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Kuka Sonja?

 Luovuuden Lakeus –yrityksen 
perustaja (2015)

 FM (puheviestintä/speech
communication) (2013)

 Tanssi-liiketerapeutti (2014)

 Kohtaamisen ja 
vuorovaikutuksen asiantuntija

 Laulaja-lauluntekijä, Sonia
Icaros albumi 05/2019

 EASEL-ohjaaja (2018)

 ”Visionääri ja unelmien 
profeetta”



Visio kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
tuottamisesta Green Caren, 
eläinavusteisuuden ja kulttuurin kautta

 Laajat yhteistyöverkostot mm. sosiaali- , terveys- ja 

kulttuurialalle

 Pohjana Green Caren perusperiaatteet, kehopsykoterapeuttiset

lähtökohdat, eläinavusteisen terapian sekä EASELin

(Experiental and social emotional learning) lähestymistavat

 Unelma hyvinvointi- ja kulttuurikeskuksesta, joka

voimaannuttaa, rakentaa, lohduttaa, hoivaa, kouluttaa ja lisää

myös digivälitteisesti hyvinvointia

 Nykyään myös enemmän digipalveluita mm. videoiden ja 

webinaarien sekä etäterapioiden muodossa – jo 

luontoympäristön katselu tarjoaa suotuisia vaikutuksia



Luovuuden Lakeus 

tänä päivänä

 Olemme moderni kulttuuri- ja 
hyvinvointimaatila, joka tarjoaa erilaisia 
kokonaisvaltaisia eläin-, luonto- ja 
taideavusteisia virkistys- ja terapiapalveluja 
tunnelmallisessa maaseutumiljöössä. 

 Haluamme tarjota sykähdyttäviä elämyksiä ja 
lukuisia tapoja kehittää itseä luovasti ja 
lempeästi. 

 Tällä hetkellä kehitämme edelleen erityisesti 
hevos- ja lammastoimintaamme sekä 
koulutuspalveluja



Laaja-alainen 

tiimi

 Sonja Jokiranta 

Heli Saari

 Jenni Marttila

 Päivi Teräväinen

 Susanna Mastokangas

 Vierailevia kouluttajia, 

harjoittelijoita ja 

kesätyöntekijöitä



Satumaa-

hevostoiminta

 Hevosavusteista
vuorovaikutuskoulutusta

 EASEL ® -tunnetaito-
ohjausta

 Erilaisia ratsastustunteja
mm. CWC-istuntatunnit, 
lännenratsastus, maasto- ja 
matkaratsastus, ajo-opetus

 Syvempään yhteyteen –
tunnit

 Tanssii hevosen kanssa



LuontoVoimaa ja 
valkeaa unelmaa

 Voimaannuttavat
maastolenkit,yksityis- ja 
ryhmätunnit, 
matkaratsastuskurssit

 Paketit esim. Mindful 
Riding I/II, Herbal Riding 
tai elämysmaasto ja päälle
infrasauna + porekylpy

 Myös vauhdikkaampia
retkiä kokeneemmille

 Turvallisuus ennen kaikkea
– ensin perusasiat haltuun
mm. istunnasta



Suhteen rakentamisen 
kautta hyvä 
eläintyöparisuhde

 Kaikkiin eläintyöpareihin
rakennetaan oma henkilökohtainen
suhde

 Eläimiä ei “käytetä” – tekemisen
subjekti vs. objekti

 Kaiken pohjana kunnioitus ja 
hyväntahtoisuus

 Ehdoton väkivallattomuus eläinten
käsittelyssä ja kouluttamisessa

 Myös sanat luovat todellisuutta –
kaakki/koni vs. ystävä, työkaveri



Ihanat lampaat 

 Lammasavusteiset terapia- ja läsnäolohetket

 Lampaat olleet työskentelemässä myös
palvelukodeissa, tapahtumissa, erilaisissa
ryhmätoiminnoissa monenlaisten
kohderyhmien kanssa (mm. kehitysvammaiset, 
lastensuojeluasiakkaat)

 Myös esimerkiksi joulunäytelmässä “kedon
lampaina” seurakunnalla

 Maisemanhoitolampaina Lapualla paraikaa

 Nyt myös muutamia myytäviä terapiakaritsoita
– päivittäin käsiteltyjä ja ihmisiin tottuneita, 
iloisten terapialampaiden lapsia



Ihanat 

lampaat

 Ihanat lampaat –tuotesarja

oman tilan tuotteista

 Korvakorut, rannekkeet, 

hoivapatjat, pintelipatjat

varpaanvälivillat

 Uusia tuotteita kehitteillä

 Talossa koruartesaani, 

jonka kanssa suunnitellaan

ja toteutetaan tuotteet



LAMPAANVILLAN IHANAT 
OMINAISUUDET JA VAIKUTUKSET

 Lampaanvillan kuidun rakenteesta johtuen villalla on ominaisuuksia, 
joiden ansiosta se on jo vuosituhansien ajan säilynyt arvostettuna 
tekstiilikuituna ja perimätiedon mukaan myös hoitavana materiaalina. 

 Lampaanvillalla on paljon hyviä ominaisuuksia; se lämmittää, imee 
kosteutta, ehkäisee hankaumia ja hiertymiä sekä toimii eristävänä 
materiaalina. Villakuitu sisältää rasvaa, joka hoitaa ihoa hellästi. Villan 
lämmöneristävyys säilyy, vaikka se kastuisi.. 

 Jalkaterveyttä edistäviä hoitotarvikkeita - Villakuitu lämmittää, vähentää 
hankaumia ja hiertymiä, vaimentaa iskua, imee kosteutta ja suojaa 
kuivaa ihoa estäen kosteuden haihtumista.

 Perimätiedon mukaan villaa on käytetty kivun lievitykseen mm. 
ranteen alueella. Lisäksi villaa on käytetty ihorikon ennaltaehkäisyyn ja 
varvasvälihautumien hoitoon. Lappilaisessa kansanlääkinnässä ja 
perinteisinä itsehoitomenetelminä villan hoitavuuteen on vahvasti 
uskottu. 



TYÖHYVINVOINTIA –
KOKEMUKSELLISUUS, 
ELÄMYKSELLISYYS, KEHOLLISUUS, 
TAIDELÄHTÖISYYS

 Tuotamme kokonaisvaltaiset työhyvinvointipalvelut, 
jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita ja toiveita. 
Palveluita asiantuntijaluennoista ja kehollisista 
työnohjauksista erilaisiin soveltaviin taidelähtöisiin 
menetelmiin ja eläintoimintaan.

 Tyhy-toimintamme taustalla yhdistyvät uusin 
tutkimustieto kehon ja mielen välisistä yhteyksistä, 
sekä vuorovaikutustieteiden vahva teoriaperusta. 
Teemme konkreettisia kokemuksellisia 
harjoituksia. Käymme myös reflektoivia 
keskusteluja, joissa ohjaajalla on ennen kaikkea 
fasilitoiva rooli.

 Asiakkaamme ovat palautteissaan nostaneet esille 
erityisesti jokaisen yksilön ja ryhmän tarpeet 
huomioivan ohjauksen, sekä moninaiset 
kokemukselliset työkalut ja niiden vaikuttavuuden. 
Asiakkainamme on käynyt esimerkiksi 
lastensuojelulaitosten henkilökuntaa ja muita 
erilaisia hoito- ja kulttuurialan työyhteisöjä.



Työnohjausta, myös 
eläinavusteisesti ja kehollisin 
menetelmin

 YKSILÖILLE JA RYHMILLE

 Luovuuden Lakeuden työnohjaukset perustuvat 
vahvasti kokemuksellisuuteen ja erilaisiin 
luoviin menetelmiin, joiden pyrkimyksenä on 
tukea työssä jaksamista ja omassa työssä 
kehittymistä.

 Toiminnassa hyödynnetään reflektoivien 
keskustelujen lisäksi liikkeellisiä, musiikillisia ja 
eläinavusteisia menetelmiä. Ne antavat usein 
symbolisia ulottuvuuksia ja muotoa omassa 
työssä askarruttaville asioille ja tunnesisällöille, 
joihin ei välttämättä sanat ulotu.



TANSSI, LIIKE ja 

ELÄIMET

 Tanssii hevosten kanssa (THK) on läsnäoloa, 
hyvinvointia sekä sykähdyttäviä ilon 
kokemuksia antava menetelmä kenelle tahansa, joka 
haluaa päästä syvempään yhteyteen itsensä ja 
ympäristönsä kanssa, kehittää läsnäolon taitoja ja 
virittymisen kykyä vuorovaikutussuhteessa.

 THK on poikkitieteellinen, eläinavusteisuutta, tanssi-
liiketerapia- sekä keho- ja traumaterapeuttista tietoutta 
yhdistelevä ja hyödyntävä menetelmä, joka pohjautuu 
vahvasti EASEL-ajattelulle.

 THK voi olla mitä tahansa yhdessä hengittelyn ja 
hoivan sekä leikin ja tanssin väliltä. Tässä toiminnassa 
korostuu läsnäolo ja yhteyden 
kokemus sekä autenttisuus, yhdessä tutkiminen, 
oppiminen, liikkeellinen peilaaminen ja lukuisat 
muut parasympaattista hermostoa vakauttavat ja 
sosiaalista liittymistä tukevat toiminnot.



TAIDELÄHTÖISET TERAPIAT 
ja LUONTOYMPÄRISTÖ

 Musiikkiterapeuttiset ja tanssi-

liiketerapeuttiset sekä sana- ja 

maalaustaiteita hyödyntävät 

voimaannuttavat ja terapeuttiset palvelut

 Taidelähtöiset menetelmät ja Green Care 

–pohjaiset lähestymistavat yhdistettynä 

toisiinsa on vahva yhdistelmä, jonka 

hyvinvointivaikutukset voidaan havaita 

silmin nähden jo yhden käyntikerran 

aikana ja sen jälkeen



Moderni levy-yhtiö 

maaseudulla

 Teemme ja tuotamme laadukasta
musiikkia artistien toiveita ja 
persoonaa kunnioittaen

 Aloittavat artistit ja kokeneemmat
konkarit mm. Mervi Kovero

Oodi Hevoselle, kuninkuusravien
teemabiisi v.2020-2021

https://www.youtube.com/watch?v=_M7c
0pchMx8



ELÄMÄN PUU® – OSALLISTAVA 
LAULUNTEKOMENETELMÄ 
”LAULUSTA ÄÄNI HILJAISILLE”

 Syntynyt kahden taiteilijan, Arto Juurakon ja Sonja 
Jokirannan, yhteistyössä kulttuurisen vanhustyön 
parissa. Sitä on toteutettu ja sovellettu myös 
yksilöterapiaprosessin osana 
sekä pitkäaikaisosastolla olevien 
mielenterveyskuntoutujien sekä lastensuojelulasten 
kanssa.

 Tuote on poikkitaiteellisuutta ja osallistavuutta 
hyödyntävä uudenlainen palvelukonsepti

 Luontoaihe toistuu usein suomalaisten ikäihmisten 
tarinoissa ja myös näissä lauluissa (EP v. 2018)

 https://open.spotify.com/album/5ivQZxrB
VDy84yZEljUrYp?si=OJnHaB43TESDlSwwJs
VqAQ



SPONTAANI SÄVELTÄMINEN®

 Spontaani säveltäminen® on osallistava 

lauluntekomenetelmä, joka toteutetaan esimerkiksi 

juhlatilaisuudessa vieraiden antamien sanojen ja ajatusten 

sekä taiteilijan tekemien vaikutelmien pohjalta.

 Spontaani säveltäminen® on rekisteröidyn tavaramerkin 

saanut uusi tuotekonseptimme, jolla tarkoitetaan tietyssä 

tilassa ja hetkessä tehtyä, aiemmin esittämätöntä 

musiikkiteosta



Kohtaamisen ja vuorovaikutuksen 
asiantuntijapalvelut

 Nykyajan työelämässä ehdoton valttikortti on 

työntekijä, jolla on kyky kohdata kanssaihmisensä 

kunnioittavasti, tunnetaitavasti ja 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Vuorovaikutuksen 

aitous ja tilanteiden lukutaito ovat niitä työkaluja, joilla 

saat koko työyhteisösi kukoistamaan ja toimimaan 

samalla tehokkaasti.

 Luontoympäristö ja jokin kokemuksellinen harjoite

auttavat läsnäolemaan ja keskittymään ja näin ollen

omaksumaan uusia tietoja ja taitoja paremmin



Villa Jokiranta

 Juhlatila

 Flyygeli

 Äänentoisto

Hyvä akustiikka

 Infrapunasauna

 Poreamme

 Design-kalustus ja katto 3,75 

korkea



Kiitos ajastanne ja 

lisätietoja:

 luovuudenlakeus.com (nettisivu-

uudistus meneillään)

 sonja@luovuudenlakeus.com

 044-3584744

 FB, Insta, Tik Tok

TERVETULOA 

VIERAILEMAAN 

TILALLAMME SOVITUSTI!

mailto:sonja@luovuudenlakeus.com

