
Ryhmäkoti ja työtoimintaa 
maatilalla



Tikanmäen Tila

Tarjoaa kehitysvammaisille aikuisille palveluasumista 
sekä työ- ja päivätoimintaa maatilalla. 

Toiminnan lähtökohtana on hyvän elämän ja 
mielekkään tekemisen mahdollistaminen luonnon ja 
eläinten tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen.



Asuminen

Tikanmäen Torppa on Tilan läheisyydessä sijaitseva 
ryhmäkoti, joka tarjoaa ohjatun asumisen palvelua 
viidelle kehitysvammaiselle aikuiselle. Asukkailla on 
käytössään oma huone ja tilavat sekä viihtyisät yhteiset 
tilat. Ohjaajat ovat päivisin klo 7.30-22.00 asukkaiden 
tukena elämäntaitojen harjoittelussa jokaisen 
yksilöllisten tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. 



Työ- ja päivätoiminta

• Eläinten hoito: lampaat, vuohet, kanat, possut sis. ruokinta, ja 
muut hoitotyöt, laitumien kunnostus ja aitauksien tekeminen

• Viljely: kasvimaa, kasvihuone, marjapensaat, 

• Metsätyöt: taimikon hoito, polttopuiden teko

• Ruoan valmistus ja muut taloustyöt

• Liikkuva apupalveluryhmä



Asiakkaat

• Ryhmäkoti Tikanmäen Torppa: 5 
asukaspaikkaa 

• Työ- ja päivätoiminta: Yhteensä 14 asiakasta

• Avotyö: 1 työntekijä 



Henkilökunta

• Toiminnan johtaja ja vastaava ohjaaja 

• sosionomi (ylempi AMK) ja ammatillinen opettaja

• 2 lähihoitajaa (työskentelevät pääasiassa ryhmäkodissa)

• suuntautumisvaihtoehtona kehitysvammaisuus

• 3 ohjaajaa (työskentelevät pääasiassa työ- ja 
päivätoiminnassa)

• toimintaterapeutti

• puutarhuri ja puutarhaterapeutti

• eläintenhoitaja



Toiminnan vahvuuksia

• Maatila tarjoaa monipuolisen sekä elämysrikkaan 
toimintaympäristön työtoiminnalle ja asumiselle
– Yhteisöllistä, mutta yksilölliset tarpeet ja lähtökohdat huomioivaa
– Kuntouttavaa toimintaa, jossa fyysisen, psyykkisen, ja sosiaalisen 

toimintakyvyn eri osa-alueet huomioidaan

• Jokaiselle löytyy omia kykyjä ja taitoja vastaavaa mielekästä 
tekemistä

• Mahdollisuus oppia uutta ja kehittää omia kykyjä ja taitojaan
• Mahdollisuus kokea olevansa tärkeä ja arvokas osa 

toimintayhteisöä, sekä kehittyä ottamaan vastuuta omien kykyjen 
mukaan

• Vuodenkierto rytmittää toimintaa, joka tuo mielekästä 
vaihtelevuutta työtehtäviin

• Luonnon ja eläinten kanssa toimiminen vahvistavat osallisuuden 
kokemusta



Toiminnan jatkuva kehittäminen
• Osallistuminen Green Care-toimintaa tarkastelevaan 

tutkimukseen; Angela Moriggi, Luke
– Haastattelut eri toimijoille: omistajat, työntekijät, 

asiakkaiden omaiset, kuntien edustajat, kevät-kesä 2017
– Osallistuva valokuvaprojekti asiakkaille, syksy 2017
– Tulokset 2018-2019

• Laadun kehittäminen
– Prosessien tarkastelu ja kehittäminen ekspansiivisen 

oppimisen mallia hyödyntäen (Yrjö Engenström)
– Jatkuva työnohjaus

• Uusien toimintamallien kehittäminen ja nopea 
reagointi asiakkaiden palvelutarpeiden muutoksiin
– Esim. liikkuva apupalveluryhmä



Tulevaisuudessa…

• Ryhmäkodin laajennus

• Toimintaterapiapalvelujen kehittäminen

• Uusien työtoimintamuotojen kehittäminen 
mm. villan jatkojalostus 



Yhteisöllistä ja sisältörikasta 
elämää maatilalla

www.tikanmaentila.fi
www.talentia-lehti.fi/green-care-tilalla-

tikanmaessa
Tikanmäen Tila - Etusivu | Facebook

https://www.talentia-lehti.fi/green-care-tilalla-tikanmaessa/
http://www.tikanmaentila.fi/
https://www.talentia-lehti.fi/green-care-tilalla-tikanmaessa/
https://www.facebook.com/Tikanm%C3%A4en-Tila-1713186402236239/

