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Green Care Itä-Suomen 
alueyhdistyksen tavoitteista
Alueyhdistyksen tarkoituksena on paikallisesti

• lisätä GC -toiminnan tunnettavuutta ja alan yhteistoimintaa
• parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä
• edistää ja kehittää alaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi alueyhdistys:
• määrittelee ja kehittää GC -toiminnan sisältöä valtakunnallisten linjauksien 

mukaisesti
• kokoaa ja välittää tietoa sekä harjoittaa julkaisutoimintaa
• Osallistuu seminaarien sekä koulutus- ja tiedotustoiminnan toteuttamiseen kehitys-

ja koulutusorganisaatioiden kanssa
• ylläpitää yhdistyksen omia internet-kotisivuja (tulossa myöhemmin)
• osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tekee aloitteita oman alueen 

aluepolitiikkaan
• Pyrkii edistämään yhteistyötoimintaa muiden aluetoimijoiden kanssa kotimaassa ja 

kansainvälisesti



Alueyhdistyksemme pähkinänkuoressa
Perustettu: 21.10.2015

Vastuuhenkilöt: Teemu Peuraniemi/ Pj

Heli Raikisto/ sihteeri

Asiantuntijajäsenet: Sinikka Hynninen-Otva, Tuija-Päivi Holopainen, Marita 
Mattila

Green Care-Kummi: Merja Mäkisalo-Ropponen/ kansanedustaja (sdp), 
Muistiliiton pj.

Toiminta-alue: P-Karjala

P-Savo

Etelä-Karjala

Etelä-Savo

Jäsenmäärä: 36



Alueyhdistyksemme visio

”10	vuoden	päästä	Itä‐Suomessa	luontoyhteys	ja	
maakunnallinen	kulttuurihistoria	on	uudelleen	löydetty	ja	
niitä	osataan	hyödyntää	yhteiskunnalliseen	hyvinvointiin”…



Case: Green Care – Green Karelia –
Hanke 

• Hankkeen toimijatahoina ovat: ProAgria Pohjois-Karjala ry
Karelian Amk
Itä-Suomen gc-alueyhdistys

• Hankkeen tavoitteena on kehittää käytäntöön suuntautuneita ja uusia innovatiivisia 
luontoavusteisia Green Care-toiminnan palveluja Pohjois-Karjalan hyvinvointi-, kasvatus-
ja koulutustoiminnan sisältöihin. 

• Kohderyhmänä: maatilat, maaseutu-ja luontoympäristöjä hyödyntävät toimijat ja 
yritykset

hoito- ja perhekodit maaseudulla
sote-alan ammattilaiset
luontaisterapiayritykset
matkailualan yritykset
kasvatutus-ja kuntoutusalan järjestöt
koulut ja oppilaitokset

 Alueyhdistyksen näkökulmasta tärkeä hanke; toteutuessaan luo avauksia koko Itä-
Suomeen
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Suorat	syyt	
	
	
	
	
	
	
Epäsuorat	syyt	

Pohjois‐Karjalassa	ei	ole	osattu	vielä	hyödyntää	ja	yhdistää	sen	ainutlaatuisia	luonnonvaroja	
sekä	erityisosaamista,	joilla	kyettäisiin	tuottamaan	vaikuttavampia	sote‐ja	kasvatuspalveluja	

sekä	tukemaan	uutta	palveluinnovaatiota	maaaseutu‐	ja	maatilayrittäjyyteen.	

Luontolähtöisiä	Green	Care‐
sote‐	ja	kasvatuspalveluja	ei	
tunneta	vielä	ostopalveluista	
vastaavissa	tahoissa	

Sote‐ja	kasvatusalan	
asiakasohjaustoiminta	puuttuu	Green	
Care‐palveluntuottajien	ja	ostajien	
kesken	

Uusille	luontolähtöisille	Green	Care‐palvelutoiminnalle	ei	
ole	tuotettu	systemaattisia	kokeiluja,	joista	voisi	jäsentää	
toiminnalle	malleja	sekä	tuottaa	(tutkimuksellista)	tietoa	
Green	Care‐palvelujen	kustannus‐	ja	
hyvinvointivaikutuksista	

Asenteet	ja	käsitykset	Sote‐ja	
kasvatuspalvelujen	
tuottamisesta	estävät	uusien	
asakaslähtöhtöisempien	ja	
vaikuttavampien	palvelujen	
kehittämistä	

Sote‐	ja	kasvatusalan	toimijoilla	on	
paljon	hiljaista	tietoa	luontolähtöisten	
GC‐toiminnan	asiakastarpeista	ja	
hyödyistä,	mutta	näiden	toimijoiden	
kesken	ei	ole	järjestäytynyttä	yhteistyö‐	
ja	toimintamallia	palvelujen	eteenpäin	
viemiseen	ja	kehittämiseen	

P‐Karjalassa	ei	kyetä	edistämään	
luonnon‐	ja	maaseudun	
mahdollisuuksia	biotalouden	ja	
kestävän	kehityksen	näkökulmasta	

P‐Karjalaan	ei	synny	uutta	
maaseutua	vireyttävää	ja	
kehittävää	elinkeinotoimintaa,	
myös	erityisosaaminen	hiipuu	

Maakunnasta	poismuutto	lisääntyy	
palvelutasojen	ja	elinkeinotoiminnan	
heikentyessä	

Asiakaslähtöisten,	laadukkaiden	
ja	merkityksellisten	
palvelusisältöjen	toiminta	jää	
huomioimatta	

Yhteiskunnallisiin	ongelmiin	ei	
löydetä	riitävän	tehokkaita	ja	
asiakastarpeita	vastaavia	sote‐	ja	
kasvatusalan	sisältöjä	

Tasa‐arvo,	
esteettömyys	ja	
ennaltaehkäisevä	
toiminta	ei	toteudu	

Syrjäytyneisyys,	mielenterveysongelmat,	
pitkäaikaistyöttömyys	sekä	hoiva‐alan	
työvoimapula	kasvaa	



TAVOITEPUU	

	
	
	
	
	
Suorat	seuraukset	
	
	
	
	
	
	
	
	
TARKOITUS	
	
	
	
	
	
	
Suorat	syyt	
	
	
	
	
	
	
Epäsuorat	syyt	

Pohjois‐Karjalassa	hyödynnetään	alueen	ainutlaatuisia	luonnonvaroja	sekä	Green	Care‐	
erityisosaamista,	joilla	kyetään	tuottamaan	vaikuttavampia	sote‐ja	kasvatuspalveluja	sekä	

tukemaan	uutta	palveluinnovaatiota	maaaseutu‐	ja	maatilayrittäjyyteen.	

Luontolähtöiset	Green	Care‐
sote‐	ja	kasvatuspalvelut	
tunnetaan	ostopalveluista	
vastaavissa	tahoissa	

Sote‐ja	kasvatusalan	
asiakasohjaustoiminta	on	syntynyt	
Green	Care‐palveluntuottajien	ja	
ostajien	kesken.	Green	Care‐toiminta	
on	tunnettua	ja	yhteiskunnallisesti	
tuettua	sote‐	ja	kasvatusalan	
palvelutuotantoa.	

Uusille	luontolähtöisille	Green	Care‐palvelutoiminnalle	
on	tuotettu	systemaattisia	kokeiluja	ja	tutkimustietoa	
toiminnan	kustannus‐ja	hyvinvointivaikutuksista,	jotka	
auttavat	edistämään	luontolähtöisten	palvelujen	
kehitystyötä.		

Uusien	asakaslähtöhtöisten	ja	
vaikuttavampien	palvelujen	
kehittämisen	myötä	asenteet	ja	
käsitykset	Sote‐ja	kasvatuspalvelujen	
tuottamisesta	ovat	suuntautuneet	
innovatiiviseen	ajatteluun	ja	
ennaltaehkäisevään	toimintaan.	

Sote‐ja	kasvatusalan	Green	Care‐
toimijoilla	on	järjestäytynyt	yhteistyö‐	ja	
toimintamalli,	jonka	avulla	he	kykenevät	
kehittämään	palvelusisältöjä		

P‐Karjalassa	kyetään	edistämään	
luonnon‐	ja	maaseudun	
mahdollisuuksia	biotalouden	ja	
kestävän	kehityksen	näkökulmasta	

P‐Karjalaan	on	syntynyt	uutta	maaseutua	
vireyttävää	ja	kehittävää	elinkeinotoimintaa,	
sekä	GC‐erityisosaamisen	edelläkävijyyttä,	
myös	kansainvälisille	markkinoille	

Maakunnasta	poismuutto	on	vähentynyt	
palvelutasojen	ja	elinkeinotoiminnan	vahvistuessa	
sekä	uusien	vetovoimatekijöiden	syntyessä	

Asiakaslähtöisten,	laadukkaiden	
ja	merkityksellisten	
palvelusisältöjen	toiminta	on	
huomioitu	sote‐ja	kasvatusalalla	

Yhteiskunnallisiin	ongelmiin	on	
löydetty	riitävän	tehokkaita	ja	
asiakastarpeita	vastaavia	sote‐	ja	
kasvatusalan	sisältöjä	

Tasa‐arvo,	esteettömyys	,	
hyvinvoinnin	
edistäminen	ja	
ennaltaehkäisevä	
toiminta	toteutuu	

Syrjäytyneisyys,	mielenterveysongelmat,	
pitkäaikaistyöttömyys	sekä	hoiva‐alan	
työvoimapula	on	kääntynyt	laskuun	



Itä‐Suomeen	perustettu	green care‐alueyhdistys toimii	
erityisosaamisen	ja	innovatiivisten	verkostojen	klusteri‐
alustana,	joka	käytännön	suuntautuvien	kehittämistoimien	
avulla	luodaan	uusien	biotalouden	ja	kestävän	kehityksen	

palvelumallien	kautta	uutta	osaamispääomaa	ja	
edelläkävijyyttä maakuntaan.



Itä$Suomen+Green+Care$
alueyhdistys+GC$palveluintegraatio



Vihreä hyvinvointi oy 2013  



raava	kokous	pidetään	vielä	syksyllä	Maukkulan Mustikkamäellä,	
ois‐Karjalassa	.	Tarkempi	paikka	ilmoitetaan	Itä‐Suomen	Green	
‐alueyhdistyksen facebook‐sivuilla.

mukaan,	nyt	on	oikea	hetki	vaikuttaa	ja	luoda	uusia	
dollisuuksia	Itä‐Suomalaiseen elinkeino‐ ja	palvelumarkkinoihin.

https://www.facebook.com/GreenCare‐Itä‐Suomi


