
Hoivapalvelut Onnenpisara
Tavoitteellista kuntoutusta

luontolähtöisiä menetelmiä hyödyntäen

● Perustettu v.2010

● -> kotiin vietävät palvelut

● -> 2017/2018 toimipaikassa

tuotettavat palvelut: hevosavusteinen

kuntoutus, Green Care –päivätoiminta

ja omaishoidettavien päivähoito

● Henkilöstö 3hlö (yrittäjä + 2 työnt.)

● Asiakkaina lapsiperheitä, ikäihmisiä ja 

vammaisia

● Itsemaksavia asiakkaita +

palveluseteliasiakkaita



GC menetelmiä työssämme
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Laatutekijät
●Kohtelemme kaikkia asiakkaitamme tasa-arvoisesti

●Noudatamme työssä lakeja sekä eettisiä periaatteita

●Käytössämme on laatukäsikirja ja yrityksen oma laadunhallintatyökalu

●Panostamme turvallisuuteen

●Toimimme vastuullisesti ja luontoa kunnioittaen

●Työhyvinvointi on meille tärkeä asia

●Keräämme toiminnastamme palautetta, kehitämme toimintaamme

jatkuvasti ja kouluttaudumme lisää



Vaikuttavuus

Hevosavusteinen kuntoutus ja Green Care- päivätoiminta:

● fyysisen toimintakyvyn edistäminen mielekkäällä tekemisellä → 

talliympäristö tarjoaa monia mahdollisuuksia esimerkiksi lasten

motoristen taitojen kehittämiseen, ikäihmisillä jo kodin ulkopuolelle

lähteminen kuntouttaa monipuolisesti. Ruokahalun ja unen laadun

paraneminen näkyy kaikilla asiakasryhmillä

●→  sosiaalinen toimintakyky; esim. Neuropsykiatriset asiakkaat, 

sosiaalisten taitojen harjoittelu, kaikilla asiakasryhmillä sosiaaliset

kontaktit, vuorovaikutus, osallisuus, yhteisöllisyys

●→  psyykkinen toimintakyky; mielenvirkeyden lisääntyminen, 

onnistumisen kokemukset, merkityksellisyyden kokeminen, 

itsetunnon vahvistuminen kaikilla asiakasryhmillä



Vaikuttavuus

●Muistisairas ikäihminen, joka ei ole pitkään aikaan suostunut lähtemään 

kodin ulkopuolelle. Sosiaaliset suhteet ovat kaventuneet ja liikuntakyky 

heikentynyt.Myös mieliala on laskenut, ruokahaluttomuutta esiintynyt 

sekä ollut unettomuutta.

●-> Mies on käynyt keväästä asti kuntouttavassa hevostoiminassa, 

odottaa aina iloisella mielellä lähtöä ja lähtee mielellään. Aiemmin 

liikkunut ulkona lähinnä vain pyörätuolilla, nyt motivoitunut 

harjoittelemaan kävelyä myös rollaattorin kanssa. Tasapaino ja 

kävelykyky parantunut, mieliala kohentunut selvästi ja käyntikertojen 

jälkeen nukkunut paremmin, lisäksi ruoka maistunut ulkoilun, liikkumisen 

ja mielekkään tekemisen ansiosta. Parantunut toimintakyky näkynyt vielä 

muutaman päivän toiminnan jälkeenkin, muistelee käyntiä iloisena ja 

odottaa jo seuravaa kertaa.



Asiakaspalautteita

●“Lapsi on rauhallinen tallikäyntien 

jälkeen ja tyytyväinen. Tykkää kovasti 

käynneistä, on oppinut tunnistamaan 

tunnetiloja eläimillä ja sitä kautta 

ihmisillä ja itsellään. On saanut kokea 

läsnäolon voiman ja siirtää oppeja 

kotioloihin ja muualle ympäristöön. 

Aistihakuinen käytös vähentynyt, uskon 

että se tulee esille siellä hevosten 

kanssa läsnäollessa ja sitä kautta sen 

hakeminen kotona vähentyy/ ei ole 

tarvetta käyntien jälkeen.”



KIITOSMIELENKIINNOSTASI!


