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Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohankkeen (HyvinVoi-koordinaatio)  -tiedote / 
joulukuu 2019 

Työntäyteinen vuosi alkaa olla lopuillaan. Paljon on tapahtunut ja tehty, mutta monia hyviä ideoita 
on jäänyt myös tulevalle vuodelle toteutettavaksi.  

30.11. julkistettiin Vuokatissa Maija Lipposen ja Elina Vehmaston toimittama ja 
Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaisema artikkelikokoelma Sosiaalipedagoginen hevostoiminta – 
Sosiaalista kasvua, hyvinvointia ja kuntoutumista tukevia palveluita hevosavusteisesti. Julkaisussa, 
jonka tekemiseen on osallistunut useita sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kehittäjiä ja 
ammatillisia asiantuntijoita, kuvataan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan syntyä ja sen taustalla 
olevaa teoreettista viitekehystä, ohjaajan ja hevosen roolia toiminnassa sekä hevostoiminnan 
asemaa kasvatus- ja sosiaalipalveluiden kentässä. 

Vuoden mittaan HyvinVoi-blogiin on kertynyt kirjoituksia niin oman hankkeen toimesta kuin 
politiikoilta ja muiltakin hanketoimijoilta. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen mukaan 
luonnon kauneus ja monimuotoisuus yllättää ja voimaannuttaa kerta toisensa jälkeen. 
Projektipäällikkö Heli Siirilä Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi -hankkeesta kirjoittaa 
siitä, kuinka kuljetusten sujuvuus vaikuttaa GC-yrityksen asiakasmääriin sekä toiminnan 
kannattavuuteen. Maija Lipposen kirjoituksesta löytyy vastauksia muun muassa yksityisen 
sosiaalipalvelun lupa-asioihin ja verotukseen liittyviin kysymyksiin. Raili Hokajärvi (Metsäkeskus) ja 
Maija Lipponen kysyvät metsien käyttösopimuksiin liittyvässä blogissaan Mistä puitteet 
luontoperustaiselle hyvinvointipalvelulle - kenen metsään voi mennä? Kannattaa käydä 
tutustumassa! 

Hankkeen toimesta on julkaistu myös kaksi videota. Maaseudun hyvinvointipalvelut -videossa 
näytetään, miten maaseudulla ja luontoympäristöissä voidaan tuottaa monipuolisesti erilaisia 
hyvinvointipalveluita. Retki luonto- ja maaseutumaisemaan (Luke) -video on taas tarkoitettu 
luontokokemuksen mahdollistamiseen sisätiloissa. 

Vuoden mittaan toteutetun ja suuren suosion saaneen Vaikuttavuus valmennus -webinaarisarjan 
materiaalit löytyvät TÄÄLTÄ. Kokonaisuuteen sisältyy kaksi johdattelevaa luentoa ja kolme 
varsinaista valmentavaa luentoa. Sähköinen työkirja julkaistaan lähitulevaisuudessa, ja se tulee 
löytymään samasta paikasta kuin muukin materiaali.  

Monissa yhteyksissä on tullut esille, että Green Care -palveluja / luontoperustaisia 
hyvinvointipalveluja tuottavien yritysten lukumäärästä Suomessa ei juurikaan ole tietoa.   
HyvinVoi-koordinaation toimesta asiaa onkin ryhdytty selvittämään.  

  

http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/maaseudun-hyvinvointiyrittajyyden-koordinaatiohanke/
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/544978
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/544978
http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/maaseudun-hyvinvointiyrittajyyden-koordinaatiohanke/hyvinvoi-blogit/
http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/maaseudun-hyvinvointiyrittajyyden-koordinaatiohanke/hyvinvoi-blogi--merja-makisalo-ropponen/
http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/maaseudun-hyvinvointiyrittajyyden-koordinaatiohanke/hyvinvoi-blogit/heli-siirila--green-care--yritykset-kertomaan-kuljetustarpeistaan/
http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/maaseudun-hyvinvointiyrittajyyden-koordinaatiohanke/hyvinvoi-blogit/maija-lipponen--luonto--tai-elainavusteisen-palvelun-asema-julkisen-sektorin-palvelutarjonnassa/
http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/maaseudun-hyvinvointiyrittajyyden-koordinaatiohanke/hyvinvoi-blogit/raili-hokajarvi-ja-maija-lipponen--mista-puitteet-luontoperustaiselle-hyvinvointipalvelulle---kenen-metsaan-voin-menna-/
http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/maaseudun-hyvinvointiyrittajyyden-koordinaatiohanke/hyvinvoi-blogit/raili-hokajarvi-ja-maija-lipponen--mista-puitteet-luontoperustaiselle-hyvinvointipalvelulle---kenen-metsaan-voin-menna-/
https://www.youtube.com/watch?v=KfytnJUuaA8
https://www.youtube.com/watch?v=6swk9bEXkvQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0euNVaTmJ4ZhmQrQQ-eCsrWIOz-IojlWX3duHWjwsgrbfc5YuayRSLRbI
http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/maaseudun-hyvinvointiyrittajyyden-koordinaatiohanke/hyvinvoi-webinaarit-/
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Kuvaaja on piirretty tähän mennessä saatujen tietojen perusteella. Erot maakuntien välillä ovat 
suuria. Johtuneeko tämä todellisista eroista vai yritystietojen selville saamisen vaikeudesta? Apua 
kaivataankin. Kartoituksen onnistumista voit edistää mm. ilmoittamalla oman yrityksesi tällä 
LOMAKKEELLA.  

HyvinVoi-koordinaation toimijat, Elina, Maija & Taina, toivottavat sinulle Hyvää joulua ja 
menestykästä uutta vuotta 2020! 

Hankkeen kuulumisia voit seurata ensi vuonnakin:  

Verkkosivut http://www.gcfinland.fi/hyvinvoi  

FB-ryhmä HyvinVoi-koordinaatio  

Twitter @hyvin_voi 

Instagram #HyvinVoi 

Elina Vehmasto, MMM, tutkija, Luonnonvarakeskus, Itäinen pitkäkatu 4 A, 20520 Turku, Puh. 029 

532 6613, elina.vehmasto@luke.fi 

Maija Lipponen, DI, tutkija, Luonnonvarakeskus, Kirkkoahontie 115, 87910 Linnantaus, Puh. 

029 532 2024, maija.lipponen@luke.fi 

Taina Lilja, YTM, tutkija, Luonnonvarakeskus, Tietotie 4, 31600 Jokioinen, Puh. 029 532 

6334, taina.lilja@luke.fi 

  

http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/maaseudun-hyvinvointiyrittajyyden-koordinaatiohanke/oletko-green-care--yrittaja--luontoperustaisia-hyvinvointipalvelujen-tuottava-yrittaja-/
http://www.gcfinland.fi/hyvinvoi
https://www.facebook.com/groups/248142355906236/?ref=bookmarks
https://twitter.com/hyvin_voi
https://www.instagram.com/explore/tags/hyvinvoi/?hl=fi
mailto:elina.vehmasto@luke.fi
mailto:maija.lipponen@luke.fi
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