
Teit loistopäätöksen, kiitos kun
liityit Voimatassun sisäpiiriin!

Olen Eeva Kahilaniemi, Green Care asiantuntija ja

Voimatassun yrittäjä. Mukavaa kun lähdit seuraamaan

matkaamme ja kuulet samalla ensimmäisenä missä

Voimatassulla mennään.

 

Sisäpiiriläisenä saat tietoa tulevista tapahtumista, vinkkejä

omaan työhösi, uusia ideoita sekä muuta spesiaalia

suoraan sähköpostiisi. 

Muistamme sisäpiiriläisiä myös omilla tarjouksilla, ja olet

kuulemassa uutuustuotteistamme ensimmäisten joukossa.

 

Olemme koonneet tähän lehtiseen muutamia

luontolähtöisiä harjoitteita, joita voit hyödyntää omassa

arjessasi tai työelämässäsi. Tarkoituksena näissä pienissä

"luontomaistiaisissa" on pysähtyminen ja läsnäolo, jotka

usein kiireisessä arjessamme unohtuvat. 

Lisää näitä ja monia muita harjoitteita sekä valmiita

materiaaleja löydät muun muassa Voimatassun omasta

blogista, Elämänmakuista arkea blogista, tuotevalikoimasta

tai koulutustarjonnastamme. Tervetuloa seurailemaan meitä

myös sosiaalisen median eri kanaville!

 
 

Voimatassu kuntoutus-
ja sosiaalipalvelut

Tampere

Pidetään yhteyttä

P. 040 358 9827
voimatassu@voimatassu.fi
www.voimatassu.fi

Verkossa

www.voimatassu.fi
Verkkokauppa
Facebook
Instagram
Twitter 

Lämmin kiitos &
Aurinkoa päivääsi!

EEVA, 
VOIMATASSU -PALVELUT



VOIMA -valokuvahetki
 
Valitse VOIMA -valokuvakorteista kortti, joka
puhuttelee sinua tällä hetkellä tai joka muistuttaa
sinua lempiluontoympäristöstäsi. 
Voit valita myös muun itsellesi mieleisen luontokuvan
tai leikata sen vaikka aikakauslehdestä. Valitse jokin
kuva, joka sinua puhuttelee.
Jos olet ryhmätilanteessa, voitte kukin vuorotellen
esitellä itsenne kuvan kautta. Valokuvista on
mahdollista koota myös kollaasi seinälle niin, että
jokainen osallistuja sijoittelee oman kuvansa
kollaasiin sopivaksi katsomalleen paikalle. Kollaasia
voidaan työstää esimerkiksi niin, että kuvien
ympärille lisätään erilaisia sanoja, tilanteen
kuvauksia tai voimalauseita, joita valokuvasta tulee
mieleen.  
 
Seinä voi elää joko yhden
toimintapäivän ajan tai pidempään, jolloin siitä
syntyy prosessinomainen tuotos
esimerkiksi jonkin laitosyksikön seinälle.

Luonto näkyväksi
 

Etsi lähiympäristöstä
mukaasi yksi luonnosta
löytyvä asia joka on:

 
- karvainen

- pehmoinen
- vihreä

- pitkulainen
- pyöreä

- lapsille ja lapsenmielisille:
jotain mitä äiti tai iskä eivät

anna yleensä tuoda kotiin
mukaan

 
Mitä löysit? Mitä

elementtejä ja tarjoumia
luonto tässä hetkessä ja
ympäristössä tarjoaa?
Miksi/miten päädyit

valitsemiisi materiaaleihin?
 

 Pysähdy hetkeksi istumaan
luontoon kivelle tai
mättäälle, hengitä

rauhallisesti nenän kautta
sisään ja suun kautta ulos.

Sulje silmäsi. Nuuhkaise
miltä valitsemasi asiat

tuoksuvat ja minkälaisiin
mielikuviin ne sinut vie?  

 
 

Voimatassu kuntoutus-
ja sosiaalipalvelut

Tampere

Pidetään yhteyttä

P. 040 358 9827
voimatassu@voimatassu.fi
www.voimatassu.fi

Verkossa

www.voimatassu.fi
Facebook
Instagram
Twitter 



LISÄÄ LUETTAVAA JA TEKEMISTÄ LÖYDÄT VOIMATASSUN
VERKKOKAUPASTA WWW.VOIMATASSU.FI

Luontobingo
 

 Etsi luonnosta erilaisia värejä, asioita tai materiaaleja, joita kuvissa

on nähtävillä. Yllätyksiä tai jo tuttuja juttuja tai asioita, jotka eivät

kuulu luontoon. 

Ota käyttöösi kaikki aistit. 

 

Pysähdy, kuulostele, haistele, maistele, tunnustele ja koe! 

Ole läsnä hetkessä!

 

Elämänmakuista arkea
 


