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Könkkölän luonto- ja perinneviikko 

 

Kokeilun taustalla ovat Nuorten Taidetyöpajan työhönvalmentaja Tiina Mäenpää-Korhonen ja 

projektityöntekijä Kaisa Peuha. 

Idean tausta 

Jyväskylän Kaupungin omistama henkilöstön virkistystila Könkkölä etsi uusia toimintaideoita ja -

muotoja. Könkkölä on Köhniöjärven luoteispäässä sijaitseva perinteikäs Jyväskylän kaupungin 

henkilöstön virkistäytymispaikka, jonka 4,5ha:n tontilla on muun muassa juhlatilaisuuksissa käytetty 

hirsinen 1940 ja 1950-lukujen vaihteessa talkoilla rakennettu päärakennus, kaksi saunaa sekä useita 

muita pienempiä rakennuksia. 

Könkkölän piha-alueita on käytetty 

viljely- ja virkistystoiminnassa. 

Tila ympäristöineen on ollut pitkään 

vaajakäytöllä ja pelkona on tilan 

rapistuminen ja toiminnan hiipuminen.  

Ideoimme yhdessä työpajanuorten 

kanssa, että Könkkölästä voitaisiin 

rakentaa yhteisvoimin (nuoret, 

työttömät, vapaaehtoiset, oppilaitokset) Jyväskyläläisten yhteinen Green Care toimintaympäristö. 

Tilalla on mahdollista viljellä esim. kumppanuusviljelyn tapaan lähiruokaa. Viljelyyn voisivat osallistua 

oppilaitokset ja keskus voisi toimia yhtenä oppimisympäristönä opiskelijoille. 

Työllistämistoiminta kaipaa uusia työtoimintaympäristöjä. Könkkölän miljööseen pystyisi 

rakentamaan niin terapiatarkoitukseen kuin ennaltaehkäisevässä mielessä Green Care ajatuksella 

toimivan perinneympäristön, jossa olisi pienimuotoisesti kotieläimiä kuten kanoja ja lampaita. Myös 

päiväkodit voisivat hyödyntää paikkaa. Nuoret voisivat yrittäjyyskasvatuksen avulla pyörittää 

Könkkölässä esim. kesäkahvilaa tai erilaisia kierrätyspajoja, joista voisi tuotteita käydä ostamassa ja 

tätä kautta työllistää itsensä. Myös tilan pyörittäminen ja kiinteistön ylläpito onnistuisi nuorten 

voimin. 

Kokeilun tarkoituksena oli mallintaa pienimuotoisesti viikon ajaksi Könkkölän ympäristö sellaiseksi 

kuin se tulevaisuudessa tulisi toimimaan. Näin syntyi idea Könkkölän Luonto- ja perinneviikosta. 
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Taidetyöpajan nuoret rakensivat erilaisia Green Care ajatuksen mukaisia toimintapisteitä, joissa 

nuoret ja kävijät pääsivät yhdessä kokeilemaan käytännössä mitä kaikkea Könkkölä voisi 

Jyväskyläläisille tarjota. Myös luonto- ja perinneviikkoon osallistuneet vierailijat pääsivät ideoimaan 

ja kehittämään toimintaa. 

Heti alussa oli selvää, että haluamme pajanuorten lisäksi tarjota ympäristön myös muille 

kohderyhmille, jotka voisivat hyötyä toimintaympäristöstä. Kutsuimme mukaan päiväkotiryhmän, 

starttiluokan, ikäihmisten ryhmän, kehitysvammaisten ryhmän, sekä Jyväskylän kaupungin 

henkilöstöä ja muita sidosryhmiä.  

Projekti käynnistyi 

 

Kokeilutapahtuman ideointi aloitettiin elokuussa. Aluksi tutustuimme Green Care määritelmään ja 

tutkailimme mitä kaikkea sen alla voidaan toteuttaa. Kävimme haastattelemassa THL:n ja Yliopiston 

asiantuntijoita sekä hyödynsimme Maaseudun sivistysliiton Hyvinvointia Keski-Suomesta –hanketta, 

joka on saattanut loppuun kartoituksen Keski-Suomessa olevista Green Care toiminnoista ja 

toimijoista. 

Projektiryhmään tuli mukaan kaksi työpajanuorta Kathy Koskela ja Marika Korpela, jotka 

harjoittelevat työkokeilussa nuorten ohjaamista. Kathy valittiin tapahtuman projektipäälliköksi ja 

jaoimme tarkemmin muutkin vastuut. Tiina Mäenpää-Korhonen vastasi talouden seurannasta, Kaisa 

Peuha tapahtuman markkinoinnista ja Marika Korpela käytännön järjestelyistä. 

Projektiryhmän ohella kokeilun ideoinnissa ja 

suunnittelussa ovat olleet mukana 

työvalmentajat Sampo Salo, Anu Lahtinen, Titta 

Himanko ja Panu Koskimies. Heidän osaamistaan 

on hyödynnetty muun muassa 

elämyspedagogiikan toimintapisteen 

suunnittelussa, kädentaitojen suunnittelussa 

sekä pajatoimintojen organisoimisessa 

Könkkölään.  
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Toimintaympäristö kiinnosti verkostoja 

Sanomalehti Keskisuomalainen tuli tekemään projektin alkuvaiheessa lehtijutun Könkkölän tilan 

tulevaisuudesta. Lehtiartikkeli poiki uusia kiinnostuneita tahoja mukaan, kuten Maaseudun 

sivistysliiton. Maaseudun sivistysliitolla oli sopivaan aikaan oman hankkeensa loppuseminaari, joka 

pystyttiin järjestämään Könkkölässä nuorten avustamana. Tämä tapahtuma sai aikaan alkusysäyksen 

valtakunnalliselle verkostoyhteistyölle. Könkkölän toimintaympäristön soveltuminen nuorten 

aktivoimiselle herätti positiivista kiinnostusta. Huomasimme, että tarve yhteiselle Green Care- 

toiminnan keskukselle tai koordinoijalle on ilmeinen, niin Green Care yrittäjien, järjestöjen sekä 

kuntien puolelta.  

Kävimme esittelemässä Könkkölän toimintaympäristöä myös Maaseudun Sivistysliiton 

koulutustapahtumassa Äijälän Perhekodissa, sekä Green Care ja työtoiminta –seminaarissa. 

Molemmissa tapahtumassa idea sai aikaan paljon positiivista myötätuulta. 

 

Kokeiluviikko 

Kokeiluviikko järjestettiin marraskuun lopulla.  Taidetyöpajan nuoret rakensivat erilaisia Green Care 

– ajatuksen mukaisia toiminta- ja työpisteitä, joissa he pääsivät yhdessä vierailijoiden kanssa 

kokeilemaan, mitä kaikkea Könkkölän toimintaympäristö voi Jyväskyläläisille tarjota.  

Toimintapisteistä kolme sijaitsi ulkona. Niitä 

olivat (1) sosiaalipedagoginen hevostoiminta, 

(2) koira-avusteinen terapiatoiminta, sekä (3) 

elämyspedagogiikka jota toteutettiin 

seikkailupolun ja kotakahvilan avulla.  

Sisältä löytyi neljä toimintapistettä, joissa pääsi 

kokeilemaan perinteisten karjalanpiirakoiden 

leivontaa, huovutusta sekä 

mehiläisvahakynttilöiden tekoa.  

Kokeilun nimen mukaisesti sekä vierailijat, että pajanuoret pääsivät testaamaan eri toiminnallisia 

menetelmiä. Könkkölän luonto- ja perinneviikolle osallistuminen tarjosi yhteisöllisyyttä ja luonnon 

läsnäoloa, sekä mahdollisuuden osallistua toimintaympäristön kehittämisen ideointiin.  



 
4 

 
Kokeiluviikon tunnelma tiivistyi hienosti Green Care 

asiantuntija, hevosyrittäjä Katri Lindströmin 

kokemuksiin: 

”Viikko oli antoisa ja olen pohtinut sitä paljon. Viikosta 

riittäisi tarinaa, tiivistin tähän mielestäni tärkeimmät: 

Maanantaina hevosen luona pyöri kaupungin 

henkilökuntaa. Oli mielenkiintoista huomata, että 

heillä ei ollut aikaa pysähtyä. "Kiva heppa" ja "pitääkö 

tässä pisteessä maata hevosen alla?" kommentteja 

heiteltiin heidän toimestaan, Näin jälkikäteen 

ajateltuna tämä kiire ja piittaamattomuus syventyä 

aiheeseen on varmasti kokonaisuuden kannalta huono 

asia, koskapa rahoitus eli asian mahdollistaminen on näiden ihmisten käsissä. Muodostuiko 

päättäjille siis lainkaan näkemystä miksi hevonen Könkkölässä oli? Olisiko heidät pitänyt laittaa 

ohjastamaan myös?? ;-) 

Pajalaisten kanssa pääsimme maanantaina kokeilemaan hevosen ohjaamista ja risusavottaa - 

useampi nuorimies oli innostunut oikeista töistä ja onnistumisen kokemuksista. Paikalla olleet 

toimittajat kuvasivat kontrasteja, mutta 

kuvauksessa näkyi minusta myös 

hevostoiminnan muita hienouksia kuten 

yhdessä tekemistä, onnistumista ja 

yhteisöllisyyttä. Nuoret miehet olivat 

uuden tilanteen edessä yhdessä - 

kukaan ei ollut käyttänyt vesuria, tai 

ohjastanut hevosta. Ja yhdessä ne 

opittiin toinen toista neuvoen. 

Pelottavan oloinen hevonen muuttui 

Rouva Rusetiksi jota kannatti käsitellä 

lempeästi ja määrätietoisesti. Kaveria 

kannustettiin (hevosen kääntäminen ei ollutkaan ihan niin helppoa!) ja kirvestä ja vesuria vaihdeltiin. 

Moni nuori kävi katsomassa mutta ei vielä arvannut tulla mukaan touhuamaan.  
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Tiistaina vieraina oli päiväkoti-ikäisiä joiden kanssa ihastelimme Peikko-ponia. Moni lapsista oli kyllä 

istunut ponin selässä aiemmin, mutta hevosen koskeminen paljaalla kädellä oli jännittävää.. Lapsilla 

ei ollut käsitystä että vaikka poni on pieni, sitä kannattaa varoa - pelontunne puuttui monelta.  

Pajalaisten kanssa syntyi hyviä keskusteluja Rouva Rusetin ja Peikko-ponin eroista. Ja useampi 

hevosta pelännyt arvasi tulla silittämään huumorin kautta hellyyttävän näköistä ponia... Myös 

vesurit heiluivat. 

Keskiviikkona vanhukset silittivät hevosta ohimennen. Pajalaisten kanssa ohjastimme Rusettia ja 

riemuitsimme onnistumisista. Moni voitti pelkonsa ja oivalsi mitä eroa on ajaa / ratsastaa vs. 

ohjastaa hevosta. Vaadittiin täyttä keskittymistä, päättäväisyyttä ja motivaatiota. Oli ihana katsella 

ruokatauolla ikkunasta kun Rusetti-hevosen luona oli aina joku ihailija. Toiset katsoivat aidan takaa 

ja toiset olivat iholla ja 

halaamassa.  

Torstaina vieraina oli 

kehitysvammaisia. 

Ennakkotoiveena heiltä oli ollut, 

ettei toiminta ole lapsellista - emme 

siis vain taputtaneet hevosta, vaan 

annoimme ohjakset myös heille. 

Minä olin ohjaajana taustalla, ja 

pajalainen tyttö otti ohjaajan roolin 

sai onnistumisenkokemuksia 

yhdessä ohjattavien kanssa. Minun oli mahdollista "siirtyä sivummalle" koska tämä tyttö oli 

hevostyttö, mutta myös koska hän hioi yhteistyötä Rouva Rusetin kanssa keskiviikkona sekä torstaina 

ryhmää odotellessa. Tyttö oivalsi hienosti toiminnan riskit ja luotti minuun ja hevoseen. Ja uskalsi jo 

kysyä neuvoja. 

Oli antoisaa huomata taas kerran hevosen voima luottamuksen synnyssä ja keskustelun herättäjänä. 

Puhuimme nuorten kanssa paljon ja vaikeistakin asioista vaikka oikeasti olen heille ihan ventovieras 

hevosihminen. Hevonen saa aikaan voimakkaita tunteita. Oli ihanaa tarjota onnistumisen elämyksiä 

monille ja synnyttää yhdessä tekemisen riemua. Pajalaiset pääsivät kannustamaan ohjaajiaan ja 

toisiaan ohjastamisessa. Moni kertoi hevosmuistojaan ja harmitteli hyvän harrastuksen jättämistä. 

Hevosen elämä ja tarpeet kiinnostivat, ja luontevasti niitä verrattiin meidän ihmisten elämään - 

pitäisi muistaa rentoutua, syödä hyvin, olla ulkona, ja liikkua. :-)” 
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Kokeiluviikon tuloksia 

 

Kokeiluviikkoon osallistuneet: 

Jyväskylän henkilöstöä   56  

Sidosryhmiä ja mediaa   51 

Kutsuvieraita (ryhmät)   59 

Työpajanuoria    89 

 

Könkkölän toimintaympäristöstä ja sen tapahtumista 

on tiedotettu myös Facebook – sivujen avulla. Sivuilla 

oli tykkääjiä 9.12.2013 mennessä 73 ja sen julkaisujen kattavuus oli korkeimmillaan (24.11.2013) 449 

henkilöä.   

Toimintaympäristöstä on käyty kertomassa erilaisissa tapahtumissa ja seminaareissa. Näiden 

kattavuus on ollut noin 80 henkilöä. 

Kokeilusta kerrottiin laajasti myös keskisuomalaisessa mediassa. Könkkölän uusi elämä - oli lokakuun 

alussa Keski-Suomen alueen päälehden Keskisuomalaisen yksi pääuutisista. Lisäksi kokeiluviikosta 

tehtiin uutisointi Keski-Suomen paikallistelevisioon, sekä Keski-Suomen paikallisradioon. 

 

Luonnonvarojen ja energian säästäminen 

Kokeiluviikossa nousi esille idea Könkkölän käyttämisestä energiatehokkuuden ja ekologisen 

energiatuotannon koelaboratoriona. Könkkölässä olisi mahdollisuus testata uusien energiamuotojen 

soveltuvuutta perinneympäristöön. Suunnittelua jatketaan yhdessä ELY-keskuksen ja Jyväskylän 

kaupungin kanssa. 

Kestävät elämäntavat ja niiden ymmärryksen edistäminen 

Green Care toiminnan ydin on tavoitteellisessa ja ammatillisessa luonto-, eläin- sekä 

ympäristöavusteisessa toiminnassa. Kokeilun tavoitteena oli testata pienimuotoisesti Green Care 

toimintakeskuksen työmenetelmiä ja esitellä niitä erilaisille kohderyhmille. Kokeilun ytimessä olivat 

työttömät nuoret, jotka järjestivät kokeiluviikon ohjelman ja ohjasivat vierailijoita työpisteissä. 
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Kokeilun aikana nuorilla ja vierailijaryhmillä heräsi kiinnostus kestäviin elämäntapoihin ja innostus 

uudenlaiseen työllistämisen malliin. 

Green Care toimintakeskuksen ideologia perustuu luontohoivaan ja luontovoimaan eli luontoon 

tukeutuviin hyvinvointipalveluihin kuntouttavassa, hoitavassa ja ennaltaehkäisevässä merkityksessä. 

Green Care toimintakeskuksen keskiössä ovat työttömät nuoret, jotka pitävät tilaa yllä ja ottavat 

vastaan asiakasryhmiä. Green Care – toimintakeskuksen tavoitteena on edistää kestäviä 

elämäntapoja ja lisätä ymmärrystä aiheesta tuomalla luonto- ja eläinavusteiset toiminnot lähelle 

ihmisiä; mm. ekologiseen elämäntapaan ohjaamisen, viljelyn sekä sosiaalipedagogisen 

eläintoiminnan avulla. 

Jo yhden viikon aikana oli nähtävissä uudenlaista aktivoitumista nuorissa. Normaalista 

työpajapäivistä poiketen vierailevat lapset, vanhukset ja muut ryhmät antoivat puhtia nuorille, jotka 

pääsivät ottamaan ohjausvastuuta uudella tavalla. Luonnon läheisyys, ulkoilu ja uudenlainen 

työskentely-ympäristö rauhoittivat monia työpajanuoria. Eläimet avasivat monenlaisia lukkoja, joita 

osalla nuorista on.  Yhteisöllisyys tiivistyi hienosti yhdessä isossa tilassa.  Monen nuoren suusta 

kuulikin erilaisia ideoita siitä, mitä kaikkea Könkkölässä pystyisi toteuttamaan. 

 

Taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen 

Green Care – toimintakeskus on toteutuessaan erilaisten ryhmien kohtauspaikka, jossa yhdistyvät 

tyhjillään olevan kiinteistön ja tilan hyötykäyttö, luontohoiva, työllisyyden hoito, ympäristö- ja 

elämäntapakasvatus, sekä käytännön ja maanläheisten työtapojen oppiminen uudenlaisessa 

toimintaympäristössä.  

Kokeilussa testi- ja oppimisympäristönä toimi Könkkölän tilan Green Care – toimintaympäristö, jossa 

kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun ja työssäoppimisen kautta tuetaan ja parannetaan 

työkykyä, rakennetaan jatkotyöllistymisen polkuja ja tunnistetaan henkilössä olemassa oleva 

osaaminen. Könkkölän oppimisympäristössä tunnistamisessa on kyse toiminnan arvioimisesta 

Opetushallituksen määrittelemän ammatillisen perustutkinnon tutkinnon perusteiden mukaisesti. 

Näitä ammatillisia perustutkintoa ovat esim. luonto- ja ympäristöala, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaus ja 

metsäalan perustutkinto. 

Kokeilun myötä kiinnostus Green Carea kohtaan kasvoi runsaasti. Koko Keski-Suomen alueelle levisi 

tietoisuus toimintaympäristöstä viestinnän ansiosta.  Kokeilun myötä Green Care hoiva- ja 
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voimapalveluita on helpompi saada käyttöön laajemmin, kun erilaiset asiakaskunnat ja päättäjät 

ovat nähneet ja saaneet osallistua toimintaan käytännössä. 

 

 

Tulevaisuuden haave: Sosiaalinen innovaatio (Soni, Ilmarinen, Yli-Viikari & Kirveennummi 2011) 

 

Toiminta alhaalta ylös, lähtökohta tunnistetuissa tarpeissa 

Idea tavoitteellisesta luontoavusteisesta toiminnasta on lähtenyt ruohonjuuritason nuorten 

työllisyyden kehittämisen toimijoilta. Nuorisotyöttömyyden haaste ei ole ratkottavissa pelkästään 

nuorten töihin ohjauksella, vaan on mietittävä keinoja miten uusia työpaikkoja luodaan 

osallistamalla nuoria, ja miten nuori parhaalla mahdollisella tavalla kuntoutuu työkuntoiseksi. 

Luontohoivan ja luontovoiman hoitava, kuntouttava ja ennaltaehkäisevä vaikutus on useiden 

tutkimusten perusteella todettu toimivaksi. 

 

Yhdistää menetelmät, toimijat ja palvelujen tuottajat 

Kokeilun ydin ja Könkkölän tulevaisuuden kuvan toteutuminen rakentuu yhteisestä tekemisestä, 

verkostotyöstä sekä osaamisverkoston kasaamisesta. Ytimessä ovat ammatillisesti toteutetut luonto-

, eläin- ja ympäristöavusteiset toiminnot, jotka yhdistyvät Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelujen 

hallinnoimaan nuorten työllisyyden hoidon ohjelmaan. Tavoitteena on rakentaa toimiva 

moniammatillinen Green Care –verkosto, joiden avulla asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa. Asiakkaita 

ovat työttömät nuoret, jotka pitävät tilaa yllä, erilaiset päiväkoti-, koulu- sekä erityisryhmät. 

 

Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle ja hänen läheisilleen 

Tulevaisuudessa Könkkölän Green Care –ympäristö rakentuu työttömien nuorten 

työkokeilupaikoista ja kuntouttavan työtoiminnan paikoista. Könkkölän tunnistettuina ja 

opinnollistettuina oppimisympäristöinä tulevat toimimaan tilan ylläpidolliset työt, rakennus ja 

kunnostus, viljely ja puutarhan- sekä eläintenhoito. Lisäksi Könkkölän ympäristö tarjoaa 

mahdollisuuden nuorten yrittäjämäiselle toiminnalle muun muassa kesäkahvilan ja 

retkeilyvälinevuokraamon muodossa. Lisäarvo asiakkaalle muodostuu monipuolisista ja 

voimauttavista työmahdollisuudesta, yrittäjämäisen asenteen oppimisesta, yhteisöllisyydestä ja 
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onnistumisen kokemuksista. Lisäksi toiminnan ytimessä on laaja verkostotyö, jonka kautta asiakas 

voi löytää jatkopolkuja koulutuksen tai työelämän pariin. 

 

Vanha idea, jonka uudet tahot ottavat käyttöön uudella tavalla 

Green Care ja luonnon parantavat sekä eheyttävät voimat eivät ole uusia asioita, vaan luonto on 

kotimme eli paikka mistä kaikki elämä ponnistaa. Teollistumisen myötä ihmiset ovat unohtaneet 

miten luonnossa toimitaan ja millä tavoin luonnon kanssa sopusoinnussa eletään. Könkkölän avulla 

voidaan tulevaisuudessa saavuttaa konkreettinen tekemisen ja ympäristöoppimisen, sekä yritteliään 

resurssiviisaan toiminnan keskus, jossa vanha tila saa uuden elämän perinteitä kunnioittavana 

työllistävänä ympäristönä. Könkkölän kokeilun kautta on testattu mahdollisuutta uusien 

kustannustehokkaiden kuntouttavien keinojen käyttöönottoon nuorisotyöttömyyden hoidossa. 

Green Care –toimintamalli Könkkölässä voi jatkossa toimia esimerkkikohteena Green Care –

menetelmien käytöstä nuorisotyöllisyyden kehittämisessä. Mallin kautta voidaan saavuttaa useita 

kymmeniä uusia työkokeilu- ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja, sekä uusia palkkatuki- ja 

oppisopimuspaikkoja.  

 

Kolahduksia matkan varrelta 

 

Kokeilu herätti laajaa kiinnostusta ja innostusta joka paikassa missä siitä pääsimme kertomaan. 

Useita yhteistyöehdotuksia tuli jo kokeilun suunnittelun alkuvaiheessa. Kokeiluviikon vierailijat 

kertoivat tarinoita ja muistoja Könkkölästä ja vanhan tilan uusi elämä sai ihmisiltä todella positiivisen 

vastaanoton. Yhteistyökumppanit innostuivat miettimään muitakin mahdollisia perinneympäristöjä, 

joissa voitaisiin hyödyntää vastaavanlaisia menetelmiä. 

Kokeilussa yllättävintä oli se miten suuri tarve Keski-Suomessa on tavoitteelliselle, luontolähtöiselle 

toiminnalle ja konkreettiselle paikalle missä sitä voi tehdä. Oli hienoa nähdä, miten kokeilun 

edetessä sana levisi ja Green Care – menetelmistä saatiin tietoa välitettyä myös päättäjille. Kokeilun 

avulla huomasimme, että Green Care toimintakeskus –malli on siirrettävissä toimintamuotona 

hyvinkin erilaisiin paikkoihin, jopa kaupunkiympäristöihin. Toimintamallia voi hyödyntää myös 

pienimuotoisemmin esimerkiksi pienemmän työpajakokonaisuuden luomisessa. Kokeilun kautta 

saatiin puhtia myös toimintakulttuurille, jolloin kokeiluluontoisuus antaa vaihtoehdon pitkälliselle 

suunnittelulle.  
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Kokeilussa haastavinta oli löytää ne ydinasiat mihin toiminnassa keskitytään. Kokeilussa kaikkea ei 

voida suunnitella tarkasti ja kokeilu on osattava rajata, jotta pienessä ajassa ja pienin resurssein 

saadaan aikaiseksi tuloksia. Meillä kokeilun tekijöillä oli mielessä myös Könkkölän Green Care –

toimintaympäristön iso kuva ja sen tulevaisuus, joten usein piti muistuttaa itseään kokeilun 

tavoitteista ja ideologiasta. 

Kokeilu onnistui hyvin, koska ympäristö ja voimauttava tekeminen herättävät ihmisissä positiivisia 

tunteita. Kokeilu tehtiin nuoria osallistavalla menetelmällä ja työttömät nuoret olivat päävastuussa 

kokeilun organisoinnista ja järjestelyistä. Nuoret hoitivat osuutensa todella hyvin ja jäimmekin 

pohtimaan miksi me aikuiset teemme niin paljon lasten ja nuorten puolesta. Nuorten 

työllistymismahdollisuudet paranevat suuresti, jos heille on annettu mahdollisuus ottaa vastuuta 

eikä vain olla jonkun toimenpiteen passiivisina kohteina. Tämä asia on joskus kuitenkin vaikea 

muistaa ja sisäistää. Tärkeää on pystyä luopumaan omasta erinomaisuuden kuvitelmastaan ja 

luovuttaa vastuuta nuorille idealla ”jokaiselle oman itsensä kokoinen haaste”. 

Kokeilukulttuuri kääntää perinteisen suunnittelusta tekemiseen –kaavan ylösalaisin. Usein koetaan 

että kokeiluihin ei ole varaa, koska kokeilun kuuluu myös epäonnistumisien riski ja kohtaaminen. 

Meille tärkeänä oppina kokeilusta oli ymmärtää, että epäonnistumien on osa prosessia ja ilman sitä 

voi tärkeät oppimisen ja kehittämisen paikat jäädä huomaamatta. Rohkeus yrittää ja tehdä voivat 

avata uusia ulottuvuuksia koko organisaation toimintaan. Tekemisen ja kokeilemisen kautta saadaan 

suunnitteluun uusia tasoja, jonka avulla itse asiassa tehostetaan tekemistä. Meillä ei ole enää varaa 

pitkään suunnitteluun ilman kokeiluja. Omassa organisaatiossamme kokeilun toteuttaminen rohkaisi 

meitä työntekijöitä menemään tekeminen edellä ja uskon että tämä siemen jää toimintaamme 

elämään ja kasvamaan. Kokeilut siis jatkukoon  

 

Lopuksi 

 

Nuoren projektipäällikön ajatuksia kokeilusta: 

Kun sain kuulla Könkkölän projektista ensimmäisen kerran, olin sekä innoissani että otettu että 

pääsin osallistumaan kokeiluun. Projekti lähti todella lennokkaasti käyntiin ja ideoita tulvi hyvinkin 

paljon. Alussa oli luettava paljon tietoa muista Green Care toimintamalleista sekä suomeksi että 

englanniksi liittyen siihen miten kyseinen toimintamalli toimii missäkin muodossa ja missäkin 

maassa. Yllätyin kuinka suosittu ja parantava menetelmä tämä on, ja kuinka Green Care – 
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toiminnalla on saavutettu positiivisia tuloksia eri kohderyhmissä. Tästä oli siis hyvä jatkaa. Seuraava 

konkreettinen päätös oli kokeiluviikon kohderyhmät ja viikolla tapahtuvan toiminnan suunnittelu. 

Siinä mietimme paljon erilaisten ryhmien kädentaitojen tärkeyttä sekä eläimien- ja luonnon tuomaa 

hyvinvointia. Näin jälkeenpäin mietittynä nämä toteutuivat todella hyvin! Ryhmät olivat ympäristöön 

sopivia ja pajan nuoret olivat innokkaita ohjaamaan vierailijoille Könkkölässä oppimiaan taitoja. 

Nykyään on todella paljon ihmisiä, joita kiinnostaa luonto sekä vihreä hyvinvointi.  Isoissa 

kaupungeissa huomaa usein, että peruskädentaidot sekä ihmisten läheisyys luontoon häviävät, ja se 

on minusta surullista. Itse olen luonnonläheinen, käsillä kaikkea tekevä eläinrakas nainen ja 

Könkkölän luonto- ja perinneviikko oli kaikkea sitä mitä rakastan tehdä. Opin myös paljon uusia 

asioita tapahtuman järjestämisestä ja organisoinnista. En voi muuta kuin kiittää ja toivoa että 

Könkkölä saa arvoonsa kuuluvaa jatkoa ja että saisimme tulevaisuudessa kuulla Könkkölässä naurua, 

hirnahduksia sekä kotkotusta. Pidetään toisistamme huolta! 

 

Kathy Koskela 
 
 


