Alkumaa on hoivamaatila Salossa. Tarjoamme luontolähtöisiä Green
Care -palveluita vankalla ammattitaidolla, ratkaisukeskeisellä
viitekehyksellä. Palveluitamme ovat ammatilliset sosiaalipalvelut,
maatila- ja metsäretket, työhyvinvointipäivät ja asiantuntijapalvelut
neurokirjoon liittyen. Kaikki toimintamme perustuu maatila- ja
eläinavusteisuuteen sekä luonto- ja metsäympäristön tavoitteelliseen,
ammatillisesti ohjattuun hyödyntämiseen.

PALVELUMME SOTE-ALALLE:

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN PALAUTE:

AMMATILLINEN TUKIPERHETOIMINTA,

”Minulla on kaksi asiakaslasta mukana

TUKIHENKILÖTOIMINTA JA PERHEHOITO //

teidän ryhmätoiminnassanne, Alkumaan

lapsille ja nuorille

tilalla. Lueskelin juuri heidän puoliväliyhteenvetojaan ja liikutuin niin, että

NEPSY-VALMENNUKSET // lapsille, nuorille
ja heidän perheilleen, myös vain
vanhemmille

LYHYTAIKAISET TUKILOMAT //
sijaisvanhempien ja vammaispalvelun
omaishoidon vapaapäivien toteuttaminen

halusin lähettää palautetta suoraan
sinulle. Teette aivan huikeaa,
merkityksellistä työtä!

On ollut ihana kuulla mitä kaikkea tilalla
puuhastellaan, miten ryhmä on
hioutunut yhteen ja kuinka lapset toisiaan
ryhmässä tukevat. Ne kokemukset, joita
tämä työskentelymuotonne lapsille

Toimintamme vähentää lasten ja nuorten

mahdollistaa, ovat korvaamattomia. Tämä

syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia.

on sellainen tukitoimi, johon sydämestäni

Erityisosaamisemme liittyy erityistä tukea
tarvitseviin lapsiin ja nuoriin, joilla on
neuropsykiatrisia häiriöitä.

uskon.”
Sosiaalityöntekijä Emmi Karjalainen,
Helsingin kaupunki
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https://www.youtube.com/watch?v=pbNNCy3FBtM

MIKSI VALITA ALKUMAA JA LUONTOLÄHTÖISET PALVELUT?
säästöjä ennaltaehkäisevällä palvelulla
oikea palvelu oikeaan aikaan
koko perheen hyvinvoinnin koheneminen
kannustusta ja tukea vanhemmuuteen
kokonaisvaltainen kuntoutuminen vrt. terapiakäynti
positiiviset muutokset lapsissa ja nuorissa
tukevat koko perhettä ja opiskelua

Green Care -toiminta on vaikuttavaa ja tuloksellista.
Lue lisää Alkumaan käyttämistä menetelmistä:
Green Care – Alkumaa

“Kun lapsi joutuu henkisesti liian suuren ahdistuksen, pelkojen
ja stressitason valtaan jatkuvasti, onnistumisen kokemukset ja
elämässä pärjäämisen tunne katoaa. Mitä voimakkaammin
stressitaso nousee, sen pahemmin lapsi lamaantuu fyysisesti,
henkisesti ja sosiaalisesti. Mielenterveysongelmien
syntymiseen voidaan merkittävästi vaikuttaa juuri
ennaltaehkäisevän tuen tarjoamisella oikea-aikaisesti. Tämä
luo säästöä todella merkittävästi koko yhteiskunnan tasolla.”

Niina Merivirta, Alkumaan perustaja

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ PALVELUISTAMME:

Alkumaa Oy

040 545 1518

Niina Merivirta

niina@alkumaa.fi

Ajomäentie 103 A

www.alkumaa.fi
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