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GREEN CARE – TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA

Green Care - uutta 
näkökulmaa 
maaseutumatkailuun?

12.10.2017, Kurikka



Mitä on Green Care?

Green Care tarkoittaa luontoon liittyvää toimintaa, jolla

edistetään ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia 
ennalta ehkäisevänä tai kuntouttavana toimintana.





GC menetelmiä 

Eläin-
avusteisuus

Terapeuttinen piha

Puutarhatoiminta

Sosiaalinen ja 
terapeuttinen 

puutarhatoiminta

Puutarhaterapia

Tavoitteellinen 
luontoliikunta

Luontomateriaalien, 
äänten ja kuvien 
terapeuttinen  tai 

terapiakäyttö

Luontoavusteinen 
elämyspedagogiikka   ja 

ekopsykologia        

Kaverieläin ja muu 
eläinavusteinen 

toiminta

Sosiaalipedagoginen 
eläintoiminta

Eläinavusteinen 
terapia

Maatila-
avusteisuus Puutarha-

avusteisuus

Luonto-
avusteisuus

Luontolähtöisiä toimintamuotoja

Elämyksellinen 
ruoan  
kasvattaminen ja 
metsänhoito

Kuntouttava   ja 
osallistava työ ja 
toiminta 





https://www.youtube.com/
watch?v=BJ7XjgLIoc8

https://www.youtube.com/watch?v=BJ7XjgLIoc8
https://www.youtube.com/watch?v=BJ7XjgLIoc8


Miksi Green Care?

• Luonnolla on todettu kliinisissä tutkimuksissa 
olevan hyvinvointivaikutuksia (Kaplan & Austin 2003, 

Tyrväinen ym. 2007, Korpela ym. 2010, Nillson ym. 2011, Sitra & MTT 2013, 
Sempik ym. 2010, Kaplan 1995, Herzog ym. 1997)

– Stressihormoonien tuotanto laskee

– Verenpaine laskee

– Immuunijärjestelmä toimii paremmin

– Fyysinen kunto paranee –> unen laatu jne. 

– Mieli rauhoittuu, keskittymiskyky paranee

– Työteho kasvaa, poissaolot vähenevät

– Sosiaaliset taidot kehittyvät

– Lisäksi toiminnan mielekkyys ja yhteisöllisyys tärkeää!



Miksi Green Care? – Ennaltaehkäisy, 

itsestä huolehtiminen, virkistys

- Terveys- ja hyvinvointitrendi tukee 
tuotekehitystä myös matkailussa.

- Luontomatkailu yksi eniten 
kasvavia matkailusektoreita 
maailmassa.

- Kansalliset strategiat puoltavat.



• https://www.youtube.com/watch?v=SAkzgrC0
qOs

https://www.youtube.com/watch?v=SAkzgrC0qOs


Milloin luontoelämyksestä tulee Green Care 

toimintaa?

• Ymmärrys siitä MIKSI jotakin 

luontoelementtiä käytetään

• Ohjattua toimintaa/

ohjauksen rooli

• Luontosuhteen syntymisen 

mahdollistaminen asiakkaalle



Green Care –laatumerkki takaa toiminnan 

laadun:



Kuka voi olla Green Care –toimija?

Toteutuksen vaihtoehtoja

Omana 
toimintana/alihank-
kijana toimiminen
 ylläpito

Ostopalveluna
 Kilpailutus ja 
sopimuskäytännöt

Lähde: Yli-Viikari, 2016



Green Care ja matkailu?

• Hyvinvointimatkailu           Green Care 
(Luontovoima)
– Mahdollisuus erottua?
– Erityisryhmät
– Menetelmät
– Tuetut lomat

• Terveysmatkailu          Green Care
- Myös Luontohoiva?



Green Care ja matkailuyritykset?

Luontohoiva:

 Toimintaympäristönä?

– Matkailuyritys voi tarjota ympäristön toiminnalle

Omana tuotteena?

– Laajentaa nykyistä palveluntarjontaa erityisryhmille?

– Vaatii SOTE-alan osaamista



Green Care ja matkailuyritykset?

Luontovoima: 
 Toimintaympäristönä?

• Matkailuyritys voi tarjota toimintaympäristön toiselle 
yrittäjälle

 Toteuttajana?

• TYHY, kasvatukselliset leirit, tuetut lomat jne., 
omaehtoinen ennalta ehkäisevä toiminta?

• Omien nykyisten palveluiden laajentaminen 
erityisryhmille?

• Rajanveto hyvinvointimatkailuun joskus häilyvää  Green 
Care toiminnassa keskeistä tavoitteellisuus ja Green Care-
menetelmien tietoinen käyttö. Luonto vaikuttaa 
kokonaisvaltaisesti hyvinvointiin.



Fantasy Fishing



Kotipihan hevos- ja luontomatkailutila

• ” Tarjoamme monipuolista Green Care - ideologiaan 
perustuvaa toimintaa kaikenikäisille, luontopalveluita, 
erityisryhmien talli/hevostoiminta , leirit, ratsastus sekä kärry-
ja rekiajelut, työhyvinvointipalvelut Palvelut sopivat 
kaikenikäisille ja toiminta muokataan ryhmän/ hlö:n mukaan.” 

Lähde: Green Care 
Finland ry:n jäsensivusto
http://www.gcfinland.fi/
palveluntuottajat



Metsäterapia

• ”Luonnon suomat terveyden- ja hyvinvoinnin palvelut. 
Metsäterapia on hoitomuoto, jossa käytetään hyväksi metsää 
ympäristönä. Metsäekosysteemipalveluja. Onnistuu sieni- ja 
yrttiretkien lisäksi vaikka sienikoirakoulutus. Kysy rohkeasti, 
luontovoimaa. ”



LuontoLeena

• ”LuontoLeena on luonto-
opastusta, luontohyvinvointia, 
luontovoimaa, luontoretkiä, 
yrtti-, marja- ja sieniretkiä sekä 
-kursseja tarjoava yritys, joka 
toimii green care -ajatus 
taustanaan.”



Ekohoitola Vitarosa

• ”Ekohoitola VitaRosa on  luonnollisen hyvinvoinnin ja kauneuden 
hoitohuone. Hoidoissa käytetään vain luonnonkosmetiikkaa tai 
luonnontuotteita. Hoitoja voidaan tehdä yksilöllisesti tai ryhmässä 
ohjaten. Palveluina ovat myös erilaiset hyvinvoinnin luennot ja 
ryhmätapahtumat aiheina esim. luomuruoka, luonnon villiyrtit ja 
niiden hyödyntäminen ravintona tai lääkinnässä sekä kosmetiikan 
valmistaminen luonnon raaka-aineista. Myös erilaiset 
ruoanvalmistuskurssit ovat mahdollisia.”

Lähde: Green Care 
Finland ry:n jäsensivusto
http://www.gcfinland.fi/
palveluntuottajat

http://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat


Usean yrittäjän yhteistyö?



Mitä on Green Care –toimitapa?



Mitä sitten ovat Green Care-menetelmät?

• Teoriaperustana ekopsykologia 
– ihminen nähdään osana luontoa  luonnolla/ympäristöllä 

vaikutus ihmisen hyvin- tai pahoinvointiin.

• Puutarhan käyttö (mm. terapeuttisessa ja sosiaalisessa 
puutarhatoiminta)

• Eläinavusteiset menetelmät (mm. ratsastusterapia, 
sosiaalipedagoginen hevostoiminta)

• Maatilan käyttö

• Luonto kuntoutusympäristönä (mm. 
seikkailukasvatuksen/elämyspedagogiikan parissa sekä 
ekopsykologiaan perustuvissa harjoitteissa)
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Kiinnostaako teema?

• Tulevaa toimintaa Etelä-Pohjanmaalla:
• Kehittämisalustat, neljä teemaa: koulu-

ja erityisopetus, Tyhy, aikuissosiaalityö, 
maatilojen hyödyntäminen, tietoa 
kokeiluista tulossa

• Yritysryhmähankkeiden 
suunnitteluapua

• Opintoretket, erilaiset teemapäivät ja 
tilaisuudet (seuraava 12.10. Kurikka, 
matkailuilta)

• Etelä-Pohjanmaan Green Care –
strategia: 
https://www.theseus.fi/handle/10024/
84679

https://www.theseus.fi/handle/10024/84679
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Lisätietoja

Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla! –
hanke:

Anne Matilainen, anne.matilainen@helsinki.fi
Puh. 050 4151 156
Maarit Aho, maarit.aho@helsinki.fi
Sanna Jyllilä, sanna.jyllila@seamk.fi, 
puh. 040 830 0400 
Päivi Haanpää, paivi.haanpaa@sedu.fi, 
puh. 040 868 0185

Outdoors Etelä-Pohjanmaalla –luontokohteet 
tunnetuksi -hanke

Sanna Jyllilä, sanna.jyllila@seamk.fi, 
puh. 040 830 0400 

mailto:anne.matilainen@helsinki.fi
mailto:maarit.aho@helsinki.fi
mailto:sanna.jyllila@seamk.fi
mailto:paivi.haanpaa@sedu.fi
mailto:sanna.jyllila@seamk.fi




Esite: 
Suomalainen Green Care

Perustietoa ja 
esimerkkipalveluja

Saatavilla sähköisenä: 

www.mtt/greencare/voimaa

Paperisena saatavalla Luken 

verkkokauppasta!



Tietoa Green Care -toimintatavasta

Saatavilla sähköisenä: 

www.mtt/greencare/voimaa

VoiMaa-raportti:

1) Palvelumallit
2) Laadunhallinta
3) Koulutussuositukset

http://www.mtt/greencare/voimaa


Green Care -työkirja: 

toiminnan kuvaus ja laatu

Saatavilla sähköisenä: 

http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/222/Green-

Care_laatutyokirja-28.1.2017.pdf



Tietoa laatumerkistä ja -vaatimuksista

• www.gcfinland.fi Laatu

http://www.gcfinland.fi/


Lappi, 
Pohjois-Pohjanmaa ja 
Kainuu
Sanna Vinblad, Lapin AMK
sanna.vinblad@lapinamk.fi
040 701 2238

Pohjois-Savo, Etelä-Savo, 
Pohjois-Karjala, Kaakkois-
Suomi 
Marita Mattila, Mikkelin AMK, 
marita.mattila@mamk.fi
050 312 5094 

Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, 
Keski-Suomi ja Satakunta 

Anne Matilainen, 
HY:n Ruralia Instituutti

anne.matilainen@helsinki.fi
050 4151 156

Kansallinen koordinointi, 

Pirkanmaa, Häme, 
Varsinais-Suomi ja 

Uusimaa
Elina Vehmasto, Luke

elina.vehmasto@luke.fi
029 532 6613

Ota yhteyttä!

mailto:sanna.vinblad@lapinamk.fi
mailto:marita.mattila@mamk.fi
mailto:anne.matilainen@helsinki.fi
mailto:elina.vehmasto@luke.fi


Linkkejä

• ”Miten sovin metsäympäristön 
hyödyntämisestä?” 
https://tapio.fi/julkaisut-ja-raportit/miten-sovin-metsaympariston-
hyodyntamisesta-tyokaluja-sopimiseen-ideoita-tekemiseen/

• ”Luonnon hyvinvointivaikutukset –hyödynnä 
tietoa matkailuliiketoiminnassa” 
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/116464/URNISBN978951
5885500.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://tapio.fi/julkaisut-ja-raportit/miten-sovin-metsaympariston-hyodyntamisesta-tyokaluja-sopimiseen-ideoita-tekemiseen/
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/116464/URNISBN9789515885500.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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KIITOS 
MIELENKIINNOSTA!

Anne Matilainen, 
anne.matilainen@helsinki.fi
Puh. 050 4151 156

Sanna Jyllilä, sanna.jyllila@seamk.fi, 
Puh. 040 830 0400



Ajatusta liikkeelle: Mitä tämä voisi olla 

minun yritykseni kannalta?

• 2-3 hengen ryhmät:

– Kertokaa toisillenne lyhyesti nykyisestä 
toiminnastanne

– Miettikää ehdotuksia parinne yritystoimintaan

• Minkälaisia mahdollisuuksia Green Care voisi tuoda ko
yritykselle?

• Mitä ideoita tulee mieleen?

• Minkälaisia palveluista voisi harkita?

• Miten lähteä liikkeelle?


