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Bästa seminariedeltagare,
Välkomna att delta i det nordiska seminariet Gröna rum inom rehabiliterande och aktiverande äldreomsorg. Målgruppen, de
äldre i samhället ökar i antal och deras medvetenhet och rättigheter till en värdig ålderdom har även ökat. För att tillmötesgå de
äldres behov av rehabiliterande och aktiverande verksamhet bör det även inom yrkesutbildningen skapas och erbjudas specifik
kunskap, om "Gröna rum" ss aktiviteter i natur och trädgård utvidgar möjligheterna till samarbete mellan aktörer inom naturoch trädgårdsbranschen och inom äldreomsorgen ute i samhället.
Under seminariet samlas experter från flera olika organisationer. Vi har möjlighet att ta del av kunskaper och erfarenheter
utgående från olika perspektiv. Detta bådar gott för att vi skall få lära av och med varandra i en nordisk gemenskap.
Välkomna till Finland, Vasa och Svenska yrkesinstitutet
Elisabet Borgar
HVM (Hälsovetenskaper) Lektor, Fortbildningsplanerare
Svenska yrkesinstitutet, Finland

PRESENTATION AV FÖRELÄSARNA
Inge Dahlenborg
Leg. arbetsterapeut och egen företagare med lång erfarenhet inom vården av personer
med demenssjukdom.
Författare till "Trädgård - en möjlighet i all vård" och till "Morfars batteri...." råd och tips om
hjälpmedel. Böckerna finns på www.demensforbundet.se. Styrelseledamot i Demensförbundet och ordförande i Demensföreningen i Varberg. Demensförbundets sakkunnige
inom hjälpmedel vid Hjälpmedelsinstitutets projekt "Teknik o Demens” (se www.hi.se)
Ingår i Socialstyrelsens expertgrupp för Nationella riktlinjer för omvårdnad om personer
med demenssjukdom. Arbetar som arbetsterapeut 50% i ett mobilt demensteam inom
primärvården i södra Västra Götaland i Sverige.
År 2005 erhöll Inge Dahlenborg ett stipendium från Janssen-Cilag och FKS. Stipendiet
delades ut till ”Personer som bidrar till att driva demensvården framåt” Föreläser på Alnarp,
lantbruksuniversitetet i Skåne, Sveriges ledande universitet inom trädgård och rehabilitering, Har eget företag, IDéUtbildningar, där hon arbetar med utveckling, utbildning samt
konsultuppdrag i Sverige, Norden och Japan. dahlenborg@telia.com

Erja Rappe
Doktor i trädgårdvetenskap Helsingfors universitet.
Doktorsavhandlingen hade rubriken “The influence of a green environment and horticultural
activities on the subjective well-being of the elderly living in long-term care”
Har också studerat medicin (gerontologi och geriatrik) samt hälsopromotion.
Har haft en handelsträdgård och odlat blommor och grönsaker.
Har även studerat hur den gröna utemiljön påverkar människans hälsa.
Handleder studenter, undervisar i trädgårdvetenskap och miljöplanering (terapeutiska
miljöer) samt utvecklar magisterprogrammet i argronomievetenskaper.

Christine Bonn
Landskapsarkitekt, Vasa Stadsplanering
Landskapsarkitekt Christine Bonn jobbar med grönområdesplanering för generalplan och
detaljplaner vid Vasa stadsplanering.
Är utbildad till trädgårdsmästare i Finland och landskapsarkitekt i Norge.
Har arbetserfarenhet från flera nordiska länder. I Oslo har hon jobbat med stadsförnyelse
och nya bostadsområden, i Piteå i Sverige med att undervisa parkanställda och i Vasa med
planläggning på alla nivåer samt med vuxenutbildning.
Är också känd från tv-programmet Strömsö, där hon under några år var livsstilsmagasinets
trädgårdsexpert.
Inför Bostadsmässan i Vasa 2008 har Christine Bonn initierat en terapiträdgård som skall
ingå i grönområdesstrukturen för mässområdet.

SEMINARIEPROGRAM

8.15-9.00

Anmälan och kaffe

9.00

Välkomsthälsning
Studierektor Kenneth Heimdahl, SYI

”Gröna rum inom rehabiliterande och aktiverande äldreomsorg”
Presentation av projektet
Projektkoordinator Elisabet Borgar

9.30-11.00

När utemiljön blir en del av vården - att använda trädgården som
ett terapeutiskt redskap
Inge Dahlenborg

11.00-12.30

Lunch
Utställning

12.30-13.30

Grönskans lockelse - en rehabiliterande utemiljö för personer
som lider av demens
Erja Rappe

13.30-14.00

Kaffe
Utställning

14.00-15.00

Offentliga grönområden - en viktig del av människors välmående
Hur kan man genom planläggning förbättra grönområdens upplevelsevärde
och tillgänglighet, med Vasa stad som exempel
Christine Bonn

15.00-16.00

Avslutande diskussion
Besök till trädgårdsmästarutbildningen vid Svenska yrkesinstitutet i Gamla Vasa
Projektkoordinator Elisabet Borgar

17.00

Seminariet avslutas med ett besök vid Tikanojas konsthem
Utställning: Trädgårdskonstens Michelangelo
Den danske blomsterkonstnären Tage Andersen tillsammans med
Tikanojas egna samlingar
Hovrättsesplanaden 4, Vasa

SEMINARIEINFORMATION
Som värd för seminariet står Svenska yrkesinstitutet i samarbete med Fylgia i Vasa och Malmska hälso- och sjukvårdsområdet
i Jakobstad. Seminariet är ett delresultat i ett nationellt projekt ”Gröna rum inom rehabiliterande och aktiverande äldreomsorg”.
Projektet förverkligas inom ramen för Leonardo da Vinci programmet. KAN 05-9905.

Tid och plats:
Platsen för seminariet 28.9.2006 är Svenska yrkesinstitutets enhet i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A

Målgrupp:
Personal inom äldreomsorg, rehabiliteringshandledare, personal inom natur och trädgård, lärare, intresseorganisationer,
beslutsfattare och övriga intresserade. Seminariespråket är svenska.

Utställning under seminariet:
Vi har reserverat ett utställningsutrymme för olika organisationer som vill presentera sina produkter och sin verksamhet. Varje
utställare får ett bord till förfogande med plats för broschyrer, små prover etc. Utställningsutrymmet är gratis och ligger i anslutning till seminarierummet.

Logi:
Inkvartering bokas och bekostas av deltagarna själva. En rumskvot har reserverats på följande hotell.
Meddela vid rumsbokningen att du deltar i Svenska yrkesinstitutets seminarie ”Gröna rum”.
Hotell Astor
Stationsgatan 4
Tel. (06) 326 9111
Fax (06) 326 9484
Pris enkelrum: 86 €
Pris dubbelrum: 86 €
Bokningsdeadline: 25.8.2006

Radisson SAS Royal Hotel
Hovrättsesplanaden 18
Tel. (06) 212 8111
Fax (06) 321 3861
Pris enkelrum: 120 €
Pris dubbelrum: 120 €
Bokningsdeadline: 25.8.2006

Sokos Hotel Vaakuna
Övre torget
Tel. 020 123 4671
Fax (06) 321 7175
Pris enkelrum: 80 €
Pris dubbelrum: 100 €
Bokningsdeadline: 28.8.2006

Seminarieavgifter:
Deltagaravgiften är 50 € och inkluderar program, föreläsningsmaterial, lunch, förfriskningar och besök på Tikanojas konsthem.
Fakturan på deltagaravgiften sänds efter anmälningstidens utgång 25.8.2006.

Anmälan:
Anmälan bör vara Svenska yrkesinstitutet till handa senast 25.8.2006. Anmälan görs på bifogad blankett eller på Internet
www.syi.fi/fortbildning
Ett bekräftelsebrev sänds efter anmälningstidens utgång.
Adress: Svenska yrkesinstitutet, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa, Finland

Information:
För information om seminariet och praktiska arrangemang kontakta:
Anna-Lena Majors, fortbildningssekreterare
Tel. +358 6 324 2377
e-post: anna-lena.majors@syi.fi
Elisabet Borgar, fortbildningsplanerare
Tel. +358 6 234 2321
e-post: elisabet.borgar@syi.fi

Information om följande projekt kommer att finnas tillhanda under
det nordiska seminariet 28.9.2006
Projekt:”Gröna rum inom rehabiliterande och aktiverande äldreomsorg”
Projektet förverkligas inom ramen för Leonardo da Vinci programmet KAN-05-9905
Projekt:VATO-Training package –
”Att stödja och bibehålla funktionell kapacitet hos äldre och deras vårdare”
http://vato.kam.fi
Projekt:Vanhustyön ennustuksia ja osaamisprofiileja koulutuksen kehittämisen tueksi
Towards Active Old Age
www.activeoldage.com och www.aktiivinenvanhuus.com
Projekt: Crossing fences - The green and Natural Heritage of gardens & Parks goes
Tourism www.syi.fi/gardens
Projekt: Multisensorisk minnes- och funktionsträning, 2001-2003
Fylgiahemmet i Vasa
Projekt: Kultur i vården
Malmska hälso- och sjukvårdsområdet, Hälsovårdscentralen
www.mhso.fi
Projekt: Visually Impaired Masseurs
http://vim.syi.fi

Utställare under det nordiska seminariet 28.9.2006
Svenska yrkesinstitutet
www.syi.fi
Fylgia i Vasa
Malmska hälso- och sjukvårdsområdet
www.mhso.fi
Vasa stad
www.vaasa.fi
med flera

INFORMATION OM VASA
Att resa till Vasa
Många dagliga flygturer både från Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn.
Flygfältet ligger ca 10 km från stadskärnan. Man kan åka tåg också till Vasa från Helsingfors
- restid 4-5 timmar och tågstationen ligger bara 100 m från Vasa centrum.
Valuta
Valutan i Finland är Euro.
Kreditkort
De flesta internationella kreditkort är gångbara i hotell, restauranger och butiker.
Försäkring
Kom ihåg att kontrollera att din försäkring är i kraft. Seminariearrangörerna ansvarar inte för
personskador eller borttappade saker.
VASA I ÖSTERBOTTEN
I Österbotten vid västkusten (ca 400 kom nordväst från Helsingfors) bor ca 200 000
människor. Regionen består av en blandning av öppna landskap, skog och vildmark. I den
unika skärgården finns över 10 000 holmar och kustremsan är hela 5500 km lång. Ett unikt
fenomen i regionen är landhöjningen (ca 1m/decennium) vilket kontinuerligt ändrar
landskapet. Klimatet är typiskt nordiskt med varma somrar och kalla vintrar. Enligt
grundlagen är Finland ett tvåspråkigt land med två officiella språk, finska och svenska.
Svenskan dominerar den södra och norra delen av regionen.
En stark företagaranda är basen för näringslivet i Österbotten. Internationellt kända industrier
finns också i regionen. Producerande företag sysselsätter en tredjedel av befolkningen.
Vasa grundades 1606 av den svenska kungen Karl IX på det smalaste stället vid Bottenviken,
endast 80 km från Sverige. Vasa stad fyller 400 år 2006.
Statistiskt är Vasa den soligaste staden i Finland och är den största staden i regionen med
57000 invånare. I Vasa finns mycket att göra, det finns fina museer, teatrar, konserter, sport,
fina restauranger och många pubar.
Industrin sysselsätter ca 30 % av arbetskraften, ca 65 % sysselsätts av service och handel.
De viktigaste industrierna är inom elektronik, maskinteknologi och kemisk industri. Vasa är
också en stor skol- och utbildningsstad: Vasa Universitet, Österbottens högskola och många
yrkesläroanstalter är bara några exempel.
Mera information om Vasa hittar du på Vasa stads hemsida:
www.vaasa.fi
Välkommen och upplev Vasa!

