pystyivät vastaamaan 
asetettuihin teknisiin vaatimuksiin ja todettiin 
kykeneviksi täyttämään hankkeen velvoitteet, 
tehtiin sopimukset ja tiineenä olevat lehmät 
sijoitettiin heidän hoitoonsa. Valintaprosessin 
seurauksena vain 10% lehmistä ei otettu vastaan 
tai palautettiin. 
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Kestävä maankäyttö 

Polyán-projekti pyrkii osoittamaan laiduntamisen 
positiiviset ekologiset vaikutukset mm. 
biologiselle monimuotoisuudelle. Tätä varten he 
tekivät kasvitieteellisen tutkimuksen maaperälle 
ennen laiduntamisen aloitusta. Riippumattoman 
tutkimuksen tulosten perusteella laiduntamisella 
on selkeästi myönteinen vaikutus biologiseen 
monimuotoisuuteen. 

Tulokset 

Polyán-projekti on perustunut harmoniseen 
yhteistyöhön luonnon ja maisemanhoidon välillä. 
Projektissa tuetaan karpaattien ruskean karjan 
jalostusohjelmaa. Neljän vuoden kuluessa 
Unkarissa on jäljitetty 150-200 siitoseläintä, niillä 
on nyt yksilöllinen jalostuskoodi ja niiden 
jalostusmenestyksestä on tehty tieteellistä 
tutkimusta. Vielä tärkeämpää on, että tästä 
karjarodusta on tullut suosittu niiden viljelijöiden 
keskuudessa jotka ajattelevat omavaraista ja 
kestävää maataloutta. 

Tutkimusohjelman puitteissa käynnistimme 
sijoitteluprojektin Borsodin ja Szabolcsin 
maakunnissa koko Unkarin sijaan. Noin 60-70 
lehmää on sijoitettu 30-40 maanviljelijälle ja 
hyödyistä viljelijöille on selvää näyttöä. 

Toimintaan osallistuneen tarina 

Maaseutuyhteisö on selkeästi hyötynyt tästä 
hankkeesta ja kaupunkilaisten on helpompi 
saavuttaa terveellinen ja paikallisesti tuotettu 
ruoka. Paikalliset ihmiset hyötyvät projektista 
välittömästi: maatilat kykenevät käyttämään 
paikallista työvoimaa tiloilla tuotettujen erilaisten 
elintarviketuotteiden tuotannon lisääntymisen 
vuoksi. Paikalliset ihmiset työskentelevät 

maatiloilla ja levittävät sanaa tuotteista. He 
työskentelevät yhdessä etsien uusia tapoja 
myydä tuotteita parantaakseen maatilan 
kannattavuutta. 

Maatilat ovat käyttäneet jonkin verran EU: n 
rahoitusta investoimalla uusiin välineisiin 
varmistaakseen, että tilalla tapahtuva työ on 
tehokkaampaa ja rahaa on laitettu myös sivuun 
sellaisten odottamattomien tapahtumien 
kaltaisten kustannusten kattamiseksi, kuten 
koneiden hajottaminen. Tämä taloudellinen 
puskuri hyödyttää maanviljelijöitä, koska se 
vähentää huolta epävarmuustekijöistä, joita voi 
ilmetä. Taloudellisen vakauden ansiosta 
maanviljelijöillä on enemmän aikaa lepoon, 
eläimille ja pakollisiin päivittäisiin rutiineihin. He 
voivat viedä perheensä yön yli lomille, mikä on 
ollut mahdotonta monien vuosien ajan 
useimmille maanviljelijöille. 

Mikä on ollut suurin onnistuminen? 

Polyánin suurin onnistuminen on ollut 
kaupunkilaisten ja maaseudun asukkaiden 
vuorovaikutuksen lisääminen. Sen perustivat 
kahden kansalaisjärjestön E-misszió’n ja Inspi-
Ratio’n jäsenet Gusztáv Vágvölgyi, Tamás 
Cselószki ja Tímea Ilyés sekä maanviljelijä Rudolf 
Miklós ja hänen perheensä Mikóházasta. 
Molemmat kansalaisjärjestöt olivat 
työskennelleet yhdessä kymmenen vuoden ajan 
käyttäen Bokartiszin puitteita Bodrogközin 
maisemanhoito-ohjelman käynnistämiseksi. 
Tavoitteena oli löytää viljelijöitä, jotka ovat 
kiinnostuneita tekemään yhteistyötä ja 
työskentelemään luonnon hyväksi. 

Mikä on ollut tehokkainta? 

Nyíregyházan kaupunkilaiset eivät aio siirtyä 
kaupungista tämän projektin tuloksena. Alusta 
lähtien he uskoivat, että kaupunkien ja 
maaseudun yhteistyöllä voidaan saavuttaa 
parempia tuloksia kuin luottamalla pelkästään 
kyläyhteisöön tarjoamaan maatiloille 
liiketoimintamahdollisuuksia. 

Siksi, kun Polyán perustettiin, he määrittelivät 
kaupunkilaisten (ympäröivistä kaupungeista), 
kyläläisten ja isäntäviljelijän roolit. Vallitsi 
yksimielisyys, että kaupunkilaiset työskentelevät 
varainhankinnassa, projektinhallinnassa, 
taloushallinnossa ja muussa hallinnossa, kun taas 
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kyläläiset ovat vastuussa toimintaan osallistuviin 
maatiloihin liittyvästä toiminnasta ja hallinnosta. 
Lisäksi sovittiin, että maatilan ruuhka-aikoina 
kaupunkilaiset auttavat viljelijäperheitä 
keräämällä heidän puolestaan tarvittavat tiedot 
hankkeen hallinnollisiin tai taloudellisiin 
tarkoituksiin. 

Tämän hankkeen tuloksena ihmiset ovat 
työskennelleet yhdessä, tehneet yhteistyötä 
toistensa kanssa ja lahjoittaneet osaamistaan 
omien yksilöllisten taitojensa ja tietämystensä 
perusteella. Tämän hankkeen aikana on myös 
korostunut, kuinka tärkeää on saada aikaan 
laadukkaita yhteistyösuhteita eri yhteisöryhmien 
välillä. Keskinäinen kommunikointi, yhteisen 
tavoitteen jakaminen, edistyksen seuranta, 
luottamuksen rakentaminen ja konfliktien hallinta 
ovat olleet keskeisessä asemassa yhteisessä 
työskentelyssä. 

Hankkeessa mukana olevat ihmiset väittävät, että 
heidän tehokkuutensa ja menestymisensä 
juontaa heidän halukkuudestaan kehittää koko 
yhteisöä.

 

Mitä neuvoja annat tällaisen toiminnan 
käynnistämistä suunnittelevalle? 

Tärkein oppitunti on keskinäisten suhteiden 
laadun merkityksen ymmärtäminen. Jos voimme 
tehdä yhteistyötä, ongelmat ja vaikeudet voidaan 
ratkaista. Siksi suosittelemme kaikille, jotka 
alkavat rakentaa jotain vastaavaa rakentamaan 
luottamusta; jotta yhteisö voi työskennellä 
yhdessä, vaikka tietyillä yhteisön ryhmillä ei 
olisikaan paljon tietoa siitä, miten elää kestävästi 
- ihmiset voivat oppia toisiltaan ja työskennellä 
kunkin vahvuuksia hyödyntäen. 

 

Yhteystiedot 

Yhteyshenkilö: Gusztáv Vágvölgyi, puheenjohtaja 
Puh: +36209750171,  
www.polyan.hu 
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Puutarhaviljely, talous, tekniikka ja 
innovatiivinen sosiaalinen osallisuus. 
Käytännön esimerkki Orti E.T.I.C.I., Pisa, Italia. 

Kategoria 

● Sosiaalinen ja puutarhanhoidollinen terapia - 
luonnonmukainen puutarhanhoito, vihreä 
harjoittelu, mindfulness jne. 
● Maatalouden aloitteet - hoivamaatilat, 
yhteisöllinen maanviljely, maataloustuotanto, 
paikalliset elintarvikkeet ja lähiruoka jne. 
● Viljely - kestävät menetelmät. 
● Koulutus ja harjoittelu – kestävä maankäyttö. 
● Yrittäjyys – maatalous, puutarhatalous, 
kestävät esimerkit. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Hanke alkoi vuonna 2008 tavoitteena edistää 
osallisuutta ja hyvinvointia maatalouden 
monitoiminnallisen lähestymistavan kautta 
samalla kun se edistää kaupunkien ja maaseudun 
välistä vuorovaikutusta. 

Toteutusajankohta 

Hankkeen pilottivaihe valmistui vuonna 2010. 

Tällä hetkellä perustamme Orti E.T.I.C.I -
ohjelmaa, joka jatkuu vuoden 2020 loppuun asti. 
Orti E.T.I.C.I.’n tulevaisuuden suunnitelma on 
kehittää suhteita ympäröivään alueeseen. 
Pyrimme parantamaan hankkeen kaupallista osaa 
suoramyynnillä, jonka avulla käyttäjät ja 
kuluttajat voivat tavata toisiaan. 

Hankkeella pyritään myös saavuttamaan sen 
järjestämien koulutustoimien virallinen 
tunnustaminen. Tällä hetkellä paikallisten 
maatilojen kanssa on tehty sopimus kehittää ja 
tarjota kausiluontoista koulutusta Orti E.T.I.C.I.’n 
kautta hankkeen osallistujille. Kun paikalliset 

maanviljelijät saisivat virallisen varmistuksen, että 
projektiin osallistuneet henkilöt ovat läpäisseet 
tietyntasoisen koulutuksen, he tarjoaisivat 
enemmän sijoittumismahdollisuuksia hankkeen 
osanottajille. 

Sijainti 

Hanke kehitettiin San Piero a Gradossa, joka on 
esikaupunkialueella 7 km päässä Pisan 
kaupungista (Italia). Hankkeessa korostetaan 
maaperän useita käyttömahdollisuuksia 
suhteessa kaupunkialueiden kasvaviin tarpeisiin 
terveellisistä, tuoreista ja turvallisista 
elintarvikkeista sekä positiivisesta 
ympäristöhallinnosta. 

Rahoitus 

Orti E.T.I.C.I. on innovatiivinen hanke, jota 
toteutetaan 3,5 hehtaarin julkisella maa-alueella 
joka kuuluu Pisan yliopistolle. Hankkeessa 
puutarhatuotanto yhdistyy muita heikommassa 
asemassa olevien ihmisten osallisuuden ja 
hyvinvoinnin edistämiseen. Alussa Orti E.T.I.C.I. ei 
saanut mitään ulkopuolista rahoitusta, mutta 
hanke oli omavarainen maataloustuotteiden 
myynnin kautta. 

Hankkeelle kehitetyt sosiaali- ja terapeuttiset 
toiminnot rahoitetaan nyt Pisan terveyssäätiön 
(SDS) kautta. Vuonna 2015 SDS myönsi 
hankkeelle rahoituksen kolmeksi vuodeksi. 

Kohderyhmä 

Orti E.T.I.C.I.’ n suorat edunsaajat tunnistetaan ja 
määritellään hankkeen kehittämän kuntouttavan 
viljelyaloitteen käyttäjinä. He ovat haavoittuvia ja 
heikossa asemassa olevia ihmisiä ja yleensä 
yhteiskunnan marginaaleissa. Vaikka 
haavoittuvuusehdot vaihtelevat, Orti E.T.I.C.I.:ssä 
käyttäjät ovat niitä, joilla on; 

• lisäkoulutustarpeita 
• fyysisiä rajoitteita 
• huume- ja/tai alkoholiriippuvuus 
• rikostaustaa  
• pitkäaikaistyöttömyyttä 
• sosiaalista syrjäytymistä. 

Näin käyttäjät tunnistetaan yhteiskunnallisen / 
ammatillisen osallisuuden julkisilla ohjelmilla. 
Paikalliset sosiaali- ja terveyspalvelut tukevat 
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henkilöiden hankkeeseen sijoittamista avustusten 
avulla. 

 

Hankkeen yhteistyökumppanit 

Orti E.T.I.C.I. on yksityisen, julkisen ja kolmannen 
sektorin välistä yhteistyötä, johon kuuluvat 
seuraavat keskeiset organisaatiot; 

• Pisan yliopisto (CIRAA ja luonnontieteiden 
osasto) - tarjoaa asiantuntemusta, verkostoja, 
viljelysmaata ja rakennuksia projektin 
toteutukseen tarvittaessa. 

• Kaksi sosiaalista osuuskuntaa (Arnera ja 
Ponteverde) - tarjoavat koulutusta ja edunsaajien 
kuntoutusta julkisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen mukaisesti; 

• Maatila (BioColombini) - yksityinen luomutila, 
joka vastaa taloudellisesta ja teknisestä 
maataloustoiminnasta. 

Kunkin hankekumppanin roolia ja vastuuta 
säännellään muodollisella sopimuksella, joka 
määritellään tilapäiseksi yritysjärjestelyksi. 
Maataloustuotantoa hallinnoi CIRAA. 
Maataloustuotteiden myynti suoritetaan 
suoramyynnin, erilaisten 
ostoryhmien/ruokapiirien ja myös laajamittaisten 
vähittäismyyntikanavien kautta. 

Hankkeen sosiaaliset hyödyt 

Vuodesta 2008 lähtien lähes 50 henkilöä on 
osallistunut hankkeeseen: 22 prosenttia ihmisistä 
liittyi osaksi kuntouttavaa ohjelmaa, 14 
prosenttia oli rikoksiin syyllistyneitä alaikäisiä ja 
64 prosenttia liittyi hankkeeseen työhön 
osallistamista varten. Jälkimmäinen ryhmä jatkoi 
työssä tai jatkokoulutuksessa. 

Yhteisön osallistuminen 

Hanke on kehittänyt hyvät suhteet paikallisiin 
sidosryhmiin. Tehokkaampaa viestintää 
paikallisten terveysviranomaisten kanssa on 
edistetty ja uusia toimintoja kehitetään. 
Tavoitteena on ollut lisätä tietoisuutta tarpeesta 
tukea Pisan alueella syrjäytyneitä, laajentaa 
verkostoa näille yhteisöryhmille ja lisätä heidän 
mahdollisuuksiaan osallistua. 

Mahdollisten uusien viljelijöiden mukaan 
saaminen auttaa laajentamaan mahdollisuuksia, 
että useampi käyttäjä voisi osallistua 
hankkeeseen. Tällä hetkellä Pisan alueella toimiva 
paikallisyhteisö on mukana pääasiassa 
kaupunkialueella toimivassa ostoryhmässä. 

Kestävä maankäyttö 

Orti E.T.I.C.I. -hankkeessa edistetään vastuullista 
maankäyttöä ja ympäristönhallintaa 
luonnonmukaisen maatalouden periaatteiden 
mukaisesti. 

 

 

 

Tulokset 

Hanke on rakennettu ja testattu mallilla, joka 
perustuu käyttäjän hyvinvoinnin ja liiketoiminnan 
tuotannon väliseen yhteistyöhön. Se edistää 
sosiaalista hyvinvointia innovatiivisilla toimilla, 
joissa käsitellään sosiaalisen osallisuuden 
politiikkaa. Se tarkastelee myös maatalouden 
laatua. 
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Osallistujien näkökulmasta tarkasteltuna hanke 
on edistänyt sosiaalista osallisuutta. Tutor-tuki ja 
sosiaalipalvelujen tuki ovat olleet tärkeässä 
roolissa integroidun koulutuksen 
menestyksellisen mallin kehittämisessä, jossa 
tietopohjainen koulutus ja käytännön 
työharjoittelu vastaavat osallistujien yksilöllisiin 
tarpeisiin. Erittäin tärkeä tulos on, että 
osallistujat kehittävät taitojaan, jotka voidaan 
siirtää työpaikalle, ja näin lisätään heidän 
mahdollisuuksiaan saada työtä tulevaisuudessa. 

Mikä merkitys hankkeella on ollut ja miten se 
kohdistuu asianomaisten henkilöiden tarpeisiin? 

Hankkeella on ollut ratkaiseva merkitys 
vaihtoehtoisen ja onnistuneen mallin 
edistämisessä sosiaalisen syrjäytymisen 
vähentämiseksi, joka perustuu asianomaisten 
henkilöiden todellisiin tarpeisiin. Heidän 
tarpeensa osoitettiin sosiaalipalvelujen ja 
yliopiston ohjaajan välisen yhteistyön ansiosta. 
Jokaiselle hankkeessa mukana olevalle henkilölle 
kerätään tietoja, jotka koskevat heidän 
henkilökohtaista terveyttä ja hyvinvointia. Tiedot 
ovat tarpeen kunkin käyttäjän parhaimman reitin 
tunnistamiseksi koulutuksen ja kuntoutuksen 
osalta. Mahdollisia vaikeuksia, joita käyttäjä voi 
kohdata, otetaan myös huomioon. Kokeilujakso 
on 30 päivää käyttäjien tarpeiden arvioimiseksi. 
Sitten työvaihe alkaa. 

Hankkeen aktiivisen vaiheen aikana 
sosiaalipalvelut suorittavat säännöllisiä 
auditointeja arvioidakseen toiminnan vaikutuksia 
osallistujille. Kun osallistujien aika hankkeessa 
päättyy heidän henkilökohtaiset arvioinnit 
lisätään lopulliseen arviointiin, jossa tarkastellaan 
kokonaiskokemusta, mahdollisesti ilmenneitä 
ongelmia ja hankittuja taitoja. 
Jatkotoimintasuunnitelma (esim. työharjoittelu, 
terapia jne.) kustakin henkilöstä merkitään niin 
ikään osaksi loppuarviointia. 

Miltä tyypillinen päivä näyttää? 

Orti E.T.I.C.I -toiminta kestää viisi päivää viikossa 
ja tyypillinen työpäivä kestää 4 tunnin ajan. 
Työaika vaihtelee kuitenkin kauden ja 
organisaation tarpeiden mukaan. Talvikuukausina 
työaika on yleensä klo 8.00 - 12.00, 
kesäkuukausien aikana muuttuu klo 7.00-11.00. 

Ohjaaja suunnittelee toiminnan viikoittain ja käy 
sen läpi myös maanviljelypäällikön kanssa. 

Toiminta voidaan tiivistää seuraavasti: 

1. Käyttäjät tapaavat ohjaajan kanssa; 

2. Päivittäiset toiminnot järjestetään ja käyttäjät 
jakautuvat tiimeihin. Perustehtävät riippuvat 
ajankohdasta: siementen kylvämisestä, 
istuttamisesta, kitkemisestä ja sadonkorjuusta. 
Vihannesten pakkaaminen ostoryhmille on tärkeä 
tehtävä. 

3. Ohjaaja varmistaa säännölliset tauot jotta 
käyttäjillä on mahdollisuus keskusteluun ja seuraa 
heidän työtään. 

Toimintaan osallistuneen tarina 

Tämä on tärkeä tarina henkilöstä, jolla on sekä 
fyysisiä vammoja että psykologisia olosuhteita, 
jotka johtivat perhesuhteiden hajoamiseen 
sosiaaliseen syrjäytymiseen. Lisäksi tämä henkilö 
oli koditon useita vuosia sen jälkeen, kun hän 
menetti työnsä. Hänen matkansa sosiaaliseen 
osallisuuteen Orti E.T.I.C.I.:n avulla alkoi 4 vuotta 
sitten ja jatkuu edelleen. 

Orti E.T.I.C.I. pystyi muuttamaan hänen 
asemaansa ja parantamaan ihmissuhteitaan. 
Sosiaalipalvelujen avulla hän sai majoitusta ja 
sitten hän oli valmis aloittamaan sovinnon 
perheensä kanssa. Tällä hetkellä hän etsii 
työpaikkaa ja kehittää uusia suhteita Orti 
E.T.I.C.I.: n ulkopuolella, joka on tähän asti 
tarjonnut hänelle turvallisen ympäristön. Vuonna 
2016 tämä henkilö palkattiin työtehtävään, joka 
tukee hanketta, mikä antaa hänelle 
mahdollisuuden ansaita tuloja samalla kun hän 
itsenäisesti etsii muuta työtä. Hänen on tärkeää 
jättää hankkeen mukavuus ja ottaa ensimmäiset 
itsenäiset askeleet uuden elämän suuntaan. 

Mikä on ollut haastavinta? 

Orti E.T.I.C.I. on kohdannut monia haasteita. 
Hanke perustettiin halusta kokeilla kolmen eri 
alan välistä yhteistyösuhdetta: maatalouden, 
yhteiskunnallisen ja yliopiston (tutkimus). Yksi 
haaste oli uskoa, että sosiaalisen maanviljelyn 
osallistamisohjelma voisi symboloida uutta mallia 
ja uutta tilaisuutta sekä käyttäjille että uusien 
hyvinvointiohjelmien kehittämiseksi. 

Mikä on ollut suurin onnistuminen? 
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Suurin onnistuminen on ollut lisätä julkisen 
sektorin kiinnostusta sosiaaliseen maatalouteen 
keinona edistää sosiaalista osallisuutta ja 
kuntoutusta. Tämän vuoksi julkiset laitokset 
päättivät investoida alueen sosiaalisen viljelyn 
kehittämiseen. 

Mikä on ollut vaikuttavinta? 

Hanke on erityisen tehokas parantamaan 
käyttäjien elämänlaatua. Tätä tulosta on havaittu 
ja todennettu käyttäjien havaintojen ja 
keskustelujen avulla. Sitä on myös seurattu 
käyttäen erityistä työkalua jolla voidaan arvioida 
subjektiivista elämänlaadun käsitystä. 

Menestyksen syyt liittyvät työryhmätyöskentelyn 
osana kehitettyyn ihmisten väliseen 
dynamiikkaan, jolle on tunnusomaista yhteistyön 
ja keskinäisen kunnioituksen ilmapiiri ja jokaisen 
käyttäjän tarpeiden mukaan kehitetty toiminta. 

Mitä neuvoja annat tällaisen toiminnan 
käynnistämistä suunnittelevalle? 

Orti E.T.I.C.I:’ n sosiaalisen maataloushankkeen 
käynnistämiseksi on tärkeää saavuttaa eri 
yhteistyökumppaneiden kesken toimiva yhteistyö 
ja määritellä hankkeen erityispiirteet ja 
osaaminen. On tärkeää, että aktiviteetit 
suunnitellaan huolellisesti ihmisten yksilöllisten 
tarpeiden (esim. fyysiset vammat ja 
lisäopetustarpeiden) vuoksi. Lisäksi on erityisen 
tärkeää ottaa paikalliset sidosryhmät ja 
paikallisyhteisö mukaan sosiaalisen maatalouden 
arvon tunnustamiseen kestävän maatalouden 
järjestelmän ja osallistavan yhteiskunnan 
edistämiseksi. 

 

Yhteystiedot  
 
info@ortietici.it  
www.ortietici.it / www.portaleetico.it 

  

http://www.ortietici.it/
http://www.portaleetico.it/
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Yhteisön tukema maatalous 

Käytännön esimerkki ASAT, Romania 

Kategoria 

• Maatalouden aloitteet - hoivamaatilat, 
yhteisöllinen maanviljely, maataloustuotanto, 
paikalliset elintarvikkeet ja lähiruoka jne. 

Toiminnan lyhyt esittely 

ASAT mahdollistaa yhteisön tukemia 
maataloudellisia aloitteita, jotka muodostuvat 
tuottajien ja kuluttajaryhmien välisistä 
kumppanuuksista. Hanke käynnistettiin 
tukemaan paikallisia maanviljelijöitä ja heidän 
maatilojaan, jotka toimivat kestävän 
maatalouden ja reilun talouden periaatteiden 
mukaisesti. 

Toteutusajankohta 

Romanian ensimmäinen yhteisön tukema 
maatalousryhmä aloitti toimintansa vuonna 2008 
Timisarassa Länsi-Romaniassa. Pari vuotta 
myöhemmin vuonna 2010 muutama uusi 
kumppanuus lisättiin ASAT-verkostoon samalta 
alueelta. Vuonna 2012 aloitettiin pari 
kumppanuutta Keski-Romaniassa Transilvaniassa. 

Merkittävin kasvu tapahtui vuonna 2013, kun 5 
eri kumppanuutta käynnistettiin Romanian eri 
alueilla - käytännössä kattaen suurimman osan 
maasta. Länsi, Keski ja Etelä. Tämän jälkeen on 
käynnistetty vielä 5 kumppanuutta ja tällä 
vuodelle ovat suunniteltu enemmän. 

Sijainti 

Tällä hetkellä ASAT-kumppanuuksia on 
seuraavissa Romanian kaupungeissa: Timisoara, 
Bukarest, Cluj, Arad, Sibiu ja Odorheiu Secuiesc. 
Tuottajat elävät maaseudulla ja kuluttajaperheet 
pääasiassa kaupungeissa. 

Rahoitus 

Suurin osa ASAT-kehityksestä on kuluttajien 
ajamaa. Yleensä ympäristötietoiset kuluttajat 
kaupunkialueilta yhdistävät resurssit, tunnistavat 
potentiaaliset maanviljelijät ja mahdolliset 
kuluttajat ja selittävät, mitä yhteisön tukema 
maatalous on ja miten se toimii. On melko yleistä, 
että ASAT-verkoston pitkäaikaiset kuluttajat 
osallistuvat aktiivisesti vapaaehtoistoimintaan ja 
auttavat uusia aloitteita eteenpäin. Keskeinen 

rooli ASATin kehittämisessä oli CRIES-
yhdistykselle (eettisten ja solidaaristen 
aloitteiden keskus), joka tuki aktiivisesti 
yhteisömaatalousliikettä monin tavoin vuosien 
varrella ja jatkaa näin edelleen. 

Vuosina 2008-2014 ASAT-verkostolla ei ollut 
oikeudellista asemaa ja se toimi epävirallisena 
kuluttajien ja tuottajien yhteisötyöjärjestönä, 
jonka toimintaa ohjasi sen peruskirja. Vuonna 
2014 ASAT-verkosto rekisteröitiin 
kansalaisjärjestöksi, mutta siitä huolimatta ASAT 
jatkaa toimintaansa horisontaalisena 
ruohonjuuritason liikkeenä. 

Vuosien aikana ASAT-kumppanuuksien kuluttajat 
ovat investoineet noin 30 000 euroa tukemaan 
maatiloja. Rahaa on käytetty maanviljelijöiden 
koulutukseen, mutta eniten investointeja on 
hyödynnetty maatalouskalustoon: koneisiin, 
kasvihuoneiden rakentamiseen, 
kastelujärjestelmiin, alkuperäisten siementen 
hankintaan ja erilaisiin pieniin työkaluihin. 
Koulutukset keskittyivät sekä viljelykoulutukseen 
(uusien viljelijöiden opetus luonnonmukaiseen 
maatalouteen) että markkinointikoulutukseen 
tarvittavien taitojen kehittämiseksi tehokkaan 
vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi nykyisten ja 
tulevien asiakkaiden kanssa. 

ASAT’n kustannukset katetaan yksinomaan 
jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla. 

 

Kohderyhmä 

Kohderyhmiä on olemassa kaksi: 
luonnonmukaisia viljelymenetelmiä käyttävät 
pienet maatilat ja kaupunkialueiden asukkaat (eli 
maataloustuotteiden vastuulliset kuluttajat). 
ASAT-kumppanuus tukee paikallisia 
pienimuotoisia elintarviketuottajia, tunnustaen, 
että tämä on vaihtoehtoinen markkina ruoan 
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tuotannon valtavirralle joten siihen sisältyy 
tiettyjä riskejä. 

Kumppanuus haluaa säilyttää sosiaaliset ja 
ympäristölliset voimavarat terveellisen ja 
itsenäisen elämän takaamiseksi. ASAT pyrkii 
lisäämään pienyrittäjien mahdollisuuksia myydä 
tuotteitaan oikeudenmukaisella hinnalla, mikä 
takaa heille ihmisarvoisen elämän. 

Usein pienimuotoista viljelyä harjoittavat 
pientilalliset (elanto ja osittain elanto, 
keskimäärin 2 hehtaaria) romanialaiset elävät 
köyhyysrajan tuntumassa, joskus sen alapuolella. 
Heitä ei kuitenkaan tunnusteta virallisissa 
tilastoissa muita heikommassa asemassa oleviksi 
ihmisiksi. Maaseutualueiden köyhyyden nousu on 
ilmeistä, ja siihen liittyy seurauksia: työvoiman 
muuttoliike, koulunkäynnin keskeyttämisen 
lisääntyminen, kodin / henkilökohtaisten 
vakuutuksien väheneminen ja julkisten 
palveluiden heikko saatavuus. Tästä syystä 
näiden pienviljelijöiden, joilla on pieni tulotaso, 
tukeminen voi edustaa siirtymistä epävarmasta 
tilanteesta ihmisarvoiseen elämään. 

Hankkeen sosiaaliset hyödyt 

ASAT pyrkii varmistamaan, että kuluttajat voivat 
ostaa laadukkaita elintarvikkeita kohtuullisin 
hinnoin ja päättää valita tietyllä tavalla tuotetun 
elintarvikkeen ostamisen. Jokainen ASAT-
kumppanuus yhdistää keskenään paikalliset 
kuluttajat ja tuottajat muodollisen 
kumppanuussopimuksen avulla. 

Kuluttajat sitoutuvat ostamaan tulevia tuotteita 
ennakkomaksulla ennen ensimmäistäkään 
jakelua. Tuottaja on puolestaan sitoutunut 
tuottamaan laadukkaita tuotteita, jotka on 
kasvatettu sosiaalisesti vastuullisella ja 
ympäristöystävällisellä tavalla. 

Yhteisön osallistuminen 

ASAT-kumppanuuksia hallinnoi yleensä tuottaja 
ja kuluttajaryhmä. Alkuvuodesta he 
suunnittelevat maatalousvuotta yhdessä; 
neuvottelevat ja laskevat vuosibudjetin, 
viikoittaisen korin hinnan, toimitettavien 
tuotteiden luettelot, suunnittelevat sadonkorjuun 
ja laativat jakelukalenterin. 

Maatilalta saadut tuotteet jaetaan tasaisesti 
kumppanuuden osanottajien kesken. 

Vuositilauksella kuluttajat saavat maatilalta 
viikoittaisen lähetyksen kauden tuotteita. 
Maatilan riskit, vastuut ja edut jaetaan 
kuluttajaryhmän ja maanviljelijän kesken. Jos 
tuholaisten tai sääkysymysten tai muiden 
viljelijän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisten 
tekijöiden vuoksi tilan tuotto on odotettua 
alhaisempi, kuluttajat maksavat saman määrän, 
vaikka toimitettujen tuotteiden määrä on 
odotettua tai suunniteltua pienempi. Jos toisaalta 
tilan tuotto on odotettua suurempi / suunniteltu, 
viljelijä jakaa kuluttajille ylijäämän. Kuluttajat 
osallistuvat aktiivisesti kumppanuuteen yhdessä 
tuottajan kanssa ja jakavat osan toiminnan 
johtamisvastuista, kuten kumppanuuden 
markkinoinnin, jakeluiden organisoinnin, 
kirjanpidon ja viestinnän. 

 

Kestävä maankäyttö 

ASAT edistää ympäristöystävällisiä käytäntöjä 
(lannan ja ekologisen viljelyn käyttö teollisten 
lannoitteiden, käsittelyjen ja synteettisten 
torjunta-aineiden sijasta), rohkaisee paikallista 
biologista monimuotoisuutta ja tuottaa 
terveellisiä tuotteita, jotka on tuotettu 
yhteistyössä luonnon kanssa. 

Vaikka kaikki tuotteet on kasvatettu orgaanisilla 
menetelmillä, useimmilla ASAT-viljelijöillä ei ole 
virallista luonnonmukaisen tuotannon 
sertifikaattia. Sen sijaan osallistuvaa 
takuujärjestelmää käytetään tuotteiden 
orgaanisen alkuperän varmistamiseen. 

Tulokset - ASAT-kumppanuudet 

• Tarjoaa elintarviketuottajille taatun 
tuotemarkkinoinnin ja kuluttajan kanssa tehdyn 
sopimuksen, joka sisältää luettelon viljelykauden 
alussa ja viljelykasvien, jotka toimitetaan koko 
vuoden ajan.  
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• Rajoittaa tuotteiden myyntiin kuluvaa aikaa, 
jolloin pienviljelijöillä on valmis rakenne myydä 
tuotteitaan yhtenä päivänä viikossa tiettynä 
ajanjaksona 2-3 tunnin aikarajauksella.  
• Varmistaa, että elintarviketuottajat saavat 
oikeudenmukaisen hinnan, joka kattaa kaikki 
tuotantokustannukset ja mahdollistaa turvalliset 
ja tasaiset tulot.  
• Tuki paikalliselle luonnonmukaiselle ja 
pienimuotoiselle maataloudelle.  
• Tukee maatalouden työllisyyden kehittämistä - 
kukin kumppanuus käsittelee pienviljelmien 
kapasiteettia ja tukee ammatillista kehitystä 
nykyisten työntekijöiden kanssa sekä uusien 
työntekijöiden palkkaamista täydellä 
kapasiteetilla. 

Suoraan kumppanuuteen osallistujat kuluttajat 
yhdessä pienviljelijöiden kanssa parantavat 
ruokailutottumuksiaan, lisäävät kausiluonteisia ja 
paikallisia ainesosia ja parantavat 
ravitsemuksellisia vaikutuksia. Ajan myötä ASATin 
jäsenet muuttavat yleistä 
kulutuskäyttäytymistään, kun he tulevat 
tietoisemmiksi vastuullisen kulutuksen roolista 
paikallisen talouden ja heikossa asemassa olevien 
tukemisessa. 

Miltä tyypillinen päivä näyttää? 

Tuotelähetysten jakelujakso vaihtelee, mutta se 
tapahtuu yleensä viikoittain toukokuun ja 
marraskuun välisenä aikana. Vapaaehtoiset 
kuluttajat toimivat joka viikolla jakelun 
järjestämiseksi. 

Tuottajat korjaavat satoa viikoittain avustajiaan, 
vievät heidät kaupunkiin ja kahden tunnin aikana 
he kohtaavat kuluttajat, antavat heille terveellisiä 
vihanneksia ja puhuvat ongelmistaan, tavoista 
käsitellä näitä ja tuloksia. Yhdessä tai kahdessa 
yhteydessä on järjestetty tilakäyntejä. 

Tulokset 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tärkeimmät 
syyt ASATin kehittämiseen ovat olleet 
vaikuttaminen pienviljelijöihin ja kuluttajiin: 

• Lisätään pienviljelijöiden kykyä selviytyä 
maatalouden teollistumisen yleisestä 
vaikutuksesta (elintarvikkeiden kulutuksen 
muutokset, kotimaisen kulutuksen tuonnin 
massiivinen kasvu, kansainvälinen kauppa, joka 

edistää intensiivistä maataloustuotantoa jne.)  
• Pienviljelijöiden määrän jatkuva väheneminen 
mikä johtuu paikallisten elintarviketuotteiden 
markkinoinnin mahdottomuudesta.  
• Yleinen pienviljelijöiden matala tulotaso, joka 
johtaa epävarmoihin elinolosuhteisiin ja vaikuttaa 
maaseutuväestön mahdollisuuksiin 
tulevaisuudessa.  
• Heikko pääsy terveydenhuoltoon, koulutukseen 
ja sosiaaliturvaan pienviljelijöille ja 
kausityöntekijöille.  
• Kuluttajien tiedon puute maataloustuotteiden 
laadusta ja paikallisten luomuruokien hyödyistä  
• Riittämätön tietoisuus arjen valintojen 
vaikutuksista: mitä syömme, miten tuemme 
paikallista talouselämää jne. 

Mikä on ollut haastavinta? 

ASAT on kohdannut haasteita molempien 
kohderyhmien suhteen.  
 
Kuluttajiin liittyen: 

• Huono tietotaso ja tietoisuus  
• Ei osallistumista kumppanuuden tehtävien 
järjestämiseen  
• Samankaltaisia hankkeita on suhteellisen vähän 
mikä tarkoittaa sellaisten verkostojen puutetta, 
joihin voimme päästä  
• Kiinnostuksen ja osallistumisen ylläpitäminen  
• ASATin katsotaan toisinaan olevan jotain, jota ei 
ole mahdollista saavuttaa. 

Tuottajiin liittyen: 

• Mallin testaaminen ei ole riittävää  
• Asiantuntemuksen ja kokemuksen puute jota 
osallistuminen edellyttää  
• Asiakkaan kanssa tapahtuvaan viestintään 
liittyvät vaikeudet  
• Varainhoidon puute / taloussuunnittelu 

Mitkä ovat tärkeimmät onnistumiset? 

Menestyksen tärkein indikaattori on 
uudistettujen sopimusten määrä / 
prosenttiosuus. Tuottaja, joka aloitti 
kumppanuutensa Odorheiu Secuiescissä vuonna 
2013, tarjoaa tuotteet edelleen samoille perheille 
kuin aloittaessaan, yksikään hänen kuluttajistaan 
ei ole poistunut ohjelmasta. 
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Mikä on ollut vaikuttavinta? 

Kuluttajaryhmien järjestäminen, kiinnostuneiden 
tuottajien tunnistaminen ja omien verkostojen 
käyttöönotto ovat olleet vaikuttavimpia. 

Mitä neuvoja annat tällaisen toiminnan 
käynnistämistä suunnittelevalle? 

Vastaavanlaisen hankkeen käynnistämiseksi 
tarvitaan seuraavaa: 

• Tiedon levittämistä ja tiedotuskampanjoita 
terveellisen paikallisen ruoan merkityksestä sekä 
kestävän maatalouden ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämisen tärkeydestä.  
• Avoimia tilaisuuksia, joissa esitellään ASAT, 
mukaan lukien tiedotusvälineissä esiintyminen.  
• Neuvoja ja tukea kuluttajille, miten he voivat 
kehittää omaa ASAT-kumppanuuttaan.  
• Tuki kasvisviljelijöille ASAT-kumppanuuksien 
käynnistämiseksi ja vuosittaisten 
viljelysuunnitelmien ja kollektiivisten budjettien 
hallinnoimiseksi.  
• Pienten tuottajien koulutusvaihto 
viestintätaidoista, rahoitussuunnittelusta ja 
luonnonmukaisista viljelykäytännöistä.  
• Rohkaise ryhmiä kokeilemaan 
alkuperäissiemenlajikkeiden kasvattamista ja 
säästämistä. - edistää terveellistä paikallista 
elintarviketuotantoa ympäristön ja luonnon 
monimuotoisuutta kunnioittamalla. 

 
Yhteystiedot 

Yhteyshenkilöt: Mihaela Vetan /  Andrea Solyom 
Puh: +40 741232602  /  +407 40484892  
Sähköposti: mihaela.vetan@cries.ro  /  
andreasolyom@yahoo. com 
www.asatromania.ro,   www.cries.ro 

  

http://www.asatromania.ro/
http://www.cries.ro/
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”Romano Barardo” ohjelma 

Käytännön esimerkki Svatobor, Slovakia. 

Kategoria 

• Sosiaalinen ja puutarhanhoidollinen terapia - 
luonnonmukainen puutarhanhoito, vihreä 
harjoittelu, mindfulness jne. 
• Maatalouden aloitteet - hoivamaatilat, 
yhteisöllinen maanviljely, maataloustuotanto, 
paikalliset elintarvikkeet ja lähiruoka jne. 
• Koulutus ja harjoittelu – kestävä maankäyttö. 
• Yrittäjyys – maatalous, puutarhatalous, kestävät 
esimerkit. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Svatobor muutti hylätyn maa-alueen kauniiksi 
maatilaksi, yhteensä noin 15 osa-aikaisen 
työntekijän ja 150 romanivapaaehtoisen voimin. 
Tämä onnistui puutarhanhoitotyön avulla 
kasvattaen myös: vihanneksia, hedelmiä ja 
lääkekasveja sekä valmistamalla ja myymällä 
kompostia ja perinteisiä käsitöitä. 

Toteutusaikataulu 

Svatobor perustettiin vuonna 2006 ja toiminta 
jatkuu. 

Tulevat suunnitelmat liittyvät romaniväetön 
viljelytoiminnan kehittämiseen muilla Slovakian 
alueilla. Näistä toimista on jo joitain pieniä 
esimerkkejä 21 kylässä. 

Sijainti 

Tämä hanke sijaitsee Rudlovin kylässä Ďurďošin 
alueella, joka on syrjäistä maaseutua lähellä 
Vranov nad Topľou -kaupunkia Koillis-Slovakiassa. 

Rahoitus 

Keskimääräinen vuosibudjetti on 100 000 euroa. 
Toimintaa rahoittavat useat säätiöt: Ashoka-
säätiö, Karpaatti-säätiö, Orange-säätiö ja 
Ekopolis-säätiö. Muihin tukijoihin lukeutuu mm. 
Slovakian työvoimahallinto. Hankkeelle ovat 
myönnetty myös joitakin avustuksia: UNDP - GEF, 
OSF ja Ökobank Sveitsi. Muu rahoitus on 
sisältänyt yksittäisiä lahjoituksia. Rahoitusta 
hankitaan myös myymällä tuotteita maatilalta, 
mm: hedelmiä, vihanneksia ja siemeniä. 

Hankkeen kuvaus 

Maatilalla on yhteensä 12 työntekijää, joista 
kolme on romaneja. Työntekijöiden tehtäviin 
kuuluu hallinto, kirjanpito, PR, kompostointi ja 
muu toiminta. Romanit toimivat lähettiläinä 
paikallisyhteisössä. 

Työvoimahallinnon tuen ansiosta maatilalle on 
perustettu työpajoja, jotka tarjoavat 
työmahdollisuuksia vammaisille; he mm. auttavat 
puutarhanhoitotoiminnassa, ja toiminnalla on 
terapeuttisia hyötyjä. Muita toimintoja ovat 
koulutusohjelma kouluille. Maatilalla on myös 
koulutus- ja neuvonta- keskus, jota kaikki 
hankkeeseen osallistuvat voivat käyttää. 

Keskeisimmät haasteet liittyvät monimutkaiseen 
hallintoon (jopa 80% ajasta kuluu hallintoon). 
Toinen haaste on kalliit vuokrat: pellot 30 000 
euroa ja hedelmätarhat 40 000 euroa. 

Kohderyhmä 

Sosiaalisesti syrjäytyneet romaniyhteisöt ja 
heikommassa asemassa olevat ihmiset, joilla on 
fyysisiä rajoitteita ja oppimisvaikeuksia. 

Toiminnan sosiaaliset hyödyt 

Hankkeen hyötyihin sisältyy osallistujien 
tukeminen tarkoituksenmukaisen elämän 
saavuttamiseksi. Hankkeella edistetään myös 
sosiaalista kehitystä, mukaan lukien etnisten 
ryhmien välinen vuoropuhelu ja yhteistyö. 
Puutarha toimii siltana ihmisten välisten erojen 
voittamiseksi. Tämän lähestymistavan vuoksi 
paikallisyhteisöissä on nyt ilmeistä, että 
romaniyhteisö saa osakseen aiempaa enemmän 
arvostusta. Suurin osa ympäröivästä yhteisöstä 
on alkanut tarjota kausityötä tai jopa pysyvää 
työtä romaniväestön jäsenille. Yhteistyö on 
johtanut keskinäiseen ymmärrykseen ja 
rauhanomaiseen rinnakkaiseloon. Toinen hyöty, 
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jota laajempi väestö on nähnyt, on rikollisuuden 
ja vandalismin väheneminen.  

Yksi ruokakasvien viljelyn tärkeistä eduista on 
ruokaomavaraisuuden vahvistaminen köyhissä 
yhteisöissä, mikä mahdollistaa ihmisten 
selviytymisen jopa minimaalisella taloudellisella 
työttömyystuella. 

Yhteisön osallistuminen 

Jokainen maatilatoimintaan osallistuva henkilö 
saa hyötyä: vihanneksia, hedelmiä tai polttopuuta 
kotitalouksille. Ammattitaitoisimmat ihmiset 
työskentelevät yleisillä viheralueilla Vranov nad 
Topľoun kaupungissa Itä-Slovakiassa. Tähän 
mennessä 20 romania on saanut työpaikan 
suositusten avulla. 

 

Kestävä maankäyttö 

Maatalouden aloittamiseksi alueelta oli 
poistettava kaksi suurta jätekasaa ulkopuolisen 
urakoitsijan toimesta. Maaperää viljellään käsin ja 
viljelyssä käytetään vain orgaanista lantaa ja 
kompostia. Osa kompostista myydään 
maataloustuotteena. Omenat, saksanpähkinät, 
kurpitsat, sipulit, valkosipulit, perunat ja muut 
tuotteet kasvatetaan ilman kemikaaleja. Jotkut 
myydään ravintoloille "korijärjestelmän" kautta. 

Jotta varmistettaisiin riittävä makean veden 
saanti viljelyaloille, pintavesien keräämiseen on 
rakennettu pienen lampien järjestelmä. Tämä 
toimii myös lepo- ja virkistysalueena. 

Tulokset 

Vuodesta 2006 lähtien Svatobor-yhdistys on 
saavuttanut seuraavat tulokset: 

• Tarjonnut työpaikkoja ja tuloja 63 romanille ja 
73 muulle.  
• Rekrytoinut 151 vapaaehtoista.  
• Kouluttanut yli 1000 ihmistä 21 paikkakunnalla, 
lähinnä romaneita, luonnonmukaiseen 
puutarhanhoitoon.  
• Poistanut 2 suurta laitonta jätekasaa ja 
palauttanut alueen luonnonmukaisiksi 
puutarhoiksi ja leikkikentiksi.  
• Rakennettu 3 lammikkoa, joita käytetään 
pintaveden keräämiseen ja on liitetty 
kastelujärjestelmään 
• 3000 kg orgaanista jätettä on muutettu 
orgaaniseksi kompostiksi.  
• Yli 100 tonnia vihanneksia ja hedelmiä on 
toimitettu köyhille ihmisille. 

Tyypillinen päivä maatilalla alkaa kesällä klo 6.00; 
päivät alkavat varhain keskipäivän lämmön 
välttämiseksi. Työ jatkuu sitten myöhään 
iltapäivällä iltaan asti. Maatalous- ja 
kompostointitoimintaa mukautetaan kauden ja 
sään mukaan. Osa työstä sisältää tuotteiden 
pakkaamisen ja jakelun. 

Toimintaan osallistuneen tarina 

Janka Bužová Rudlovista on yksi tilalla 
työskentelevistä romaninaisista_ 

"Monet ihmiset ajattelevat, että romaneilla ei ole 
kiinnostusta viljelytoimiin. Se ei ole totta. Kyllä, 
olemme olleet kulkureita aiemmin, mutta 
sosialistisen ajanjakson aikana meidän täytyi 
asettua aloilleen ja alkaa rakentaa koteja. Niin 
kävi minunkin perheelleni. 

Minulla ja muilla perheenjäsenilläni ei ole työtä, 
ja joskus meillä ei ollut mitään syötävää. Tästä 
syystä olin hyvin onnellinen, kun Svatobor tarjosi 
minulle mahdollisuuden oppia puutarhan töitä. 
En nytkään ole varakas, mutta olen onnellinen 
siitä, että voin tuottaa vihanneksia ja hedelmiä 
kotini ympärillä ja että voin kaunistaa taloni 
ympäristöä. Voin sanoa, että puutarhanhoito on 
harrastukseni." 

Toinen vahva tarina on eräällä paranoidista 
skitsofreniaa sairastaneella miehellä, joka on nyt 
parantunut, löytänyt vaimon ja saanut lapsen. 
Tämän miehen elämässä tapahtunut muutos on 
10 vuoden puutarhanhoidon ansiota. 
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Mikä on ollut haastavinta? 

Tärkeimmät ongelmat ovat: valtava hallinnollinen 
työ, kallis peltovuokra ja vaikeus löytää 
kohtuullisia peltoja. Viesti niille, jotka haluavat 
aloittaa jotain vastaavaa: "Sinun täytyy rohkaista 
perhettäsi, että teet jotain hyvää ja tuot myös 
tuloja." Koska hyödynsaajien on myös oltava 
vakuuttuneita siitä, että tällainen toiminta on 
välttämätöntä. 

Mikä on ollut suurin onnistuminen? 

Suurin onnistuminen on ollut, että romanien ja 
slovakialaisten yhteisen työn ansiosta 
tuhoutuneet pellot on palautettu tarjoamaan 
ruokaa, virkistysmahdollisuuksia ja kauneutta. 
Svatobor-hanke ja siihen osallistuneet ihmiset 
ovat jättäneet positiiviset jalanjäljet maisemaan 
koko matkan ajalta. 

Toinen suuri onnistuminen on hankkeeseen 
osallistuneissa ihmisissä tapahtunut muutos, 
jotka hankkeen kautta ovat löytäneet ilon 
tunteen. Ja nyt he ovat luomassa ihmisten 
yhteisöä, jotka jakavat kiinnostukseen 
puutarhatöitä kohtaan. 

Mikä on ollut vaikuttavinta? 

Yksi hankkeen tärkeimmistä näkökohdista on 
ollut luottamus vastuussa oleviin ihmisiin. 
Romanit ovat olleet pitkään erillään valkoisesta 
enemmistöstä ja luottamus on muuttanut 
romaniyhteisöä, koska he kokevat, että 
enemmistö kunnioittaa heitä ja että he ovat osa 
yhteiskuntaa. 

Mitä neuvoja annat tällaisen toiminnan 
käynnistämistä suunnittelevalle? 

• Ajattele asia läpi vakavasti  
• Tarvitset innostusta alussa  
• Käy läpi riskit huolellisesti etenkin, koska muut 
eivät välttämättä tunne niitä  
• Kehittä yhteistyösuhteita kumppaneihin, jotka 
auttavat. 

Sitten on löydettävä paikka, tehtävä ja rooli 
kaikille. Hankkeen pitää toimia perheen tavoin - 
on tärkeää huolehtia erilaisista kyvyistä, taidoista 
ja löytää keinot keskustella ja tehdä yhteistyötä. 

 

Yhteystiedot  
 
Yhteyshenkilö: Štefan Straka 
Sähköposti: svatobor@centrum.sk 
Puh: + 421 911 377 536    
www.svatobor.estranky.sk , 
www.facebook.com/Svatobor288405657856826/
?ref=bookmarks  

mailto:svatobor@centrum.sk
http://www.svatobor.estranky.sk/
http://www.facebook.com/Svatobor288405657856826/?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/Svatobor288405657856826/?ref=bookmarks
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BC NAKLO; kestävän maatalouden, 
ympäristönsuojelun ja 
elintarvikkeiden laadun parantamisen 
yhdistäminen 

Tapaustutkimus BC NAKLO, Slovenia 

Kategoria 

• Viljely - kestävät menetelmät. 
• Koulutus ja harjoittelu – kestävä maankäyttö. 
• Yrittäjyys – maatalous, puutarhatalous, kestävät 
esimerkit. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Biotekninen keskus (BC) NAKLO tunnustetaan 
laadukkaaksi koulutus-, tutkimus- ja 
kehittämislaitokseksi, joka on omistettu 
luonnolle, terveelliselle elintarviketuotannolle ja 
kestävälle maisemanhoidolle. 

Keskus toimii maaseudun kehittäjänä, joka 
edistää kestävää kehitystä yhteistyössä 
paikallisten viranomaisten, yritysten, 
kansalaisjärjestöjen ja paikallisyhteisöjen kanssa. 
Monet BC NAKLOn tutkijoiden ja ammattilaisten 
johtamat hankkeet vaikuttavat merkittävästi 
alueen kestävään kehitykseen. 

Toteutusajankohta 

Keskus on juhlinut perustamisensa sadatta 
vuosipäivää, ja sillä on pitkä perinne ympäristö- ja 
maatalousohjelmien opetuslaitoksena. Keskus on 
perua vuonna 1907 perustetusta maitokoulusta 
ja 1926 siitä tuli maatalousalan erikoiskoulu. 
Vuonna 2006 koulu siirtyi nykyiseen upeaan 
maaseutukeskukseen ja nimeksi muutettiin 
Biotekninen keskus NAKLO joka kehittää edelleen 
koulutusohjelmiaan ja koulutusastettaan. 

Sijainti 

BC NAKLO sijaitsee Slovenian Strahinj-kylässä 
Slovenian Gorenjska -alueella ja se on integroitu 
alueeseen. Gorenjska on Alppien alue, jolla on 
monipuolinen vuoristoinen maisema (70% 
alueesta on vuoristoista, kun taas vain 30% 
sijaitsee alavalla maalla Keski-Sloveniassa). 
Triglavin kansallispuisto, joka on ainoa Slovenian 
kansallispuisto, sijaitsee Alpeilla lähellä BC 
NAKLOa. Slovenian kaupungit ja kaupunkiseudut 
ovat pieniä verrattuna eurooppalaisiin 
kaupunkeihin. Keskikokoiset ja pienet 

slovenialaiset kaupungit, esimerkiksi Gorenjskan 
Kranjin kaupunki, ovat huomattavia etuja 
elämänlaadun suhteen, yhdistäen luonnon ja 
kaupunkiympäristön sekä yhteydet sisämaan 
maaseutuun. 

Rahoitus 

Valtaosa rahoituksesta on julkista, sillä 75 
prosenttia rahoitetaan Slovenian tasavallan 
opetus-, tiede- ja urheiluministeriöstä ja vain 25 
prosenttia kaupallisista toimista ja 
kansainvälisistä hankkeista. 

Kohderyhmä 

Kohderyhmä on pääasiassa nuoria ja aikuisia 
maaseutuyhteisöistä ja läheisistä kaupungeista. 
Tutkimuksen ja koulutuksen tarjoajana keskuksen 
toiminta kytkeytyy vihreän talouden sektoriin: 
valtioista riippumattomiin järjestöihin, laitoksiin 
ja paikallisviranomaisiin.  

Keskus pyrkii kasvattamaan kohderyhmäänsä 
kaikkialle Sloveniassa ja Itävallan ja Italian 
kansainvälisillä alueille, joissa 
slovenialaisvähemmistöjä asuu. BC NAKLO luo 
uusia yhteyksiä kansainväliseen ympäristöön 
kansainvälisten ja rajat ylittävien 
yhteistyöhankkeiden kautta. 

Kaupallisia tuotteita (vihanneksia, yrttejä, 
siemeniä, koristekasveja, maitoa ja muita 
maitotuotteita, hunaja- ja kukka-asetelmia), joita 
opiskelijat valmistavat, myydään keskuksen 
myymälässä, jossa paikalliset ihmiset usein 
vierailevat. 

 

Toiminnan sosiaaliset hyödyt 

Uskomme, että kestävä maisemanhoito ja 
maatalous ovat avainasemassa elintarviketurvan 
varmistamiseksi tuleville sukupolville. BC NAKLO 
tukee koulutus-, tutkimus- ja projektitoimintaa 
luonnonmukaisen elintarviketuotannon ja 
ekosysteemin suojelun yhdistämiseksi, jonka 
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toivotaan johtavan yhdistettyihin sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja ympäristöön liittyviin hyötyihin. 

BC NAKLO tarjoaa sosiaalisesti vastuullisia toimia, 
joissa keskitytään 

a) vastuullisten ruokailutottumusten 
edistämiseen 
b) elintarvikeketjujen lyhentämiseen 
c) uusien liittoutumien luomiseen tuottajien ja 
kuluttajien välille  
d) auttamaan pieniä luonnonmukaisia maatiloja 
selviytymään 
e) uuden sukupolven kouluttamiseen 
perinteisistä ja kestävistä viljelykäytännöistä 
alueen luonnon ja kulttuuriperinnön 
säilyttämiseksi. 

Tavoitteena on saavuttaa useita sosiaalisia etuja 
maaseutualueille ja kaupunkiyhteisöille, 
varmistaa korkeampi elintarvikkeiden laatu ja 
edistää ilmastonmuutoksen huomioimista sekä 
maaperän, veden ja muiden arvokkaiden 
luonnonvarojen säilyttämistä. 

 

Yhteisön osallistuminen 

Koulutus- ja koulutusohjelmamme sisältävät 
kokemuksellisia ja yhteisöllisiä oppimismalleja, 
joten luomme hyvät yhteydet sidosryhmiin, kuten 
paikallisyhteisöihin, kuntiin ja kaupallisiin tiloihin. 
Useimmiten koulutusohjelmamme keskittyvät 
käytännön tietojen hankkimiseen, erityisesti 
opiskelijoiden harjoittelujaksojen kohdalla. Nämä 
"käytännön koulutusyhteistyöt" yhdistyvät 
tutkimustoimintaan, teknologian siirtoon, 
ulkoilmatoimintoihin ja ympäristöaktivismiin sekä 
vapaaehtoistyöhön. Opiskelijoiden harjoittelulla 
on keskiasteen ja korkea-asteen koulutuksessakin 
keskeinen asema opinto-ohjelmissa, mutta se on 
tärkeää myös nuorten sisällyttämiseksi yhteisön 
elämään. Huomasimmekin, että kaikkien näiden 

vaihtoehtoisten näkökohtien yhdistäminen 
vaikutti ohjelman laatuun ja nosti opiskelijoiden 
työllistyvyyttä. 

 

Mukana on myös vapaaehtoistyö ja 
ympäristöaktivismi. Tämä vaikuttaa positiivisesti 
opiskelijoiden proaktiiviseen käyttäytymiseen ja 
sosiaalisiin taitoihin. Keskitymme 
oikeudenmukaisen ja osallistavan 
oppimisympäristön luomiseen, jonka avulla 
kouluttaja ja opiskelija ymmärtävät ja sitoutuvat 
monimuotoisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja 
monikulttuuriseen ymmärrykseen ja 
suvaitsevaisuuteen. 

Esimerkkejä parhaista käytännöistä ovat: 

a) Sukupolvien välinen apu - "Iäkkäät 
ihmiset tutkivat aktiivisesti hyödyllisiä 
organismeja" luodaan edellytykset 
puutarhanhoidolliselle toimintaterapialle 
asentamalla paikallisille vanhainkodeille: 
 1) korotetut viljelylaatikot ja  
2) ötökkähotellit hyödyllisille 
organismeille ja pölyttäjille. 
 
Hankkeella edistettiin hoitokodeissa 
asuvien henkilöiden elämänlaatua. 
 

b) Vapaaehtoistyö hylätyillä kaatopaikoilla, 
paikalliset jätteistä saastuneiden maa-
alueiden puhdistustoimet ja laittomien 
kaatopaikkojen kartoittaminen 
ympäristön parantamiseksi ja 
palauttamiseksi luonnontilaan. 
 
Teimme yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, 
paikallisyhteisöjen, kunnallisen 
jätehuollon ja ympäristöpalveluiden 
kanssa Kranjin kaupungissa. Tämä johti: 
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1) vihreiden vyöhykkeiden 
perustamiseen, jotka avataan ihmisille,  
2) paikallisen laittomien kaatopaikkojen 
rekisterin päivittämiseen ja  
3) laittomasti jätetyn jätteen 
poistamiseen luonnonympäristöstä. 
 

c) Ulkoilma-aktiviteetteja ja opastuksia 
vierailijoille, jotka edistävät suojeltujen 
alueiden, paikallisen kulttuuriperinnön ja 
luonnonperinnön merkityksen 
ymmärtämistä. 
Hanke toteutettiin vapaaehtoistyönä ja 
opiskelijoiden harjoittelujaksojen avulla 
yhdessä Triglavin kansallispuiston ja 
Kranjin Kestävän maaseutukehityksen 
keskuksen kanssa. 
 

d) Kestävä maisemanhoito -hanke, jota 
toteutetaan yhteistyössä paikallisten 
kuntien ja Slovenian tasavallan 
luonnonsuojeluinstituutin kanssa 
tavoitteena estää haitallisten vieraslajien 
leviäminen paikalliseen luontoon ja 
viljelysmaahan. Tähän sisältyy: 
1) koulutusta ja työpajoja,  
2) toimenpiteitä tietoisuuden ja 
huolenaiheiden esille nostamiseksi,  
3) haitallisten vieraslajien esiintymisen 
kartoittamista sekä  
4) haitallisten vieraslajien hävittämistä 
eräissä paikallisissa taantuneissa 
ekosysteemeissä. 

Kestävä maankäyttö 

Uskomme, että luonnonmukaiset ja perinteiset 
viljelykäytännöt edistävät maiseman 
kestävämpää hallintaa ja erityisesti maatalouden 
ekosysteemien biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämistä. Meillä on aktiivinen rooli kestävän 
maankäytön edistämisessä, tietoisuuden 
lisäämisessä yhteisössä sekä ratkaisujen 
löytämisestä invasiivisten kasvien leviämisen 
rajoittamiseksi paikallisella tasolla. 

Luentoja järjestetään koululaisille ja 
hoitokodeissa asuville ikääntyneille, esimerkiksi 
nuorten luennot järjestettiin käyttäen aktiivista 
lähestymistapaa ja itse tuotettuja videoita ja 
opetuspelejä invasiivisten vieraslajien 
levinneisyydestä ja ympäristövaikutuksista. 
Paikalliset yhteisöt osallistuivat myös 

kenttätyöhön eräiden invasiivisten lajien 
hävittämiseksi alueelta. 

Tulokset 

Sosiaalisesti vastuullisena laitoksena 
osallistamme sidosryhmät (yhteisöt, yritykset, 
kansalaisjärjestöt, opiskelijat, henkilökunta jne.) 
kehittämisstrategioidemme laatimiseen. 
Käytämme ja käsittelemme sidosryhmien tarpeita 
kokonaisvaltaisesti. Tavoitteenamme on edistää 
kestävien maaseutuyhteisöjen kehitystä. 
Maaseutualueiden asukkailla on erittäin vahva 
yhteys luontoon, sillä suurin osa heistä asuu 
maatiloilla tai lähellä suojeltuja alueita, ja he ovat 
tottuneet viettämään vapaa-aikaa luonnon 
ympäristössä. 

Toimintamme tarjoaa uusia vaihtoehtoisia 
ratkaisuja ja mahdollisuuksia paikallisille 
maaseutuyhteisöille, jotta ne voivat vastata omiin 
vauraan elämän tarpeisiin ilman haitallisia 
vaikutuksia ekosysteemeihin, maaperään ja 
ihmisten terveyteen. Vahvistamme yksilöiden ja 
yhteisöjen voimavaroja kestävän kehityksen, 
vihreiden työpaikkojen luomisen, verkottumisen, 
tutkimustoiminnan, ekologisten ratkaisujen 
suunnittelun, yksittäisten taitojen ja valmiuksien 
kehittämisen avulla. 

Tuloksiamme ovat: 

• Kansalliset ja kansainväliset hankkeet, jotka 
edistävät kestävää maaseudun kehittämistä, 
luonnonmukaista maataloutta, maisemanhoitoa 
ja ympäristökasvatusta.  
• Suuri määrä osallistujia koulutusohjelmissa, 
kursseilla ja koulutuksissa.  
• Uusien vihreiden ammattilaisten määrän 
lisääminen ja uusien vihreiden työpaikkojen 
luominen.  
• Pilottihankkeet ja tutkimustulokset, 
ympäristöinnovaatiot ja teknologian siirto 
elintarviketeollisuudelle, biotekniikan 
tietämyksen uudet sovellukset 
kasvinjalostukseen.  
• Luonnonmukaisten elintarvikkeiden palkinnot ja 
laadun sertifikaatit sekä tunnustettu laadulliseksi 
ja innovatiiviseksi luonnonmukaiseksi tuottajaksi.  
• Edistetään kestävää maisemanhoitoa, luonnon 
monimuotoisuuden ja maatalouden 
ekosysteemien suojelua.  
• Tunnustukset työstämme ja panoksistamme 
kestävien yhteisöjen rakentamisessa ja 
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siirtymisestä kestävämpään elämäntapaan 
maapallolla. 

 

Mitä olemme oppineet 

Olemme oppineet, että eettinen ydin ja arvot 
määrittelevät meidät. Lähestymme luontoa ja 
ihmisten tarpeita kokonaisvaltaisella tavalla, 
tarkastelemme niiden yhteenliittymistään ja 
tarpeisiin sopeutumista sosiaalisesti vastuullisilla, 
innovatiivisilla ja laadullisilla ratkaisuilla. Tämä on 
myös suurin haasteemme. 

Kokonaisvaltainen tai "humanistinen" 
lähestymistapa on tärkeä keino kannustaa 
yhteisöjä edistämään luovaa ja ennakoivaa 
yksilön kehitystä ja nopeuttamaan 
siirtymäprosessia vähähiiliseen yhteiskuntaan. 
Lähestymistapamme sisältää: 

• Sosiokulttuurisen ulottuvuuden: huolehtiminen 
yksilöistä - opiskelijoiden, työnantajien ja 
paikallisyhteisöjen henkilökohtainen ja 
ammatillinen kehittäminen.  
• Ympäristöulottuvuuden; hoitaa kaikkia eläviä 
organismeja ja ympäristöä, jotka edistävät 
ekosysteemin dynamiikkaa ja tukevat 
maailmanlaajuista ekosfääriä. 

Olemme oppineet, että hyvät suhteet ovat 
erittäin tärkeitä, koska tarvitsemme ihmisiä, jotka 
omaksuvat arvomme ja toimivat kanssamme. 
Kestävyys edellyttää erikoistumista, mutta myös 
integraatiota ja yhteisymmärrystä, jota olemme 
yrittäneet sisällyttää tähän innovatiiviseen 
lähestymistapaan. Ilman yhteisöämme ja 
jakamatta tietoa ja arvoja on melko vaikeaa 
vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntaan. 

 
 

Yhteystiedot 

BIOTECHNICAL CENTRE NAKLO STRAHINJ 99, 
4202 NAKLO, SLOVENIA, EU 
Sähköposti: info@bc-naklo.si  
Puh: +386 4 277 21 00, +386 4 277 21 18  
www.bc-naklo.si  
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UCAMPACITAS 

Käytännön esimerkki Universidad Católica de 
Murciasta (UCAM), Guadalupe, Murcia, Espanja. 

Kategoria 

• Sosiaalinen ja puutarhanhoidollinen terapia - 
luonnonmukainen puutarhanhoito, vihreä 
harjoittelu, mindfulness jne. 
• Viljely - kestävät menetelmät. 
• Koulutus ja harjoittelu – kestävä maankäyttö. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Vuonna 2012 Universidad Católica de Murcia 
(UCAM) perusti UCAMPACITAS-ohjelman, joka 
suunnattiin opiskelijoille, joilla oli erityisiä 
oppimistarpeita. Ohjelman koulutuksellisiin- ja 
terapeuttisiin luonto- ja ympäristötoimintoihin 
osallistuu kaksi ryhmää opiskelijoita (1. vuoden ja 
2. vuoden). 

Toteutusaikataulu 

Tämä ohjelma on edennyt viime vuosina 
satunnaisesta toiminnasta osaksi säännöllistä 
ohjelmaa opiskelijoille koko lukuvuoden ajan. 

Sijainti 

Tämä hanke toteutetaan UCAM-kampuksella 
Guadalupessa, joka on pieni n. 2000 asukkaan 
kaupunki lähellä Murcian kaupunkia. Murcian 
alue tunnetaan Euroopan puutarhana, ja maan 
käyttö viljelytarkoitukseen on melko 
laajamittaista tällä alueella. 

Rahoitus 

UCAM on yksityisesti rahoitettu yliopisto. Tätä 
ohjelmaa varten ei ole ulkopuolista rahoitusta. 

Kohderyhmä 

UCAMPACITAS-ohjelman opiskelijat läpikäyvät 
erillisen valintamenettelyn. Osallistujille on 
määritelty seuraavat kriteerit: 

• Opiskelijan on oltava yli 18-vuotias ja alle 30-
vuotias.  
• Opiskelijalla on tunnustettu erityisiä 
oppimistarpeita.  
• Opiskelijan on siedettävä sosiaalisia tilanteita 
kohtuullisesti.  
• Opiskelijan pitää osata kirjoittaa, lukea ja 
laskea.  
• Kyetä matkustamaan ja osallistumaan 

päivittäiseen toimintaan.  
• Osoittaa kiinnostusta opiskeluun ja työhön. 

Toiminnan sosiaaliset hyödyt 

Hanke on hyödyllinen useilla tasoilla. Opiskelijat 
saavat liikuntaa, oppivat työskentelemään 
ympäristönsä kanssa ja hankkimaan 
puutarhatalouden tietoja. 

 

Yhteisön osallistuminen 

Tässä hankkeessa siemenet tulevat Murcialaiselta 
järjestöltä, joka on omistettu paikallisten 
lajikkeiden säilyttämiselle. Yliopiston 
kunnossapitohenkilöstö on myös auttanut 
hoitamalla puutarhaa lukuvuoden ulkopuolisena 
aikana ja toimittamalla kompostia. 

 

Kestävä maankäyttö 

Ohjelmassa opiskelijat harjoittavat käytännön 
toimintaa seuraavilla tavoilla: 

• viljelymaan kunnostaminen  
• siementen ja taimien istuttaminen  
• kierrätysmateriaalien hyödyntäminen 
• kasvien huolto  
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• biologisen hajoamisen oppiminen  
• kompostointi  
• kierrätys 

Yksi toiminnan pääaiheista on edistää maan 
vastuullista käyttöä maata kunnioittavalla 
tekniikalla. Kaikki toiminnot käyttävät 
kierrätettyjä materiaaleja. 

Tulokset 

Hankkeella on kaksi yleistä tulosta. Ensimmäinen 
on osallistujien fyysisen ja henkisen terveyden 
parantaminen. Opiskelijat ovat tietoisempia 
vartaloistaan ja kehittävät koordinaatiotaitojaan 
puutarhassa sekä saavat hyötyliikuntaa. Kun 
toiminta tapahtuu yhteistyössä, monissa 
tapauksissa opiskelijat kehittävät myös parempia 
sosiaalisia taitoja. 

Toinen on ympäristötietämyksen hankkiminen, 
esimerkiksi: 

1. Kiinnostus ympäristöön 
ympäristöystävällisen koulutuksen avulla 

2. Ekosysteemissä esiintyvien lajien välisten 
vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen. 

 

Mikä merkitys hankkeella on ollut ja miten se 
kohdistuu asianomaisten henkilöiden tarpeisiin? 

Tämä ohjelma UCAMissa palvelee opiskelijoiden 
tarpeita useilla tasoilla. Maan käyttö 
maatalouteen on osa alueen kulttuuria, joten 
työskentely opiskelijoiden kanssa viljelytoimien 
avulla mahdollistaa heidän osallistumisensa 
suuremmassa määrin yhteisön yhteiskunnalliseen 
rakenteeseen. Se myös mahdollistaa heidän 
osallistumisen ekologisen puutarhan luomiseen ja 
ylläpitoon. Nämä toiminnot motivoivat myös 
opiskelijoita viettämään enemmän aikaa ulkona, 

mikä lisää liikuntaa ja parantaa opiskelijoiden 
terveyttä. Ympäristöön liittyvien kysymysten 
(kestävyyden, kierrätyksen jne.) tiedon 
hankkiminen edistää opiskelijoiden 
kokonaisvaltaista integroitumista heidän 
ympäristöönsä. 

Miltä tyypillinen päivä näyttää? 

UCAMPACITAS-ohjelman aikataulu on 
maanantaista perjantaihin klo 9.30-1.30. Ohjelma 
jatkuu lukuvuoden ajan (lokakuu-kesäkuu). 
Luokkahuoneet ovat lähellä aluetta, jossa eri 
aktiviteetit toteutetaan. Suurin osa toimista 
tehdään kolmessa opiskelijaryhmässä; pienempi 
ryhmäkoko mahdollistaa oppilaiden kykyerojen 
huomioimisen. 

Päivinä, jolloin toimintaa on suunniteltu 
ulkotiloihin, oppilaat saatetaan läheisestä 
luokkatilasta (20-25 metriä), jossa oppitunnit 
pidetään. Opetus alkaa aina tarkastelemalla 
aiempia tapahtumia, jotka liittyvät kyseisen 
päivän aiheeseen ja sitten uusi aihe otetaan 
käyttöön. Kun oppilaat pukevat suojavaatteita, 
käsineitä ja hattuja, vastataan mahdollisiin 
kysymyksiin ja epäilyksiin ja pienryhmät 
järjestetään. 

Puutarhatoiminta on erilaista eri vuodenaikoina, 
seuraavassa esimerkkejä tehtävistä: 
kompostointitoiminta, maanparannus, 
istuttaminen, viljelykasvien hoito, tuholaisten 
seuranta, erilaisten hedelmien ja vihannesten 
kasvukausien dokumentointi jne. Lisäksi tehdään 
muuta toimintaa, kuten: biohajoavuutta koskeva 
tutkimus, ekosysteemien toiminta jne. 

Jokaisen opetuspäivän lopussa on yleinen 
katsaus, jossa käydään läpi päivän 
oppimistavoitteet. 

Toimintaan osallistuneen tarina 

Eräs osallistujista on 31-vuotias opiskelija, joka 
osallistui ohjelmaan kahden vuoden ajan. Tällä 
opiskelijalla on hermostollinen sairaus. Ohjelman 
alussa hänellä oli vaikeuksia sosiaalisissa 
suhteissa ja hyperaktiivisuudessa, mikä aiheutti 
hänelle suuria vaikeuksia osallistua 
suunniteltuihin toimintoihin. Ensimmäisen 
vuoden edetessä hänen osallistumisensa alkoi 
olla säännöllisempi. Tietyt toiminnot saivat hänet 
kiinnittämään huomiota esimerkiksi istutukseen 



36 
 

ja kompostointiin. Tämä johti asteittaiseen 
asennemuutokseen ja uuteen kiinnostukseen 
muita toimintamuotoja kohtaan, kuten 
puutarhan ylläpitämiseen. Hänen sosiaalisten 
taitojensa kehittyminen vei kauemmin, ja vasta 
toisena vuotena hän alkoi tehdä paljon enemmän 
yhteistyötä ryhmänsä kanssa. Tämän huomasivat 
myös muut luokkatoverit ja myös hänen 
perheensä. 

Kahden vuoden päättyessä aluksi ilmenneen 
ahdistuneisuuden ja hermostuneisuuden aste oli 
vähentynyt huomattavasti, ja oli ilmeistä, että 
hän nautti ohjelmaan osallistumisesta valtavasti. 

 

Mikä on ollut haastavinta? 

Projektilla on ollut monia haasteita. Ensimmäinen 
oli puutarhan luominen ja ylläpito. Seuraava 
haaste oli ohjelman mukauttaminen ensimmäisen 
ja toisen vuoden opiskelijoille, sillä jokaisella 
opiskelijalla on erilainen lisäopetustarve. 

Mikä on ollut suurin onnistuminen? 

Suurin menestys on ollut ohjelman asteittainen 
kehittäminen, joka sisältää fyysisiä ja sosiaalisia 
etuja sekä ekosysteemisten teemojen 
kehittämistä. 

Mikä on ollut vaikuttavinta? 

On tärkeää työskennellä tämän tyyppisessä 
hankkeessa vaiheittain, jotta kaikki tavoitteet 
voidaan sisällyttää käytännön toimintaan. 

Mitä neuvoja annat tällaisen toiminnan 
käynnistämistä suunnittelevalle? 

On tärkeää, että tällaiselle ohjelmalle järjestetään 
runsaasti tilaa ja hyvin suunniteltuja toimintoja. 

 

Yhteystiedot 

UCAMPACITAS Programme 
Puh: 34-968278648 
Sähköposti: ucampacitas@ucam.edu 
http://ucampacitas.ucam.edu/presentacion 

  

mailto:ucampacitas@ucam.edu
http://ucampacitas.ucam.edu/presentacion
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Kasvu -ohjelma 

Käytännön esimerkki Garden Organic, Iso-
Britannia 

Kategoria 

• Sosiaalinen ja puutarhanhoidollinen terapia - 
luonnonmukainen puutarhanhoito, vihreä 
harjoittelu, mindfulness jne. 
• Viljely - kestävät menetelmät. 
• Koulutus ja harjoittelu – kestävä maankäyttö. 
• Yrittäjyys – maatalous, puutarhatalous, kestävät 
esimerkit. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Garden Organic on kansallinen 
hyväntekeväisyysorganisaatio. 60 vuoden 
kokemuksella keskitymme innostamaan yhä 
useampia ihmisiä kasvattamaan itse. Toimimme 
yhdessä ihmisten, koulujen, yhteisöjen ja 
järjestöjen kanssa heidän taustastaan tai 
olosuhteidensa haasteellisuudesta riippumatta. 
Toimintamme kattaa koko Iso-Britannian tarjoten 
muodollisia ja epämuodollisia 
oppimismahdollisuuksia. 

Rytonin luonnonmukaisessa puutarhassa sijaitsee 
pääkonttorimme, jossa suunnittelemme ja 
toteutamme luonnonmukaisia, sosiaalisia ja 
terapeuttisia puutarhatoimintoja erityisesti näitä 
käyttötarkoituksia varten suunnitelluissa 
puutarhoissamme. Kehitämme elämäntaitoja 
kuten esim. tiimityö, viestintä, luottamuksen 
rakentaminen ja positiiviset suhteet sekä 
sosiaalisen eristäytymisen purkaminen ja 
luonnonmukaisen puutarhaviljelyn 
kouluttaminen. Nykyiset toimintomme ovat 
ryhmille ja yksilöille, joilla on laaja 

oppimisvaikeuksia, dementoitumisen alkuvaiheita 
ja nuoria omaishoitajia. 

Toteutusajankohta 

Olemme toteuttaneet "Kasvua", joka on kattava 
sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhanviljely -
ohjelma yli 20 vuoden ajan Rytonin puutarhalla. 
Ohjelma on perustettu aikuisille, joilla on 
lisääntyneitä oppimistarpeita ja mielenterveyttä 
koskevia haasteita, ja se on laajentunut 
tarjoamaan toimintaa myös paikallisille 
erityiskouluille ja korkeakouluille. Viime vuosina 
olemme järjestäneet osana ohjelmaa toimintaa 
myös aikuisille, jotka elävät dementian kanssa. 
Tietyt asiakasryhmät osallistuvat hankkeeseen eri 
päivinä, jotta yksilölliset tarpeet voidaan 
huomioida. 

Sijainti 

Toimimme Garden Organicin tiloissa Rytonin 
luonnonmukaisessa puutarhassa, 
Warwickshiressa, Isossa-Britanniassa. Meillä on 
kymmenen hehtaaria luonnonmukaisesti 
hoidettuja puutarhoja, jotka ovat avoimia 
yleisölle. Puutarhahoitoryhmämme ylläpitävät 
omia alueitaan, joihin kuuluvat erityisesti 
suunniteltu, esteetön puutarha ja aistinvarainen 
puutarha. Puutarhaa ympäröivät maaseudun 
viljelysmaat, ja se on paratiisi monille 
villieläimille. Olemme 6 mailin päässä Coventryn 
keskustasta ja 8 km: n päässä Rugbystä, 
molemmilla alueilla on monimuotoinen 
väestörakenne. 

Rahoitus 

Aikuisten asiakkaidemme henkilökohtaiset 
budjetit ovat usein terveydenhuollon ja 
sosiaalihuollon organisaatioiden maksamia. 
Olemme rekisteröitynyt aikuisten sosiaalihuollon 
palveluiden tuottaja alueella. Koulujen tai 
korkeakoulujen kautta tulevien nuorten 
osallistuminen rahoitetaan säätiöiden ja 
hyväntekeväisyysjärjestöjen tukien avulla, joita 
Garden Organic on onnistunut hankkimaan. 

Toteutamme toimintaa ihmisille, joilla on 
alkuvaiheem dementia, yhteistyössä The Carer's 
Säätiön kanssa, joka hankki rahoitusta projektin 
tukemiseen, ja saimme myös rahoitusta nuorten 
omaishoitajien lapsille, jotka tarvitsevat tukea. 
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Kohderyhmä 

• Aikuiset, joilla on lisääntyneitä oppimistarpeita, 
elinikäisiä terveyshaasteita tai 
mielenterveysongelmia - paikallisten 
sosiaalipalvelujen kautta.  
• Nuoret, joilla on lisääntyneitä oppimistarpeita, 
käyttäytymishaasteita tai kehityshäiriöitä - 
verkostojen kautta paikallisten erityiskoulujen, 
oppilaitosten ja oppilasviittausyksiköiden (PRU) 
kanssa.  
• Nuoret omaishoitajat - paikallisten nuorten 
omaishoitajien kautta 
• Iäkkäät ihmiset, jotka ovat dementoituneita - 
The Carer's Säätiön kautta, joka on tilannut 
Garden Organicin tarjoamaan palvelua. 

Toiminnan sosiaaliset hyödyt 

• Liikkumisen lisääntymisen avulla saavutettu 
parempi fyysinen terveys ja lihankunnon ja 
liikkuvuuden harjaantuminen.  
• Mielenterveyden kohentuminen 
tarpeellisuudenkokemuksen kautta. 
• Mahdollisuus tavata muita ihmisiä - vähentää 
eristäytyneisyyden tai syrjäytymisen tunteita.  
• Uusien taitojen hankkiminen 
työllistymismahdollisuuksien tai luottamuksen 
lisäämisen parantamiseksi.  
• Ulkoilmassa olosta seuraava parempi olo 
yleisesti.  

Yhteisön osallistuminen 

Suurinta osaa toiminnoistamme tukee joukko 
vapaaehtoisia, jotka ovat löytäneet tietoa 
työstämme verkkosivujemme ja sosiaalisen 
median, julkaisujen, raporttien ja tapahtumien 
kautta. Meillä on kuukausittainen 
perustietotilaisuus toiminnastamme niille, jotka 
ovat kiinnostuneita liittymään mukaan. 

Kestävä maankäyttö 

Rytonin luonnonmukaista puutarhaa hoidetaan 
luonnonmukaisesti, ja eräänä toimintamme 
keskeisenä tavoitteena on pyrkiä osoittamaan 
vierailijoillemme luonnonmukaisen 
puutarhanhoidon parhaita käytäntöjä. Puutarhat 
ovat sertifioitu määperäsäätiön toimesta ja kaikki 
toimintamme edistää kestävää, luonnonmukaista 
puutarhaviljelyä. Uskomme, että tämä hyödyttää 
paitsi ympäristön terveyttä myös puutarhurien 
terveyttä. Kasvatettavat viljelykasvit, joita 

asiakkaamme vievät usein myös kotiin, 
kannustavat terveelliseen ruokaan ja edistävät 
tiedon ja taitojen jakamista ystävien, huoltajien ja 
perheiden kanssa. 

 

Tulokset 

Käyttäjät, henkilökunta ja vapaaehtoiset 
huomaavat usein luottavansa jo etukäteen siihen, 
että heidän puutarhalla käyttämänsä aika auttaa 
heitä rentoutumaan ja tuntemaan olonsa hyväksi. 
He nauttivat uusien taitojen oppimisesta, ottavat 
vastuuta ja saavuttavat valtavan ja ylpeyden 
tunteen, kun he pystyvät ottamaan kotiinsa tai 
myymään kasvattamiaan kasveja. 

Miltä tyypillinen päivä näyttää? 

Useimmat koululaiset tai opiskelijat osallistuvat 
viikoittaisiin tapaamisiin, jotka kestävät 2 tuntia 
pienissä, noin 5 opiskelijan ryhmissä, ja joita 
johtaa ammattitaitoinen puutarhaterapeutti ja 
joita tukevat koulujen tai korkeakoulujen 
henkilökunta ja vapaaehtoiset. Tyypillisesti 
henkilöt osallistuvat vähintään 6 tai 12 
tapaamiseen. 

Tapaamisten pituus riippuu osallistujien tarpeista 
ja kyvyistä. Tämä voi olla kahdesta tunnista koko 
päivään. Kaikki toimintamme on suunniteltu 
erityisen asiakaslähtöisiksi, ja puutarhan 
kunnossapito- ja istutustarpeet suunnitellaan 
kulloistenkin asiakkaiden mukaan. Puutarha on 
suunniteltu erityisen paljon kunnossapitotyötä 
vaativaksi mahdollistaen näin monenlaiset 
tehtävät. Puutarhan ei ole tarkoituskaan olla 
tiptop kunnossa ja siellä tavataan usein myös 
rikkaruohoja. 

Terapeuttisessa puutarhassamme on valittu 
epävirallinen lähestymistapa paitsi luonnon 
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monimuotoisuuden tukemiseen, mutta myös 
rohkaisemaan rentoa, stressitöntä ilmapiiriä, 
jossa ihmiset tuntevat olonsa mukavaksi kulkea ja 
oppia osallistavassa ja turvallisessa ympäristössä. 

Toimintaan osallistuneen tarina 

Tom, erityiskoulun opiskelija, oli hyvin hankala ja 
eristäytynyt ensin. Ensimmäisellä kerralla hän 
"tuli vain ryhmän kanssa käymään päästäkseen 
pois koulusta", ja hän "ajatteli, että 
puutarhanhoito on vain luusereille". Kun 
tapaamiset edistyivät, hänestä tuli 
kiinnostuneempi, ja kun tapaamiskerrat olivat 
ohi, hän järjesti itsenäisesti varainhankintaa 
toiminnan tukemiseen lomallaan. 

Hän aneli opettajia pitämään hänet mukana 
ryhmässä vuoden loppuun asti ja hän jopa teki 
ylimääräisiä koulutehtäviä lounastauollaan 
voidakseen pysyä ryhmässä; tämä jos mikä on 
yllättänyt kaikki hänen opettajansa. 

Hän suoritti kymppiluokkansa työelämään 
tutustumisjakson puutarhassamme ja teki niin 
suuren vaikutuksen, että hänet otettiin 
palkkatyöntekijänä 2 viikon kesätyöhön 
puutarhalle. 

Hänen kouluarvosanansa olivat loppuvuodesta 
riittävän hyvät, jotta hän pystyi aloittamaan 
paikallisessa ammattikoulussa opintojaan 
eteenpäin. Hän aikoo hankkia puutarhatalouden 
ammattipätevyyden ja perustaa oman 
puutarhanhoitopalveluita naapureilleen 
tarjoavan yrityksen. Hän on jo valmistanut 
pyöräänsä erityisen peräkärryn joka mahdollistaa 
puutarhatyökalujen kuljettamisen. 

Mitkä on ollut haastavinta? 

Haasteita ovat aiheuttaneet rahoituksen 
hankkiminen, tehokkaiden kumppanuuksien 
luominen koulujen kanssa ja uusien asiakkaiden 
rekrytoiminen aikuisten ohjelmiin. Koulujen 
aikataulujen vuoksi meidän on myös usein 
sovitettava ryhmätapaamiset lyhyempään aikaan 
kuin haluaisimme tai käytettävä suurempia 
ryhmäkokoja sisältäen hyvin erilaisia tukitarpeita 
omaavia osallistujia, mikä haastaa yksilökeskeisen 
lähestymistapamme. 

Mikä on ollut suurin menestys? 

Onnistumistamme on paljon mitattu yksilötasolla, 
mutta myös ryhmien nähdään kehittyneen ja 
kehittäneen taitojaan yhdessä. Alla on esimerkki 
saamastamme erittäin innostavasta palautteesta: 

"Oppilaat ovat saaneet luottamusta 
vihannesmyynnin takia, koska he ovat joutuneet 
kommunikoimaan yleisön ja vertaistensa kanssa, 
kun he myyvät tuotteita. He työskentelevät 
nykyisin joukkueena eikä yksilöinä koko 
koulupäivän ajan " (henkilöstön palautetta). 

Mikä on ollut vaikuttavinta? 

Kun suunnittelemme ohjelmiamme, 
työskentelemme läheisesti osallistujien, 
huoltajien ja koulujen henkilökunnan kanssa 
(soveltuvin osin) varmistaaksemme 
asiaankuuluvat ja mielenkiintoiset toiminnot, 
jotka edistävät oppimista ja kehitystä asiakkaiden 
tarpeita vastaavalla tavalla. 

Mitä neuvoja annat tällaisen toiminnan 
käynnistämistä suunnittelevalle henkilölle? 

Neuvomme on, että kannattaa rakentaa 
vastaavanlaisten hankkeiden kanssa tukiverkosto 
ja tutustua samanlaisella alueella tai 
samanlaisella asiakasryhmällä työskenteleviin 
ihmisiin - sekä vierailla tutustumassa muiden 
toimintaan niin paljon kuin vain mahdollista. 
 

 
 

Yhteystiedot 
Colette Bond, cbond@gardenorganic.org.uk 
Elaine Hibbs, ehibbs@gardenorganic.org.uk, 
02476 303 517  
www.gardenorganic.org.uk 

  

mailto:cbond@gardenorganic.org.uk
http://www.gardenorganic.org.uk/
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Syrjäisen kylän kunnostaminen 
mahdollisuutena ihmisille, joilla on 
erityistarpeita 

Käytännön esimerkki Sdružení Neratov, Tšekki. 

Kategoria 

• Sosiaalinen ja puutarhanhoidollinen terapia - 
luonnonmukainen puutarhanhoito, vihreä 
harjoittelu, mindfulness jne. 
● Yhteisöhankkeet - Elävät kylät, ekologiset kylät 
jne. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Syrjäinen ja katoamassa ollut Neratovin kylä on 
kunnostettu kiitos erityistarpeita omaavien 
ihmisten kovan työn. Alueella on useita suojattuja 
työskentelyalueita mukaan lukien sosiaalinen 
maatila ja puutarha-keskus. Asiakkaat ylläpitävät 
myös julkisia viheralueita ja huolehtivat 
hedelmätarhoista, joissa kasvaa alkuperäisiä 
paikallisia lajikkeita. 

Toteutusajankohta 

Hanke on ollut käynnissä vuodesta 1992 lähtien 
eikä toimintaa ole aikomuksena keskeyttää. Tällä 
hetkellä se on vakiintunutta toimintaa, jonka 
omarahoitusaste on 50%. Toiminta tarjoaa työtä 
noin 110 henkilölle, joista yli 80 henkilöllä on 
jonkinlainen invaliditeetti. 

Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu kylän 
yhdistäminen Puolan kanssa kävelysillan kautta. 
Haluamme myös kehittää yhteistyötämme 
muiden organisaatioiden kanssa mahdollistaen 
uudenlaisen toiminnan, kuten 
mehiläistuotannon. Haluamme myös perustaa 
matkailukeskuksen, vanhainkodin ja panimon. 

Sijainti  

Neratovin kylä sijaitsee Bartosovice v Orlickych 
horakissa Rychnov nad Kneznoun alueella 
Tšekissä. Se on vuoristoista maaseutualuetta 
Orlicke horyn vuoristosuojelualueella, lähellä 
Tšekin ja Puolan välistä rajaa. 

Rahoitus 

Koko hankkeen vuosikustannukset ovat noin 26 
miljoonaa CZK (noin 960 000 euroa). Puolet 
kustannuksista katetaan yhdistyksen 
myyntipalveluilla ja tuotteilla. Loput katetaan 
valtion avustuksilla ja lahjoituksilla. Suurin osa 
hankkeen kustannuksista (noin 50%) ovat 
henkilöstökuluja – eli palkat työntekijöistä. 

Yksilön osallistuminen 

Puutarhaviljelyssä ja maataloudessa 
työskentelevät ovat enimmäkseen ihmisiä, joilla 
on lisääntyneitä oppimistarpeita - joillakin 
oppimisvaikeuksia, muita vammoja tai 
mielenterveydellisiä haasteita. Yksilökohtaiset 
toiminnot riippuvat henkilön tilasta ja kyvyistä ja 
kaikki osallistuvat niin paljon kuin pystyvät. 
Asiakkaat toimivat yhdessä avustajien kanssa, 
jotka ovat läsnä koko päivän ja ovat valmiita 
neuvomaan ja auttamaan tarvittaessa. 
Puutarhakeskuksessa on sitouduttu 
esteettömyyteen ja parannettu 
liikuntarajoitteisten osallistumismahdollisuuksia, 
esimerkiksi korotettujen vuoteiden ja sähköisten 
kottikärryjen avulla. 

Yhteisön osallistuminen 

Puutarhakeskus on hyödyllinen koko yhteisölle. 
Se tarjoaa työtä joillekin asukkaille, korjattu sato 
kulutetaan osittain paikallisessa ruokalassa ja 
osittain myydään paikallisessa myymälässä, joka 
tuottaa tuloja toimintaan. Puutarhanhoitajat 
ylläpitävät paikallista hautausmaata ja julkisia 
puistoja, niittävät niityt, huolehtivat 
hedelmätarhasta ja talvisin huolehtivat teistä ja 
poluista. Tuotteita ei ole sertifioitu 
luonnonmukaisesti viljellyiksi, mutta kaikki kasvit 
kasvatetaan ekologisten periaatteiden 
mukaisesti. 

Sosiaalinen maatila sijaitsee viereisessä 
autioituneessa Vrchni Orlicen kylässä. 
Nautaeläimiä, lampaita ja sikoja pidetään 
yhteistyössä vuoristosuojelualueiden kanssa. 
Asiakkaat / asukkaat työskentelevät myös 
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käsitöiden (keramiikka, kori, villapohjainen 
käsittely), palveluiden (kauppa, pubi, kahvila, 
siivous- ja pesulapalvelut), pienimuotoisen 
tapahtumatoiminnan ja hallinnon parissa. Jotkut 
heistä ovat mukana myös järjestämässä kulttuuri- 
ja yleisötapahtumia Neratovissa 
(teatterifestivaali, konsertit ja messut). 

Tulokset 

Vaikutus paikkaan: Neratovin kylä on jälleen 
elossa. Siellä on noin 60 pysyvää asukasta ja siitä 
on tullut matkailukohde (noin 25-30 tuhatta 
kävijää vuodessa). Se tarjoaa laajan valikoiman 
palveluita sekä asukkaille että uusille tulokkaille, 
julkinen liikenne ja retkeilyreitit ovat parantuneet 
ja monet vanhat talot on kunnostettu, mukaan 
lukien kuuluisa pyhiinvaelluskirkko. 

Vaikutus ihmisiin, joilla on erityistarpeita: 
Neratov-yhdistys tarjoaa kodin ja työpaikan (noin 
30 heistä asuu täällä pysyvästi), vammaisille 
lapsille sijaisperheitä, esteettömiä lomia 
(perhelomat, kouluryhmät), mielekkäitä 
työmahdollisuuksia ja mahdollisuuden normaaliin 
yhteiskunnan jäsenyyteen. Äskettäin on 
perustettu lisäksi vammaisten lasten lukio, ja 
suunnitelmissa on myös ammatillinen oppilaitos. 

Vaikutus paikalliseen luontoon: hedelmätarhan 
kunnostaminen, kasviston monimuotoisuuden 
lisääminen (ja mahdollisuuden mehiläisten 
kasvattamiseen), vuoristoalueiden ylläpito, 
yhteistyö suojelualueen kanssa. 

Vaikutus yhteiskuntaan kokonaisuudessaan: 
kävijöiden mahdollisuus tavata erityistarpeita 
omaavia omassa tutussa ja turvallisessa 
ympäristössä, seurata työtä ja tukea heitä 
käyttämällä palveluita, ostaa tuotteita ja 
osallistua kulttuuritapahtumiin. 

Toimintaan osallistuneen tarina 

"Minun nimeni on Eva ja olen 36-vuotias. Pidin 
lapsuudestani orpokodissa ja sijaisperheess. Olin 
onnellinen siellä muiden veljien ja sisarien kanssa, 
mutta äitipuoleni alkoi käyttäytyä kummallisella 
tavalla ja kun olin neljätoista, minä todistin hänen 
itsemurhan. Äitipuoleni kuoleman jälkeen isäni 
meni uudelleen naimisiin naisen kanssa jolla oli jo 
entuudestaan 9 sijaislasta. Emme tulleet toimeen 
keskenämme ja minut oli velvoitettu 
huolehtimaan sisaruksistani. Lopulta löin 

isäpuoleni uutta vaimoa samalla sytyttäen 
talomme melkein tuleen. Tästä seurasi 
ensimmäinen hoitojaksoni psykiatrisessa 
sairaalassa, jossa minulle diagnosoitiin 
aggressiivisen käyttäytymisen häiriö ja sain 
vahvan lääkityksen. 

Kun palasin sijaisperheeseeni, yritin itsemurhaa. 
Ja sitten taas uudelleen ja uudelleen. Samaan 
aikaan valmistuin ja tapasin Vitekin. Aloitimme 
yhteisen elämän, mutta käytimme myös 
huumeita ja otimme velkoja. Yritin paria työtäkin, 
mutta kärsin masennuksesta ja ahdistuksesta ja 
lopulta päädyin psykiatriseen sairaalaan jälleen.  

Sairaalassa tapasin Jirkan. Menimme naimisiin ja 
elimme onnellisena viisi vuotta, kunnes Jirka 
kuoli. Maailmani oli palasina ja jouduin jälleen 
sairaalaan. Silesian sisaret auttoivat minua ja 
suosittelivat minulle Neratov-yhdistystä. Täällä 
minulla on vakaa työpaikka ja asuinpaikka, ja 
yritän laittaa elämäni kuntoon. Saan suurta tukea 
terapeutilta ja henkilökunnalta täällä. Yhdessä 
aloimme ratkaista ongelmiani ja velkojani - he 
itseasiassa maksoivat minulle jo osan. " 

 

Yhteystiedot 

Puh: +420 494 530 058  
Sähköposti: sdruzeni@neratov.cz  
www.neratov.cz 

  

http://www.neratov.cz/
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Terapeuttinen puutarha 

Psykiatrian osaston käytännön esimerkki Brnon 
tiedekunnan sairaalassa, Tšekki. 

Kategoria 

• Sosiaalinen ja puutarhanhoidollinen terapia - 
luonnonmukainen puutarhanhoito, vihreä 
harjoittelu, mindfulness jne. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Tämä psykiatriseen sairaalaan kuuluva 
terapeuttinen puutarha on aktiivinen ja 
vieraanvarainen tila, joka tarjoaa 
puutarhaterapiaa. Osa puutarhaa on avoin 
yleisölle ja muiden sairaalaosastojen potilaille. 
Potilaat, jotka ovat akuutin psykiatrisen hoidon 
vaiheessa, käyttävät puutarhan suljettua osaa. 

Toteutusajankohta 

Terapeuttinen puutarha on ollut avoinna 
vuodesta 2013. 

Sijainti 

Brnon kaupunki, Etelä-Moravia, Tšekki. 
Kaupunkialueella. 

Rahoitus 

Puutarha perustettiin osana Euroopan 
aluekehitysrahaston tukemaa hanketta 2007-
2013. Kokonaisbudjetti oli 48 670 euroa. Nykyään 
puutarhan ylläpito ja terapeuttinen 
puutarhatoiminta rahoitetaan Brnon 
yliopistollisen sairaalan talousarviosta. 

Yksilön osallistuminen 

Terapeuttisessa puutarhassa on kaksi osaa - avoin 
ja suljettu. Avoin osa on tarkoitettu sairaalan 
muille osastoille ja fyysisistä vammoista kärsiville. 
Puutarhan tavoitteena on rentoutuminen ja 

aistinvaraiset stimulaatiot. Puutarhassa on 
kohotetut istutusaltaat, yrttispiraali, 
vesielementti ja eri tavalla pinnoitettuja polkuja 
kävelyyn. 

Suljettu osa on suunniteltu potilaille, jotka eivät 
voi liikkua vapaasti ja sinne pääsee sisäkautta 
sairaalarakennuksesta. Alueella on aktiivista 
puutarhaviljelyä (yrttien, hedelmien ja 
vihannesten kasvatusta) sekä tilava paikka 
rentoutua ja pelata (puutarha-shakki, keilailu). 
Varsinaisen puutarhan ulkopuolella on suuri 
sairaalapuisto, jossa tapahtuu muut terapeuttiset 
ja viheralueita hyödyntävät aktiviteetit, kuten 
taideterapia, eläinterapia, fysioterapia jne. 

Yliopistollisen sairaalan puutarhaterapia on osa 
mielenterveyspotilaiden pitkän aikavälin 
kuntoutusta. Puutarhaterapia keskittyy 
toiminnallisten puutteiden korjaamiseen, jotka 
ovat tyypillisiä psykoottisissa sairauksissa 
vaikuttaen motoriseen toimintaan, ajatteluun, 
tunteisiin, päivittäisiin rutiineihin jne. On erittäin 
tärkeää käyttää potilaille henkilökohtaisesti 
räätälöityjä terapeuttisia toimintoja. 

Kohderyhmä 

Kohderyhmänä ovat potilaat, mukaan lukien 
lapset, joilla on akuutti tai akuuttivaiheen 
jälkeinen mielenterveyden häiriö. Potilaiden 
tarpeet määrittävät käytettävien 
puutarhavälineiden sekä terapeuttisten 
tekniikoiden suunnan. Yleensä menetelmänä 
käytetään "ryhmien sekoitushoitoa" jossa 
yhdistetään potilaat, joilla on erilaiset diagnoosit 
ja taidot. Potilaat voivat näin tehdä yhteistyötä ja 
innostaa toisiaan, mutta heillä on myös oma 
yksityinen tila oman sairautensa kanssa, jota 
kunnioitetaan täysin. 

Puutarhaterapia koostuu hyvinvointitoiminnoista 
ja kuntoutusohjelmasta. Hyvinvointitoiminnoilla 
on rentouttavia vaikutuksia. Ne keskittyvät 
kokemukseen - osa potilaista etsii toimintaa, 
toiset ovat passiivisempia ja nauttivat 
tarkkailusta. Puutarhanhoito voi myös antaa 
ajatuksia siihen, miten vapaa-aikaa voi käyttää 
sairaalasta vapauttamisen jälkeen ja voi näin 
tukea potilaan integroitumista yhteiskuntaan. 

Kuntoutusohjelma sisältää toimintoja, joilla 
pyritään hankkimaan uusia taitoja, jotka voivat 
vauhdittaa potilaita hakemaan työtä 
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puutarhanviljelyssä. Terapeuttisen toiminnan 
aikana potilaat voivat testata työpotentiaaliaan 
suojatussa ympäristössä - he voivat löytää 
vahvuudet ja heikkoudet ja hoitaa terapeuttisesti 
mahdollisten epäonnistumisten aiheuttamia 
tunteitaan ja hallita paremmin odotuksiaan. 
Kuntoutusohjelma kattaa seuraavat osa-alueet: 

• Motoriset toiminnot - dyskinesia, lihasjäykkyys, 
hieno motoriikka, käsi-silmäkoordinaatio; 
 • Kognitiiviset toiminnot - muisti, tarkkaavaisuus, 
suunnistus, ongelmanratkaisu;  
• Sosiaaliset taidot - yhteistyö, suullinen ja ei-
suullinen viestintä, empatia, jakaminen, vastuun 
ottaminen, yhdessä olo, muistaminen, 
havainnointi ja yllätetyksi tuleminen, 
mielikuvitus;  
• Arkielämän aktiivisuus - kastelu 
sääolosuhteiden mukaan, elintarvikkeiden ja 
juomien valmistelu, hedelmien kerääminen ja 
jalostus, ryhmässä toimiminen, päätöksenteko, 
luovuus jne. 

Mahdollisia aktiviteetteja: 

• puutarhaviljely - suunnittelu, siementen istutus, 
kasvatus, rikkaruohojen kitkeminen, kasvien 
hoito;  
• Yrttien ja hedelmien sadonkorjuu ja jalostus - 
teet, mehut, siirapit, hunaja, salaatit jne;  
• Taide ja käsityöt luonnonmateriaaleilla - pajun 
oksat, himmelit, kuivakukat jne .;  
• Puutarhassa rentoutuminen, aihekohtaiset 
kävelyretket, puutarhapäiväkirja;  
• Urheilu ja pelit puutarhassa - petankki, 
pöytätennis, keilailu, sulkapallo, shakki, pallopelit;  
• Maataiteeseen liittyvä toiminta;  
• Sisäaktiviteetit ruukkuihin ja 
harjoittelukeittiöön liittyen;  
• Liikuteltava istutusallas sisäpotilaille. 

Kaikki käytetyt puutarhaterapeuttiset toiminnot 
ovat selkeästi jäsenneltyjä, niillä on määritelty 
tavoite ja monimutkaisemmat toiminnot 
järjestetään pitkäaikaisemmille puutarhan 
käyttäjille, jotta he pysyvät toiminnassa mukana. 
Tärkeä osa istuntoja puutarhassa on myös 
ryhmäreflektointi. 

Puutarhaa hoidetaan mahdollisimman paljon 
ympäristöystävällisten periaatteiden mukaisesti – 
puutarhassa kompostoidaan, katemateriaalina 
käytetään olkia, lannoitetta tehdään nokkosesta 
jne. Luonnonvaraisia eliöitä tuetaan risupinoilla ja 

oljista tehdyillä ötökkähotelleilla. Istutuksissa 
huomioidaan myös kumppanilajinäkökulmat. 

Tulokset 

Tämän hankkeen tulokset ovat sekä sosiaalisia 
että terapeuttisia. Potilaat hyötyvät ympäristön 
muutoksesta - puutarha eroaa muista sairaalan 
osista, siellä on erilaisia värejä, hajuja, muotoja ja 
tunnelmaa. He hyötyvät fyysisestä liikunnasta 
puutarhassa, joka tukee lihasvoimaa ja 
kestävyyttä. He tuntevat yleensä voivansa 
paremmin fyysisesti, ja tämä vaikuttaa 
positiivisesti psyykkiseen tilaan. Ja mikä tärkeintä, 
puutarhanhoito tarjoaa mahdollisuuden 
sosiaaliseen kanssakäymiseen yhteisten 
toimintojen aikana ja luo näin monia uusia 
teemoja tutkittavaksi. 

Toimintaan osallistuneen tarina 

Potilas xxx jolla diagnosoitiin vakava 
persoonallisuuden häiriö:  
 
Potilas on ammatiltaan biologi. Syynä hänen 
sairaalahoitoonsa on ongelmallinen viestintä 
muiden ihmisten kanssa, mikä vaikuttaa puheen 
laatuun ja tapaan - potilas puhuu vaikeasti, 
kuulee, hengittää voimakkaasti ja puhuu hyvin 
nopeasti. Hän näkee itsensä yksinäiseksi, ujoksi ja 
sietämättömäksi henkilöksi, joka on syrjäytetty 
yhteiskunnasta. 

Hän on aloittanut puutarhaterapeuttisen hoidon 
sairaalassa. Hän valitsi ryhmästä poikkeavia 
toimintoja ja tarvitsi omat puutarhatyökalunsa. 
Hän alkoi hitaasti kommunikoida muiden kanssa 
luonnollisten vuorovaikutusprosessien kautta 
käyttäen keskustelussa apuna kovakuoriaisia, 
sudenkorentoja ja hyönteisiä, joita hän tiesi ja 
pystyi tunnistamaan. Toiset arvostivat hänen 
tietojansa ja herra xxx alkoi tulla paremmin 
hyväksytyksi. 

Osana tätä hoitojaksoa potilas sai tilaisuuden 
seurustella ja oppia - hän aloitti yhteistyön 
muiden potilaiden kanssa ja otti vastaan yhteisiä 
toimintoja, harjoitti päätöksentekoa ja 
ongelmanratkaisua, oppi vastaanottamaan 
kohteliaisuuksia mutta myös kritiikkiä. Liikunta ja 
fyysinen työ puutarhassa ovat edelleen 
parantaneet hänen fyysisiä terveyttään ja 
tunnetaitojaan. Puutarhanhoito osoitti Mr. xxx: 
lle uusia tapoja selviytyä stressaavista tilanteista 
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ja elämän ongelmallisista alueista ja tarjosi 
hänelle mahdollisuuden toimia aktiivisesti ja 
nauttia itsestään. 

 
 

Yhteystiedot 

Yhteyshenkilö: Ivana Pytlíková 
Puh: + 420532232085  
Sähköposti: ajpy@centrum.cz 

Yhteyshenkilö: Markéta Jindřichovská  
Sähköposti: Marketa.jindrichovska@seznam.cz 

www.fnbrno.cz/terapeuticka-zahrada/t4598 
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Camphill – maanviljelyä ja asumista 
erityistarpeita omaavien ihmisten 
kanssa 

Käytännön esimerkki, Svobodny Statek, Tšekki. 

Kategoria 

● Sosiaalinen ja puutarhanhoidollinen terapia - 
luonnonmukainen puutarhanhoito, vihreä 
harjoittelu, mindfulness jne. 
● Maatalouden aloitteet - hoivamaatilat, 
yhteisöllinen maanviljely, maataloustuotanto, 
paikalliset elintarvikkeet ja lähiruoka jne. 
● Yhteisöhankkeet - Elävät kylät, ekologiset kylät 
jne. 
● Yrittäjyys – maatalous, puutarhatalous, 
kestävät esimerkit. 

Toiminnan lyhyt esittely 

The free-statek na soutoku' -yhdistys on osa 
Camphill Ceske Kopistyä, joka perustettiin vuonna 
2012 tavoitteena seurata ja ammattimaistaa 
Camphillin maataloustoimintaa. Biodynaaminen 
viljely määrittää Camphill-yhteisöä ja tuo samalla 
taloudellista riippumattomuutta, 
työmahdollisuuksia ja kuntoutusta yhteisön 
jäsenille. 

Toteutusajankohta 

Kyseessä ei ole aikarajoitettu toiminta. On 
olemassa paljon tulevaisuuden suunnitelmia, 
joiden tavoitteena on tarjota entistä vakaampia 
työmahdollisuuksia ja rahoitusta. Näitä ovat mm. 
luomuleipomon, yrttien kuivaamisen, kasvien 
jalostustoiminnan käynnistäminen. Lisäksi on 
suunniteltu, että raunioitunut tilarakennus 
muutetaan asunnoiksi. 

Sijainti 

Camphill sijaitsee Ceske Kopistyissä Terezinin 
lähellä, Litomerice-alueella, Pohjois-boheemin 

alueella, Tšekissä. Kyseessä on pieni kylä, jossa on 
500 asukasta. Se on maaseudulla, mutta on hyvin 
yhteydessä suurempaan siirtokuntaan. 

Rahoitus 

Rahoituksen lähteitä on useita. Yksi osa on 
maataloustuotteiden myynnistä saatava tulo, 
toinen osa saadaan Camphillin jäsenten 
sosiaalietuuksien kautta. Saamme myös 
lahjoituksia sekä EU: n avustusrahoitusta. EU-
apurahoja käytetään erityisesti rakennusten 
kunnostamisen rahoittamiseen ja uusien 
toimintojen perustamiseen. 

Yksilön ja yhteisön osallistuminen 

Camphill on yhteisöllinen käsite, jossa terveet 
ihmiset elävät ja työskentelevät yhdessä 
perheympäristössä sellaisten ihmisten kanssa, 
joilla on useita erityistarpeita. Camphill Ceské 
Kopisty hoitaa päivätoimintakeskuksen ja tarjoaa 
tuettua asumista. Sosiaalipalvelut suosittelevat 
yleensä Camphilliä asiakkaille, ja heidän 
osallistumisensa pituus vaihtelee muutamasta 
kuukaudesta vuoteen. 

Asukkaat auttavat useita kertoja viikossa pelloilla 
ja osallistuvat yksilöllisten kykyjensä mukaan. On 
myös muuta kuntouttavaa työtoimintaa: tekstiili-, 
puunjalostus- ja keramiikka. Maanviljelytapa 
perustuu ihmisen työhön. 

Camphillissä on kaksi vakituista työntekijää, 
kausityöntekijöitä ja Camphillin jäseniä. Lisäksi 
mukana on vapaaehtoisia, jotka tulevat 
kesäleireille tai työskentelevät säännöllisesti. 
Kahden kasvukauden aikana maankäyttö kasvoi 6 
hehtaariin ja Camphill tuli taloudellisesti 
itsenäiseksi; siihen saakka maataloustyö oli 
tosiasiallisesti taakka. Nyt viljelty pinta-ala on 11 
hehtaaria. Valikoimaan kuuluvat mm. päärynät, 
omenat, melonit, mansikat, kaali, pinaatti, nauris, 
maa-artisokat, erilaiset kurpitsat, salaatit, 
punajuuret, retiisit, tomaatit, kurkut, parsakaali ja 
paljon muuta. Kasvatettuja vihanneksia ja 
hedelmiä kuluttaa lähiyhteisöt, ja niitä myydään 
suoraan tilalta, toimitetaan kuluttajille suoraan 
vihanneslaatikkopalvelun avulla sekä myydään 
useille myymälöille. Osa tuotteista viedään 
Saksaan. Vuosi 2016 oli ensimmäinen vuosi, 
jolloin ihmisillä oli mahdollisuus tulla 
osakkeenomistajaksi yhteisön tukemassa 
maataloudessa. 
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Yksi erittäin tärkeä toiminta Camphillilla ja 
maatilalla on hevosten pitäminen. Hevoset ovat 
suuri apu maataloustoiminnassa: työskentely 
maanmuokkauksessa, vetäminen ja kyntö; ja 
lisäksi niitä käytetään hevosterapiaan. Yksi 
viimeaikaisista uusista onnistuneesti käyttöön 
otetuista toimintamuodoista on kynttilöiden 
valmistus. Maatilalla on useita mehiläisiä, jotka 
tuottavat hunajaa ja mehiläisvahaa. Kynttilät on 
valmistettu käsin suojatussa työpaja, ja ne 
myydään verkkokauppamme kautta. 

Camphillin yleisötilaisuudet ja 
kulttuuritapahtumat ovat niin ikään keskeistä 
toimintaa, ne ovat avoimia paikallisyhteisölle ja 
laajalle yleisölle. Säännöllisesti järjestetään mm. 
teatteriesityksiä, konsertteja, näyttelyitä, 
sadonkorjuutapahtumia jne.

 

Tavoitteet 

• Maiseman, yhteiskunnan ja viljelijöiden aseman 
palauttaminen.  
• Biodynaamisten maanviljelyperiaatteiden 
kunnioittaminen. 
• Inspiroivan tilan luominen työhön, 
koulutukseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.  
• Luominen ja muotoilu kauneuden ja totuuden 
periaatetta soveltaen.  
• Rudolf Steinerin ja Karl Köenigin ajatusten ja 
Eugen Krauksen maatalousperinnön 
seuraaminen. 

 

Tulokset 

Camphill-konsepti tuo vaihtoehtoisen tavan 
hoitaa ihmisiä, joilla on erityistarpeita. Se on 
erittäin hyödyllistä, koska asiakkaat / käyttäjät 
elävät yhdessä "perheenä" rooleineen, 
vanhempineen ja muiden perheenjäsenten - 
lasten, asiakkaiden ja työtovereiden - kanssa. 
Päivillä on selkeä rytmi päivittäisten rutiinien 
ansiosta ja aikaa on myös rentoutua; asiakkaat 
tuntevat olonsa turvalliseksi ja tietävät, että he 
ovat olennainen osa toimivaa "perhettä". 

Maatalous- ja puutarhaviljelytoiminta auttaa 
asiakkaita parantamaan sosiaalisia taitojaan ja 
sillä on myönteinen vaikutus sekä psykologiseen 
että fyysiseen terveyteen. Lisäksi se antaa heille 
mielekästä työtä. He ymmärtävät paremmin 
elinkaarta ja miten itse huolehtia itsestään, ehkä 
ensimmäistä kertaa elämässään. 

Camphill Ceske Kopistyin työ ja elämäntapa 
perustuvat uskomukseen, että elämän tulee 
kulkea vuoden kiertokulun kanssa yhdessä, kuten 
se parhaiten näkyy maataloudessa, ja sillä on 
hyödyllisiä vaikutuksia ihmisen sieluun. 

 

Yhteystiedot 

Puh:  +420 731 171 893  
Sähköposti:  info@svobodny-statek.cz  
www.svobodny-statek.cz/ 

 

  

http://www.svobodny-statek.cz/
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Rohkeasti luontoon 

Käytännön esimerkki, Metsähallitus, Suomi. 

● Sosiaalinen ja puutarhanhoidollinen terapia - 
luonnonmukainen puutarhanhoito, vihreä 
harjoittelu, mindfulness jne. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Rohkeasti luontoon - hankkeen tavoitteena on 
varmistaa kaikille vierailijoille yhtäläiset 
mahdollisuudet päästä ulkoilu- ja virkistysalueille. 
Se pyrkii täyttämään kaikenlaisten vaeltajien ja 
luonnon ystävien, mukaan lukien pienet lapset, 
vanhukset ja fyysisesti vammaisten, 
saatavuusvaatimukset. Hankkeessa kehitetään 
myös menetelmiä retkeilyreittimahdollisuuksien 
suunnittelulle, joilla voitaisiin varmistaa, että 
erityiset käyttäjäryhmät myös hyötyvät reiteistä. 

Toteutusajankohta 

1.4.2015-30.6.2016. 

Hanketta johtaa Metsähallitus läheisessä 
yhteistyössä Suomen Soveltavan Liikunnan Liiton 
(SoveLi) kanssa. 

Metsähallitus on suomalainen valtionyritys, joka 
harjoittaa liiketoimintaa ja joka myös täyttää 
monia julkishallinnon tehtäviä. Metsähallitus 
hoitaa yli 12 miljoonaa hehtaaria valtion maa- ja 
vesialueita. Metsähallituksella on haastava vastuu 
hallinnoida ja käyttää näitä alueita tavalla, joka 
hyödyttää mahdollisimman paljon suomalaista 
yhteiskuntaa. 

Soveltava liikunta ry (SoveLi) on kansallinen 
yhteistyö-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. SoveLi 
tarjoaa palveluja koulutuksessa, ammatillisessa 

osaamisessa ja viestinnässä. Tavoitteena on 
tarjota vammaisille ja kroonisia sairauksia 
sairastaville henkilöille paremmat mahdollisuudet 
aktiiviseen elämäntapaan ja osallistua terveyttä 
edistävään liikuntaan. 

Sijainti  

Viralliset ulkoilureitit valtion omistamissa 
metsissä ja vesialueilla Suomessa. 

Rahoitus  

Hankkeen kokonaisbudjetti on 106 000 euroa, ja 
sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Yksilöiden ja yhteisön osallistuminen 

Luonnonympäristöä käytetään merkittävästi 
vapaa-aikaan ja liikuntaan Suomessa. Luonto on 
myös monipuolinen terveyden ja hyvinvoinnin 
lähde. Valtion omistamat metsät ja vedet 
tarjoavat loputtomasti kokemuksia kaikenikäisille 
ulkoilijoille ympäri maata maksutta. Metsähallitus 
edistää ulkoiluaktiviteettien terveysvaikutuksia 
tarjoamalla ilmaisia vaeltajapalveluja, kuten 
polkuja, leirialueita, opasteita, karttoja ja tietoa 
Suomen luontokohteista. 

Noin miljoonan suomalaisen (1/5 väestöstä) on 
mukautettava liikuntaa joko pysyvästi tai 
tilapäisesti. Uusia menetelmiä luontokohteiden 
saavutettavuuden kuvaamiseksi on kehitetty 
asiakaspalautteen pohjalta, yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa ja aikaisemmissa 
kehityshankkeissa. 

Hankkeen aikana Metsähallitus on järjestänyt 
tarkastuksia ja auditoinut retkeilyreitit ja -tilat. 
Näiden ulkoisten tarkastuskäyntien aikana eri 
kohderyhmiä edustavat liikuntarajoitteiset 
osallistujat arvioivat kohteiden saavutettavuutta, 
merkintää ja etukäteen saatavilla olevia tietoja. 
Jokaisen vierailun jälkeen on ollut työryhmä 
kommenttien ja kehitysehdotusten keräämiseksi. 

"SoveLi edistää voimakkaasti liikunnan tasa-
arvoa. Tavoitteemme on, että jokaisella 
suomalaisella on pitkäaikaisesta sairaudesta ja 
vammaisuudesta riippumatta mahdollisuus 
osallistua sopivaan ja terveelliseen liikuntaan. 
Luonnonympäristön esteettömyyden edistäminen 
on merkityksellistä emotionaalisen hyvinvoinnin 
lisäämiseksi. Tämän innovatiivisen projektin 
avulla pystymme lisäämään osallistujien 
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liikkumista ja sallimaan luonnollisen liikunnan 
lisäämistä. Olemme intohimoisia 
luontoaktiviteettimahdollisuuksien edistämisestä 
”- SoveLi: n toiminnanjohtaja Anne Taulu. 

Hankkeen keskeiset tavoitteet: 

• Ottaa huomioon ne ihmiset, joiden tarvitsee 
mukauttaa ja suunnitella liikkumistaan muita 
tarkemmin entistä paremmin retkeilyalueita ja -
palveluita suunniteltaessa. 

• Varmistaa, että kaikilla retkeilyalueiden 
vierailijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet 
suunnitella ja toteuttaa turvallinen ja 
monipuolinen retki. 

• Mahdollistaa aiempaa useampien erilaisten 
käyttäjäryhmien retkeilyalueiden hyödyntäminen, 
esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalvelut, järjestöt, 
yritykset, perheet ja yksilöt, eläkeläiset jne. 

Projektin tulokset, käytännöt ja suositukset ovat 
avoimesti saatavilla ja niitä käyttävät eri 
organisaatiot, kunnat ja luontomatkailualan 
yrittäjät. 

 

Yhteystiedot 

Yhteyshenkilö: Riikka Mansikkaviita 
Sähköposti: riikka.mansikkaviita@metsa.fi  
http://www.metsa.fi /rohkeastiluontoon  
http://www.nationalparks.fi 
/accessibledestinations 
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TerveTalo 

Käytännön esimerkki, Luomura ry, Suomi. 

Kategoria  

• Koulutus ja harjoittelu – kestävä maankäyttö. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Hankkeessa kerättiin esimerkkejä ja tutkittiin 
luonnonmukaista, ekologista ja terveellistä 
rakentamis- ja asumisosaamista. Ekologisen 
rakentamisen esittelytarkoituksiin kehitettiin 
omakotitalomalli edistämään uusia tapoja 
rakentaa luonnonmukaisesti kunnioittaen 
nykyaikaisia rakennusmääräyksiä ja pohjoismaisia 
ilmasto-olosuhteita. Asiantuntijat tarkastelivat 
myös asunto- ja koti-konseptia yleensä. 
Edistämällä yhteisöllisiä asumismalleja löydettiin 
vastauksia joihinkin keskeisiin huolenaiheisiin 
liittyen väestön ikääntymiseen ja julkisten 
palvelujen vähenemiseen. 

Rakennusprojekti, jossa käytettiin paikallisia 
rakennusmateriaaleja, oli kilpailukykyinen, 
edistäen maaseudun työllistämis- ja 
liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia. Lisäksi 
ekologista rakentamista ja kestäviä yhteisöjä 
koskevaa kansallista verkostoa vahvistettiin. 

Toteutusajankohta 

Tämä hanke kesti 2010-2012, toiminta jatkuu. 

Sijainti 

Luopioisen kylä, Pälkäne, Suomi. 

Rahoitus 

Kokonaisbudjetti 98 000 €, jonka rahoitus oli 
pääasiassa Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston LEADER-toimintalinjalta. 

Yksilön ja yhteisön osallistuminen 

Luomura Ry tarjoaa puolueetonta tietoa 
luonnonmukaisesta, ekologisesta ja terveellisestä 
rakentamisesta. Tavoitteena on edistää asumisen 
kokonaisvaltaista ajattelutapaa rakentamisen, 
ympäristövaikutusten sekä väestön fyysisen ja 
henkisen hyvinvoinnin kannalta. Pitkän aikavälin 
työ korostaa yksilöllisten ja luonnollisten 
rakenteiden rakentamista ja tukemista. 

Luomuran projekti "Terve House - Ekologisen 
rakentamisen ja asuntotuotannon mallit" keräsi 
todistusaineistoa ja asiantuntemusta 
luonnonmukaisesta ja terveellisestä 
rakentamisesta internet-tietokantaan, joka on 
avoinna yleisölle maksutta. Tämä dokumentoitu 
tieto noin 40 jo rakennetusta omakotitalosta 
terveinä ja luonnollisina rakennusratkaisuina 
keräsi asiantuntemusta ja ideoita muualta 
maailmasta ja kehitti mallitalon, TerveTalo -
konseptin, tavallisille kodin rakentajille.  

Hankkeen aikana asiantuntijat auttoivat 
selvittämään, miten yhteisöt voivat toimia 
pienemmillä infrastruktuureilla, erityisesti 
maaseutualueilla. Peruspalvelujen lisäksi 
maaseudun asuinalueet voisivat huolehtia 
teknisten verkkojen rakentamisesta ja 
ylläpidosta, energiantuotannosta sekä hoiva- ja 
hyvinvointipalveluista. 

Hankkeen aikana järjestettiin 11 työpajaa. 
Aineistoihin sisältyi ekologisia 
rakentamismenetelmiä ja yhteisöllisiä asuntoja. 
Lisäksi kaksi seminaaria järjestettiin yhdessä 
kansallisen kestävän rakennusnäyttelyn kanssa. 
Tällä tapahtumalla on muutamia tuhansia 
kävijöitä ja noin 100 näytteilleasettajaa, 
maailman suurimmista yrityksistä pieniin 
järjestöihin. 

Varsinaisen projektin ulkopuolella Luopioisissa 
rakennettiin mallitalo TerveTalo-konseptilla, Villa 
Marjala. Talon rakennutti yhdistyksen 
toiminnanjohtaja Mikko Tuononen omalla 
kustannuksellaan. Rakennusprosessi itsessään oli 
hyvin dokumentoitu projektin tarkoituksiin. 

Tulokset 

Hankkeen tuloksia voidaan käyttää arkkitehtien, 
rakentajien jne. tukemiseen, jotta voitaisiin 
arvioida rakennusaineiden käytön minimointia, 
edistää luonnonmukaisten, paikallisten ja 
sekundaaristen materiaalien käyttöä ja 
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kierrätystä sekä parantaa energiatehokkuutta 
rakennuksen rakentamisessa 
ympäristöystävällisellä tavalla. 

Kerätty tieto palvelee paitsi ekologisen 
rakentamisen harrastajia myös "tavallisia" 
rakentajia ja kehittäjiä, jotka haluavat saada 
ideoita. Tietoa ratkaisuvaihtoehdoista on helposti 
saatavilla, rakentajat voivat valita ne, jotka 
sopivat parhaiten. Ne edellyttävät ekologisempia 
ja turvallisempia rakennusmateriaaleja, jotka 
edistävät markkinoiden kasvua. 

Hankkeen tavoitteena on levittää käytännön 
rakennustoiminnan tuloksia mahdollisimman 
laajalle. Projektin aikana rakennetulla 
tietokannalla on keskimäärin 200 kävijää 
päivässä. Lisäksi tietoa jaetaan myös erilaisissa 
työpajoissa, kokouksissa, seminaareissa sekä 
Luomuran TerveTalo -lehdessä. Esimerkiksi 
savirakentamisen työpajaan ja ilmaisseminaariin 
osallistui noin sata ihmistä. Kiinnostus 
luonnonmukaiseen ja ekologiseen rakentamiseen 
kasvaa jatkuvasti. 

 

Yhteystiedot  

Yhteyshenkilö: Mikko Tuononen  
Sähköposti: keskus@luomura.com  
www.luomura.com 
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Hyvinvointia, työtä ja toimeentuloa 
luonnosta 

Käytännön esimerkki, Urjalan 4H -yhdistys, 
Suomi. 

Kategoria 

● Sosiaalinen ja puutarhanhoidollinen terapia - 
luonnonmukainen puutarhanhoito, vihreä 
harjoittelu, mindfulness jne. 
● Maatalouden aloitteet - hoivamaatilat, 
yhteisöllinen maanviljely, maataloustuotanto, 
paikalliset elintarvikkeet ja lähiruoka jne. 
● Koulutus ja harjoittelu – kestävä maankäyttö. 
● Yrittäjyys – maatalous, puutarhatalous, 
kestävät esimerkit. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Kyseessä on 2,5-vuotinen käytännöllinen hanke, 
joka edistää luonnollisten raaka-aineiden, 
luonnonvaraisten elintarvikkeiden ja kestävän 
elämäntavan mahdollisuuksia henkilökohtaisen 
hyvinvoinnin, työllisyyden ja tulojen lähteenä. 
Kohderyhmänä ovat Urjalan kunnan maaseudun 
asukkaat keskittyen maaseudun nuorisoon ja 
ihmisiin, joilla on vähemmän mahdollisuuksia. 

Toteutusajankohta  
1. 4. 6.-31.12.2018 

Sijainti 

Urjala, Suomi 

Rahoitus  

Kokonaisbudjetti 50 311 €, jonka rahoitus on 
pääasiassa Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston LEADER-toimintalinjalta. 

Hankkeen kuvaus 

Tämä on koulutushanke, jonka keskeiset 
työskentelymenetelmät ovat käytännöllisiä 
lyhytkursseja, jotka keskittyvät eri aiheisiin sekä 
avoimen kurssimateriaalin jakaminen kaikille 
kiinnostuneille. Kurssit ovat ilmaisia osallistujille, 
joten ne ovat erityisen houkuttelevia työttömille, 
nuorille ja vammaisille maaseudun asukkaille. 
Edellä lueteltujen ryhmien odotetaan hyötyvän 
eniten hankkeen aikana jaetuista tiedoista. 

Esimerkiksi ohjelmaan sisällytetään seuraavat 
lyhytkurssit:  
• luonnonvaraisten yrttien kerääminen ja 
käsitteleminen sekä myytävien luonnonvaraisten 
marjojen kerääminen ja käsittely,  
• mehiläishoito ja hunajantuotanto,  
• kalanpyynti ja kalojen kaupallinen 
hyödyntäminen,  
• pienimuotoinen eläintuotanto (erityisesti kana / 
munat),  
• metsästys  
• ruoan hygienia,  
• sienten puhdistaminen ja säilöminen,  
• luonnonmateriaaleista valmistetut perinteiset 
käsityöt (kaarna, paju, juurien ja harjojen puu, 
villa, kivet, oksat),  
• hyönteisten jalostus elintarvikkeiksi,  
• luontomatkailu ja eräretket,  
• kankaanvärjäys kasviväreillä,  
• myytävien puutuotteiden tuotanto 
(hirsirakennukset, jätkänkynttilät, perinteiset 
puulelut jne.) 

Hankkeen tavoitteet ovat:  
• auttaa hankkeen kohderyhmää näkemään 
elinkeinotoiminnan mahdollisuuksia omassa 
ympäristössään  
• lisätä tietoisuutta terveen elämän ja 
luonnollisen hyvinvoinnin myönteisistä 
vaikutuksista  
• tarjota tietoa, taitoja ja innostusta 
luonnonmukaisten ainesosien hyödyntämiseen ja 
siten mahdollisuuksia työllistyä esim. 
yritystoiminnan kautta  
• saada eri ihmisiä toimimaan yhteistyössä ja 
luomaan uusia yhteistyökumppanuuksia ja 
mahdollisuuksia yhteistyöhön  
• innostaa yhteistyötoimintaa ja muuta tuottavaa 
yhteistyötä  
• saada ihmiset yhteen ja oppimaan uusia taitoja  
• antaa lapsille ja nuorille tietoa luontoon 
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liittyvistä asioista ja vahvistaa siten heidän 
suhdettaan luontoon ja kotiseutuunsa. 

Hankkeen viimeisessä vaiheessa kaikki osallistujat 
kutsutaan päätösseminaariin, jonka tarkoituksena 
on innostaa yksittäisiä henkilöitä ylläpitämään 
yhteisiä tapaamisia rakentaakseen tuottavia ja 
työllistäviä kumppanuuksia muiden osallistujien 
kanssa. Urjala 4H -yhdistys seuraa projektiin 
osallistuneita myös hankkeen päättymisen 
jälkeen arvioidakseen toiminnan pitkän aikavälin 
vaikutuksia.

 

 

Yhteystiedot 

Yhteyshenkilö: Simo Närvänen  
Puh:  +358 40 737 9885  
Sähköposti:  simo.narvanen@4h.fi 

  

mailto:simo.narvanen@4h.fi
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Koriyhteisö 

Käytännön esimerkki Future Near Home Society, 
Unkari. 

Kategoria 

• Maatalouden aloitteet - hoivamaatilat, 
yhteisöllinen maanviljely, maataloustuotanto, 
paikalliset elintarvikkeet ja lähiruoka jne. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Arvion mukaan Nyíregyházassa kulutetuista 
elintarvikkeista 90% ei ole paikallisia. Tämän 
seurauksena vuosittain kulutetaan 38 miljardia € 
ruuan hankkimiseen kaupungin ulkopuolelta. 
Tämä yhteisöaloite yrittää muuttaa tilannetta 
luomalla lyhyen elintarvikeketjun. 

Toteutusajankohta  

Kori -yhteisöhanke alkoi vuonna 2013 6 
kuukauden valmistelutoiminnan jälkeen. 

Sijainti 

Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Beregin lääni, 
Unkari. 

Rahoitus 

Hanke alkoi lahjoituksilla. Tätä seurasi muutamia 
pieniä avustuksia, jotka turvaavat operatiivisen 
toiminnan ja tilat markkinapäiville. Viikoittaiset 
toiminnot on järjestetty yli kolme vuotta 
paikallisten tuottajien ja kuluttajien kesken. 
Tuottajat tukevat projektitoimintaa, mutta se ei 
ole vielä itsenäinen aloite. 

Yhteisön osallistuminen 

Future Near Home -yhteisön työ koostuu 
vapaaehtoisesta kaupallisesta- ja 
maataloustoiminnasta. Paikalliset tuottajat ovat 
yhteydessä paikallisiin kuluttajiin. Paikallisen 
talouden kehittämiseksi on luotu yhteinen 
verkkoalusta ja sovittu viikoittainen 

markkinapäivä. Koriohjelma on tuottajien ja 
kuluttajien välinen välittäjä. Viranomaiset eivät 
tiedä, mitä tehdä tälle järjestelmälle, koska se on 
sääntelemätöntä aluetta. 

Tulokset 

Hankkeella pyritään luomaan perusta 
yhteisölähtöiselle paikallistaloudelliselle 
käyttöjärjestelmälle. Tämä on eräänlaista 
yhteisön tukemaa maataloutta. Ensimmäiset 
kolme vuotta kuluivat toiminnan perustamiseen 
ja kunnossapitoon. 

Yhteisö on toiminut nyt yli kolme vuotta ja 
mukana on paljon vapaaehtoisia. Sitä pyydetään 
usein myös jakamaan kokemuksiaan muiden 
kaupunkien ihmisten kanssa, jotka haluavat tehdä 
jotain samanlaista omassa yhteisössään. 

Tärkeimmät tulokset ovat: logistiikkajärjestelmien 
kehittäminen, vapaaehtoisten järjestäminen ja 
ihmissuhteiden parantaminen, tuottajien 
itsetunnon vahvistaminen ja luottamuksen 
saaminen, verkkokaupan kehittäminen ja 
vierailujen järjestäminen maatiloille. 

Viikoittaisen elintarvikkeiden myynnin lisäksi on 
otettu käyttöön uusia joukkorahoitusvälineitä. He 
ovat luoneet "Kultamuna yrityksen", joka 
myöntää investointitukia viljelijöille. Uuden 
munatuotantorakennuksen 
rakentamiskustannukset maksavat asiakkaat 
etukäteen. He saavat takaisin investointinsa 
vihanneksina ja munina tukemaltaan 
maanviljelijältä. Ensimmäisten kahden viikon 
kuluessa 25 prosenttia vaadituista varoista oli jo 
saatu kerättyä. 

Toimintaan osallistuneen tarina 

Yksi tuottajista huomasi, että hän voi säästää 
aikaa liittymällä koriyhteisöön perinteisen 
torimyynnin sijaan. Hän suunnitteli koko 
tuotantonsa paikallisen yhteisön kuluttajien 
tarpeiden mukaan. 

 

Yhteystiedot  

 
Future Near Home Society (Helyben a Jövőnk 
Egyesület) 
Puh:  +36-20-4450001   
www.nyiregyhazikosar.hu 
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Olkipaalirakentaminen – energia- ja 
ympäristörahasto 

Käytännön esimerkki, Future Near Home Society, 
Unkari. 

Kategoria 

● Sosiaalinen ja puutarhanhoidollinen terapia - 
luonnonmukainen puutarhanhoito, vihreä 
harjoittelu, mindfulness jne. 
● Yhteisöhankkeet - Elävät kylät, ekologiset kylät 
jne. 
●Koulutus ja harjoittelu – kestävä maankäyttö. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Olkipaalirakentamisessa käytetään 
ympäristöystävällistä teknologiaa vihreästä 
rakennusteollisuudesta. Rakennus edistää 
yhteisön yhteenkuuluvuutta. 

Toteutusajankohta 

Unkarin ensimmäinen olkirakennus rakennettiin 
vuonna 2002. Vuoteen 2012 asti rakennettiin vain 
kaksi tai kolme taloa vuodessa. Myöhemmin 
intensiivisen opetuskampanjan tuloksena uusien 
olkitalojen lukumäärä kasvoi 15: een. Olkitalojen 
tulevaisuus näyttää vahvalta sillä tällä hetkellä 
odotuslistalla on 550 henkilöä, jotka haluavat 
rakentaa oljista. 

Sijainti 
Unkarissa, itse organisaatio sijaitsee Nyíregyháza. 

Rahoitus 

Organisaatio käyttää sekä kotimaisia että EU: n 
avustuksia hankkeiden käynnistämiseen ja 
toteuttamiseen. Järjestö haluaa kuitenkin olla 
itsenäinen ja kestävä, joka ei ole riippuvainen 
rahoituksesta. 

Yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa 

He työskentelevät useiden muiden 
organisaatioiden kanssa, lähinnä sosiaalialalla, 
mutta mukana on myös vihreitä 
kansalaisjärjestöjä ja kunta-alueita. Aluksi teimme 
yhteistyötä puhumalla ihmisten kanssa 
oljenrakentamiseen liittyvistä kysymyksistä. 
Myöhemmin aloimme käsitellä myös näkökohtia, 
jotka olivat tärkeitä yhteistyökumppaneillemme, 
jotta ne sitoutuivat toimintaamme. Tästä syystä 
saavutimme paljon suuremman halukkuuden 
yhteistyön tekemiseen. Nyt työskentelemme 
Unkarin köyhyyden vastaisen verkoston kanssa, 
joka kokoaa yhteen ison joukon järjestöjä. 

Tulokset 

Vaikka tämä järjestö on pieni 
maaseutuorganisaatio, heillä on tällä hetkellä 
kolmanneksi suurin kannattajajoukko 
Facebookissa Unkarissa toimivien 
ympäristöjärjestöjen keskuudessa, ja kannattajat 
osoittavat kiinnostusta keskittyä kestävään 
asumiseen. 

Asuminen on perustarve Maslowin 
tarvepyramidin pohjalla, ja monet ihmiset ovat 
kiinnostuneita asuntotarpeidensa ratkaisemista 
monien mahdollisuuksien olkirakennuksilla. He 
ovat toimittaneet oppaan, jolla tuetaan 
olkipaalirakentamisen kehittämistä ja 
rakentamista. Opas on vapaasti ladattavissa ja 
käytettävissä. Tämä opas on lisännyt innostusta ja 
yhteiskunnan tukea. 

Toimintaan osallistuneen tarina 

Yksi säätiön jäsenistä on auttanut muokkaamaan 
asenteita monien vuosien ajan, ja hän on pitänyt 
useita esityksiä olkirakennusten arkkitehtuurista. 
Kun hän perusti perheensä, ei ollut epäselvyyttä 
että hän rakentaisi olkitalon. Nykyään hän 
käyttää omaa kokemustaan neuvoessaan muita ja 
on tullut maan arvostetuimmaksi 
olkipaalirakentamisasiantuntijaksi. Näiden 
neuvontavierailujen aikana hän on saanut vielä 
paljon enemmän kokemusta, mikä vahvistaa 
hänen asiantuntemustaan. 

Yhteystiedot 

Yhteyshenkilö:  László Zalatnay  
Puh:  +36-30-5658049, zalatnaylaszlo@gmail.com  
www.energiaeskornyezet.hu 

http://www.energiaeskornyezet.hu/
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Krishna laakso 

Käytännön esimerkki, Unkari 

Kategoria 

• Yhteisöhankkeet - Elävät kylät, ekologiset kylät 
jne. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Krishnan laakso perustettiin vastaukseksi siihen, 
että meillä kaikilla on vastuu sosiaalisista 
ongelmista. Tämä hanke koskee kyläyhteisöä, 
joka pystyy käsittelemään tämän päivän 
globalisaation ongelmia. Tilanteen korjaamiseksi 
tarvitaan ratkaisu, ihmisten on otettava vastuu 
itsestään. Erinomainen vaihtoehto on luoda 
omavarainen maatalousyhteisö, jossa ihmiset 
hyödyntävät luonnon ja ympäristön tarjoamat 
mahdollisuudet, jotta he voivat elää terveellistä, 
ympäristöllisesti ja sosiaalisesti vastuullista 
elämää. 

Toteutusajankohta 

Krishnan laakso perustettiin vuonna 1993 osana 
unkarilaisen Krishna-tietoisen uskomusyhteisön 
(MKTHK) ja Somogyvámosin kansainvälisen 
krishna-tietoisuuden järjestön (ISKCON) 
ensisijaista ohjelmaa. Nykyään he viljelevät 275 
hehtaaria. Yhteisö koostuu lähetyssaarnaajista 
(noin 150), vapaaehtoisista ja kannattajista. 

Sijainti  

Somogyvámos kylä, Somogy county, Unkari. 

Rahoitus 

Rahoitus on peräisin omavaraistoiminnoista ja 
varainkeruusta, johon sisältyy mm. 
matkailupalvelut. 

Yhteisön osallistuminen 

Yhteisö koostuu lähetyssaarnaajista (noin 150), 
vapaaehtoisista ja kannattajista. He yhdistävät 
työn ja hengellisen elämän. Vapaaehtoiset ja 
lähetyssaarnaajat tarjoavat työpanoksensa kirkon 
hyväksi, joten kirkko huolehtii ja tukee heitä. 
Lähinnä he toimivat omavaraismaataloudessa. 

Tulokset 

Krishna laakso ei ole kytketty kansalliseen 
sähköverkkoon vaan talojen ja toimistojen 
käyttämän sähkön tuottavat aurinkopaneelit ja 
tuulimyllyt. 

Yhteisön vesihuolto on järjestetty talojen läheltä 
yhteisellä 330-metriä syvällä kaivolla. Likavesien 
käsittely tapahtuu ilman kemikaaleja tai energiaa. 
Kotitaloudet käyttävät ympäristöystävällisiä 
pesuaineita, kuten etikkahappoa ja soodaa. 

Yhteisöllä on luonnonmukainen puutarha, joka 
tarjoaa vihanneksia ja hedelmiä kirkolle ja 
kotitalouksille. Tuotanto ja tuotteiden varastointi 
ovat tärkeitä. 

Vuonna 2008 he rakensivat 150 neliömetrin 
kellarin varastointiin, mikä osaltaan edistää 
merkittävästi talvikuukausista selviytymistä. 
Tavanomaisia säilytys- ja säilöntämenetelmiä 
käytetään ja myös kuivatusta ilman muita 
säilöntäaineita. 

Lasten koulutuksesta huolehtivat Krishna laakson 
opettajat. Valtioneuvosto virallisti paikallisen 
koulun vuonna 2009. Kansallisen 
opetussuunnitelman lisäksi oppilaat oppivat 
vedetiedettä, luonnonmukaista puutarhanhoitoa, 
omavaraisuutta, ekologista elämäntapaa, 
draama, musiikkia, taidetta, käsitöitä ja paljon 
muuta. Lapset keräävät yrttejä ja valmistavat 
hilloa niistä. Heitä opetetaan arvostamaan 
luontoa, eläimiä ja ihmisiä aarteina jotka kaikki 
kuuluvat Jumala Krishnalle. 

Toimintaan osallistuneen tarina 

Krishnan laaksoa voidaan pitää hyvänä 
esimerkkinä monella tavalla, vaikka uskonnollisen 
organisaationsa vuoksi uskotaan olevan hyvin 
toimiva. Jos joku haluaa nähdä hyvin toimivat 
yhteisölliset järjestelmät, on ehdottomasti 
suositeltavaa käydä tutustumassa heidän 
toimintaansa. 
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Lisäksi samalla voi oppia paljon ekologisista 
periaatteista, mukaan lukien eläinten (härät) 
kanssa tehdystä maanmuokkauksesta, jossa he 
saavuttivat erinomaisia tuloksia. Ne voivat tarjota 
arvokasta kokemusta omavaraisuutta 
tavoitteleville yhteisöille. 

Yhteisön näkökulmasta on tärkeää mainita, että 
he ovat todellakin kyenneet luomaan hymyilevän 
kulttuurin, joka ei ole näennäistä vaan itse asiassa 
siellä elävien ihmisten sisäisen rauhan 
visualisointia ja yhteisön jäsenten hymyjen kautta 
heijastuu rauha koko paikkaan. 

 

Yhteystiedot  

Yhteyshenkilö: Pártha Prabhu  
Sähköposti: pd@1108.cc  
http://krisnavolgy.hu/ 
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Osuuskunta ”Agricola Calafata” 

Käytännön esimerkki Calafata, Italia. 

Kategoria 

● Sosiaalinen ja puutarhanhoidollinen terapia - 
luonnonmukainen puutarhanhoito, vihreä 
harjoittelu, mindfulness jne. 
● Maatalouden aloitteet - hoivamaatilat, 
yhteisöllinen maanviljely, maataloustuotanto, 
paikalliset elintarvikkeet ja lähiruoka jne. 
● Koulutus ja harjoittelu – kestävä maankäyttö. 
● Yrittäjyys – maatalous, puutarhatalous, 
kestävät esimerkit. 

Toiminnan lyhyt esittely 
Agricola Calafata on sosiaalinen 
maatalousosuuskunta. Pääasiallisiin toimiin 
kuuluvat viininviljely, oliiviöljyn tuotanto ja 
mehiläistenhoito. Tärkeimmät tavoitteet ovat 
maan säilyttäminen viljelyssä ja heikommassa 
asemassa olevien ihmisten kuntouttaminen 
sosiaalisen osallisuuden kautta. 

Toteutusajankohta 
Osuuskunta aloitti vuonna 2011 Euroopan 
sosiaalirahaston varojen ja erityisesti Esprit -
hankkeen ansiosta. Vuoden 2011 jälkeen on ollut 
lukuisia muita hankkeita. Suurin osa niistä on 
ollut tarkoitettu heikossa asemassa olevien 
ihmisten osallistamiseen ja kouluttamiseen. 

Tulevaisuuden tavoitteena Calafata haluaa 
rakentaa kumppanuuksia Lucca-alueen kuntien 
kanssa ja tavoitteena on luoda vammaisten 
työllistämishankkeita (alueellinen 
toimenpideohjelma - ESR). Tulevaisuudessa 
Calafata pyrkii työllistämään 3-4 käyttäjää, jotka 
ovat tällä hetkellä vapaaehtoisia projektissa ja 
saavat ASA: n (paikallisen terveydenhuollon 
yksikön) ansiotyön apurahaa. 

Sijainti 

Calafata sijaitsee Toscanan maaseudulla lähellä 
Luccaa. 

Rahoitus  
Calafata loi monia sosiaalisia 
maatalousprojekteja. Näitä hankkeita tukivat 
kolme ESR-rahastoa, yksityiset säätiöt, 
paikallispankit ja Caritas. 

Yksilön ja yhteisön osallistuminen 

Työskentelemme sellaisten käyttäjien kanssa, 
jotka ovat: alkoholisteja ja huumeiden 
väärinkäyttäjiä, vankeja ja entisiä vankeja, 
työttömiä, maahanmuuttajia, pakolaisia, 
mielenterveysongelmaisia tai fyysisesti 
vammaisia. Maataloustuotanto toteutetaan maa-
alueilla, jotka ovat vaarassa joutua hylätyiksi; 
osuuskunta on myös sertifioitu 
luonnonmukaiseksi ja biodynaamiseksi. 

Tulokset 
Käyttäjät tulevat tavallisesti sosiaalihuollon 
kautta tai ovat entisiä rikoksentekijöitä. 
Maataloustyö on näille ihmisille "toinen 
mahdollisuus" tehdä työtä ja olla sosiaalisesti 
mukana. Osuuskunta ei tue sosiaalisen avustajan 
käyttöä työskentelyn aikana. Kuitenkin on 
olemassa sisäinen resurssi, joka toimii välittäjänä 
sosiaalipalvelujen kanssa ja raportoi jokaisen 
käyttäjän havaittavasta edistyksestä ja / tai 
ongelmista. 

Toimintaan osallistuneen tarina 
Kolmen vuoden ajan Calafatassa työskenteli 
kolme pakolaista, jotka olivat tulleet Ghanasta, 
Nigeriasta ja Burkina Fasosta. He saapuivat 
Italiaan vuonna 2011, ja heidät otettiin käyttöön 
yhteistyökumppaneille, jotka toivoivat pakolaisia 
Calafataan. Näillä kolmella pojalla oli kokemusta 
maataloudesta, koska maissaan he viljelivät 
maata toimeentulonsa puolesta. Calafatassa he 
alkoivat työskennellä tuetusti, mutta nyt heidät 
on palkattu yhteistyökumppaneiksi. Nykyään he 
ovat erikoistuneet viininviljelyyn, puhtaasti 
paikalliseen tuotantoon, ja heidän työnsä 
ansiosta he voivat auttaa heidän perheitään, 
jotka edelleen asuvat lähtömaissaan. 

Yhteystiedot 

Puh:  0583 430939  
Sähköposti: info@calafata.it  
http://www.calafata.it/ 

http://www.calafata.it/
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BioColombini luomumaatila 

Käytännön esimerkki, Italia. 

Kategoria 
● Sosiaalinen ja puutarhanhoidollinen terapia - 
luonnonmukainen puutarhanhoito, vihreä 
harjoittelu, mindfulness jne. 
● Maatalouden aloitteet - hoivamaatilat, 
yhteisöllinen maanviljely, maataloustuotanto, 
paikalliset elintarvikkeet ja lähiruoka jne. 
● Koulutus ja harjoittelu – kestävä maankäyttö. 
● Yrittäjyys – maatalous, puutarhatalous, 
kestävät esimerkit. 

Toiminnan lyhyt esittely 
BioColombini on vihanneksia ja hedelmiä 
tuottava sosiaalinen luomumaatila. Tilalla on 
vuosien varrella sosiaalipalvelujen, laitosten ja 
muiden paikallisten palvelujen avulla käynnistetty 
sosiaalista osallisuutta ja puutarhahoitoa 
koskevia hankkeita sosiaalisesti heikossa 
asemassa oleville ihmisille (esim. fyysisen 
vamman, mielenterveyshäiriön, 
huumeriippuvuuden tai rikostaustan vuoksi). 

Toteutusajankohta 
BioColombini oli sosiaalialan hankkeiden 
edelläkävijä. Itse asiassa se alkoi työskennellä 
hoivamaatalouden parissa ennen kuin sosiaalinen 
maatalous tunnistettiin muodollisesti. Nykyiset 
hankkeet ovat muuttumassa ja viranomaiset ovat 
yhä enemmän kiinnittäneet huomiota ja 
tunnustaneet yhteisöt. Tämä johtuu osittain 
italian sosiaalisen maatalouden lainsäädännöstä. 

Sijainti 
BioColombini sijaitsee Crespinassa Toscanassa 
Valdera-alueella. 

Valdera-alue on tunnettu vahvasta sosiaalisen 
viljelyn toiminnasta, joka on johtanut "sosiaalisen 
viljelypöydän" kehittämisen, jossa sidosryhmät 
(maatilat, sosiaalipalvelut, paikallisviranomaiset 
jne.) toimivat yhdessä sosiaalisen viljelytoiminnan 
edistämiseksi ja toimintaan osallistuvien tilojen, 
osuuskuntien, yhdistysten ja palveluiden määrän 
lisäämiseksi. 

Hankerahoitus  
Maatila saa alueellisia varoja Giovanisì-
hankkeesta (työllistämistuki 500 euroa 
kuukaudessa 32-38 tuntia viikossa) 

Yksilön osallistuminen 
Käyttäjät ovat henkilöitä, jotka ovat sosiaalisesti 
muita heikommassa asemassa fyysisen vamman, 
mielenterveyshäiriön, huume- tai 
alkoholiriippuvuuden tai rikostaustan vuoksi. 
BioColombini on lähes kaksikymmentä vuotta 
toiminut luomumaatila. Se tuottaa vihanneksia 
sekä kasvihuoneissa että pelloilla. He palauttavat 
ja uudistavat vanhoja maataloustekniikoita. 

Tulokset 
Ortoterapiahankkeet ja sosiaalinen maatalous 
yleensä antavat käyttäjille mahdollisuuden 
täyttää sekä henkilökohtaisia että ammattimaisia 
tarpeita. Tämä tarjoaa myös 
kasvumahdollisuuden tilalle. Tässä mielessä 
sosiaalinen viljely tuottaa hyvinvointia yhteisölle 
uusien työpaikkojen luomisen ja vaihtoehtoisten 
kuntoutusmenetelmien avulla. Näin 
maataloustoiminta on terapeuttista ja tukee 
paikallista taloutta ja paikallisen alueen kehitystä. 

Toimintaan osallistuneen tarina 
X kärsi vakavaa masennusta nuoruudesta alkaen. 
Hän aloitti BioColombinin kanssa. Hankkeen 
päätyttyä hänet palkattiin tilalla ja hän on 
työskennellyt siellä siitä alkaen, nyt jo 15 vuotta. 
Vaikka hän oli alussa vihainen ja turhautunut, hän 
sai merkittäviä hyötyjä siitä että hän oli osa 
tiimiä, hänellä oli erityisiä velvollisuuksia ja 
työskenteli ulkona ja oli yhteydessä luontoon. 
Tällä hetkellä hän on yhä sosiaalisten 
tukipalveluiden piirissä mutta on kehittynyt 
merkittävästi ja hoitaa vastuullisia tehtäviä, kuten 
yksityishenkilöiden ja kauppojen tilausten 
hallintaa. 

Yhteystiedot Puh: 050 634239,  
info@biocolombini.it 
www.biocolombini.com 

mailto:info@biocolombini.it
http://www.biocolombini.com/
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Il Giardino di Filippo sosiaali- ja 
urheiluseura  

Käytännön esimerkki, Pisa, Italia. 

Kategoria 

● Sosiaalinen ja puutarhanhoidollinen terapia - 
luonnonmukainen puutarhanhoito, vihreä 
harjoittelu, mindfulness jne. 
● Maatalouden aloitteet - hoivamaatilat, 
yhteisöllinen maanviljely, maataloustuotanto, 
paikalliset elintarvikkeet ja lähiruoka jne. 
● Koulutus ja harjoittelu – kestävä maankäyttö. 

Toiminnan lyhyt esittely 
Tämä on sosiaali- ja urheiluliitto, joka harjoittaa 
sosiaalisen viljelyn hankkeita ja erityisesti 
eläinvälitteistä toimintaa hevosten, aasien, 
koirien ja pieneläineläinten kanssa. Tämän 
yhdistyksen tarkoituksena on tarjota ihmisille 
kasvupaikka eläinten kanssa luonnollisessa 
ympäristössä. 

Toteutusajankohta 
Vuodesta 2008 lähtien yhdistys on tehnyt 
yhteistyötä koulujen (peruskoulun ja lukion), 
perheiden, paikallisten sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestelmien ja sairaaloiden 
kanssa kehittääkseen kasvatus- ja 
kuntoutusterapiaprojekteja eläinten ja kasvien 
kanssa. 

Sijainti 
Yhdistys "Il Giardino di Filippo" sijaitsee 
maaseudulla lähellä Viterboa Lazion alueella. 

Rahoitus  
Sosiaalisen maanviljelyn hankkeita varten järjestö 
ei saa varoja. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä 
sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä yksityisten 
rahoittajien kanssa. 

Yksilön osallistuminen 

Käyttäjät ovat vammaisia ; sekä lapsia että 
aikuisia. Yhdistys noudattaa luonnonmukaisia 
viljelymenetelmiä ja ortoterapia tapahtuu 
synergistisessä puutarhassa. 

Tulokset 
Yhdistyksessä työskentelevä tiimi takaa 
korkeimman ammattitaidon erityisesti 
terapeuttisessa toiminnassa. 

Ryhmä koostuu:  
• psykologi, joka on erikoistunut hevosurheilun 
kuntoutukseen, joka koordinoi ja suunnittelee 
toimintaa sekä valvoo ja viestii eri 
terveyspalveluiden kanssa;  
• avustavien eläinten interventioiden hevosalan 
asiantuntijat;  
• Ammattikouluttaja. 

Yhdistyksen kehittämä toiminta hyödyttää 
käyttäjiä parantamalla heidän elämänlaatuaan ja 
sosiaalista osallisuuttaan. 

Toimintaan osallistuneen tarina 
Puutarha on mahdollistanut useita projekteja, 
kuten "Progetto Filippo: un cavallo per amico", 
joka toteutettiin Roomassa sijaitsevan Umberto I 
-poliklinikan Pediatric Oncology -yksikössä. 
"Giardino di Filippo" luotiin lapsen muistoksi, joka 
kävi säännöllisesti sivustolla. Puutarha 
muistuttaa, että meidän kaikkien pitäisi pyrkiä 
löytämään rohkeutta kohdata elämä 
kokemuksineen. 

 

Yhteystiedot 

Yhteyshenkilö: Chiara de Santis  
Puh. 3475061061  
Sähköposti: chiafi lippo@gmail.com 

  

mailto:lippo@gmail.com
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Perinteiset hedelmät 

Käytännön esimerkki, FRUTRAD, Romania. 

Kategoria 

• Yrittäjyys – maatalous, puutarhatalous, kestävät 
esimerkit. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Hankkeella pyrittiin saavuttamaan kaksi 
päätavoitetta:  
• Vanhojen hedelmäpuulajikkeiden suojelu ja 
lisäarvon esille nostaminen, pitkäaikaisen huollon 
edistäminen.  
• Kasvattaa hedelmäviljelytoiminnan 
kannattavuutta tuottamalla korkealaatuisia 
tuotteita. 

Toteutusajankohta 

Hankkeesta kehitettiin ja toimittiin 1. toukokuuta 
2009 - 30. huhtikuuta 2011. Viime vuosina 
hedelmäprosessointitoiminnoilla on kaikille 
alueen hedelmätarhojen omistajille avoin keittiö, 
joka tarjoaa prosessointi- ja 
markkinointimahdollisuuksia. 

Sijainti 

Odorhei-alue: 23 kuntaa ja 3 kaupunkia, jotka 
yhdistävät 127 asutusaluetta. Alueella on noin 
120 000 asukasta, joista 55 prosenttia asuu 
perinteisillä maaseutualueilla. 

Rahoitus 

FRUTRAD-projektia tuki Norjan taloudellisen 
kasvun ja kestävän kehityksen yhteistyö-ohjelma 
Romaniassa. 

Yhteisön osallistuminen 

Ensimmäisessä vaiheessa hankkeeseen osallistui 
asiantuntijoita ja toteutettiin tutkimus 
perinteisistä hedelmäpuista ja koottiin 
paikallisten lajikkeiden tietokanta. Toisessa 
vaiheessa oli koulutusta maanviljelijöille ja 
naisille, jotka tulivat hedelmäntuotantolaitoksien 
käyttäjiksi. 

Hanke tarjosi myös tuottajille mahdollisuuksia 
ammatilliseen apuun, mainontaan ja 
julkisuuteen. Yhteisön tapahtumia järjestettiin 
paikallisten sidosryhmien osallistamiseksi. 

Hedelmäfestivaali järjestetään joka syksy. 

Hedelmätarhat edistävät perinteisten 
hedelmäpuiden ja paikallisten hedelmälajien 
säilyttämistä. Hedelmiä käsiteltäessä viljelijät 
löysivät uudestaan vanhat terveelliset 
hedelmämehut perheilleen ja potentiaalisille 
asiakkailleen. 

Tulokset  

Hankkeessa on kuusi toisiinsa yhteydessä olevaa 
tulosta:  
1. Tietojen keruu: • Reseptit. • Perinteiset 
säilyttämismenetelmät. • hedelmien mahdolliset 
käyttötavat. 

2. Viljelijöiden koulutus: • 1 vuosi akkreditoitua 
virallista koulutusta. • 28 maanviljelijää - tulevia 
"kouluttajia" yhteisössä. • Ammattikoulutukset 
hedelmien jalostukseen. • 91 naispuolista 
viljelijää - hedelmäprosessointiyksikön tulevia 
käyttäjiä. 

3. Markkinointi ja liiketoimintakonseptien 
kehittäminen: • Markkinointimahdollisuudet. • 
markkinahinnat. • Kuluttajien käyttäytyminen. • 
Kustannukset, tehokkuus. • Teknologiset 
vaatimukset. • Taloudellinen tuki. 

4. Ammatillinen apu: • Pienyritysten 
perustaminen ja toiminta. • Tuki paikallisten 
raaka-aineiden käsittelyyn ja markkinointiin. • 
Tunnistetaan ja tuetaan taloudellisten resurssien 
käyttöä. • Verkostoituminen viljelijöiden kesken. 

5. Yhteisön mobilisointitoimet: • Pienet 
avustukset kolmansien kumppaneiden 
innovatiivisten julkisuustoimien osallistumiselle. • 
Yhteisön tapaamiset 35: n Odorhei-alueen 
kunnassa. • Esitteet, esitteet, tiedotusmateriaalit. 
• Hedelmäfestivaali. • osallistuminen messuille. 
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6. Hedelmäkäsittelylaitoksen perustaminen. 

Toiminnan laajentaminen 

Muutaman vuoden kokemuksen jälkeen toinen 
hedelmäkäsittelylaitos perustettiin toiseen 
Odorhei-kylään, paikalliseen metsäliittoon sekä 
Sekler Fruit -yhdistykseen. Toinen laitos käsittelee 
myös metsämarjoja ja -hedelmiä sekä sieniä. 

Viime aikoina useita 
hedelmäprosessointiyksikköjä on perustettu 
alueelle eri taustoista. Osa niistä alkoi 
paikallishallinnon aloitteesta, toiset yrittäjien. 

 

Yhteystiedot 

Projektin käynnisti Civitas säätiö, nykyisin sitä 
vetää Sekler Fruit järjestö.  
Puh: 0040-266-215-288  
Sähköposti:  office@szgy.ro 
www.szekelygyumolcs.ro, www.szgy.ro 

  

mailto:office@szgy.ro
http://www.szgy.ro/
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LAM-säätiö – maaseudun asukkaiden 
hyväksi 
Käytännön esimerkki, Romania. 

Kategoria 

● Maatalouden aloitteet - hoivamaatilat, 
yhteisöllinen maanviljely, maataloustuotanto, 
paikalliset elintarvikkeet ja lähiruoka jne. 
● Koulutus ja harjoittelu – kestävä maankäyttö. 
● Yrittäjyys – maatalous, puutarhatalous, 
kestävät esimerkit. 

Toiminnan lyhyt esittely 

LAM-säätiö aloitti toimintansa vuonna 1991 
järjestäen käytännönläheistä opetusta 
maanviljelijöille. Säätiöllä oli 2000-luvun alussa 
kolme koulutuskurssia: ammatillinen 
kasvinviljelijä, ammattitaitoinen 
maatalousyrittäjä ja karjankasvattaja. 

Toteutusajankohta 

 LAM-säätiön toiminta ei ole ajallisesti rajoitettu. 
Joka vuosi he järjestävät opetusta, ylläpitävät 
erilaista maataloustoimintaa, tutkimusta ja 
tarjoavat mikrorahoitusta. 

Sijainti  

Toiminta keskittyy sekä kyliin että kaupunkeihin 
seuraavissa Romanian maakunnissa: Harghita, 
Brasov, Mures, Cluj, Bihor. 

Sillä on toimitilat seuraavilla paikkakunnilla: 
Miercurea-Ciucissa, Gheorgheni, Tg. Secuiesc, 
Odorheiu Secuiesc, Brasov, Tg.Mures. 

Rahoitus 

Säätiö on Sveitsin evankelisen kirkon ja Sveitsin 
kehittämis- ja yhteistyöjärjestön perustama 
kansalaisjärjestö. Sveitsin valtio aloitti vuonna 
1996 DEZ: n kautta HEKS: n kumppanin säätiön 
varoja, mikä merkitsi huomattavasti suurempaa 

pääomaa auttamaan lukuisia maatalouden 
työntekijöitä Covasnan maakunnassa. Rahoitus 
perustui pääasiassa uusien yritysten 
perustamiseen, kuten esimerkiksi meijereihin ja 
lihanjalostustehtaisiin, jauhomyllyihin ja 
leipomoihin. Korottomat lainat myönnettiin 
maatalouskoneiden hankinnan rahoittamiseksi. 

Ajan myötä lahjoitukset lopetettiin ja uusia 
rahoituslähteitä tarvittiin. Tämän jälkeen haettiin 
jälleenrahoitusta ensin HEKSilta, sitten muilta 
kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta. Joulukuussa 
2005 LAM-säätiö perusti LAM Microfinance PLC: 
n, jolla oli 205,900 euron osakepääoma. Vuonna 
2005 uusi yritys otti hoidettavakseen 
luottosalkun, jonka arvo oli 2,3 miljoonaa euroa. 

Kahdenkymmenen vuoden toiminnan aikana 
säätiöllä on ollut useita hankkeita, joilla on ollut 
erilaiset taloudelliset mahdollisuudet, kuten EU: n 
varat (Grundtvig, Leonardo, TAMOP jne.). 

Vuodesta 1992 lähtien LAM Micro-Finance on 
myöntänyt lainoja yhteensä 45 miljoonaa dollaria 
(USD). 

Hankkeen tiedot 

Mikro-rahoitusohjelma on kehityslähtöinen, ei-
pankkialan rahoituslaitos, joka tukee pääasiassa 
maaseudun pienyrittäjiä, jotka keskittyvät 
kestävään kehitykseen. Lainat on suunniteltu 
seuraaville toimille: mikroluotot pienille ja 
keskisuurille yrityksille, yksittäisille ja 
perheyrityksille; mikroluotot viljelijöille ja 
mikroluotot yksityisille. 

Koulutusohjelmissa tarjotaan seuraavia 
akkreditoituja kursseja: yrittäjyysosaaminen, 
kilpailukykyinen markkinointi, 
maataloustyöntekijä, karjankasvattaja, 
matkaopas ja maatilamatkailu, tilanhoitaja, 
naisten koulu (räätälöinti), ekologinen 
kasvinviljely. Kaikki nämä kurssit auttavat 
maanviljelijöitä ja maaseudun ihmisiä 
kohtaamaan uusia haasteita ja oppimaan 
kestävää maankäyttöä. 

Tulokset 

Vuodesta 1992 LAM Micro-Finance on antanut 
350 uudelle yritykselle 6000 uutta lainaa, ja 
vuoden 2005 jälkeen vuosittain annetaan noin 
300-350 pientä lainaa. Joka vuosi vuodesta 2005 
lähtien tämä on vähitellen lisännyt 
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valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärää 50: stä 
190: een (2015). 

Säätiö antaa tukea eri tasoilla 
maataloustyöntekijöille tuottamaan ja myymään 
korkealaatuisia tavaroita ja tukee pienimuotoisia 
viljelijöitä maaseutualueilla jotta nämä 
ansaitsisivat kunnolliset tulot. 

Toimintaan osallistuneen tarina 

Neljä nuorta Covasnassa sijaitsevasta kylästä 
osallistui LAM-säätiön tarjoamaan koulutukseen. 
Heillä oli myös tilaisuus osallistua neljän 
kuukauden työharjoitteluun Baijerissa. Nuoret 
miehet oppivat uutta maataloustekniikkaa eri 
Sveitsin alueilla. Tänä aikana heille maksettiin 
heidän työstään, ja kun harjoittelu oli päättynyt, 
heitä pyydettiin työskentelemään Sveitsissä. 

Yhden tai kahden vuoden kuluttua he palasivat 
kotiin useita kokemuksia rikkaampina ja tarpeeksi 
vauraina perustaakseen oman 
maatalousyrityksen. Heille annettiin myös 
maatalouskoneita, joten he palasivat hyödyllisiin 
laitteisiin, jotka ovat valmiita kausiluonteiseen 
kasvatukseen. 

 

Yhteystiedot 

www.lamilieni.ro  
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LIA säätiö ja Friedrich-Wolter säätiö 
vähäosaisille lapsille ja nuorille 

Käytännön esimerkki, Romania. 

Kategoria 

● Sosiaalinen ja puutarhanhoidollinen terapia - 
luonnonmukainen puutarhanhoito, vihreä 
harjoittelu, mindfulness jne. 
● Maatalouden aloitteet - hoivamaatilat, 
yhteisöllinen maanviljely, maataloustuotanto, 
paikalliset elintarvikkeet ja lähiruoka jne. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Säätiön tavoitteena on auttaa ja tukea 
epäedullisessa asemassa olevia lapsia ja nuoria 
etenkin lastenkodeissa asuvia. Sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevat ja erilaisista 
vammoista kärsivät säätiön asumispalveluiden 
piirissä olevat henkilöt saavat käytännön tukea ja 
erityisohjelmia heidän hyvinvointinsa 
edistämiseksi. 

Toteutusajankohta 

Säätiö "L.I.A." (Lókodi Ifjusagi Alapitvany - 
Jugendstiftung Lokod) perustettiin vuoden 1995 
alussa. Lokodin kylässä on alle 100 asukasta. Talot 
on remontoitu, ja niissä on asuntoja perheiden 
asumiseen, neuvontakeskuksiin ja avustettuun 
asumiseen. Vuosien aikana säätiön 
infrastruktuuria on lisätty, maatalousalueita, 
hedelmä- ja vihannesviljelmiä, itsenäisen 
kotieläintuotannon ja hevoseläinten hoitoa 
lisätty. N. 60-70 lasta ja nuorta hyötyvät säätiön 
hankkeista. 

Sijainti  

Lókod (Locodeni) ja Bikafalva (Taureni) kylät, 
joissa LIA-Wolter -verkoston keskus sijaitsee 
Harghita, Romania. 

Rahoitus 

Kun kaksi saksalaista opiskelijaa vieraili alueella, 
he päättivät pysyä ja auttaa parantamaan lasten 
elinoloja. He ovat löytäneet sponsoreita ja 
lahjoituksia heidän työnsä tukemiseksi. Säätiön 
perheasuntoja hoidetaan yhteistyössä 
lastensuojelupalvelun kanssa. Valtio kattaa 
sijaisperheiden kustannukset. Nuoret valmistavat 
ja myyvät tuotteita myös keskuksessa. 

Yksilön osallistuminen 

Erityiskoulu lapsille, joilla on käyttäytymis- ja 
mielenterveysongelmia, sijaitsee noin 15 
kilometrin päässä Lokodista. Säätiö huolehtii 
näistä lapsista, jotta he eivät joudu asumaan 
valtion lastenkodeissa. 

Nuoret osallistuvat valtion erityis-ammatilliseen 
kouluun. Lukukauden aikana he tulevat Lokodiin 
kahden viikon ajan. Täällä he voivat hankkia 
erilaisia taitoja, kuten: 

• Maatalous ja puutarhanhoito • Rakentaminen / 
käsityötuotteiden valmistus • Kaasu- ja 
vesiasennukset • Ompelu ja kudonta • Savi ja 
puutyö. 

Vuodesta 2009 puheterapia on myös ollut osa 
Lokodin toimintaa. 

Bikafalvan kylässä on joitain rakennuksia, jotka 
tarjoavat tilaa toimistolle ja työpajoille. Täällä 
nuoret mielenterveysongelmaiset naiset oppivat 
kirjoittamaan ja hankkimaan uusia taitoja työhön: 
puusepäntyöt, kudonta ja kynttilänvalmistus. 
Vierailijat voivat ostaa tuotteita; tämä tekee 
heistä erittäin ylpeitä ja antaa heille 
itseluottamusta. 

Sosiaalityöntekijät ja asiantuntijat auttavat näitä 
nuoria työterapiassa, eläintenhoidossa ja 
maataloudessa pystyäkseen kehittymään kohti 
itsenäistä elämää. 

Toinen talo, joka on ollut säätiölle yli kymmenen 
vuotta, löytyy Odorheiu Secuiesc -kaupungista. 
Tämä talo tarjoaa kodin nuorille, jotka ovat 
asuneet valtion orpokodeissa ja joilla ei ole 
minkäänlaista paikkaa mennä, kun he kasvavat. 
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Tulokset 

Yli kymmenen vuoden ajan lukuisia nuoria on 
auttanut yksi tai useampi säätiön käynnissä 
olevista hankkeista. Ne lapset tai nuoret, joita 
pidettiin vammaisina ja jotka ovat osallistuneet 
säätiön ohjelmiin, ovat nähneet terveydellisiä 
muutoksia fyysisesti ja henkisesti. 

Toimintaan osallistuneen tarina 

Odorheiun talossa on yhdeksän nuorta. He 
työskentelevät ja jakavat talon kustannukset. 
Jotkut talon asukkaista ovat nyt integroineet 
laajempaan yhteisöön ja saaneet omat 
itsenäisyytensä omassa kodissaan. 

 

Yhteystiedot 

Puh:  +40 722252649 
Sähköposti: info@lia-rumaenienhilfe.de  
www.lia-rumaeneinhilfe.de;  www.lokod.de 

  

http://www.lokod.de/
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Alter Nativa, kansalaisjärjestö 

Käytännön esimerkki, Slovakia. 

Kategoria 

● Maatalouden aloitteet - hoivamaatilat, 
yhteisöllinen maanviljely, maataloustuotanto, 
paikalliset elintarvikkeet ja lähiruoka jne. 
● Yhteisöhankkeet - Elävät kylät, ekologiset kylät 
jne. 
● Viljely - kestävät menetelmät. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Tämä projekti tarkastelee testausideoita, jotta 
näkee, mikä toimii ja mikä ei toimi eko-
kyläasetelmassa. Asiat, joita kokeilimme, 
sisälsivät; yhteisön viljely, mehiläistenhoito, 
kotieläinjalostus ja historiallisten 
hedelmätarhojen restaurointi. 

Toteutusajankohta 

Alter Nativa on vuonna 2002 perustettu julkinen 
järjestö. Vuonna 2004 Alter Nativa muutti 
Brdárkaan ja perusti pienen osuuskunnan 
nimeltä; "Brdárkan yhteisö". Näiden vuosien 
aikana on toteutettu pieniä kestäviä hankkeita, 
mukaan lukien: eko-asuntohankkeita, 
luonnonmukaista elintarviketuotantoa ja 
käsitöitä. Nämä hankkeet jatkuvat ja meillä on 
suunnitelmia jatkokehitykselle. 

Sijainti 

Yhteisö sijaitsee Kaakkois-Slovakiassa Brdárkassa, 
joka on pieni, syrjäinen kylä, jota ympäröivät 
villieläimet ja luonto, ja joka on perinteisesti 
hedelmää tuottava alue. Tämä kylä sijaitsee 

Rožňovan vuoristoalueella Košicessa (Itä-
Slovakia). Tällä alueella on myös korkea 
työttömyysaste. 

Rahoitus 

Tärkein tulonlähde on Euroopan 
vapaaehtoispalvelu (EVS). EVS on Euroopan 
komission ohjelma joka mahdollistaa nuorille (18-
30-vuotiaat) vapaaehtoistyön toisessa maassa 12 
kuukauden ajan. Keskimäärin 3-4 vapaaehtoista 
osallistuu tähän vuosittain. Lisävaroja hankitaan 
myymällä ylituotantoa, lähinnä hunajaa ja 
maidosta valmistettuja tuotteita. Saamme tuloja 
myös koulutustilaisuuksien järjestämisestä 
viikonloppuisin, mukaan lukien 
permakulttuurikurssit. Myymme kirjoja ja 
käsityövälineitä, kuten keramiikkaa, kudottuja 
koreja, kangaspusseja, vaha-batikkeja, 
käsintehtyjä koristeltu nukkeja, yrttipusseja, 
kuusenkoristeita ja koivuja. 

Yksilön osallistuminen 

Avainhenkilöitä ovat ne, jotka tulevat 
vapaaehtoisiksi Euroopan vapaaehtoispalvelun 
kautta. Nämä nuoret tulevat eri maista eri 
puolilla EU: ta ja tuovat uutta osaamista, tietoa ja 
energiaa kaukaiselle alueelle. Näille yksilöille 
tämä kokemus antaa haasteen, mutta tarjoaa 
mahdollisuuden saada paljon kokemusta vuoden 
aikana ja tutustua eri kulttuuriin. 

Yhteisön osallistuminen 

Hankkeen alkuvaiheessa paikallisten ihmisten, 
joista monet ovat työttömiä ja / tai köyhiä, 
epärealistiset odotukset olivat, että Alter Nativa 
luo kylään taloudellista vakautta. Tämä on 
aiheuttanut jatkuvan haasteen paikallisyhteisön 
osallistumiselle. Lisäksi on havaittavissa ero 
"alkuperäisten" kyläläisten ja Alter Nativan 
jäsenten välillä, jotka ovat kylän ulkopuolelta. 

Kestävä maankäyttö 

Alter Nativa perustettiin tavoitteena: luoda 
itsenäinen paikallisyhteisö, ottaa käyttöön 
vaihtoehtoisen talouden periaatteet, testata, 
mikä toimii yhteisön sisällä ja kunnioittaa toisiaan 
ja luonnonvaroja. 

"Brdárkan yhteisö" tukee seuraavia ajatuksia: 

• Hajauttaminen ja lisääntynyt demokratia; • 
Päätöksenteko paikallistasolle; • Ihmisten 
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tarpeiden priorisointi ja paikallisten resurssien 
rajallisuus. 

Yhteisö harjoittaa perinteisiä ja orgaanisia tapoja 
mehiläisten pitämisestä, lampaiden ja vuohien 
viljelystä ja tarkastelee 
permakulttuuriperiaatteita ja 
elintarviketuotantoa. 

Tulokset 

Tärkein tulos on ollut erittäin arvokkaiden 
historiallisten hedelmätarhojen monimutkainen 
restaurointi. Tästä tarhakokonaisuudesta on nyt 
täydellinen kartta, jossa on noin 4000 
kirsikkapuuta (noin 40 lajiketta), jotka sisältävät 
myös monia muistopuita. Tässä tarhassa esiintyy 
myös harvinaisia ja alueellisia omena-, päärynä- 
ja pähkinäpuun lajikkeita. Alter Nativa keskittyy 
näiden harvinaisten lajikkeiden säilyttämiseen ja 
lisäämiseen. Oksastaminen on erittäin tärkeä 
aktiviteetti joka myös tapahtuu. Toinen 
positiivinen tulos on se, että Alter Nativassa neljä 
perhettä ovat perustaneet pienet maatilat ja 
palauttaneet useat arvokkaat, perinteiset 
talonpoikaismaatalot, joista on tullut heidän 
kotejaan. 

Toimintaan osallistuneen tarina 

Alter Nativan perusti Karol Končko, joka oli 
periksiantamaton ja väsymätön Permakulttuurin 
promoottori Tšekkoslovakiassa. Hänen 
permskulttuurikurssinsa seurauksena useat 
kurssilaiset siirtyivät Brdárkaan vuonna 2004 ja 
alkoivat rakentaa kestävää yhteisöä, joka perustui 
permakulttuurin periaatteisiin. Siitä lähtien nämä 
yhteisön jäsenet ovat järjestäneet lisää 
permakulttuurikursseja, luoneet omat pienet 
maatilat ja jakaneet satoja kirjoja, joista useita 
julkaistiin. He ovat jatkaneet myös muita 
toimintoja: hedelmätarhan restaurointia, 
siemenpankin hoitoa, mehiläistenhoitoa ja 
kotieläintaloutta. Karol Končko, joka on 
omistanut aikansa permakulttuurille ja kestävän 
yhteiskunnan luomiselle, on avainhenkilö tässä 
hankkeessa ja kaikki on tapahtunut hänen 
ansiostaan. 

 

Yhteystiedot 

Yhteyshenkilö: Marcel Antal 
Puh: + 421903 318499  
Sähköposti: marsel@alter-nativa.sk 
www.alter-nativa.sk 

  

mailto:marsel@alter-nativa.sk
http://www.alter-nativa.sk/
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OASIS järjestö – uuden elämän toivo 
Käytännön esimerkki, Slovakia. 

Kategoria 

● Sosiaalinen ja puutarhanhoidollinen terapia - 
luonnonmukainen puutarhanhoito, vihreä 
harjoittelu, mindfulness jne. 
● Maatalouden aloitteet - hoivamaatilat, 
yhteisöllinen maanviljely, maataloustuotanto, 
paikalliset elintarvikkeet ja lähiruoka jne. 
● Koulutus ja harjoittelu – kestävä maankäyttö. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Tämä hanke on yksi harvoista hoivamaatalouden 
tapausesimerkeistä Slovakiassa. Se on perustettu 
kristillisen hyväntekeväisyysjärjestön toimesta 
Košicen kaupunginvaltuuston tukemana. 
Toiminta perustuu hylättyihin maatalousmaa-
alueisiin. Kodittomat ihmiset työskentelevät 
kasvihuoneissa ja pelloilla vihannesten, yrttien ja 
kukkien tuottamiseksi. 

Toteutusajankohta 

OASIS-järjestö perustettiin vuonna 2006 suojaksi 
ihmisille, joilla ei ole kotia. 

Vuonna 2008 Košicen kaupunki tarjosi OASIS: lle 
Bernátovce kylässä seuraavia tiloja: noin 4 
hehtaaria hylättyä maatalousmaata, mukaan 
lukien suuret kasvihuoneet (enimmäkseen 
vaurioituneet), eläinten talli ja pilttuut sekä 
hallinnolliset rakennukset. 

Vuonna 2012 alkanut hanke keskittyi 
kasvihuoneiden kunnostamiseen kokeillakseen 
niiden käyttökelpoisuutta. Sittemmin OASISista 
on tullut rekisteröity maatila. Hanketta 
kehitetään jatkuvasti ja vähitellen se paranee 
koko ajan. 

Vuonna 2016 OASIS jatkaa uusien suunnitelmien 
toteutusta: 

• kunnostaa muut kasvihuoneet ja rakentaa 
lämmitetty kasvihuone esikasvatukseen.  
• aloittaa lehmänmaidosta valmistetun juuston 
valmistus.  
• laajentaa kasvien ja kukkien tuotantoa.  
• luoda uusia työpaikkoja asiakkaille. 

Sijainti 

OASIS sijaitsee maaseudulla Bernátovce-kylän 
laitamilla, lähellä Košicea, Itä-Slovakiassa. 

Rahoitus 

Organisaatiota rahoittaa osittain Košicen 
kaupunki ja valtiovarainministeriö. Sitä 
sponsoroivat myös yritykset ja ei-ammattilaiset 
organisaatiot sekä muut projektit. 

Toiminnan sosiaaliset hyödyt 

OASIS on asuttanut noin 200 asiakasta - 
kodittomia, alkoholisteja, 
mielenterveysasiakkaita, syöpäpotilaita ja 
vammaisia. Merkittävä osa asiakkaista on 
romaneja. 

Kasvihuoneissa ja pelloilla on noin 10 koditonta 
työntekijää, jotka työskentelevät yhden 
ammattimaisen puutarhurin kanssa. Useat 
asiakkaat auttavat eläinten kanssa (kanat, 
lampaat, vuohet, aasit, hiehot, lehmät). Heillä on 
myös suoja koirille, jotka ovat myös osa heidän 
hoidostaan (niinkutsua eläinterapiaa). 

Kasvihuoneiden tuotanto keskittyy lähinnä 
kurkkuihin, kurpitsoihin, tomaatteihin, 
paprikoihin, perunoihin sekä ruusuihin. 
Kasvihuoneet ovat olleet hylättynä sosialistisen 
ajanjakson lopusta lähtien, joten useimmat 
tarvitsevat täydellistä kunnostamista. Tällä 
hetkellä vain muutamia niistä käytetään. 
Suunnitelma on lämmittää joitakin kasvihuoneita 
talven aikana pidentääkseen tuotantokautta. 

Vuonna 2015 kasvatettiin yli 4 tonnia 
vihanneksia, joista noin 3 tonnia jaettiin alhaisen 
tulotason kohderyhmälle. Loput myytiin tai 
kulutettiin OASIS: ssä.  

Kodittomien lisäksi romanit, opiskelijat ja 
vapaaehtoiset auttavat tilan töissä. Yhteensä 
maatalousyritys on auttanut 25 sosiaalisesti 
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heikossa asemassa olevaa perhettä tarjoamalla 
heille ruokaa. 

Hankkeen toinen etu on tavoite palauttaa ja 
ylläpitää asiakkaiden työtottumuksia sekä 
opettaa heille, miten heidän toimintatapojaan 
voidaan parantaa. Viime aikoina tärkeimmät 
toiminnot ovat olleet kasvihuoneviljelyjen 
kunnostaminen, mukaan lukien 
lämmitysjärjestelmä ja kolmen kaivon kaivaminen 
kastelujärjestelmän korjaamiseksi. 

Yhteisön osallistuminen 

Paikalliset yritykset tukevat projektia - esim. 
Jätteenpolttolaitos. Tärkein osallistuminen on 
vapaaehtoisia läheisestä Košicen kaupungista.

 

Kestävä maankäyttö 

Viljelytoiminta tapahtuu pitkään hylättyinä olleilla 
alueilla ja vaurioituneissa kasvihuoneissa, jotka 
tarvitsevat uudistusta. Tässä hankkeessa on 
havaittu useita kasvihuoneita, joita käytetään 
nykyisin vihannesten ja kukkien 
luonnonmukaiseen tuotantoon. Kasvihuoneissa ja 
avolouhoksissa viljely ja tuotanto saavutetaan 
ilman kemikaaleja käyttämällä vain omien 
eläinten lantaa. 

Tulokset 

OASIS tarjoaa tilapäisen kodin kodittomille. 
Annamme asiakkaille mahdollisuuden osallistua 
vähitellen toimintaan, hitaasti muuttamalla 
elämäänsä positiivisemmaksi. OASIS on luonut 
perusedellytykset: sekä asuin- että työpaikka. Se 
on luonut heille eräänlaisen "koulutuksen" 
todelliseen työelämään opettamalla 
kasvattamaan vihanneksia, huolehtimaan 
siipikarjasta ja karjasta. Asiakkaat oppivat 
työskentelemään uudelleen ja ottavat vastuun 

myös tehtävistä, joita heille uskotaan 
hoidettavaksi. 

Jotkut asiakkaat työskentelevät myös metsässä 
toimittaakseen OASIS:kseen polttopuita ja jotkut 
leikkaavat niityiltä heinää karjalle. OASIS luo tilaa 
työterapiaan, eläinten hoitoon ja 
puutarhahoitoon. Asiakkaat ovat aktiivisesti 
mukana kirjallisuusterapiassa, joka toteutetaan 
IKAR-kustantamoiden avustuksella. 

OASIS aikoo edelleen laajentaa apuaan 
asunnottomien ihmisten kuntouttamiseksi 
normaaliin elämään. 

Toimintaan osallistuneen tarina 

OASIS on pyrkinyt auttamaan ihmisiä, jotka ovat 
kohdanneet merkittäviä haasteita. Ihmisillä, jotka 
osallistuvat usein, ei ole rahaa, ei kotia eikä 
ystäviä ja usein he ovat myös ilman perheitä. 
Nämä ihmiset tulevat eri paikoista; poliisin 
lähettäminä, itseohjautuvasti jne. Tapaamme 
heitä myös kaduilla, puistoissa, kirkon edustoilla, 
siltojen kupeessa, metsän suojassa ja niin 
edelleen. OASIS: n perustamisesta lähtien he ovat 
kulkeneet pitkään yhdessä asiakkaiden kanssa. 

Vähitellen OASIS onnistui luomaan yhteisön, jossa 
asiakkaat voivat löytää majoitusta, ruokaa, 
lämpöä, vettä, pesulapalveluja sekä 
mahdollisuuksia työskennellä - he siten 
osallistuvat organisaation toimintaan. 

Asiakkaat ovat kaikki erilaisia, eräillä on 
vaikeuksia hyväksyä ehdot, jotka sisältävät 
ehdottoman alkoholittomuuden ja velvollisuuden 
työskennellä yhteistä etua varten. Suurin osa 
kuitenkin kunnioittaa näitä "velvollisuuksia" 
tavaksi palata normaaliin elämään, mikä on 
organisaation tavoite. OASIS tunnetaan myös 
eläintilastaan, jonka ansiosta kodittomat ihmiset 
voivat hoitaa eläimiä, jotka tuottavat maatilalle 
tuotteita. 

 

Yhteystiedot 

Yhteyshenkilö: Peter Gombita  
Puh: + 421 948 006 297/+ 421 905 202 783  
Sähköposti: oaza-nadej@centrum.sk  
http://new.oaza-nadej.org/ 

  

http://new.oaza-nadej.org/
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Maatila ”Na háji” ja ruokayhteisö 

Käytännön esimerkki, Slovakia. 

Kategoria 

● Maatalouden aloitteet - hoivamaatilat, 
yhteisöllinen maanviljely, maataloustuotanto, 
paikalliset elintarvikkeet ja lähiruoka jne. 
● Yhteisöhankkeet - Elävät kylät, ekologiset kylät 
jne. 
● Viljely - kestävät menetelmät. 

Toiminnan lyhyt kuvaus 

Tämän luonnonmukaisen perhemaatilan 
päätoimiin kuuluvat: hedelmätarha, hedelmien 
jalostus, hedelmä- vihannes- ja yrttituotteiden 
valmistaminen, lampaan pitäminen, villan 
jalostus, perinteiset käsityöt, mehiläistenhoito, 
vanhat ja alkuperäiset hedelmäpuulajit sekä 
opintoretkien järjestäminen kouluille ja 
päiväkodeille. 

Toteutusajankohta  

Tila perustettiin 13 vuotta sitten, ruokayhteisö 
perustettiin muutama vuosi myöhemmin. Koko 
hanke on edelleen käynnissä ja toivottavasti se 
jatkuu pitkälle tulevaisuuteen. 

Sijainti  

Maatila sijaitsee maaseudulla Devičany-kylässä, 
joka sijaitsee Štiavnickin kukkuloiden pohjalla, 
Länsi-Slovakiassa. 

Rahoitus 

Osa maatilan tuloista on peräisin tuotannosta, 
kuten tuotteista. Etusijalla ei ole taloudellisen 
voiton jakaminen vaan tilan jäsenten 
toimeentulon varmistaminen. Koska Slovakiassa 
on vaikea tilanne, jossa oikeudellinen ympäristö 
ei ole kovin miellyttävä pienille tiloille, tulot ovat 
arvaamattomia ja vaihtelevat usein. 

Toiminnan sosiaaliset hyödyt 

Tämä perheomisteinen luomumaatila keskittyy 
pääasiassa elintarvikkeiden tuotantoon kahdelle 
perheelle, jotka perustivat tilan. Sen lisäksi tämä 
tila tuottaa myös ruokaa elintarvikeyhteisön 
jäsenille, tuottajien verkostoille ja kuluttajille, 
jotka nauttivat paikallista luomuruokaa. Tämä 
ruoka jaetaan "korijärjestelmän" periaatteiden 
mukaisesti. 

Yhteisön osallistuminen 

Maatila on perustanut ruokayhteisö -verkoston, 
jossa yhdistyvät alueen pienet luomutilat 
ihmisten kanssa jotka etsivät paikallisia 
luomuelintarvikkeita. Tämä antaa paikallisille 
ihmisille mahdollisuuden tukea paikallista 
maatilaa. Ruokayhteisön kautta kuluttajille 
tarjotaan pienien tilojen paikallista, tuoretta ja 
luonnonmukaista ruokaa. 

Kyse ei ole "yhteisön tukemasta maataloudesta 
(CSA)", joka ei ole tällä hetkellä toiminnassa 
Slovakiassa, vaan pikemminkin yksinkertaisesta 
"Kori" -ohjelmasta. CSA-järjestelmän 
kehittäminen on ruokayhteisön pitkän aikavälin 
visio, ja se vaatii paljon työtä keskinäisen 
luottamuksen ja yhteistyön parissa. 

Kestävä maankäyttö 

Maatila "Na háji" viljelee maata puhtaasti 
luonnonmukaisella tavalla ilman mitään 
keinolannoitteita ja tuottaa ruokaa ilman 
kemikaaleja tai lisäaineita. Huolimatta siitä, että 
maatilalla ei ole virallista luonnonmukaista 
maataloustuotantotodistusta (kustannusten 
vuoksi), he kunnioittavat luonnonmukaisen 
tuotannon periaatteita ja ovat tehneet niin 
viljelyn aloittamisesta lähtien. 

Tulokset 

Maatila toimii näyttelytilana muille pienille, 
perheomisteisille maatiloille, jotta voidaan 
selvittää, miten maataloutta voidaan harjoittaa 
Slovakiassa vallitsevissa olosuhteissa. Maatila on 
innostanut useita tuottajia ja kuluttajia elämään 
ekologisesti kunnioittavammin ja 
vastuullisemmin. 

Kiinnostus elintarvikkeiden alkuperään ja laatuun 
sekä lisääntynyt kysyntä paikallisille terveille, 
luonnonmukaisille elintarvikkeille, joilla on 
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vähäinen hiilijalanjälki, on lisääntynyt. Maatila 
tarjoaa asiantuntemusta ihmisille, jotka ovat 
kiinnostuneita luomutuotteista ja niiden 
tuotannosta. Se tekee aktiivisesti yhteistyötä 
vapaaehtoisten kanssa ulkomailta (WWOOF-
verkoston kautta) sekä paikalliselta alueelta. 
Useimmat vapaaehtoiset ovat opiskelijoita ja / tai 
nuoria. 

Toimintaan osallistuneen tarina 

Maatilan menestys on johtunut kahden perheen 
ponnisteluista, jotka halusivat olla omavaraisia ja 
syödä luomuruokaa. Päätös puhtaasti 
luonnonmukaisesta tuotantotavasta on tehty 
yhden lapsen terveydellisten ongelmien vuoksi. 
Näin ollen kaikki perheenjäsenet ovat 
hyväksyneet ja käyttäneet tätä lähestymistapaa, 
ja he ovat huomanneet luonnonmukaisen ruoan 
myönteiset vaikutukset terveydentilaan.  

Jotta ruokayhteisö voisi turvata rahoitustuotot, 
tila on laajentunut toimittamaan elintarvikkeita 
kahden perheen sijaan ylijäämänä myyntiin. 

 

Yhteystiedot 

Yhteyshenkilö: Marcela Nemcová  
Puh: 00+ 905 630152  
Sähköposti: marcnem@gmail.com  
www.nahaji.sk 

  

http://www.nahaji.sk/
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Kestävä puisto ”Istra” 

Käytännön esimerkki, Slovenia. 

Kategoria 

● Maatalouden aloitteet - hoivamaatilat, 
yhteisöllinen maanviljely, maataloustuotanto, 
paikalliset elintarvikkeet ja lähiruoka jne. 
● Yhteisöhankkeet - Elävät kylät, ekologiset kylät 
jne. 
● Koulutus ja harjoittelu – kestävä maankäyttö. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Mottomme on "kestävyys käytännössä", joka 
kattaa sosiaaliset, ympäristölliset, taloudelliset ja 
kulttuuriset näkökohdat. Sovellamme hyviä 
ekologisia käytäntöjä, resurssien hallinnassa, 
maataloustekniikoihin ja sosiaaliseen 
dynamiikkaan. 

Toteutusajankohta 

Tänä vuonna lopetamme ensimmäisen vaiheen 
(kahden vuoden jakso), jonka aikana loimme 
työmme perusinfrastruktuurin; suuri talon 
peruskorjaaminen ja maatalousprojektien 
käynnistäminen. Suunnittelemme laajentaa 
toimintaamme ja seurata, kuinka hyvin hanke 
käytännössä toimii ja toimeenpanna tieteellistä 
seurantaa kaikkiin toimiimme. 

Sijainti 

25 kilometrin päässä Koperista, Sloveniassa, 
Hrvojin alueella, 200 metrin päässä Kroatian 
rajasta. Syvällä maaseudulla tuskin asuttu alue. 

Rahoitus 

Suurin osa rahoituksesta tuli omista 
investoinneistamme, lahjoituksistamme ja 
panoksistamme. Pieni osa tuli koulutusohjelmien 

varoista. Testaamme lahjatalouden soveltamista - 
osanottajat jakavat ohjelman kulut, 
luontoissuoritukset ovat tervetulleita myös! 

Laaja osallistuminen 

Viimeisten kahden vuoden aikana meillä on ollut 
500 vapaaehtoista 35 maasta, jotka auttoivat 
meitä korjaamaan talon ja tekemään muun työn. 
Olemme auttaneet maanviljelijöitä alueella, kun 
he tarvitsivat paljon käsiä (enimmäkseen istutus 
ja sadonkorjuu). 

Osana hyvää yhteyttä paikallisyhteisöön 
osallistuimme Istrian elvytysverkoston 
muodostamiseen, jossa yhdistyvät 25 alueen 
organisaatiota, joista monet ovat 
luomuviljelijöitä. Nämä viljelijät perustivat uuden 
orgaanisen osuuskunnan. Verkko vaikutti 
voimakkaasti CLLD: n (yhteisöllisen paikallisen 
kehittämisen) strategiaan ja edustaa 
maaseutualueiden etuja paikallisen 
toimintaryhmän hallintoneuvostossa. 

Aloitimme regeneratiivisen maatalouden ja 
permakulttuurin kanssa hankkimamme 
ensimmäisen hehtaarin alueella. Tähän mennessä 
olemme istuttaneet noin 100 hedelmäpuuta ja 
puhdistaneet monet vanhat puut paksusta 
aluskasvusta ja leikattaneet niitä; olemme 
kylväneet pienellä alalle viljaa (odotamme 
ensimmäisestä sadosta noin 400 kg), meillä on 
noin. 3000 m2 luonnonmukaista puutarhaa. 
Kokeilemme virtsan käyttöä lannoituksessa. 
Meillä on vain kompostoivat kuivakäymälät 
käytössä. 

Tämän lisäksi olemme tällä hetkellä mukana 
Erasmus + -hankkeessa: Kestävien 
yhteisöhankkeiden kumppanuusohjelma. Yksi 
perustajistamme on neuvoston jäsenenä 
ECOLISEssa (www. Ecolise.eu), joka on 
eurooppalainen verkosto ilmastonmuutosta ja 
kestävää kehitystä edistäville yhteisöaloitteille. 

Tulokset 

Park Istra yhdistää laajamittaiset kestävän 
kehityksen strategiat ja niiden paikallisen 
toteutuksen. Siitä on tulossa tärkeä hyvien 
toimintatapojen keskus ja kokeellinen alue 
lupaaville uusille käytännöille. Viime vuonna 
tuettiin alueellista hanketta, jossa luotiin 
paikallinen kehittämisstrategia maaseudun 
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asukkaiden kanssa kylien tarpeiden ja ongelmien 
pohjalta. Aiempi käytäntö oli strategian 
laatiminen toimistossa tilastojen ja ennusteiden 
avulla.  

Hanke oli suuri menestys, osallistuminen ylitti 
odotukset. Ensimmäinen Istrian 
maaseutuparlamentti (ensimmäinen alueellinen 
maaseutuparlamentti Euroopassa) osallistui yli 
100 edustajaa paikallisyhteisöistä, hallituksesta ja 
kansalaisjärjestöistä ja instituutioista. 

Osallistujien tarinat  

Vapaaehtoisillamme ovat hämmästyttäviä 
henkilökohtaisia tarinoita, olemme luoneet näistä 
päiväkirjan, jonka löydät sivuiltamme: 
http://parkistra.com/fi/journal/volunteers/ 

 

Yhteystiedot 

Yhteyshenkilö: Nara Petrovic  
Puh:  +38641286444 
Sähköposti: narapetrovic@gmail.com  
http://parkistra.com/en/ 

  

http://parkistra.com/fi/journal/volunteers/
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Maan jakaminen 

Käytännön esimerkki, InTerCeR, Slovenia. 

Kategoria 

● Sosiaalinen ja puutarhanhoidollinen terapia - 
luonnonmukainen puutarhanhoito, vihreä 
harjoittelu, mindfulness jne. 
● Maatalouden aloitteet - hoivamaatilat, 
yhteisöllinen maanviljely, maataloustuotanto, 
paikalliset elintarvikkeet ja lähiruoka jne. 
● Yhteisöhankkeet - Elävät kylät, ekologiset kylät 
jne. 
● Koulutus ja harjoittelu – kestävä maankäyttö. 
● Yrittäjyys – maatalous, puutarhatalous, 
kestävät esimerkit. 

Toiminnan lyhyt kuvaus 

"Maan jakaminen" on ekososiaalinen aloite 
maaseutualueiden kestävää kehitystä varten. Se 
koskee sukupolvien välistä yhteistyötä, jossa 
maata jaetaan maatilojen ikääntyvien omistajien 
ja työttömien kaupunkilaisten kesken tavoitteena 
parantaa heidän taloudellista ja sosiaalista 
tilannettaan. 

Sijainti 

Maribor ja ympäröivä maaseutu. 

Rahoitus 

 Organisaatio saa yksityisiä lahjoituksia 
Itävallasta. Mariborin kaupunki. EU: n ja 
kansallisten rahastojen rahoitusta koskevat 
hakemukset ovat vireillä. Yksilöt lahjoittavat 
vapaaehtoistyötä ja maanviljelyyn pääsyä. 

Yhteisön osallistuminen 

Hankkeemme kehittää / tuottaa palveluja 
ihmisille, yhteiskunnalle ja valtiolle, mukaan 
lukien: 

• Vanhojen tilojen omistajat, jotka eivät voi 
työskennellä maalla ikänsä vuoksi, eivätkä voi 
ansaita lisätuloja maataloudesta. Heidän pieni 
eläkkeensä tuskin riittää kattamaan 
kuukausittaiset kustannukset. Yleensä he ovat 
myös sosiaalisesti eristettyjä.  

• Työttömät ja sosiaalisesti heikossa asemassa 
olevat ihmiset kaupungeissa, jotka haluavat 
työskennellä; ainakin he haluavat kasvattaa 
ruokansa vähentääkseen elintarvikkeiden 
ostamista.  

• Kunnilla on korkeat kustannukset maaseudulla 
asuvien vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottamisesta ja sosiaalisesti syrjäytyneiden ja 
työttömien ihmisten osalta pienet tulot. 

Sukupolvien välisen yhteistyön avulla osallistujat 
oppivat perinteiset kestävän maankäytön 
tekniikat. Tämä parantaa perinteisiä 
kulttuurimaisemia ja niiden ekosysteemiä. Tämä 
vahvistaa maaseutualueiden ja kaupunkien 
vuorovaikutusta ja liittää ihmisiä yhteen. 
Tavoitteena on luoda perinteisiä, yleisiä 
käytäntöjä ihmisten ja sukupolvien välillä, jotka 
ovat nykyaikana usein menetetty. 

Tulokset 

Hankkeemme elvyttää hylättyjä ja 
umpeenkasvaneita viljelyalueita. Se tarjoaa myös 
kehitys- ja työllistymismahdollisuuksia 
maaseutualueilla, joilla on negatiivisia 
suuntauksia. Yksilöille tämä parantaa heidän 
taloudellista ja sosiaalista asemaa ja taitoja 
tulevaa työllisyyttä varten. Yhteisö ja valtio ovat 
vähentäneet sosiaalisten palvelujen tarjoamista 
sosiaalisista ja taloudellisista paineista kärsiville 
ihmisille. 

Terapeuttisiin hyötyihin sisältyy myös 
osallistujien mielenterveyden parantaminen ja 
rohkaiseminen integroitumaan yhteiskuntaan 
sosiaalisesti paremmin. Maalla työskentelyllä on 
positiivisia terveydellisiä hyötyjä fyysisen kunnon 
ja tietoisuuden lisääntymisen kautta. 

Toimintaan osallistuneen tarina 

Kysymyksemme on "Onko mahdollista säilyttää 
monimuotoiset, perinteiset, kulttuurisesti 
monimuotoiset yhteisöt ja parantaa ihmisten 
taloudellista ja sosiaalista olosuhdetta 
sukupolvien välisen yhteistyön avulla?" 
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Olemme todistaneet tämän 
pilottihankkeessamme ja todenneet, että "maan 
jakamisen" -malli ei ole ainoastaan mahdollista, 
vaan olennaista slovenialaiselle yhteiskunnalle, 
jolla on valtavia demografisia, sosiaalisia ja 
maataloustuotannollisia ongelmia kansallisella 
tasolla. 

 

Yhteystiedot 

Yhteyshenkilö:  Iztok Erjavec 
Puh:  + 386 31 337 463  
Sähköposti:  iztokerjavec@gmail.com,  
instituteintercer@gmail.com  
http://instituteintercer.org/en 

  

http://instituteintercer.org/en
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Omavaraisviljelyn opetusalue 

Käytännön esimerkki, IPVO, Slovenia. 

Kategoria 

• Koulutus ja harjoittelu – kestävä maankäyttö. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Hankkeen painopiste on tutkia mahdollisuutta 
käyttää luonnonvaroja omavaraisuuteen. Tämä 
liittyy läheisesti maaperään, humukseen, 
orgaaniseen materiaaliin, veden kuntoon, 
ilmastollisiin ominaisuuksiin, biologiseen 
monimuotoisuuteen ja paikallisyhteisöjen kanssa 
tehtävään yhteistyöhön. 

Toteutusajankohta  

Elinikäinen oppimisprojekti käynnistyi vuonna 
2009 tavoitteena koulutuksen tarve 
omavaraisuudesta. 

Sijainti 

Alue sijaitsee Dole kylässä Poljčanan kunnassa, 
Sloveniassa, ja se kattaa 1,2 hehtaarin.  

Rahoitus  

Projektia tukee Poljčanan kunta, EU ja kansalliset 
rahastot. Virallinen muoto on kansalaisjärjestö. 

Mitä hankkeeseen liittyy 

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa ihmisiä siitä, 
mitkä yksilön mahdollisuudet ovat 
omavaraisuuden suhteen käytettävissä olevien 
resurssien perusteella. Se tutkii myös suotuisien 
luontosuhteiden mahdollisuuksia innovatiivisilla 
tavoilla. Se tarjoaa erilaisia esimerkkejä 
permakulttuurin ja luonnollisen elämäntavan 
alalla. Keskeinen koulutusmenetelmä on 
kokemuksellinen oppiminen. Hankkeen 
valmisteluun sisältyi kaiken ikäisille ja kykyisille 
tarkoitettujen koulutusmoduulien kehittäminen 
(ks. Lisätietoja www.ucilnicavnaravi.si), mukaan 
lukien: 

1. ekologinen maatila ja kestävä kehitys;  
2. Metsän oppimispolku;  
3. veden kemiallinen analyysi;  
4. kompostointi;  
5. puubiomassa;  
6. Suunnittele tilaa kasvulliselle 
puhdistuslaitokselle;  
7. Natura 2000;  
8. metsien heikkeneminen;  
9. kasvipuhdistuslaitos;  
10. Yrtit orgaanisessa tilassa;  
11. Maaperän ja maaperän analysointi;  
12. Permakulttuuri;  
13. omavaraistuotanto; 

Ulkotila tarjoaa erilaisia esimerkkejä 
permakulttuurista ja luonnollisesta elämästä. 
Pyrimme yhdistämään, motivoimaan ja 
innovoimaan ympäristön ja terveyden hoidossa. 

Tulokset 

Vuodesta 2009 vuoteen 2013 olemme nähneet 
alueella kasvavan kävijöiden määrän, jotka 
oppivat permakulttuurista. 

Slovakiassa permakulttuuri merkitsee uutta 
mahdollisuutta itsenäisyydelle, itsenäiselle 
ammatinharjoittamiselle ja palvelualalle. Siksi 
väitämme, että nuoremman sukupolven 
permakulttuuri merkitsee uutta tilaisuutta. 
Nuoremman sukupolven kasvattaminen tässä 
asiassa on välttämätöntä. 

 

Yhteystiedot 

Yhteyshenkilö: Prof. ddr. Ana Vovk Korže  
Puh:  00386- 51 622 766 
Sähköposti: ana.vovk@gmail.com  
www.ipvo.si 

  

http://www.ipvo.si/
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Camposeven 

Käytännön esimerkki, San Pedro del Pinatar, 
Murcia, Espanja. 

Kategoria 

● Maatalouden aloitteet - hoivamaatilat, 
yhteisöllinen maanviljely, maataloustuotanto, 
paikalliset elintarvikkeet ja lähiruoka jne. 
● Yrittäjyys – maatalous, puutarhatalous, 
kestävät esimerkit. 

Toiminnan lyhyt esittely 

San Pedro del Pinatarissa (Murcia) sijaitseva yritys 
tuottaa ja myy orgaanisia ja luonnonmukaisia 
tuotteita. Tavoitteenamme on parantaa ihmisten 
terveyttä lisäämällä luomutuotteiden tuotantoa 
kunnioittaen samalla ympäristöä. 

Toteutusajankohta 

Yritys on perustettu vuonna 2007, ja se on ollut 
DEMETER-sertifioitu biodynaamiseen viljelyyn ja 
myyntiin. Tämän seurauksena viljelemme 
luonnonmukaisesti. Kahdessa lisäprojektissa 
olemme; 

a) auttaa tunnistamaan tuholaisia kasvihuoneissa 
ja pelloilla;  

b) käyttämään tekniikkaa, jolla kuluttajalle 
tiedotetaan kaikista tuotteen prosesseista 
kuluttajalle. Tähän kuuluu myös lennokkien 
käyttö, jotta kuluttajat saisivat lintuperspektiivin 
viljely- ja viljelyprosesseista. 

Haluamme olla innovatiivisia myynti- ja 
tuotantoprosesseissa. Käytämme yliopiston 
hankkeiden tietoja auttaaksemme etsimään ja 
luomaan uusia tekniikoita, kasvilajikkeita, 
järjestelmiä jne. 

Sijainti 

Sijaitsemme Campo de Cartagenassa, Mar 
Menorin ja Välimeren vieressä. Ilmasto on 
lämmin ja kostea, mutta kesällä lämpötilat ovat 
erittäin korkeat. Maatalous, matkailu, kauppa, 
suola ja kalastus ovat tällä alueella tärkeimpiä 
elinkeinoja. San Pedro del Pinatarin väestö on 
noin 20 000 asukasta, joka kasvaa 100.000 
kesällä. Ilmasto-olosuhteet sopivat täydellisesti 
sitrushedelmien, vihannesten ja 
kasvihuonetuotteiden kasvattamiseen. 

Rahoitus 

Yhtiö saa rahoitustukea OPFH: lta (Organización 
de Productores de Frutas y Hortalizas), ja määrä 
vaihtelee vuosittaisen liikevaihdon mukaan. Tällä 
hetkellä osallistumme hankkeeseen nimeltä Plant 
Response Biotech, S.L. Madridissa. Hankkeessa 
keskitytään veden käytön vähentämiseen ja 
kasveihin, jotka sietävät korkeampaa 
suolapitoisuutta vedessä. 

Yhteistyö isompien organisaatioiden kanssa 

Toimimme yhteistyössä Monsanton, Syngentan, 
Smurfi Kappa, Cartonajes Unión, Ifco, Steco, 
Europool, Interempleo, Cartonajes Bernabéu, 
Bejo, Vilmorin, Distribuidora de Agroquímicos, SL, 
Gifadi, SL, Insur, SL, Oprilab, SL. 

Suuri osa työntekijöistä on maahanmuuttajia 
Ecuadorista, Romaniasta ja Marokosta. Yhtiö on 
erityinen työllistämiskeskus, joka tarjoaa 
työpaikkoja ihmisille, joilla muuten olisi 
vaikeuksia löytää työtä. 

Biodynaaminen viljelykulttuuri lisää 
maatalousmaan arvostamista. Olemme palanneet 
viljelyyn 1950- ja 60-luvuilla jolloin ei käytetty 
kemiallisia hoitoja. Tämä prosessi on 
mahdollistanut maan luonnollisten organismien 
palautumisen. 

Tuotteemme menevät pääasiassa vientiin, 95% 
tuotteistamme menee Saksaan, Sveitsiin, 
Englantiin ja Pohjoismaihin. Valitettavasti 
Espanjassa ei ole luomutuotteiden 
kulutuskulttuuria. 

Tulokset 

• Lisääntynyt tietoisuus tuoreiden hedelmien ja 
vihannesten kulutuksen hyödyistä;  
• luomutuotteiden kulutuksen merkitys 
elimistölle;  
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• Ympäristön kunnioittaminen ja nykyaikaisen 
luonnonmukaisen viljelyn merkitys ovat 
avainasemassa tässä hankkeessa.  
• korostaa myös maataloutta mahdollisena 
urana;  
• Työntekijät ovat muuttaneet 
ruokailutottumuksiaan;  
• Viikkomyynti työntekijöille, joissa he voivat 
valita tuoreita tuotteita.  
• Tuotteiden toimitus vuodesta 2012 lähtien 
(Freshvana.com) mihin tahansa Espanjassa.  
• Camposeven on auttanut näitä viljelijöitä 
siirtymään luonnonmukaisiin ja luonnonmukaisiin 
viljelymenetelmiin.  
• Säätiöömme Ingenio on työskennellyt 
tutkimusryhmän Gesplanin kanssa auttaaksemme 
Aymara-naisten ryhmää Punossa (Perussa) 
kestävän kehityksen hankkeessa. 

 

Yhteystiedot 

Yhteyshenkilö: Adolfo García Albaladejo  
Puh. 609-651493   
Sähköposti: adolfo@camposeven.com  
www.camposeven.com, www.freshvana.com 

  

http://www.freshvana.com/
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Ympäristökasvatusohjelma – 
luokkahuoneena luonto ja maatila  

Käytännön esimerkki, Sierra Espucan alueellinen 
puisto, Murcia, Espanja. 

Kategoria 

• Koulutus ja harjoittelu – kestävä maankäyttö. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Luonnonluokkahuone -ohjelma kehitettiin 
jokaiselle koulutusasteelle. Toiminnalla pyritään 
saamaan osallistujat tietoisiksi ympäristön 
luonnollisista ja kulttuurisista arvoista, jotta 
voidaan kehittää positiivisia asenteita ympäristön 
suojelua kohtaan. 

Toteutusajankohta 

Luontoluokka "Las Alquerías" on toiminut 
vuodesta 1994 ja yli 70 000 opiskelijaa kaikilla 
koulutustasoilla on osallistunut. 

Sijainti 

Sierra Espuña on osa Murcian kuntaa ja 
Luontoluokka sijaitsee Las Alqueríasissa (Totana, 
Murcia). Luontoluokan sijainti on 
poikkeuksellinen ympäristökasvatusohjelmien 
piirissä. Tällä alueella on kuusimetsiä, 
ainutlaatuista kasvillisuutta, vuorenharjanteita, 
puroja, kallioita sekä viljelymaata. Se on lähellä 
keskiaikaista Aledon kaupunkia, El Purgatorion 
aluetta, Los Pozos de la Nievea ja pronssikautista 
la Bastidan aluetta. 

Sijainti edistää sosiaalisia ja kulttuurisia 
mahdollisuuksia, joita voidaan käyttää 
luonnonluokkahuoneessa koulutusvälineinä. 
Tämä tila tarjoaa vertaansa vailla olevan 
mahdollisuuden opiskella suhdetta, jossa ihminen 
on ollut maan kanssa vuosisatojen ajan ja joka 
auttaa laajemman ympäristötietoisuuden 
kehittämisessä. 

Rahoitus 

Yhtiö UTE ECOESPUÑA-LA HOJARASCA maksaa 
Murcian alueelle 2300 euron vuosimaksun ja 
maksaa lisäkustannuksia, kuten vakuutuksia, 
huoltoa, univormuja jne. Alueelle tulevat 
opiskelijat / käyttäjät maksavat palkkion 
suoritettavan toiminnan mukaan. Tavallinen 
maksu on 6 euroa/opiskelija yhden päivän 
suunnitellulle toiminnalle alueella. 

Yhteistyö laajempien organisaatioiden kanssa 

Luontoluokkahuoneen ympäristöopetusohjelma 
on tarkoitettu: 

a) Murciassa ja sen lähialueiden esikouluille, ala- 
ja yläasteille ja lukioille. Ammatillinen koulutus ja 
yliopisto-opiskelijat ovat myös tervetulleita. 

b) Yhdistykset (yhteisöt, vammaiset jne.) ja muut 
ryhmät (eläkeläiset jne.). Toiminta on mukautettu 
eri ryhmien tarpeisiin.  

c) Nuoret ja aikuiset, jotka ovat kiinnostuneita 
luonnonläheisestä seikkailutoiminnasta. 

Päätavoitteena on lisätä opiskelijoiden 
tietoisuutta tarpeesta säilyttää ympäristöämme. 
Käytetty menetelmä on kokemuksellinen ja 
kokeellinen. 

Tulokset 

Arvioimme käyttäjien kokemuksia 
arvioidaksemme tehokasta sidosta, joka syntyy, 
kun käyttäjät viettävät aikaa luonnollisessa 
ympäristössä. Tätä varten aktiivista osallistumista 
kannustetaan, jotta käyttäjät arvostavat erilaisia 
näkökulmia, keskustelevat erilaisista 
ympäristökysymyksistä tai yksinkertaisesti 
tarkkailevat, koskettavat, haistavat, kuuntelevat 
ja oppivat. Tällaiset toimet edistävät 
asennemuutosta, rohkaisevat tarvetta säilyttää 
ympäristö yleensä ja osallistujat tulevat tietoisiksi 
siitä, että kaikki pienetkin toimet lasketaan 
ympäristön suojelemiseksi. 

Toimintaan osallistuneen tarina 

On ollut tapauksia, joissa opiskelijat vierailevat 
ensin päiväretkellä ja ovat sitten päättäneet 
viettää enemmän aikaa täällä luonnollisessa 
tilassa ja palanneet kesäohjelmaan. Vuosittain 
osallistuneiden opiskelijaryhmien jäsenet ovat 
luoneet vahvoja yhteyksiä alueelle ja edistävät 
ympäristöystävällisiä toimintoja omissa 
kaupungeissaan kokemuksensa perusteella. 

 

Yhteystiedot 

Yhteyshenkilö:  Rocío Alcántara López  
Puh: 620 51 93 53  
auladenaturalezalasalquerías@gmail.com 
lasalquerias.wordpress.com 

mailto:auladenaturalezalasalquerías@gmail.com
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”La Almajara del Sur”  
Käytännön esimerkki Cehegín, Murcia, Espanja. 

Kategoria 

● Maatalouden aloitteet - hoivamaatilat, 
yhteisöllinen maanviljely, maataloustuotanto, 
paikalliset elintarvikkeet ja lähiruoka jne. 
● Yrittäjyys – maatalous, puutarhatalous, 
kestävät esimerkit. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Tämä yritys on agro-orgaaninen kasvitarha, joka 
sijaitsee Murcian luoteisosassa. Se kasvattaa 
perinteisten lajikkeiden kasveja. Yhtiön 
tavoitteena on viljellä biologista 
monimuotoisuutta edistämällä terveellisiä 
lajikkeita kuluttajien puutarhoihin ja palstoille. 

Toteutusajankohta 

Yritys on perustettu vuonna 2012. Se tuottaa 
kasveja pienille ja keskisuurille viljelijöille sekä 
muille hedelmien ja vihannesten kulutusta 
edistäville toimijoille (yhteiskunnalliset järjestöt, 
koulutuskeskukset jne.). 

Perinteisiä lajikkeita, jotka eivät enää ole 
kaupallisesti viljeltyjä, on herätetty henkiin, ja 
tietoa näiden kasvien käytöstä, arvosta ja 
käsittelystä on jaettu. Tämä sisältää myös näiden 
lajikkeiden siementen säästämisen. Kehitämme 
myös kasveja aromaattisiin, lääketieteellisiin ja 
kulinaarisiin tarkoituksiin, joita voidaan käyttää 
apuvälineinä / koristekasveina puutarhoissa, 
myös kaupunkipuutarhassa. Projektia hoidetaan 
luonnonmukaisesti. 

Tavoitteenamme on ottaa yleisö mukaan 
informatiivisella toiminnalla liittyen hedelmien ja 

vihannesten viljelyyn ja ympäristön 
hoitokäytäntöihin. Tulevaisuudessa haluaisimme 
osallistaa toimintaan myös henkilöitä, jotka 
haluavat päästä työmarkkinoille. 

Sijainti 

Yritys sijaitsee Murcian alueen luoteisosassa 
maatalousalueella. Taimitarha on El Chaparralin 
kylän vieressä, jossa on noin 100 asukasta. 
Bullasin kaupunki on lähellä (100 000 asukasta). 

Rahoitus 

Meillä ei ole julkista tai yksityistä rahoitusta. 

Yhteistyö laajempien organisaatioiden kanssa 

Olemme aiemmin osallistuneet kahteen GROW-
projektiin, jotka keskittyivät kokemusten 
vaihtoon ja kasvigeenivaroihin liittyvien 
teknologioiden siirtoon Euroopassa. Olemme 
myös osa Murcian siemenverkostoa ja olemme 
osallistuneet Resembrando e Intercambiando -
nimisen valtion siemenverkoston järjestämiseen. 

Suurin osa toimittajistamme eivät ole paikallisia, 
mutta tarjoamamme palvelut ovat suurimmaksi 
osaksi paikallisille ihmisille. Tällä hetkellä ei ole 
erityisiä työntekijäryhmiä. 

Meidän tapa ymmärtää maataloutta perustuu 
maatalouden orgaanisiin periaatteisiin. Emme 
usko, että se riittää, että yksinkertaisesti 
sanomme: "olemme orgaanisia, emme käytä 
kemikaaleja", näemme maan ja sen biologisen 
monimuotoisuuden resursseina, joka on 
säilytettävä. Käytämme eri tyyppisiä komposteja 
ja humusta pelloilla. Lisäksi kierrätämme oman 
kasvimateriaalin, joka palauttaa myymättä 
jääneet kasvit peltoihin. 

Kuluttajamme ovat toisaalta pieniä ja keskisuuria 
paikallisia tuottajia ja toisaalta meillä on 
yksityishenkilöitä, yhteisöllisiä puutarhoja, 
terapeuttisia puutarhoja, sosiaali- ja 
koulutuslaitoksia, jotka työskentelevät käyttäjien 
koulutuksessa ja kannustavat omavaraisviljelyä. 

Tulokset 

Yhtiöllä on useita tavoitteita. Luonnon 
monimuotoisuuden säilyttäminen ja perinteisten 
lajikkeiden, jotka ovat agro-orgaanisia, 
saattaminen yleisön saataville. Olla 
luonnonmukainen ja käyttää avointa 
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pölyttämistä. Auttaa kuluttajia terveellisempään 
ruokavalioon ja ylläpitää myös parempaa 
ympäristöä. Uskomme, että olemme aikaan 
saaneet kiinnostusta paikallisia lajikkeita kohtaan, 
jotka muutoin menetettäisiin, koska ne eivät ole 
yleisiä lajikkeita, ja olemme lisänneet käyttäjien 
tietoisuutta vastuullisesta maankäytöstä. 
Tuotamme yksinomaan agro-orgaanisia kasveja, 
mikä tekee meistä ainutlaatuisen myös 
alueellamme. Kun kasvatamme omia kasveja, 
kaikki ylijäämä ovat työntekijöiden käytettävissä. 
Nämä luomutuotteet ovat parantaneet 
työntekijöiden ruokavaliota yleensä. 

Toimintaan osallistuneen tarina 

Kuva on projektista nimeltä El Encantapájaros. 
Hankkeen ajatuksena on luoda uusi suhde 
tuottajien ja kuluttajien välille kehittämällä 
kestävämpää, terveempää, helpompaa ja 
laadukkaampaa tuotetta. 

Alfonsolla ja Cristinalla (jotka ovat veljiä ja sisaria) 
on kaksi palstaa, jotka ovat hedelmäpuiden 
taimitarhoja ja viljelyä varten. Nämä palstat 
sijaitsevat ihanteellisella paikalla joen ja vuoren 
vieressä.  

(Lisätietoja: http://spgmurcia.wordpress.com/) 

 

Yhteystiedot  

Yhteyshenkilö: Rafael García  
Puh: 630 803 225   
Sähköposti: info@lalmajaradelsur.es  
www.lalmajaradelsur.es 

  

http://spgmurcia.wordpress.com/
http://www.lalmajaradelsur.es/
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Mestari puutarhuri -ohjelma HMP Rye 
Hill-vankilassa 
Käytännön esimerkki, Garden Organic, Iso-
Britannia. 

Kategoria 

● Sosiaalinen ja puutarhanhoidollinen terapia - 
luonnonmukainen puutarhanhoito, vihreä 
harjoittelu, mindfulness jne. 
● Koulutus ja harjoittelu – kestävä maankäyttö. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Puutarhanhoito ja viljely ovat auttaneet vankien 
elpymistä HMP Rye Hillissä. Yksilöt, jotka on 
tuomittu vakavista rikoksista ja jotka ovat 
päihteiden väärinkäyttäjiä, hyötyvät tästä 
uudenlaisesta toimintatavasta jota on toteutettu 
vankilan tiloissa. 

Sijainti  

HMP Rye Hill, Rugby, Warwickshire - Iso-
Britannia. 

Rahoitus 

Hanke rahoitetaan HMP Rye Hillin talousarviosta. 

Kohdeyleisö 

Mestari puutarhuri -ohjelmaan on ollut 
mahdollista osallistua päihteiden väärinkäyttäjien 
vankilaosastolta vuodesta 2013 alkaen Garden 
Organicin tiimin ohjauksessa. 

Hanketta on äskettäin kehutettu vankiloiden 
tarkastustoimikunnan toimesta, ja sitä pidetään 
"tärkeänä voimavarana huumausaineiden 
väärinkäytöstä toipuvien vankien avustamisessa". 
Projektin rakennusosat perustuvat seuraaviin 
viiteen keskeiseen teemaan: 

1. Luodaan ympäristö, joka tukee elpymistä ja 
muutoksia  

2. Rakennetaan terveyttä ja hyvinvointia  

3. Rakennetaan toipumiseen kannustava Mestari 
puutarhuri -yhteisö  

4. Rakennetaan oppimisen mahdollisuuksia.  

5. Mestari puutarhuri -ohjelma 
vankilaolosuhteissa. 

Näiden teemojen puitteissa osallistujia pyydetään 
pitämään kuukausittaista oppimispäiväkirjaa, 
johon he saavat kirjata ylös tunteensa ja 
kokemuksensa. 

Jotta jokaisen vangin toipuminen voidaan 
ymmärtää ja todentaa, jokaiselle vangille 
laaditaan saavutusten portfolio, johon kirjataan 
ylös heidän kehityksensä, taidot, jotka ovat 
oppineet ohjelman aikana sekä taidot ja 
kokemukset, jotka voisivat suoraan siirtää 
hyödyksi vankilasta vapauttamisen jälkeen. Nämä 
pienet voitot tallentuvat ja niitä seurataan 
rakentamaan vangin itsetuntoa.

 

Tulokset 

Hankkeessa tuotetaan: 

• Ympäristö, joka tukee väärinkäyttäjien 
toipumista.  
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• Tila, jossa osallistujat voivat työskennellä 
yhdessä kohti yhteistä päämäärää.  

• Luodaan yhteisöllisyyttä.  

• Helpotetaan oppimismahdollisuuksia ja 
vertaistukea.  

• Kannustetaan väärinkäyttäjiä harkitsemaan 
laajempien käyttäytymismuutosten tekemistä 
sekä vankilassa että sen ulkopuolella.  

• Positiivinen panos Rye Hillin strategiaan 
päihdekuntoutusyksikön perustamiseksi.

 

Toimintaan osallistuneen tarina 

Ote ohjelmaan osallistuneen nimettömästä 
kirjeestä: 

"Vaikka tämä on ollut kovaa työtä, minä olen 
nauttinut äärimmäisen paljon joka sekunnissa, ja 
olen pahoillani, että tämä päättyy. Olen 
huomannut tämän olevan erittäin palkitsevaa. 
Minua autettiin henkisesti ja tunnen itseni 
rauhallisemmaksi ja nukun enemmän. Olen 
vahvempi fyysisesti ja henkisesti. Mielestäni voin 
käsitellä ongelmia myönteisemmin. Odotan 
innolla seuraavaa haastetta. " 

 

 

Yhteystiedot 

Yhteyshenkilö: Steve Thomson  
Sähköposti: sthomson@gardenorganic.org.uk 
www.gardenorganic.org.uk 

  

mailto:sthomson@gardenorganic.org.uk
http://www.gardenorganic.org.uk/
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Carer-säätiön dementia-
puutarharyhmä 

Käytännön esimerkki, Garden Organic, Iso-
Britannia. 

Kategoria 

• Sosiaalinen ja puutarhanhoidollinen terapia - 
luonnonmukainen puutarhanhoito, vihreä 
harjoittelu, mindfulness jne. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Tämä projekti tarjoaa yhteisöllistä ja 
terapeuttista puutarhaviljelyä ikääntyneille, joilla 
on alkuvaiheen dementiaa. Asiakkaat osallistuvat 
pieniin, yhteisöllisiin ryhmiin ja nauttivat 
aktiivisista ja passiivisista aktiviteeteista 
sosiaalisten verkostojen rakentamiseksi, 
osaamisen kehittämiseksi ja rentoutumisen 
edistämiseksi. 

Toteutusajankohta 

Vuonna 2015 järjestettiin 15 kertaa sisältänyt 
pilottihanke, ja vuonna 2016 toteutetaan vielä 20 
kertaa. 

Sijainti 

Kokoontumiset toteutetaan Rytonin 
luonnonmukaisessa puutarhassa, 
Warwickshiressa, Isossa-Britanniassa, jossa on 
kymmenen hehtaarin suuruiset puutarhat jotka 
ovat avoimia yleisölle. Puutarhahoitoryhmämme 
ylläpitävät omia alueita, joihin kuuluu erityisesti 
suunniteltu esteetön alue ja aistinvarainen 
puutarha. Aluetta ympäröivät maatalousmaa, ja 
se on paratiisi monille villieläimille. Olemme 6 
mailin päässä Coventryn keskustasta ja 8 km: n 
päässä Rugbystä, molemmilla alueilla on 
monimuotoinen väestörakenne. 

Rahoitus 

Pilottihanketta rahoitti The Carer's Trust, joka sai 
tukea Santander Foundationilta ja The Eveson 
Charitable Trustilta. Lisärahoituksella on pyritty 
jatkamaan ohjelmaa, jota täydentää yksi 
osallistujista, joka käyttää sosiaalipalveluiden 
tarjoamaa henkilökohtaisen hoidon budjettia 
toimintaan osallistumiseen. 

 

Yksilön osallistuminen 

Dementian kanssa elämisellä voi olla suuri 
emotionaalinen, sosiaalinen, psykologinen ja 
käytännön vaikutus henkilöön. Monet 
dementiapotilaat kuvaavat näitä vaikutuksia 
joukoksi tappioita ja niihin mukautuminen on 
haastavaa. 

On olemassa todisteita siitä, että koska henkinen 
kapasiteetti muuttuu dementiapotilaiden 
keskuudessa, jotkut potilaat toimivat enemmän 
aistitasolla kuin henkisellä tasolla, mikä 
tarkoittaa, että kasvit ja puutarhanhoito voivat 
tarjota arvokasta vuorovaikutuskokemusta. 

Dementiapotilaat tarvitsevat usein enemmän 
aikaa tehtävien suorittamiseen ja rauhalliseen, 
rentoon ilmapiiriin, koska he voivat tulla helposti 
ahdistuneiksi. Useimmat ihmiset kokevat 
muistiongelmia ja ajattelun ongelmat. Nämä 
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puolestaan voivat johtaa seuraavien 
menetykseen: 

• itsetunto • luottamus • itsenäisyys ja 
itsenäisyys • sosiaaliset roolit ja suhteet • kyky 
harrastaa   
• jokapäiväisen elämän taidot (esim. Ruoanlaitto, 
ajo). 

Ryhmän iän takia asiakkailla on usein 
liikuntarajoitteita, jotka vaihtelevat kävelyyn 
kuluvasta pidemmästä ajasta pyörätuolin 
käyttöön. Puutarhojen on oltava helposti 
saavutettavissa ja käyttäjien tarpeiden mukaisia, 
joihin voi sisältyä esim. korotettu istutusalue tai 
pöydän ääressä tehtävät toimet.  

Jotkut Dementiaan liittyvät lääkkeet voivat tehdä 
ihmisistä herkkiä kirkkaalle auringonvalolle, joten 
varmistamme, että aurinkoisella säällä on 
mahdollisuus työskennellä myös katetuilla 
alueilla. 

Kokoontumisissa on mukana Garden Organicin 
vapaaehtoinen, jolla on kokemusta järjestön 
muista sosiaali- ja terapeuttisista 
puutarhaviljelyohjelmista. 

Tulokset 

Asiakkaat ovat nauttineet toimintaohjelmasta, 
oppimistaan puutarhataidoista ja seurustelusta 
muiden samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa. 

Huomasimme, että vaikka pienemmät enintään 4 
henkilön ryhmät  olivat ihanteellisia 
puutarhanhoitotoimintaa varten, kaikki nauttivat 
suuremmasta ryhmästä seurusteluun ja 
keskusteluun lounasaikaan. Mahdollistimme 
tämän aamu- ja iltapäiväryhmien 
päällekkäisyydellä yhteiseen lounasaikaan. 

Aktiviteetit valittiin huolella ryhmien tarpeisiin ja 
sukupolvitason erityisaiheisiin, kuten toisen 
maailmansodan puutarhanhoitoon ja "kaivaa 
voittoon" -kampanjaan, vanhanaikaisiin 
vihannesten lajikkeisiin ja laventeliin. Tämä on 
auttanut muistin virkistämisessä ja herättänyt 
miellyttäviä keskusteluja ryhmän keskuudessa. 

Osallistujien omaishoitajat pelkäävät istuntojen 
aikana, minkä vuoksi oli ensisijaista saavuttaa 
heidän luottamuksesta ennen toiminnan sisällön 
määrittämistä. On tärkeää, että hoitajat tietävät, 
että heidän rakastettunsa on turvassa ja että 

heillä on mielekästä toimintaa, kun heillä itsellään 
on jonkin verran "vapaa-aikaa” läheisensä 
hoidosta. 

Toimintaan osallistuneen tarina 

Peter piti erityisesti fyysisistä tehtävistä, 
aktiivisena olemisesta ja työkalujen 
käyttämisestä. 

Yhden istunnon aikana ryhmä kylvi herneitä. 
Peter otti niitä kotiinsa ja seuraavina viikkoina 
hän kertoi meille siitä, kuinka hän oli nauttinut 
niistä. Hän pystyi muistamaan edellisten viikkojen 
aikana toteutettuja toimia ja nauttinut 
tapaamisten yhteisöllisestä ilmapiiristä. 

Hänellä oli tilaisuuksia kertoa ryhmälle tarinoita, 
joihin sisältyi hedelmien poimimista puutarhassa, 
hän kertoi meille siitä, että nuoremman veljen 
kanssa oli sodan aikana "hävittänyt" (tai 
varastanut) hedelmiä. Hän seisoi katsomassa, kun 
hänen ketterä pikkuveljensä riehui ja viikon 
päästä heidät saatiin kiinni, mutta Peter onnistui 
pyristelemään pois ja vältti vaikeudet! 

Kun tapaamiset päättyivät, Peter tuli varsin 
tunteelliseksi projektin päättymisestä ja teki 
pienen puheen. Hän sanoi, että hän oli nauttinut 
joka minuutti ohjelmasta, eikä malttaisi odottaa 
kevättä (kun seuraavat istunnot alkavat). Hän 
sanoi, että kokemus oli erilainen kuin normaali 
puutarhanhoito, että olimme tehneet hänen 
olonsa tervetulleeksi, että olemme erittäin 
kärsivällisiä ja rakastaneet istuntojen 
rentouttavaa tunnelmaa. Peter on sittemmin 
aloittanut uuden ryhmän kanssa ja odottaa 
innolla tämän vuoden ohjelman 
loppuunsaattamista. 

 

Yhteystiedot 

Yhteyshenkilö: Colette Bond  
Puh:  0247 6217 747 
Sähköposti: education@gardenorganic.org.uk  
www.gardenorganic.org.uk 

  

http://www.gardenorganic.org.uk/
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Martineu puutarhat 

Käytännön esimerkki, Birmingham, Iso-Britannia. 

Kategoria 

• Sosiaalinen ja puutarhanhoidollinen terapia - 
luonnonmukainen puutarhanhoito, vihreä 
harjoittelu, mindfulness jne. 

Toiminnan lyhyt esittely 

Yhteisöpuutarha, vain kahden mailin päässä 
Birminghamin keskustasta, joka tarjoaa 
terapeuttista puutarhanhoitoa ihmisille, joilla on 
mielenterveysongelmia ja oppimisvaikeuksia, 
ympäristökasvatusta koululaisille, tapahtumia ja 
ihastuttava paikka vierailla kaikille. 

Toteutusajankohta 

Meillä on ollut mahdollisuus terapeuttiseen 
puutarhanviljelyyn 13 vuotta, viisi päivää viikossa. 

Sijainti  

Birminghamin kaupunki, Iso-Britannia. 

Rahoitus 

Hyväntekeväisyysjärjestöt, lahjoitukset sekä 
tavaroiden ja palveluiden myynti 

Yksilön ja yhteisön osallistuminen 

Työskentelemme henkilöiden kanssa, joilla on 
mielenterveysongelmia, autistisia häiriöitä, 
oppimisvaikeuksia, kuntoutumistarpeita aivojen 
ja pään vammoista 

Kuinka yhteisö on ollut mukana? 

• Edistämme tapahtumia ja puutarhoja 
vierailupaikkana. • On paljon vierailuja 
paikallisilta yhteisöjärjestöiltä. • Ystävät / 
jäsenyysjärjestelmä. • tarjota 
ympäristökasvatusta paikallisille kouluille. 

Kestävä maankäyttö 

Hoidamme puutarhaa luonnonmukaisesti 
ihmisten ja luonnoneläinten etujen hyväksi. 

Meillä on metsäalue, joka on rekisteröity 
paikallisesti merkitykselliseksi 
luonnonarvoalueeksi. 

Tulokset 

Fyysinen terveys: liikunta raittiissa ilmassa. 

Mielenterveys: määrätietoinen toiminta, 
sosiaalinen vuorovaikutus, kaunis ympäristö, 
kasvun ihmeen näkeminen, stressin 
väheneminen. 

Oppiminen: puutarhanhoito, ympäristönsuojelu, 
muut ihmiset. 

Toimintaan osallistuneen tarina 

Alton tuli Martineau puutarhaan vakavan 
sairauden jälkeen, jonka seurauksena hänellä on 
liikuntarajoitteita ja masennusta. Hän oli joutunut 
luopumaan aiemmasta ammatistaan ja hän elää 
yksin. 

Hänen mielestään Martineau puutarha on 
antanut hänelle elämäntarkoituksen. Hän tuntee 
olevansa hyödyllinen edes yhden päivän viikossa, 
vaikka hän usein poikkeaa myös muina päivinä. 

"Se on antanut minulle rutiinin. Oma 
mielenterveys on parantunut. Tiedän, että 
fyysinen terveyteni on myös parantunut paljon, 
koska siellä on niin paljon kävelyä. Minusta 
tuntuu todella mukavalta ja voin tuoda 
lapsenlapseni tänne. Se on tämä paikka ja 
ilmapiiri, jonka henkilökunta on tuottanut ja 
tunnen ikään kuin olisin saanut todella hyviä 
ystäviä ja olen nähnyt liikuntakyvyssänikin 
edistystä. " 
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Yhteystiedot 

Yhteyshenkilö: Caroline Hutton   
Osoite: Martineau Gardens 27 Priory Road, 
Birmingham B5 7UG 
Puh:  0121-440 7430  
Sähköposti:  caroline@martineau-gardens.org.uk 

  

mailto:caroline@martineau-gardens.org.uk
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Therapeutical garden, Faculty 

hospital Brno Czech Republic x x

Therapeutical garden by the psychiatric clinic of Faculty hospital in Brno has closed part for the patiens in post acut stage, part for 

children and opened part for wide range of clients and public. Horticulture therapy is a part of regular rutine and it includes both 

relaxing and gardening. Czech, English

Camphill Svobodny statek na 

soutoku Czech Republic x x x x x

http://www.svobodny-statek.cz/bio-dynamicke-

zemedelstvi/information-in-english

Familly community home for people with special needs who can work on biodynamic farm according their possibilities. Wide range 

of organic fruit, vegetable and herbs is sold on markets or through a vegetable box scheme; production is also processed into the 

teas, pickles, syrups ect. Camphill organises also workshops, workcamps and social events. Czech, English

Kompot - community supported 

agriculture Czech Republic x x http://www.kom-pot.cz/

Associaton based on principals of community supported agriculture. Increasing number of growers supplies themselves with 

vegetable crop cultivated withing the principles of organic agriculture. Community also prepares social program and regular events. Czech

Lipka - environmental educational 

centre Czech Republic x http://www.lipka.cz/lipka-en

Educational institution for environmental training focused on children of all ages, teachers and lecturers and on interested public. 

Lipka organises also number of craft workshops, courses and social events related with nature. Czech, English

Zahrada - community garden Czech Republic x http://zahradaliberec.cz/

Small scale community garden project in the heart of the historical city centre of Liberec offers number of events for locals 

(restaurant day, herb workshops, food workshops) and provides vegetables and herbs or place to grow, but also place to spend 

time and meet new friends. Czech

Sdružení Neratov Czech Republic x x x x http://www.neratov.cz/

Community village Neratov was once abandoned place. Now there is a community of pleople giving the village back its life and 

offering sheltered housing and a variety of job opportunities for people with special needs - social farming, garden centre, 

sheltered workshops, restaurant, hostel and more. Czech

Chaloupky - environmental 

educational centre Czech Republic x x x http://www.chaloupky.cz/

Environmental educational centre for both childen and adults with 20 years of experience focused mainly on promotiong 

sustainable life style and nature conservation. Chaloupky also offers horticulture and animal therapy programs and since 2012 has 

been running agriculture farm, where is produced chees, milk, yougurts and other diary and farm products. Czech, English

Zahrada Smetanka - community 

garden Czech Republic x http://www.zahradasmetanka.cz/

Urban community garden in the centre of Prague has it all - space for growing, area for workshops, social and cultural events, 

childrens corner and site to move and chat. Czech, English

Portál sociálního zemědělství 

(Portal of Social Agriculture) Czech Republic x x x x x http://www.socialni-zemedelstvi.cz/

Web portal of Social Agriculture includes all important information about history, benefits, good practice examples, current legal 

framework, list of possible partners, education, jobs and practice. Czech

Komunitou podporované 

zemědělství (Portal of Community 

supported agriculture) Czech Republic x x x x http://www.kpzinfo.cz/

Web portal of Community Supported Agriculture provides detailed information about this topic, directory of places in Czech 

Republic, legal framework, seminars and training options and currents projects. Czech

Svaz PRO-BIO (Association of 

organic farmers) Czech Republic x x http://pro-bio.cz/

PRO-BIO is the only national association connecting organic farmers, processors and eco-food sellers and providing useful 

guidance for them. Web page contains also directory of places and interesting projects. Czech

AREA viva - association for 

ecology and agriculture Czech Republic x x x x http://www.areaviva.cz/

Association supporting sustainable agriculture, social agriculture, rural development and organic farming in Czech Republic. AREA 

viva is also member of WWOOF movement, organising international volunteer exchange on organic farms and offers educational 

programs in ecology. Czech, English

Polyán Association Hungary x x x http://www.polyan.hu/ Hungarian

Basket Community-Nyíregyháza Hungary x x x x http://www.nyiregyhazikosar.hu/ Hungarian

Energia és Környezet Alapítvány Hungary x x x http://www.energiaeskornyezet.hu/

This organization is dealing with straw-bale buildings in Hungary. They organize theoretical trainings and practical occasions as 

well. Hungarian

Rozsály municipality Hungary x x http://rozsaly.hu/alapitvany.php Sustainable village initiative in East Hungary. Encourage of self-sustainable household farming and cooperative community. Hungarian

Adacs-Bábony Social cooperative Hungary x x x

http://keksajo.blogspot.hu/2012/11/kitekint-geto-

vi-bemutatkozik-az-adacs.html

Social cooperative in Kunbábony és Kunadacs villages. Established social cooperative for producing paprika. They created their 

own brand of quality food, and went on with self-healing vegetable farmyard. Community trainings and system of time banking. Also 

operate family nursery and community laundry. Hungarian

Alsómocsolád municipality Hungary x x x http://alsomocsolad.hu/

Local enterprises for local people, with involvement of experts. Municipality manages lossy initiatives make them profitable and sell it 

to a local people. Encourage household farming with pigs, rabbits and chicken. Local currency, Rigac. Hungarian

Gyűrűfű Foundation Hungary x x x http://www.gyurufu.hu/

Oldest ecovillage in Hungary operating based on sustainable principles. Strong cooperation for livelihood, without chemicals, 

special rules butdecreasing number of citizens. So one of the children must stay in the village. Hungarian

Krisna valley Hungary x x x x x http://krisnavolgy.hu/ Biofarm and cultural centre. Well-functioning community based on religious principles. Smiling community with real inner harmony. Hungarian

Markóc municipality Hungary x x x

http://www.szeporszag.hu/Mark%C3%B3c.telepu

les

Community initiative with large orchards, collection of more than 350 traditional species. They are using public employment 

consciously to prepare locals to be self-sustainable. Hungarian

Visnyeszéplak Hungary x x x http://www.visnyeszeplak.hu/

Succesful living village initiative with generations of secondary and high school students which ensure its survive. Rate of self-

sustainability is very high. Hungarian

Gömörszőlős Hungary x x x

http://www.gomorszolos.hu/index.php?content=h

ome Ecofarm of ecologist, Iván Gyulai with permaculture and deep mulch cultivation methods to protect soil. Hungarian
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Banya-Tanya  Foundation Hungary x http://www.banya-tanya.hu/ Development of village community in Bátor.

Hungarian and 

English

Városi Kertek Egyesület Hungary x x x

http://www.varosikertek.hu/uj-kozossegi-kert-a-iii-

keruletben-obudan/ Initiative for community gardens is Budapest. Hungarian

Trizs Telekamra Hungary x x x

http://www.eszak.hu/helyi/2015/08/02/tele-kamra-

tele-zsak-az-otletekkel-es-hagyomanyokkal-teli-

falu-trizs.eszak

Small village initiative in Gömör region. Public employment for all of those who want to work. They are cultivating orchards and 

make products from them. Part of the involved people are keeping household animals within the project. Organizing local market 

weekly from local products and festival as well. Creative ideas. Hungarian

Pictor Italy x x x x http://www.cooperativapictor.it/

Social cooperative working for social inclusion of disadvantaged people.In partnership with Social Services and with municipal 

administrations,works on social rehabilitation through horticultural-therapy mainly focused on people with psychiatric problem. 

Agricultural production is performed through organic methods. Italian

Terre Umbre Italy x x x http://coopterreumbre.altervista.org/

Agricultural co-operative that runs two main activities: i) a plant nursery that combines agricultural activities with therapy for people 

with serious disorders; ii) a horticultural activity that involves people with mental disabilities and/or socially excluded. Terre Umbre 

works by targeting different kind of users such as children, youth and adults with various levels of mental disorders and/or social 

exclusion. Italian

Cavoli Nostri Italy x x x http://www.cavolinostri.it/

Social co-operative that promotes activities of social inclusion for disadvantaged people: people with mental, intellectual, sensorial 

and physical disabilities, victims of violence, discriminated and exploited people, asylum seekers and refugees, and other people 

who have difficulties to enter the labor market. Cavoli Nostri produces fruits and vegetables using organic methods. Italian

Giardino di Filippo Italy x x

Social and sport association that carries out projects of social farming and in particular projects of animal assisted intervention 

(AAI) mainly with horses. Cooperates with schools (elementary, middle and high schools), families, local social-health systems, 

hospitals, and universities.

Agricopecetto Italy x x x http://www.agricopecetto.it/agrico2/

Multifunctional agricultural co-operative that consists of 20 member farms. Provides training and work inclusion for disadvantaged 

people (women victims of violence, refugees, people with physical and intellectual disabilities, people with addiction). Develops 

projects in partnership with local Day-Care Centers and collaborations with agricultural social cooperatives, voluntary and cultural 

associations.

Italian, Spanish 

and English

La Sonnina Italy x x x

http://www.fattorialasonnina.org/portale_sito/inde

x.php

Agricultural social co-operative. Main activities are agriculture, livestock, agri-tourism, restaurant, agricultural food processing, 

educational and inclusion projects. Social activities are mainly addressed to minors (educational and recreational activities), 

political refugees, adults with mental/psychological/justice problems (training and social inclusion) and elders (recreational 

activities).

Italian and 

English

Biocolombini Italy x x x http://www.biocolombini.com/

Organic farm. With the help of social services, institutions, and other local services, over the years the farm started projects of 

social inclusion and ortho-therapy for socially disadvantaged people (with motor disability, psychiatric, drug addiction and justice 

problems). The farm collaborates also in the Orti E.T.I.C.I. project. Italian

Agricola Calafata Italy x x x http://www.calafata.it/

Social agricultural co-operative. Main activities are wine cultivation, olive oil and beekeeping and main objectives are preserving 

land from abandonment and to rehabilitate disadvantaged people trough social inclusion.

Italian and 

English

Uno, due, tre, frutto project Italy x x

http://www.onlusfamilia.org/home/Home.html                          

http://www.lozoccoloverde.it/   

Since 2009 the non-profit Association "FAMILIA” collaborates with the organic farm “Lo Zoccolo Verde” in a social farming project 

involving especially minors who come from the association. The project, called “Uno, due, tre, frutto”, aims to provide benefit to 

people through occupational and therapeutic activities developed with plants and animals. Users of the project are minor and all 

people presenting cognitive, emotional-relational and affective problems. Italian

Il giardino del Lolli project Italy x x

In 2007, the non-profit association "Mondo Nuovo" activated the project “Il Giardino del Lolli”, a project that provides support to all 

people who have disabilities or are living in poor conditions (the majority are from mental health services). Main activities are 

horticulture, beekeeping, olive, gardening and food processing. Agricultural production is performed through organic methods. 

Lo Spaventapasseri Italy x x http://www.fattoriagarfagnana.it/

Educational farm that offers learning activities for school children and teenagers and kindergarten farm welcoming 1-3 years 

babies. The kindergarten farm responds to the needs of families living in rural areas, especially in mountain. Italian

Eco Ruralis Romania X http://www.ecoruralis.ro/

Eco Ruralis was founded in April of 2009 in Cluj-Napoca by small farmers from several regions of the country. It is a grassroots 

association made up of small farmers who practice organic and traditional farming based on environmentally-conscious principles. RO/EN

ASAT Romania X X X ASAT – Community Supported Agriculture in Romania – informal movement RO

Asociației Stea Romania X X

www.associationstea.blogspot.com

http://www.asociatiasteasm.ro

The STEA Association is an Romanian NGO that sustains social inclusion of vulnerable children/youth/families (over 90% of the 

beneficiaries of our social services are Roma), in Satu Mare county (Romania). We fighting against their exploitation, supporting 

and helping them to become independent through education and getting jobs. RO

Foundation for Social Assistance 

and Youth Romania X X www.fastromania.eu/

FAST works primarily with families from marginalised Rroma communities in Brasov County, in the centre of Romania.

The emphasis is on help that promotes self-sufficiency, and echoes the Christian principles and faith that underpin the work of 

FAST. We run projects that meet educational, work skills and social care needs, together with practical improvements in living 

conditions for needy families. We work to eliminate poverty, deprivation and discrimination, and to promote social integration in 

Brasov county, Romania. RO

Caritas Alba Iulia, "Átalvető" 

programme Romania X

This initiative offers an opportunity for small farmers in Odorhei regions rural areas to sell their products through a semi-online 

system.  Their goal is to develop a network between rural primary producers and the urban consumer population based on 

trustfulness relationship. RO/HU
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LAM _ Foundation Romania x X X http://www.lamilieni.ro/despre-noi/

The Foundation has begin with different accredited education trainings, focusing on the use of people from villages. Later it had the 

opportunity to launch the microfinance programme for farmers,small entrepreneurships, and for individuals. 70% of the loas are 

givven for developing, the rest is for starting companies and for individuals. EN/RO/HU

Lokodi Ifjusagi Alapitvany – 

Jugendstiftung Lokod Romania X X X X http://www.lia-wolter.eu/?page_id=464&lang=HU

The ambition of the foundation is to help and support disadvantaged children and young people in Romania in general and 

especially those living in children’s homes. EN/HU/RO/DE

SVATOBOR Association  Slovakia X X X X www.svatobor.estranky.sk

First succesfull example of community farming with Roma people. Social enterprise with marginalized groups is focused on 

production of organic vegetables, fruits, biodynamic compost and seeds. About 150 local Roma people as well as several 

handicapped persons found some work opportunity. Slovak

Alter Nativa Slovakia X X X X http://www.alter-nativa.sk

Development of Eco village in disadvanced region. Restoration of valuable historical orchards.  Helping to Roma people and 

cooperation with volunteers. Training courses on ermaculture, 

beekeeping and fruit growing. Slovak, English

Inštitút Krista Veľkňaza Slovakia X X X X www.ikv.sk  

Christian charity, using principles of social farming and farm therapy.  Farm is a part of asylum for former prisoners, homeless 

and drugs addicted people. They are living in this asylum, working and selling their products. Slovak

Family farm Mašekov mlyn Slovakia X X www.ffmm.sk

Since 1996, started  wide-ranging revitalization process in this family farm, whose main objective is  to preserve traditional form of 

economy based on ecological restoration and the overall complex and still evolving relationship between man and nature. Activties 

of farm, established by FAO expert, include organic production of vegetables and fruits, beekeeping, and livestock breeding. 

Except of that they are active in popularisation of sustainable farming activities. Slovak

Krasňanský zelovoc Slovakia X X http://www.krasnanskyzelovoc.sk/

First community garden in Slovakia, established  by 27 families in 2012. Garden has been established in the court of apartment 

block in Bratislava city. Except of production of food, this initiative has a strong social dimension.

Sad Lívia - Lívia Orchard Slovakia X X http://www.sadlivia.sk/

Probably the first certified organic orchard in  Slovakia, established in 1997. Except of production of fres fruits (mostly apples and 

peers) they produce also organic fruit juices and other products. Slovak

AFRA Odorica Slovakia X X X www.afrabio.sk

First organic farm in Slovakia, focused on growing and processing of medicalherbs for products. Except of that thay have animal 

organic farm open for public. Farm Manager is very active in propagation of local and organic food, and she has also established 

the Slovak Network of organic producers EKOTREND

Vypestuj Dobro - Grow Good Slovakia X http://www.vypestujdobro.sk/ Project on collection of food (mostly fresh vegetables and fruits) from farms and its distribution to poor people around Slovakia.

Eko village Zaježová Slovakia X X X X http://www.zajezka.sk

The firs Eco village in Slovakia, established in 1991 in almost abandoned village.Activities include trainings, education, work with 

volunteers, organic vegetables and fruit production, livestock breeding, keeping of traditional knowledges, food bank and 

handycrafts. Slovak, English

Patricia Černáková

Permaculture designer Slovakia X X

Patricia Černáková is one of the very first Permaculture designers in Slovakia, daughter of founder of Permaculture association in 

Czecho-Slovakia in 1991.  She is very active in propagating 

of permaculture and local organic production. Slovak

Oáza – nádej pre nový život Slovakia X X X http://new.oaza-nadej.org/

One of the best examples of Christian charity, using principles of social farming and farm therapy. Utilising also principles of 

community supported agriculture. Farm has been established in abandoned agricultural cooperative, where unemployed people are 

living, working and selling their products. Slovak

Marcela Nemcova Slovakia X X X X www.nahaji.sk

Orchard, fruit production, fruit, vegetable and herbal products, sheep, wool processing, traditional crafts, bee keeping, cultivationof 

grafted fruit trees, old and regional varieties of fruits, field trips for schools and kindergartens Slovak

Bio pre vás Slovakia X X X http://www.bioprevas.sk

Probably the best example of Community supported agriculture in Slovakia, based on the "box" system.  Delivery of fresh and local 

bio food from small producers. Slovak

SOSNA Ekocentrum Slovakia X X X www.sosna.sk

Natural / permaculture  garden in SOSNA is one of example  of  organic  gardening, with suggestions of  medicinal,  herbs and 

vegetables  sortiment  for selling.  Part of work  are workshops  concerned on organic gardening,  healthy food and  healthy 

cooking. slovak

Garden village Bled Slovenia, Bled x x x

http://gardenvillagebled.com/en/garden_village/ga

rden.html

The Garden Village is an entirely ecologically and innovatively designed complex, built over an abandoned gardening space, where 

eco-conscious guests can stay in.  Fruit trees are planted throughout the resort and it also has own herb and vegetable gardens. 

Slovenian, 

English

Trajnostni park Istra /Sustainability 

Park Istra Slovenia, Koper x x http://parkistra.com/en/

Sustainability Park Istra is currently creating a space of cooperation and innovation, a supportive environment for research, 

education and active practice of sustainable development. It is forming a model of sustainability in practice with the involvement of 

competent individuals and organisations. This model will be transferable to other locations in Slovenia and abroad. The Park is 

growing from amazing potentials of the region in Istria along the border between Slovenia and Croatia. The park relies on the work 

of many creative people designing a model of sustainable future.

Slovenian, 

English

Inštitut za trajnostni razvoj in 

celostne rešitve/ Institute InTeRCeR

Slovenia, 

Maribor x x x http://instituteintercer.org/

Institute InTeRCeR is a private non-profit think-and-do-tank with projects oriented in land sharing for food and social good and 

integration and empowerment of disadvantaged groups for the local food production

They see a huge opportunity to provide a  regional market with locally grown organic food and goods for home needs. With the 

reintroduction of old farming practices that took place in the past they want to preserve small multifunctional farms. On this type of 

farms more than one agriculture practice took place. If a farm produces more than one product, the income is not dependet on one 

product, especially if extreme weather events due to a climate change accure. 

Slovenian, 

English

Urbani ekovrt Maribor/Urban Eco 

Garden Maribor

Slovenia, 

Maribor x x http://ekovrt.si/

Association of Urban Eco Garden is a voluntary, independent and non- political  association of individuals and legal persons  

pursued by their own interests and the desire to gardening, socializing, exchange, interaction, self-care and learning organic 

gardening . Slovenian
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UČNI POLIGON ZA 

SAMOOSKRBO DOLE / Teaching 

area for self-sufficiency Dole - 

Permaculture

and Ecoremediation

Slovenia, 

Poljčane x x http://www.ucilnicavnaravi.si/

At the microlocation Dole near Poljčane they set up a zone with permacultural gardens for educational purposes. More information: 

http://www.csod.si/uploads/file/PROJEKTI/RWL/RWL%20map%20DOLE_EN.pdf

Slovenian, 

English

NATURE IS TEACHING US – A 

PILOT PROJECT OF 

BIODYNAMIC SCHOOL 

GARDENS/Projekt Narava Nas Uči

Slovenia, 

Radovljica x x

http://www.irdo.si/skupni-cd/cdji/cd-irdo-

2015/referati/29-maja-kolar-paper-,-dp).pdf

Two school gardens in Radovljica and Kranjska Gora were established within the project. The project aims to actively encourage 

children in kindergartens, primary schools, young people, unemployed people, and gardeners to produce healthy food with 

intergenerational cooperation. There were also farmers included in the educational programmes from biodynamic agriculture in 

order to ensure the production of high quality food and thereby contribute to greater self-sufficiency in the region.

Slovenian, 

English

Eco - social  farm Korenika  

Slovenia, 

Šalovci x x x x http://www.korenika.si/

Eco - social  farm Korenika  is located in Šalovci, in the heart of the Regional Park Goričko. Korenika has become quickly visible 

in a wider geographical area, and by the expert community, recognized as an example of good practice in the field of social 

entrepreneurship, employment of persons with disabilities and other vulnerable groups in society and safeguard employment. 

They have established a system of organic production and food processing on more than twenty hectares of land producing crops, 

herbs, fruits and vegetables, berries and mushrooms, which are processed into organic products. Slovenian

Brinjevka social enterprise - eco 

farm

Slovenia, 

Sežana x x x x http://www.brinjevka.si/

Aims of Brinjevka eco-farm are: a) ensure work to groups of people which are harder to employ, b) making a profit, but not at any 

price; 

c) rural development and supply of local organic food; d) the development of modern social welfare programs, based on the work in 

combination with therapy and social integration , e) increase self-sufficiency in food, f) increase marketing of organic production 

and processing .

The purpose of the company is the integration of vulnerable groups into work, providing supply of organic products in the local 

community and beyond as well as development of other areas such as eco-tourism, supply of local farmers and artisans, 

community integration, workforce training, production of organic products etc. Slovenian

Eko vas Mokri potok

Slovenia, Visoko 

(Kočevje) x x http://www.mokri-potok.si/

Background of the project is based on the finding that today's way of life is unsustainable. Eco- villages serve as models of 

sustainable living. Common elements of all ecological villages around the world are: eco- construction, recycling and reduction of 

waste materials, organic food production and use of renewable energy sources. Common elements are also different alternative 

social and economic models, and artistic expression. Living in ecological village is organized so that it can successfully maintain 

the future generations. Such an arrangement aims towards minimizing the ecological footprint of an individual. The reduction of the 

ecological footprint is achieved in particular by supplying local needs for food, energy and materials. Slovenian

Fundación Sierra Minera Spain x x http://www.fundacionsierraminera.org/

Is a non-profit organization that works on the promotion of training and social integration of people at risk of exclusion, promotion of 

the recovery of the cultural and environmental heritage of the Sierra Minera, strengthening of the social fabric and promotion of 

participatory and sustainable local development. They develop, among others activities, the “Huerto Pío” project, designed for the 

recovery of the local heritage of the area and the promotion of ecological tourism, through the creation of an environmental Park 

and forestry exploitation of native species. They offer several courses and workshops, such as gardening, plants nursery, 

ecological agriculture, afforestation, distillation of aromatic plants, etc. Spanish

Asociación CEOM Spain x x http://www.asociacionceom.org/

Integration of people with intellectual disabilities. “La Integración Natural” project: nature education centre for the environmental 

awareness of primary school students, managed by people with intellectual disabilities. Spanish

Comunidad Terapéutica Las Flotas Spain x http://www.centrolasflotas.es/

Therapeutic community specialized in the treatment of addictions to alcohol or cocaine, which helps people and families affected 

by the problem of drug addiction through the process of rehabilitation of the addict, with a personalized therapeutic and re-

educational process, in a community of complete admission organized by an interdisciplinary team. Along with La Almajara 

Association they developed a project on Horticultural therapy aimed at transmitting an agricultural training, learning the 

maintenance of an ecological vegetable garden, collection and utilization of the collected product and the benefits of ecological 

agriculture. Spanish

Asociación para el Tratamiento de 

Personas con Parálisis Cerebral y 

Patologías Afines (ASTRAPACE) Spain x http://www.astrapace.com/

Association for the treatment of people with cerebral palsy and related pathologies. They work on improving the quality of life for 

these people, promoting the full development of their individual and social capacities and helping them develop their quality life 

project, as well as on promoting their inclusion as full-fledged citizens in the society. Among their activities is the development of a 

project for training and employment in horticulture and gardening for young people with other capabilities, called “ASTRAPACE 

Verde”, encouraging their working autonomy, independence and satisfaction to be able to carry out a work activity. Spanish

Asociación de Naturalistas del 

Sureste (ANSE) Spain x x http://www.asociacionanse.org/

Environmentalist and naturalist Association focused on protection, dissemination, research and defence of nature and environment, 

through courses, projects, campaigns, environmental education, publications, congress. The organisation also welcomes people for 

the development of community service as an alternative to imprisonment, a program that can bring remarkable benefits to the 

convict, the society and the environment, in which they work generally on gardening. Spanish

La Almajara de Alhama Spain x x http://laalmajaradealhama.com/

Association created for the promotion of the ecological development in a local environment, the provision of a system of ecological 

consumption between producers and consumers of the Association, the recovery of healthy lifestyle habits, and the promotion of 

ecological gardens. They organize several courses, workshops, meetings, fairs, and so, related to ecological consumption, such as 

the first fair on initiatives of urban horticulture or handmade soups or kitchen workshops. They also sell ecological products and 

cooperate with other associations in many activities. Spanish
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BioMurcia. Del campo al campus Spain x x http://www.delcampoalcampus.com/

Merge of producers, processors and consumers of organic products, created to promote, encourage and facilitate the 

consumption of local varieties in organic farming, through a short marketing circuit. It also offers the local farmers the possibility to 

sell their products in the domestic market, and to contribute to sustainable rural development, as well as to the preservation of the 

agricultural landscapes. They also organize workshops, conferences, publications, etc. Spanish

Red Murciana de Semillas Spain x x https://redmurcianadesemillas.wordpress.com/

Non profit association dedicated to prevent the loss of agrarian biodiversity recovering varieties and local traditional knowledge 

within the framework of sustainable agriculture. It works with any person, group or institution interested in the cultivation and 

exchange of local varieties. The network is dedicated mainly to collect, preserve and exchange traditional varieties of the Iberian 

Southeast, although it also retains and exchanged traditional varieties from other regions, collaborating with similar working groups. Spanish

Centro de agroecología y medio 

ambiente (CEAMA) Spain x x http://www.ceamamurcia.com/

Centre for agroecology and environment of Murcia, designed as a space for the search and enjoyment of peasant and rural 

culture, and the research and development of organic farming. They organize traditional activities, such as the elaboration of 

bread, pastries, the use of medicinal plants, or the realization of compost, among others; sell organically grown vegetables and 

herbs; conduct training courses, seminars, conferences and lectures; offers environmental education workshops; and has 

ecological lodgings.Our objective is the conservation of local varieties of plants and we have indigineous breeds of animals. We 

also have buildings that foolow bioclimatic architectural principles using local construction methods. We also have a classroom and 

four bioclimatic apartments in the garden for agro and ecotourism. Spanish

Ecoespuña Spain x http://www.ecoespuna.com/

Company carrying out studies, projects and services of education and interpretation of the natural and cultural heritage, 

consultancy and environmental management and sustainable tourism. Among other services, Ecoespuña manages, to the townhall 

of Murcia, the network of school gardens. They have a nature classroom, organize camps, etc. Spanish

Amigos del Valle de Ricote Spain x x http://www.amigosdelvalle.es/

Tourism promotion in the area. “Valle accesible” project: Elimination of barriers, accessible routes, healthy routes, active tourism 

and environmental awareness. Spanish

Cooperativa Agroecológica La 

Revolica Spain x x http://www.larevolica.com/

Cultivation of healthy food obtained in a way that respects the environment, both for personal consumption and for direct sale to the 

members of the association. Spanish

La Almajara del Sur Spain x x http://vivero.lalmajaradelsur.es/ Traditional ecological plant nursery. Spanish

BioSegura Spain x x http://www.biosegura.es/

Association of consumers, producers and processors of organic products. Agriculture and ecological consumption, courses and 

meetings.

Spanish, 

English, 

German & 

French

ISOECO Spain x x http://isoeco.blogspot.com.es/ Production and sale of ecological, nearby and seasonal products. Spanish

Antigua Vida Nueva Spain x http://www.antiguavidanueva.com/

Production company of organic food and direct sales to schools and daycare centers, associations of consumers, specialty 

stores, restaurants, distributors, private individuals, etc. Products certified with the seal of the Council of ecological agriculture of 

the Region of Murcia. Spanish

Las Huertas que da la Vida Spain x x https://lashuertasquedalavida.wordpress.com/ Production of organic vegetables for subsistence and sale to partners, provision of plots for leisure gardens, advice and training. Spanish

Ocio Azarbe Spain x http://www.ocioazarbe.com/ Rental of leisure orchards and advice. Spanish

El Valle. Aula de naturaleza y 

sostenibilidad Spain http://elvalle.naturalezasostenibilidad.org/

Nature and sustainability classroom, organized and managed by the Fundación Desarrollo Sostenible. It is part of the network of 

nature classrooms of the Region of Murcia and its programming is included among the activities promoted in the natural areas of 

the Region of Murcia to boost awareness and environmental education in the Regional Park El Valle y Carrascoy. They work on 

environmental education and training and awareness for schools, associations, companies and individuals. Spanish

Asociación ecoagricultures de 

Murcia (EDEMUR) Spain http://www.antiguavidanueva.com/

Production company of organic food and direct sales to schools and daycare centres, associations of consumers, speciality 

stores, restaurants, distributors, private individuals, etc. Products certified with the seal of the Council of ecological agriculture of 

the Region of Murcia. Spanish

Foodtopía Spain x http://www.foodtopia.eu/

Technological project that promotes the production of balanced food, 100% natural, environmentally friendly with traditional recipes 

and excellent taste, at an affordable price and with minimum environmental impact. It uses very innovative cooking and packaging 

technologies. They promote a balanced meal which favours the consumption of vegetable protein.

Spanish & 

English

Camposeven Spain x http://www.camposeven.com/

Transformation agrarian society, composed of 10 members, with more than 40 years of agricultural experience, dedicated to the 

production, preparation and marketing of horticultural ecological certified products.

Spanish & 

English

Ucampacitas Spain http://ucampacitas.ucam.edu/

UCAMPACITAS is a program that aims to provide intellectually disabled students with training during two years that will increase 

their possibility of future employability and greater social integration in the community. Spanish

Vita 21 Spain x http://vitaxxi.com/

It is a consultant for sustainability that provides educational services and environmental strategic collaborating with organizations 

and professionals in various initiatives and approaches to the achievement of social, economic and environmental sustainability 

through research, planning, education, and the implementation of projects.

Spanish & 

English

Huerta viva Spain x

https://www.facebook.com/Murcia-Huerta-Viva-

1626105097667138/

Association dedicated to the protection and recovery of the Orchard, covering cultural, environmental and social and economic 

aspects. They develop projects such as the recovery of local varieties through a network of custody in private farms, or the 

restoration of classical infrastructure of the orchard of Murcia, and activities of dissemination, information, complaint, investigation 

and recovery, collaborating with other entities in various initiatives for the heritage of the orchard of Murcia. Spanish

Huertoyou Spain x x http://www.huertoyou.com/ Rental of orchards, counselling, school gardens and education. Spanish
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Ecoespuña-La hojarasca Spain x https://lasalquerias.wordpress.com/

This company provides training activities for environmental education not only for the education sector but also for the community 

in general. The objectives of these activities is to make people aware of the natural and cultural values of  protected natural areas in 

the Region of Murcia such as:  Parque Natural de Sierra Espuña,  Reserva Natural Sotos and Bosque de la Ribera de Cañaverosa, 

el Parque Regional Salinas de San Pedro, or el Paraje Natural de Las Fuentes del Marqués in Caravaca, among others. Spanish

The Growth Project UK x x x

http://www.gardenorganic.org.uk/growing-

enterprises-ryton-organic-gardens STH services for adults and young people with special needs and/or disability English

Garden Organic Master Gardener 

Programme UK x x x http://www.gardenorganic.org.uk/communities Volunteer programme supporting community growing and families English

Rye Hill Prison Garden UK x x x http://www.gardenorganic.org.uk/communities Gardening project for prisoners- tackling isolation, drug use and education English

Martineau Gardens UK x x x x http://www.martineau-gardens.org.uk/ Birmingham community garden for volunteers with mental health conditions. English

Thrive UK x x x http://www.thrive.org.uk/ UKs national charity for STH. Supports people with mental health conditions, learning difficulties, disability and more. English

Federation of City Farms and 

Community Gardens UK x x x https://www.farmgarden.org.uk/ Federation supporting care farms and community gardens nationwide. Advice and resources. English

School Farms Network UK x x x

https://www.farmgarden.org.uk/school-farms-

network Federation supporting school gardening groups. English

Care Farming UK UK x x x x http://www.carefarminguk.org/ A nationwide network of care farms- providing advice and support. English

Bridewell Organic Garden UK x x x www.bridewellorganicgardens.co.uk STH for mental health. Organic vineyard, bees, poultry and veg garden. English

Arkwright Meadows Community 

Gardens UK x x http://www.amcgardens.co.uk/ Community garden space. school groups, volunteering and apprenticeships. English

Groundwork UK UK x x x http://www.groundwork.org.uk Education and training- mostly for young people. community regeneration. English

Link Nurseries UK x x x

http://www.hacw.nhs.uk/our-services/link-

nurseries/ NHS supported project supporting adults with mental health conditions. Runs a small garden centre open to the public. English

Livability Holton Lee UK x x http://www.holtonlee.org

Flourish - therapeutic horticulture to support people with wide range of mental health conditions, learning difficulties and disabilities 

including pre-employment training and skills development English

Sturts Community Trust UK x x x x x http://sturtscommunitytrust.org.uk

Sturts Community Trust is an exciting venture bringing together a range of social initiatives built around a vision of promoting 

sustainability. We have our base on Sturts Farm, a 90 acre working organic biodynamic farm on the outskirts of West Moors. As a 

Camphill Community, Sturts Farm has, for well over 30 years, been offering land-based work opportunities, individualised support 

and supported living for adults who have a learning disability. With the founding of the Sturts Community Trust we are building on 

this rich history by opening up our resources and expertise in social work and agriculture to benefit a wider range of individuals 

within our local community in East Dorset. English
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