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• Kyselyt ja keskustelut alueiden ja toimijoiden 

tarpeista 

• Webinaaripalaverit ja -teematilaisuudet yhteistyössä 

alueellisten hankkeiden kanssa 

• Maakuntaverkostojen yhdyshenkilöt jokaisessa 

maakunnassa 

• Verkkosivut http://www.gcfinland.fi/HyvinVoi-

koordinaatio 

• FB-ryhmä HyvinVoi-koordinaatio 

• Instagram #HyvinVoi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanketoimijoille ja yrittäjille … 

2 MUA 2018 Mikkeli _ Vehmasto ja Lipponen 9.4.2019 

http://www.gcfinland.fi/HyvinVoi-koordinaatio
http://www.gcfinland.fi/HyvinVoi-koordinaatio
http://www.gcfinland.fi/HyvinVoi-koordinaatio
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https://www.facebook.com/groups/248142355906236/?ref=bookmarks


             

• Verkostoidu! Tutustu ainakin yhteen uuteen 

ihmiseen, jonka kanssa voisit tehdä joskus 

yhteistyötä. 

 

• Inspiroidu! Ota mukaasi uusia ideoita, oivalluksia 

ja oppeja. 

 

Luonnosta hyvinvointia ja 

liiketoimintaa  - päivän tavoitteet 

3 9.4.2019 



             

• Hyvän mielen metsäkävely – Kevät 

 

• Jaa parin kanssa 1 min: Miltä tuntui, mitä 

tapahtui, mitä ajatuksia heräsi? 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva: Terve.fi 

Mitä on Green Care? 
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https://www.youtube.com/watch?v=be2VNfm4-qg
https://www.youtube.com/watch?v=be2VNfm4-qg
https://www.youtube.com/watch?v=be2VNfm4-qg
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• Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset kiinnostavat 

yhä enemmän 

• Ihmisillä on erilaisia tarpeita hyvinvointiin, elämänlaatuun 

ja terveydentilaan liittyen; kysyntää uusille tavoille tuottaa 

ja lisätä hyvinvointia  

• Erilaiset luontoperustaiset palvelut (Green Care –palvelut) 

voivat vastata tähän kysyntään 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvinvointitarpeet  
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Soini & Vehmasto 



             

Green 
Care -
palvelu 

Tavoitteet ja tarpeet 

• Asiakkaan tarpeet ja 
ohjaajan tarpeet 

Asiakasryhmät 

• mielenterveyskuntoutujat 

• lastensuojelun asiakkaat 

• vanhukset, lapset 

• pitkäaikaistyöttömät 

• matkailijat… 

Organisointi 

• julkiset palvelut 

• yritykset , osuuskunnat 

• sosiaaliset ja 
yhteiskunnalliset yritykset 

• yhdistykset, järjestöt 

Toimintamuodot 

• Toimintaympäristöt 

• Menetelmät 

Toimialat 

• Sosiaali-ja terveysala 

• Matkailuala 

• Luonnonvara-ala 

• Biotalous 

• Kasvatusala 

Kuvio mukailtu: Green Care –koulutus korkea-asteelle -hanke 



Luontotoiminnasta Green Care -
toimintaan 

Luonto-
toiminta 

”Kaikki mikä 
tapahtuu 
luonnossa” 

 

Green Care 

”Yksilölliset 
hyvinvointiin 
liittyvät tarpeet 
+ ohjaus ja tuki” 

 

Laatumerkki 
Green Care 

”Laadukas, 
vastuullinen ja 
asiakaslähtöinen 
palveluprosessi”  



             

• Luonto- ja viherympäristöt 

• Eläimet, maatilat 

• Luontokuvat  

• Luonnonmateriaalit ja sisustusratkaisut 

• Luontovideot 

• Virtuaalinen luonto 

• Luontoäänet ja äänimaisemat 

• Aistilaatikot ja –polut 

• Moniaistisuus 

 

 

 

 

 

 
 

Miten...? 
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• Verkostoidu! Tutustu ainakin yhteen uuteen 

ihmiseen, jonka kanssa voisit tehdä joskus 

yhteistyötä. 

 

• Inspiroidu! Ota mukaasi uusia ideoita, oivalluksia 

ja oppeja. 

 

Mitä mukaan? 

11 9.4.2019 


