
   
 

   
 

 

GREEN CARE-HOIVA HANKKEEN VALMENNUSPAKETTI MAASEUTUYRITTÄJILLE   

➢ Aloituskeskustelu ja tilaympäristökäynti tilalla  

➢ Green Care valmennukset pienryhmissä (5 kertaa /25 h)  

➢ Eskoon erityistaä tukea tarvitsevista asiakkaista muodostetun testiasiakasryhmän käynnit (3 kertaa/yritys) 

sekä arvioinnit testikäyntien jälkeen      

➢ Kotimaan opintomatka 

(Ohjelman aikataulu- ja sisältömuutokset ovat mahdollisia riippuen koronatilanteesta tai osallistujamääristä) 

Valmennuksessa luomme yleiskatsauksen Green Care-toimintaan, toimintaympäristöihin ja menetelmiin sekä 

mahdollisuuden testata kehitettävää palvelua asiakasryhmä kanssa. Valmennuskokonaisuus antaa 

valmiudet ottaa kumppanina vastaan asiakkaita ohjaajien kanssa. 

 

Valmennuksen sisältö: 

1) Green Care -perusteet  

Aika: 18.9.2021 klo 11.00-16.00 

Paikka: Joupiskan luontotalo Käpälikkö, Kyrkösvuorentie 26, 60220 Seinäjoki 

Aihe ja luennoitsijat:  

➢ Green Care -hoiva ja -voima palvelut, vastuullisuus, luvat. Green Care -asiantuntija Päivi Viitasaari sekä 
Marika Turpeinen ja Johanna Mäki-Rautila Creen Care -hoiva hankkeesta. Päivään sisältyy 
metsäjoogatunti sekä kahvitarjoilu. 

Mitä Green Care- toiminta on? Valmennuksessa luomme yleiskatsauksen Green Care- toimintaan, sen 
peruskäsitteisiin, termeihin, laatutekijöihin sekä erityispiirteisiin. Päivän aikana pohdimme luonnon 
hyvinvointivaikutusten ja luontosuhteen merkitystä sekä mikä on luontohoivan ja –voiman ero. 

 

2) Green Care –menetelmät ja toimintaympäristöt 

Aika: 9.10.2021 klo 11.00-16.00 

Paikka: Luovuuden Lakeus, Topparintie 22, 62165 Lapua 

Aihe ja luennoitsijat:  

➢ Maatila-avusteisuus, eläinavusteisuus, puutarha-avusteisuus ja luonto-avusteisuus  
➢ Toimintaympäristön mahdollisuudet  

Marika Turpeinen ja Johanna Mäki-Rautila, Creen Care -hoiva hanke. Päivään sisältyy kahvitarjoilu, Sonja 
Jokirannan esittely Luovuuden lakeus yrityksestä ja toiminnallinen hetki eläinten kanssa.  

 Mitä maatilaympäristöissä voi tehdä Creen Care- toimintana? Valmennuksessa tutustumme erilaisiin Green 
Care- menetelmiin, toimintaympäristöihin ja niiden mahdollisuuksiin. Luovan ideoinnin lisäksi käymme läpi 
myös Green Care- toiminnan vaatimuksia, jotka on huomioitava toimintaympäristön suunnittelussa ja 
muokkaamisessa asiakasryhmän tarpeisiin. 

 



   
 

   
 

 

 

3) Asiakasryhmät 

Aika: 22.10.2021 klo 11.00-16.00 

Paikka: Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo, Eskoontie 52, 60280 Seinäjoki 

Aihe ja luennoitsijat:  

➢ Kehitysvammaisuus ja Eskoon toiminta 
➢ Ikääntyminen ja muisti  

Kehitysvammaisten muistisairauksien asiantuntija, Anu Sorvisto sekä Marika Turpeinen ja Johanna Mäki-
Rautila Creen Care -hoiva hankkeesta. Päivään sisältyy kahvitarjoilu ja tutustuminen Eskoon alueen 
asumisyksiköihin. 

 Miten kohtaan ja otan vastaan erilaisin asiakasryhmiä? Valmennuksessa tutustumme erityistä tukea 
tarvitsevien asiakasryhmien ohjaamiseen ja erityistarpeisiin sekä tutustumme Eskoon asukkaiden elämään ja 
Green Care- henkiseen asuinympäristöön. 

  

4) Palvelumuotoilu ja liiketoimintamahdollisuudet 

Aika: 13.11.2021 klo 11.00-16.00  

Paikka: Maaseutumatkailu Ilomäki, Ilomäentie 52, 61100 Peräseinäjoki 

Aihe ja luennoitsijat:  

➢ Palvelumuotoilu 
➢ Liiketoiminta ja yritystuet  

 Sinikka Koivumäki Seinäjoen seudun kehittämisyhdistys Liiveristä sekä ProAgrian yritysasiantuntija sekä 
Marika Turpeinen ja Johanna Mäki-Rautila Creen Care -hoiva hankkeesta. Päivään sisältyy kahvitarjoilu, 
tutustuminen tilaan sekä makkaran paisto laavulla. 

 Kuinka kehitän Green Care- toimintaa asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun keinoin? Saanko toiminnan 
kehittämiseen yritystukia tai muuta rahoitusta? 

  

5) Green Care -toiminta ja laatu    

Aika: Syksy 2022 (sovitaan valmennusryhmän edeteddä, tilaympäristökäyntien ja testiasiakaskäyntien 
jälkeen). 

Paikka: Voimavaratila Toiska, Palonkuja 9, 61330 Koskenkorva 

Aihe ja luennoitsijat:  

➢ Laatukäsikirjan täyttö 
➢ Eläinten hyvinvointi ja soveltuvuus Green Care. toimintaan 

Marika Turpeinen ja Johanna Mäki-Rautila Creen Care -hoiva hankkeesta. Päivään sisältyy kahvitarjoilu ja 
Toiskan esittely sekä hevosten kanssa tehtävä läsnäoloharjoitus.  


