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Autismisäätiö sr / Kotkan ohjaus- ja
valmennuspalvelut, Kotkan ohjaus- ja
valmennuspalveluiden päivätoiminta Lipon
maatilalla
Eteva kuntayhtymän maatilat Hakamaa ja Hakala,
Maatilan päiväaikainen Green Care -toiminta
Hepojoen Vuonohevoset ay, Hepojoen
hevosavusteinen toiminta
Hoivapalvelut Onnenpisara, Onnenpisaran
luontolähtöiset kuntouttavat palvelut
Ihalan Tupa ja Polku Oy, Eläin- ja luontoavusteinen
toiminta sijoitettujen lasten ja nuorten
kuntoutumisen tukena
Isokummun lammastila, Työ- ja päivätoimintaa
Isokummun lammastilalla
Kivisalmen Hoitokoti Ky, Kokonaisvaltainen
asumispalveluun liittyvä Green Care -hyvinvointi
Leväniemen toimintakeskus, Ohjattu työ-, päivä- ja
vapaa-ajan toiminta Leväniemen asiakkaille
Lilinkotisäätiö Palvelutalo Mäkikoti,
Luontolähtöisen toipumisen palvelut Mäkikodissa
Mehiläinen Omakoti Ravuri Oy, Green Care -
päivätoiminta
Nuorisokeskus Piispala, Piispalan Green Care
NUOTTA-valmennus
O´Live Care Oy, Green Care -luontohoivaa
asumispalvelussa
Ristinkantajat ry, Luontohyvinvointikeskus
Tyynelän luonto- ja eläinavusteiset tukipalvelut
Romon Perhekodit Oy / Lastensuojeluyksikkö
Pihamäki, Lastensuojelun sijaishuollon sekä
sosiaaliohjauksen luontolähtöinen
palvelukokonaisuus
Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy, Kelopuu Green Care
Symbolon Oy / Tikanmäen tila, Tikanmäen tilan
työ- ja päivätoiminta
TampereMissio Palvelut Oy / Rongankoti,
Luontoperustainen toiminta Rongankodin päivä-,
työ- ja vapaa-ajantoiminnassa
Vaalijalan kuntayhtymä / Vaalijalan osaamis- ja
tukikeskus Green Care Nenonpelto,
Eläinavusteinen toiminta Nenonpelto
Varakoti Varpunen Oy, Luontoperustainen
toiminta kuntoisuutta ja osallisuutta tukeva
hoivapalvelu ikäihmisille
Voimatassu Oy, Voimatassun luontoperustainen
toimintaterapia ja NUOTTI- valmennus
Voimavaratila Toiska Oy, Voimavaratilan Green
Care Hoiva
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Palvelujen sisältökuvauksia ohessa. Ajantasainen 
lista aktiivisista Green Care -laatumerkeistä:
www.gcfinland.fi/laatu/myonnetyt-laatumerkit/

Aurinkoranta-Koti Oy, Aurinkoranta-kodin luonto-
ja eläinavusteiset menetelmät
Axina Oy, Arboretum Magnolian puistometsän
voimapolku
Bubblans Ponnystall, Bubblans ponnystall
Foto Elämys Oy / Ylämäen tila, Foto Elämyksen
luonto- ja valokuvausretki
Hiking Travel, Hit Ky, Iloa luonnosta
Jumesniemen Lysti ry, Luontoperustainen
varhaiskasvatus Jumesniemen Lysti ry:n Pomppis-
päiväkodissa
Kolpeneen palvelukeskuksen tuki- ja
osaamiskeskus, Myllärin Paja, Myllärin Pajan
päiväaikainen toiminta
Lillukkametsä tmi, Lillukkametsän
hyvinvointipalvelut
Liperin varhaiskasvatus, Luontoperustainen
varhaiskasvatus Liperin kunnan päiväkodeissa
Lumotarha, Lumotarhan eläinavusteinen toiminta
tukemassa ja valmentamassa elämänpoluilla
Luovuuden Lakeus Ky, Satumaa-eläintoiminta
Maatalous Tiina Tuominen, Green Care Voima
Mind Dynamics Oy, Naturefullness
Mäntyniemen Ikihonka Oy, Siilinpiilon
luontotoiminta
Naturest Oy, LuontoOn – hyvinvointialuonnosta ja
luonnossa
Nuorisokeskus Piispala, Nuorisokeskus Piispalan
Green Care Voima -ohjelmat
Oivallusvaara Oy, Metsävastaanotto
Pilke Luonnossa kotonaan Taikaniitty,
Luontoperustainen pedagogiikka Taikaniityssä
T:mi Eevi Astikainen, Kihin Green Care
Uudenmaan Seniorikodit Oy / Hoivakoti Villa Kivi,
Onnenhetkiä luonnosta muistisairaiden arkeen
Visoko Oy, Luontovuokon Luontovoima
Your Coast, Your Blue Space -valmennus
Yrjö ja Hanna Oy Onnela-koti, Ikäihmisten aisteja
aktivoiva toiminta

LUONTOVOIMAN LAATUMERKIT

http://www.gcfinland.fi/laatu/myonnetyt-laatumerkit/


Aurinkoranta-Koti Oy

LuontoVoiman
laatumerkki
palvelulla 

Jussi Manninen
040 575 3999

Aurinkoranta-kodin
luonto- ja 

eläinavusteiset
menetelmät

Toiminta-alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kohderyhmät
Aurinkoranta-Koti Oy:ssä asuville
mielenterveyskuntoutujille

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Sosionomi (AMK), Green Care -opinnot

Kuntoutujien luontosuhdetta tuetaan liikkumalla
lähimaastossa sekä tuomalla luontoelementtejä
sisätiloihin. Luontoelementtien lisäksi kuntoutujia
ilahduttaa pihapiirissä asuvat roikkumahasiat, poni,
miniatyyrihevonen sekä kanat ja kukko. Eläinten
avulla pystymme harjoittelemaan vastuunottoa.
Eläintenhoitaminen yhdessä muiden kanssa lisää
sosiaalisia suhteita sekä opettaa vastuunottamista. 

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu86800

PYHÄSALMI

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/aurinkoranta-koti-oy/
http://www.oivallusvaara.com/
http://www.oivallusvaara.com/


Autismisäätiö sr Lipon maatila

LuontoHoivan
laatumerkki
palvelulla 

Johanna Järvinen
044 743 0272, johanna.jarvinen@autismisaatio.fi
Myrskyläntie 552, 07820 Porlammi

Kotkan ohjaus- ja
valmennuspalveluiden
päivätoiminta Lipon

maatilalla

Toiminta-alue
HUS ja Kymenlaakso

Kohderyhmät
Autismisäätiön asumisen ja päiväaikaisen
toiminnan asiakkaat, jotka ovat autisminkirjolla ja
joilla on lisäksi joko kehitysvamma tai jokin
psykiatrinen liitännäisoire

”Topi-hevonen on minun
ainut ystävä.” 

 
”Täällä olen niin

onnellinen.”
-Asiakaspalautteista poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Sosionomi amk, sosiaalipedagogisen
hevostoiminnan ohjaaja, neuropsykiatrinen
valmentaja, sairaanhoitaja ja lähihoitaja

Ajatuksena on tarjota elämyksiä ja tekemistä
Autismisäätiön asiakkaille. Eläinavusteisen
toiminnan ohella maatilalla tehdään metsätöitä
ja polttopuita, puutarhanhoitoa sekä
elämyksellisiä ja aistillisia metsäretkiä. Lisäksi
asiakkaiden kanssa toteutetaan
sosiaalipedagogista hevostoimintaa,
eläinkontakti- ja aistiharjoitteita lampaiden ja
kanojen avustuksella sekä talutusratsastusta ja
kärriajeluja.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu07820 

PORLAMMI

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/autismisaatio-sr/
https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/autismisaatio-sr/
http://www.oivallusvaara.com/
http://www.oivallusvaara.com/
http://www.oivallusvaara.com/
http://www.oivallusvaara.com/


Axina Oy

LuontoVoiman
laatumerkki
palvelulla 

Suvi Pohjola-Stenroos 
Kokkolahdentie 60, 08100 Lohja 
0400-202099, suvi@axina.fi 
www.arboretummagnolia.f

Metsäpuiston 
Voimapolku 

 

Toiminta-alue
Uusimaa
Kohderyhmät
Sosiaalisen (kotoutus, työkokeilut, someriippuvat,
syrjäytyneet, työyhteisöt, tyhy asiakkaat),
pedagogisen (koulut) ja tavoitteellisen
(yhteisöpuutarha, senioripuutarha)
puutarhatoiminnan asiakkaat kunnissa ja
hyvinvointialueilla

”Puistovaellus rauhoitti ja
rentoutti. Kauneus lumoaa.

Aika unohtuu. Nyt
ymmärrän olevani osa

luontoa.” 
-Asiakaspalautteesta poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Maisema-arkkitehti, eläinlääket. tri, Green Coach, Cert.
Horticultural therapy IV(UK)

Metsäpuiston Voimapolulla (15 teemaa, 1 km)
ohjataan asiakasta tiedolla ja erilaisin
harjoittein pohtimaan, luomaan ja vahvistamaan
omaa luontosuhdettaan. Reitti on rakennettu
keskeisiin ympäristöpsykologian teorioihin
tukeutuen. Palvelun vaikuttavuus on analysoitu
opinnäytetyössä. Reitti voimistaa
luontoyhteyden kokemista, irrottaa arjesta,
voimaannuttaa sekä tuo hyvinvointia ja
virkistymistä. Harjoitteet tukevat stressin,
väsyneisyyden ja jännityksen lievenemistä.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu08100 

LOHJA

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/axina-oy/


Eteva Kuntayhtymä, maatilat
Hakamaa ja Hakala

LuontoHoivan
laatumerkki
palvelulla 

Hakamaan tila, Kumiantie794, Nastola
Hakalan tila, Hakalantie 42, Orimattila
Petra Kuokkanen 040 304 7791 

Maatilan päiväaikainen
Green Care -toiminta

Toiminta-alue
Päijät-Häme

Kohderyhmät
Kehitysvammaiset, joilla on erilaisia mielenterveys
ja –päihdeongelmia

”On hienoa
nähdä, kuinka
ruoka tulee

pellolta
pöytään”

-Asiakaspalautteista
poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot,
täydennyskoulutuksia mm. nuoriso- ja vapaa-ajan
ohjaajia, kehitysvammaisten ohjaaja,
eläintenhoitaja. 

Tiloilla toteutetaan päiväaikaista toimintaa, 
hyödyntäen kaikessa toiminnassa maatilaympäristöä.
Toiminta muodostuu maatilan päivittäisistä töistä, asiakkaan arjen
toiveista, tuen tarpeesta sekä asiakkaan ja päiväaikaisen toimin-
nan tavoitteista. Luontoa, omaa rantaa ja maatilaympäristöä,
sekä eläimiä hyödyntämällä vahvistetaan asiakkaiden fyysistä,
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja parempaa toimintakykyä
arjessa. Asiakaslähtöisyys huomioidaan toiminnan suunnittelussa
ja palautteen avulla vahvistetaan asiakkaan itseluottamusta.
Tavoitteena on saada asiakas kokemaan itsensä tärkeäksi osaksi
maatilan yhteisöä, merkityksellisyyden kokemuksien, päivärytmin
säilyttämisen sekä mieluisan tekemisen mahdollisuuksien avulla.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatuNASTOLA

ORIMATTILA



Hepojoen Vuonohevoset ay

LuontoHoivan
laatumerkki
palvelulla 

Merja Nyman-Olkkonen
050 361 8484, hepojoenvuonohevoset@gmail.com
hepojoenvuonohevoset@gmail.com
www.hepojoenvuonohevoset.fi

Hepojoen
hevosavusteinen 

toiminta

Toiminta-alue
Varsinais-Suomi

Kohderyhmät
Neuro- ja kehitysvammapsykiatriset lapset, nuoret
ja aikuiset, kaiken ikäiset mielenterveyskuntoutujat
sekä elämäänsä tukea tarvitsevat henkilöt

"Tänne on hyvä tulla kun mulla on
kova ikävä, hevoset lohduttaa kun

ne on vaan."
 

"Oon taistellu koko paskaa
maailmaa vastaan, mut nyt mul on
hyvä mieli ja haluun tulla tänne ens

viikollaki."
-Asiakaspalautteista poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja,
ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, sisätauti-
kirurginen ja psykiatrinen sairaanhoitaja, ajoyrittäjä
ja tallimestari

Hevosten ja eläinten kanssa löytyy aina jotain
mielenkiintoista tehtävää ja asiakkaan
mielipiteitä kuunnellaan herkällä korvalla.
Ammattilaisen ohjauksessa asiakas saa kokea
onnistumisia, jolloin hänen itsetuntonsa vahvistuu
ja vaikeidenkin asioiden käsittely helpottuu.
Tavoitteet asetetaan yksilöllisesti jokaisen
asiakkaan kanssa ja/tai yhdessä hänen lähi-
ihmisten sekä mahdollisen maksajatahon kanssa.
Kuitenkin niin, että tavoitteet ovat ensisijaisesti
asiakkaan omat ja niiden saavuttamista
seurataan säännöllisesti. 

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu21500 

PIIKKIÖ

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/hepojoen-vuonohevoset-ay/
mailto:hepojoenvuonohevoset@gmail.com
http://www.oivallusvaara.com/
http://www.oivallusvaara.com/


Hiking Travel, Hit Ky

LuontoVoiman
laatumerkki
palvelulla 

hikingtravel@hikingtravelhit.fi 
050 414 7197
www.hikingtravelhit.fi

Iloa ja voimaa 
luonnosta

 
 

Toiminta-alue
Pirkanmaa

Kohderyhmät
Palvelu on suunnattu yritysten henkilökunnalle
työhyvinvointi ohjelmaksi sekä opastuspalveluna
yksittäisille asiakkaille.

"Fun and beautiful nature!
Beautiful tracks in snowy

woods and very friendly and
helpful & fun staff. Do not
miss cross country skiing

when in Tampere!"
-Asiakaspalautteesta poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Yrittäjillä yli 40 vuoden kokemus luonto-
ohjelmapalveluiden järjestämisestä sekä mm- erä- ja
luonto-oppaiden koulutuksesta.

On tieteellisesti todistettu, että luonto elvyttää ja
antaa uutta voimaa. Hiking Travelin
hyvinvointiohjelmat vievät työporukan liikkumaan
leppoisasti luontoon. Meiltä löydät ohjaajan ja
välineet onnistuneen retken toteuttamiseksi kaikkina
vuodenaikoina. Eniten liikumme Tampereella
lähiluonnossa: Kaupin urheilupuistossa, Pyynikillä ja
sekä Näsi- että Pyhäjärvellä, mutta myös
kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla. Luontoliikunta
on Hiking Travelin vahvinta osaamisaluetta ja
haluamme mahdollistaa asiakkaidemme
huolettoman ja turvallisen luontoelämyksen.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu33500

TAMPERE

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/hiking-travel-hit-ky/
mailto:nina.pyykkonen@elisanet.fi
mailto:nina.pyykkonen@elisanet.fi
mailto:nina.pyykkonen@elisanet.fi
https://www.tripadvisor.ie/ShowUserReviews-g189948-d2446773-r742200245-Hiking_Travel_Hit-Tampere_Pirkanmaa.html


Hoivakoti Villa Kivi, Attendo
Uudenmaan seniorikodit Oy

LuontoVoiman
laatumerkki
palvelulla 

Aulikki Rouichi 
045 616 4980, aulikki.rouichi@attendo.fi

Onnenhetkiä 
luonnosta 

muistisairaiden 
arkeen

Toiminta-alue
Keski-Uusimaa

Kohderyhmät
Ikääntyneet muistisairaat

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Green Care -koulutus ydinsosaamisen lisäksi

Asukkaiden luontosuhdetta tuetaan ikääntymisestä ja sairauksista
huolimatta. Toimintakykyä tuetaan erilaisin luontotoiminnoin ja
viherympäristössä aktiivisesti toimimalla ja oleilemalla. Asukkaita
viihdyttävät niin kanit, undulaatit, papukaijat kuin kesäkanatkin ja kesällä
kasvimaa ja puutarha ovat keskeisessä roolissa elämysten tuottamisessa
ja muistojen elvyttämisessä. Kesä on luontomateriaalien keräämisen aikaa
talven toimintatuokioita varten. Tavoitteena on mm. voimavarojen
vahvistaminen, virkistyminen, muistojen elpyminen ja yhteisöllisyyden
kokeminen. Toiminnan selkein vaikutus asukkaisiin on ollut yhteiset
ilonhetket, rauhoittuminen sekä unenlaadun paraneminen. 

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu04430 

JÄRVENPÄÄ

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/hoivakoti-villa-kivi/
https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/hoivakoti-villa-kivi/
mailto:aulikki.rouichi@attendo.fi


Hoivapalvelut Onnenpisara

LuontoHoivan
laatumerkki
palvelulla 

Riina Harinen
045 319 5145, info@onnenpisara.fi 
www.onnenpisara.fi

Onnenpisaran
luontoperustaiset

kuntouttavat 
palvelut

Toiminta-alue
Etelä-Karjala

Kohderyhmät
Lapset, ikääntyneet

"Lapsemme lähtee aina iloisella mielellä
toimintaan eikä malttaisi odottaa seuraavaa
kertaa. Eläinten kanssa toimiessa lapsi on
rauhoittunut ja jaksaa paremmin keskittyä

myös kotona ja koulussa. Aiemmin
haasteellisiin siirtymä -tilanteisiin olemme
saaneet apua ja koko perheemme voi nyt
paremmin, kun aiemmin päivittäin haastavat

tilanteet ovat helpottaneet." 
-Asiakaspalautteesta poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Lähihoitaja (kuntoutus), ratkaisukeskeinen
neuropsykiatrinen valmentaja, eäintenkouluttaja AT
(kohta myös EAT), Green Care -opinnot,
sosiaalipedagogiikan perusteet ja käytäntö -
opinnot

Onnenpisaran kuntouttavissa palveluissa
käytetään monipuolisesti erilaisia
luontoelementtejä sekä eläinavusteisuutta
tukemaan asiakkaille yksilöllisesti
asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
Asiakkaan tavoite voi liittyä esimerkiksi
arjen hallinnan sujuvoittamiseen,
sosiaalisiin- ja vuorovaikutustaitoihin tai
motoristen taitojen kehittymiseen.
Vaikutukset syntyvät toiminnassa
yhteisöllisyyden, kokemuksellisuuden ja
elämyksellisyyden kautta. 

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu56120 

SALOSAARI

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/hoivapalvelut-onnenpisara/
mailto:info@onnenpisara.fi
http://www.onnenpisara.fi/


Ihalan Tupa ja Polku Oy

LuontoHoivan
laatumerkki
palvelulla 

Sanna Laakkonen
050 551 4711, sanna.laakkonen@ihalantupa.fi
www.ihalantupa.fi

Eläin- ja luontoavusteinen
toiminta sijoitettujen

lasten ja nuorten
kuntoutumisen 

tukena

Toiminta-alue
Pohjois-Savo

Kohderyhmät
Lastensuojelun sijaishuollossa asuvat lapset ja
nuoret

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Green Care -opinnot, eläinavusteinen valmentaja,
eläinavusteinen nepsyvalmentaja,
sosiaalipedagoginen hevostoiminnan ohjaaja

Luonto- ja eläinavusteinen toiminta ovat osa 
jokapäiväistä arkea. Luonto- ja eläinavusteisen 
toiminnan tavoitteet suunnitellaan jokaisen lapsen yksilölliseen hoito- ja
kasvatussuunnitelmaan pohjaten. Luonnossa liikkuminen ja luontoretket
kuuluvat arkeen ja loma-aikoihin. Luonnossa nuoret saavat uusia
kokemuksia ja elämyksiä, oppivat uusia taitoja ja vahvistavat omaa
luontosuhdettaan. Lisäksi eläimille, kuten hevosilla ja koirilla on oma
roolinsa Ihalan Tuvan arjessa. Koirien läsnäolo Ihalan Tuvalla on luontaista
ja ne luovat läsnäolollaan rentoutta ja levollisuutta aitoudellaan ja
ehdottomalla välittämisellään. Eläinavusteisen valmennuksen kautta
nuorten kanssa työstetään mm. tunnetaitoja. Sijaiskoti Satuniemen
pihapiirissä olevalla tallilla käymme säännöllisesti tekemässä tallihommia.  

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu74160 

IISALMI

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/ihalan-tupa-ja-polku-oy/
mailto:sanna.laakkonen@ihalantupa.fi
http://www.ihalantupa.fi/


Isokummun lammastila

LuontoHoivan
laatumerkki
palvelulla 

Kukonkyläntie 663, 85310 Sievi
Satu Kumpulainen
040 739 9027
www.isokummun.com

Työ- ja päivätoimintaa
Isokummun 

lammastilalla

Toiminta-alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kohderyhmät
kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujien,
oppijat perusopetus

”Eläimet on ihan parasta,
ruoka on hyvää,

mukavaa porukkaa.”
-Asiakaspalautteesta

poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
psykiatri, psykologi, sosionomi, Green Care -
opinnot, kasvatusohjaaja, maaseutuyrittäjä

Palvelu koostuu maatilaympäristössä
tapahtuvasta tavoitteellisesta toiminnasta,
jossa jokainen otetaan mukaan yhteisön
toimintaan. Eläinten kanssa työskentely ja
luonnossa liikkuminen luo hyvinvointia sekä
mielelle että ruumiille. Kaikella tekemisellä on
merkitys ja tarkoitus. Asiakkaiden kanssa
hoidetaan eläimiä, liikutaan luonnossa ja
pidetään yhteisiä toimintahetkiä, joiden
tavoitteena on mm. hyvinvoinnin lisääminen,
arjen hallinnan haltuunotto ja keskittymiskyvyn
paraneminen.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu85310 

SIEVI

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/isokummun-lammastila/


Jumesniemen Lysti ry

LuontoVoiman
laatumerkki
palvelulla 

Annukka Sirkka
050 571 4781, jumesniemenlysti@outlook.com
Jumesniementie 411, 39170 Jumesniemi

Luontoperustainen
varhaiskasvatus

Jumesniemen Lysti 
ry:n Pomppis-
päiväkodissa

Toiminta-alue
Pirkanmaa (Hämeenkyrö)

Kohderyhmät
Hämeenkyröläiset, nokialaiset ja sastamalalaiset 0-
6-vuotiaat lapset perheineen

"Mä en kestä,
kuinka ihanaa!

Pomppiksessa on
kyllä niin loistavaa

päivähoitoa.
Arvostan!"

 

-Asiakaspalautteista
poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Varhaiskasvatuksen ammatillinen pätevyys, Green
Care -koulutukset

Luonto on päiväkodin päivittäinen oppimis- ja 
leikkiympäristö, viikoittainen ruokailupaikka ja kuu-
kausittainen päivälepopaikka. Lisäksi järjestämme kotapäiviä,
roskaretkiä ja hyödynnämme luonnonmateriaaleja. Puutarha-
toimintaan kuuluvat kyläkasvimaa, kasvulaatikot, marjapensaat,
omenapuut ja komposti. Eläinavusteista toimintaa lehmien ja
lampaiden parissa on vuoden ympäri. Luontolähtöisen
toiminnan tavoitteena on lapsen minäkuvan ja
karkeamotoristen taitojen vahvistaminen, oppimisen ilon
löytäminen, sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja kehittäminen,
kestävän elämäntavan merkityksen sisäistäminen,
luontosuhteen kehittäminen sekä mikrobiomeihin vaikuttaminen.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu39170 

JUMESNIEMIi

mailto:jumesniemenlysti@outlook.com
http://www.lillukkametsa.fi/


Kolpeneen tuki- ja 
osaamiskeskus

LuontoVoiman
laatumerkki
palvelulla 

Merja Mustonen-Juopperi 
040 194 9346

Myllärin Pajan
päiväaikainen 

toiminta
 

Toiminta-alue
Lappi

Kohderyhmät
Myllärin Pajan päiväaikaisen toiminnan ryhmät.
Asiakkaat kehitysvammaisia, monivammaisia,
mielenterveyskuntoutujia sekä autisminkirjon
henkilöitä

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Sosionomi amk, sosiaali- ja terveysalan pt, Luonto- ja
ympäristöalan perustutkinto, Käsi- ja
taideteollisuusalan pt, Green Care -perusteet

Asiakkaan kanssa liikutaan luonnossa retkeillen, 
marjastaen, lenkkeillen sekä ulkotöitä tehden. Toimintaan
kuuluu myös viherkasvien hoitoa, luonnonmateriaaleista
askartelemista sekä puutöitä. Toiminnan tavoitteena on
luontoon pohjautuvien elämyksien avulla virkistää,
voimaannuttaa ja elvyttää asiakkaita. Toimintojen avulla
pyritään mm. vahvistamaan asiakkaiden arkirutiineja ja
harjaannuttaa arjen taitoja sekä työtaitoja sekä tuomaan
luonnon ja ihmisen vuorovaikutus osaksi jokapäiväistä
toimintaa. Luontomateriaalien kinesteettisen käsiteltävyyden
miellyttävyys, turvallisuus ja myrkyttömyys on tärkeää.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu96440 

ROVANIEMI

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/kolpeneen-palvelukeskusmyllarin-paja/
https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/kolpeneen-palvelukeskusmyllarin-paja/
https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/kolpeneen-palvelukeskusmyllarin-paja/


Kuntoutus-, koulutus- ja asunto-
säätiö, Leväniemen toimintakeskus

LuontoHoivan
laatumerkki
palvelulla 

evaniemi@levaniemi.net
www.levaniemi.net

Ohjattu työ-, päivä- ja
vapaa-ajan toiminta

Leväniemen 
asiakkaille

Toiminta-alue
Pohjois-Karjala

Kohderyhmät
Aikuiset kehitysvammaiset ja
mielenterveyskuntoutujat

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Sote-koulutus ja Green Care -opinnot

Leväniemen toimintakeskus sijaitsee Heinä-
vedellä puhtaan Juojärven rannalla luonnonkau-
niilla paikalla. Toiminta on mm. puutarhan ja pihan hoitamista,
marjastusta, sienestystä, lintubongausta, kalastusta, veneilyä ja
luontoretkiä. Lisäksi hyödynnämme eläinavusteisuutta. Tavoitteenamme
on, että asukkaat voivat kokea luonnon tervehdyttävän, elvyttävän ja
rauhoittavan vaikutuksen jokaisena päivänä. Ryhmässä toimittaessa
pihalla, luonnossa, puutarhassa tai eläinten kanssa sosiaaliset taidot
kehittyvät. Yksilötasolla henkilö saa osallisuuden kokemuksen ja pääsee
vaikuttamaan oman elinympäristönsä viihtyisyyteen. Tekeminen on
mielekästä ja siitä saa onnistumisen ja merkityksellisyyden kokemuksia.
Toiminta luontoympäristössä on kokonaisvaltainen ja rauhoittava elämys. 

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu79810

KARVIONKANAVA

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/kuntoutus--koulutus--ja-asuntosaatio--levaniemen-toimintakeskus/
https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/kuntoutus--koulutus--ja-asuntosaatio--levaniemen-toimintakeskus/


Lilinkotisäätiö 
Palvelutalo Mäkikoti

LuontoHoivan
laatumerkki
palvelulla 

Niemenmäentie 1, 00350 Helsinki 
09 3290 8880 tai palvelutalon johtaja Kirsi Viiri, 
050 404 0046, kirsi.viiri@lilinkoti.fi 
www.lilinkoti.fi

Luontolähtöisen
toipumisen palvelut

Mäkikodissa

Toiminta-alue
Helsinki

Kohderyhmät
Helsinkiläiset aikuiset mielenterveystoipujat 

”Oli kivaa silittää aasia. Oli kivaa
silittää ja taluttaa alpakoita metsässä.
Kiva juoda luonnon keskellä kahvia.”

 
”En pitkään aikaan ollut syöttänyt ja

nähnyt eläimiä – se oli kivaa.”
 

”Oli kiva kävellä yhdessä. Mieli
rauhoittui ja veri alkoi kiertämään.”

-Asiakaspalautteesta poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Sote-alan koulutus ja Green Care -perusteet

Asukkaita tuetaan mahdollisimman itsenäiseen
elämään toipumisorientaation viitekehyksessä ja
Green Care -menelmiä hyödyntäen.
Eläinavusteista toimintaa toteutetaan
yhteistyössä Ali-Ollin alpakkatilan kanssa,
maatilalla Nurmijärvellä. Mäkikodin asukkaille on
tulleet tutuiksi myös kaverikoirat ja muut lemmikit
ja eläimet, joita vapaaehtoistoimijoiden kanssa
vierailee asukkaiden luona. Pihassa on myös
viljelylaatikoita, joita asukkaat hoitavat yhdessä
ohjaajien kanssa. Lisäksi teemme luontoretkiä
lähelle ja kauaksi.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu00350

HELSINKI



Lillukkametsä tmi

LuontoVoiman
laatumerkki
palvelulla 

Aana Vainio
040 826 8698, info@lillukkametsa.fi
www.lillukkametsa.fi

Lillukkametsän
hyvinvointipalvelut

Toiminta-alue
Koko Suomi
Kohderyhmät
TYHY-ryhmät, koululaiset ja opiskelijat
opettajineen, yhdistysten ja järjestöjen ryhmät ja
ryhmänohjaajat, matkailupalvelujen asiakkaat,
hankkeiden tai työvoimatoimistojen asiakasryhmät,
esimerkiksi työttömät tai kuntoutuksessa olevat

"Mielestäni TODELLA onnistunut
retki." 

 

"Harjoitus auttaa laskemaan
stressikierroksia ja rauhoittaa

mieltä.” 
 

"Erityisesti tuli mieleen, että
miten paljon tämän menetelmän

käytöstä olisi hyötyä esimerkiksi
vanhusten palvelutalojen arjessa."

 

-Asiakaspalautteista poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Green Care -ohjaaja ja -kouluttaja, Metsämieli®
-ohjaaja ja-kouluttaja, Luonto- ja ympäristöalan
asiantuntija FM, Luonto- ja ympäristöalan ammattiopettaja

Hyvinvointipalvelut perustuvat ohjattuihin mieltä ja
kehoa vahvistaviin harjoituksiin ulkona luonnossa.
Harjoitteita voidaan tehdä myös sisätiloissa, jos
asiakkaiden ulkoilu on estynyt tai rajallista. Tavoitteena
on ohjattujen harjoitusten avulla saada vahvistetuksi
asiakkaiden omia mielen voimavaroja, antaa keinoja
stressin hallintaan ja huolien keventämiseen, avata
aisteja luontoelementtien tuella, aktivoida
mahdollisuuksien mukaan liikkumista ja toisaalta
opetella pysähtymään, olemaan läsnä arjen kiireiden
keskellä. Tavoitteita tarkennetaan aina kunkin
asiakasryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu62710 

KUREJOKI

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/lillukkametsa-tmi/
mailto:info@lillukkametsa.fi
http://www.lillukkametsa.fi/


Liperin kunta

LuontoVoiman
laatumerkki
palvelulla 

Liperin varhaiskasvatus
Sirkka Helisten
sirkka.helisten@liperi.fi

Luontoperustainen
varhaiskasvatus 
Liperin kunnan
päiväkodeissa

Toiminta-alue
Pohjois-Karjala

Kohderyhmät
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset 

"-Lapset ovat vieneet
kierrätyksen kotiin.

Luonnossa liikkuminen ei ole
vain retkeilyä vaan se

vaikuttaa meidän
hyvinvointiin."

-Asiakaspalautteesta poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Varhaiskasvatukseen liittyvän ammattillisen
pätevyyden lisäksi koko henkilöstö on suorittanut
Green Care -opintoja.

Toiminnassa näkyy arjessa kestäväkehitys,
kierrätys; vuosittain KEKE arviointi. Kasvien viljely
ja kasvatus; kasvihuoneet, viljelylaatikot, luonnon
niityt, viherkasvit. Eläinten hoito; kesäkanat,
kummieläimet, karvakaverit, akvaario,
maatilavierailut, vuosittain puiden istutus.
Metsässä liikkuminen; lähiluontopolku kaikilla
yksiköillä. Toimintojen tavoitteena on  kasvattaa
lapset rakastamaan luontoa ja ympäristöä, tehdä
kierrätyksestä arkipäivää sekä auttaa
ymmärtämään oman toiminnan vaikutukset
luontoon ja luonnon vaikutukset ihmisiin.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu83101 

LIPERI



Lumotarha

LuontoVoiman
laatumerkki
palvelulla 

Sari Vauhkonen
040 734 8222, sari@lumotarha.fi
www.lumotarha.fi

Lumotarhan
eläinavusteinen toiminta

tukemassa ja
valmentamassa
elämänpoluilla

 

Toiminta-alue
Pohjois-Savo
Kohderyhmät
Neuropsykiatrisia piirteitä omaavat, syrjäytymis-
uhan allaolevat, mielenterveyskuntoutujat, 
päihdekuntoutujat, tukea elämässään tarvitsevat 

"Hyötyä oli lähteä toimimaan
varmemmin tavoitetta kohti. Hanne
huomasi ja sai varmuutta toimia
Sarin ja eläinten kanssa ilman
perhettä. Itsenäisyys ja tunne

pärjäämisestä lisääntyi."
-Asiakaspalautteesta poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto,
sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen
ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa -
täydennyskoulutus, eläinavusteinen nepsy-valmentaja,
Green Care luonto- ja eräopas, Luonnontuoteneuvoja

Eläinavusteisessa toiminnassa voidaan tukea
sosiaalista kasvua ja hyvinvointia sekä ehkäistä
syrjäytymistä. Toiminta perustuu
yhteisöllisyyteen, elämyksellisyyteen,
toiminnallisuuteen ja dialogisuuteen. Tavoitteita
voivat olla myös aistielämykset, myönteinen
mieliala, liikunta, voimaantuminen, motorinen
harjoitus, jne. Eläinavusteisessa
neuropsykiatrisessa valmennuksessa eläinten
avulla esimerkiksi aktivoidaan ja motivoidaan
asiakasta syventämällä läsnäoloa, antamalla
virikkeitä ja hauskuuttamalla harjoituksia.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu71670 

KUROLANLAHTI

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/lumotarha/
mailto:sari@lumotarha.fi
http://www.oivallusvaara.com/


Luontohyvinvointikeskus
Tyynelä/Ristinkantajat ry

LuontoHoivan
laatumerkki
palvelulla 

Juholankyläntie 26 D, 88600 Sotkamo
040 508 3270, info@luontohyvinvointi.fi
www.luontohyvinvointi.fi

Luontohyvinvointikeskus
Tyynelän luonto- ja

eläinavusteiset
tukipalvelut

Toiminta-alue
Kainuu

Kohderyhmät
lapset ja nuoret, nuoret aikuiset, aikuinen-lapsi-
tukiparit

”Harteiltani tippui
paino, jota en siellä
tiennyt edes olevan.”

-Asiakaspalautteesta
poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Sosionomi (YAMK), kirkon nuorisotyönohjaaja, luonto-
ohjaaja (hevospainotteinen), sosiaalipedagoginen
hevostoimintaohjaaja, HeLMi®- ohjaaja,
Terveysmetsäopas, diplomi-insinööri ja matemaattisten
aineiden opettaja, tutkija, Green Care -opinnot

Toiminnalla tuetaan lasten, nuorten sekä
nuorten aikuisten sosiaalista kasvua
vuorovaikutuksessa hevosen kanssa. Hevosten
kanssa tehdään erilaisia ohjattuja harjoitteita
tallissa ja kentällä, havainnoidaan hevosta ja
rauhoitutaan niiden avulla. Toiminnan
tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden
vuorovaikutustaitoja ja aikuinen-lapsi-tukiparin
tai ryhmän välisiä suhteita. Eläinavusteisesti
ohjattujen toimintojen avulla voidaan myös
nostattaa itsetuntoa ja itseluottamusta sekä
vahvistaa arkitaitoja. 

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu88600

SOTKAMO

Kuva 
Kimmo 
Rauatmaa

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/luontohyvinvointikeskus-tyynela/
https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/luontohyvinvointikeskus-tyynela/
mailto:info@luontohyvinvointi.fi
http://www.luontohyvinvointi.fi/


Luovuuden Lakeus Ky

LuontoVoiman
laatumerkki
palvelulla 

luovuudenlakeus@gmail.com
sonja@luovuudenlakeus.com
040 170 8939
www.luovuudenlakeus.com

Satumaa-
eläintoiminta

 
 

Toiminta-alue
Etelä-Pohjanmaa
Kohderyhmät
Eläinavusteisesta tunnetaitojen, kehotietoisuuden,
itsereflektointitaitojen kehittämisestä,
työnohjauksesta, tyhy-/kerhotoiminnasta
kiinnostuneet asiakkaat, myös erityistä tukea
tarvitsevat

"Täällä rentoutuu ja tulee
hyvä mieli, tästä paikasta,

eläimistä ja ihmisistä.
Tietoisen läsnäolon tason

saavuttaminen antaa
todella paljon ja siitä saa

mielihyvää."
-Asiakaspalautteesta poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
FM (puheviestintä), psykoterapeuttisen keho- ja
liiketyöskentelyn ammattilainen, EASEL-tunntetaito-
ohjaaja, työnohjaaja, ratsastuksen CWC-istuntaopettaja,
sairaanhoitajaopiskelija (AMK), sosionomi (AMK)

Satumaa-eläintoiminnan perustana ovat eläimen
ja oman itsen syvempi ymmärtäminen, turvallinen
kohtaaminen, hyväksyvä vuorovaikutus, tilan
hahmottaminen ja kehollinen empatia. Satumaa-
eläintoimintaa voidaan toteuttaa hevosten,
lampaiden, koirien, kissojen tai pupujen kanssa, ja
toiminnan sisältö määräytyy aina asiakkaan
toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Toiminnan
terapiaprosessit ovat hellävaraisia ja asiakkaan
sekä eläimen kokemusta kunnioittavia
vuorovaikutushetkiä, joissa tarkastellaan yksilön
sisäistä maailmaa suhteessa terapiaeläimeen.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu62165 

TIISTENJOKI

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/luovuuden-lakeus-ky/
mailto:nina.pyykkonen@elisanet.fi
mailto:nina.pyykkonen@elisanet.fi
http://www.luovuudenlakeus.com/


Maatalous Tiina Tuominen /
Voimavaratila

LuontoVoiman
laatumerkki
palvelulla 

Keijo Viertoma
040 547 2522, keijo.viertoma@toiska.net

Green Care 
Voima

 

Toiminta-alue
Etelä-Pohjanmaa

Kohderyhmät
Työyhteisöt, esihenkilöt, kehitysvammaiset,
alakouluikäiset lapset, hevostaidoista ja
hyvinvointikoulutuksesta kiinnostuneet

”Se että pystyy saamaan
500 kiloisen eläimen

yhteistyöhön oman kehonsa
avulla, niin se on aika

voimauttavaa.” 
-Asiakaspalautteesta poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Moniammatillinen tiimi (14 hlö), jossa on sosiaali-,
terveys- ja kuntoutusalan sekä vuorovaikutuksen,
ryhmänohjauksen, luontohyvinvoinnin ja hevosalan
vahva koulutus- ja kokemuspohja

Kaikissa tallimme palveluissa tavoitteena on
asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
tukeminen ja lisääminen. Palveluissamme
korostuvat luontoperustaisuus, kokemuksellinen
oppiminen, osallisuus ja reflektio. Talli- ja
maatilaympäristössä luonto ja eläimet ovat
jatkuvasti läsnä ja hyödynnämme tätä ominaisuutta
kaikessa toiminnassamme. Virikkeelliset puitteet,
hyvinvoivat eläimet sekä vuorovaikutusympäristö
houkuttelevat monenlaiseen liikkumiseen,
tekemiseen ja kokemiseen.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu61330 

KOSKENKORVA



Mehiläinen Omakoti Ravuri Oy

LuontoHoivan
laatumerkki
palvelulla 

Rosa Packalen-Metsälä
050 472 9920, rosa.packalen-metsala@onnikodit.fi
www.onnikodit.fi/palvelukodit/onnikoti-ravuri

Green Care -
päivätoiminta

Toiminta-alue
Päijät-Häme

Kohderyhmät
Tehostettua palveluasumista kehitysvammaisille

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Sote- ja Green Care -koulutus. Ravurissa toimii
moniammatillinen työryhmä, joista osalla sosiaali-
ja terveysalan koulutuksen lisäksi on myös
työkokemusta tai koulutusta eläintenhoidosta.

Kaikki toimintayksilöt sijaitsevat idyllisessä
maalaismiljöössä. Yksiköt hyödyntävät lähellä
sijaitsevaa luontoa, niin lenkkeillen, marjastaen kuin
keräämällä luonnon antimia esimerkiksi askarteluun.
Ravurin käytössä on myös kaksi maatilaa, jotka
mahdollistavat maatilan työt. Lisäksi asiakkaiden
käytössä on puutarha, kasvimaa ja kasvihuone. Toiminta
on hyvin eläin painoitteista, Kiikun talli palvelee kaikkia
asiakkaitaan. Tallissa asustelee hevosia, poneja, vuohia
ja tallikissoja. Asiakkailla on mahdollista hoitaa eläimiä.
Tallilla tapahtuva toiminta tukee asiakkaiden
osallisuutta ja mahdollistaa onnistumisen kokemuksia.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu

16710
HOLLOLA

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/mehilainen-omakoti-ravuri-oy/
mailto:rosa.packalen-metsala@onnikodit.fi
https://onnikodit.fi/palvelukodit/onnikoti-ravuri


Mind Dynamics Oy

LuontoVoiman
laatumerkki
palvelulla 

Nina Pyykkönen
nina.pyykkonen@elisanet.fi
www.terra-imaginatio.fi 

Naturefulness
 

Toiminta-alue
Keski-Uusimaa

Kohderyhmät
Kaikenikäiset aikuiset, jotka haluavat ylläpitää
terveyttä ja ennaltaehkäistä tai korjata uupumis-
ja stressioireita

"Tuntuu syvästi tärkeältä, että joku
yhdistää sekä tieteellisen ymmärryksen

että kokemuksellisen ja henkisen
ulottuvuuden. Usein nämä pidetään

tiukasti erillään, eikä se mielestäni lisää
hyvinvointia. On ihanaa olla sekä-että 

joko-tain sijaan!"
-Asiakaspalautteesta poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Erikoispsykologi PsL, psykoterapeutti, työnohjaaja,
ekoterapeutti, joogaopettaja

Asiakkaan kanssa tehdään luontoyhteyteen
perustuvia kehomieliharjoituksia. 

Palvelun tavoitteena on yhdistää
neurotieteellinen ja evoluutiopsykologinen
ymmärrys ikivanhaan kokemuksellis-
henkiseen perinteeseen (Jooga, QiGong,
shamanistinen luontokäsitys) hyvinvoinnin ja
tasapainoin edistämiseksi.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu05900

HYVINKÄÄ

https://www.canva.com/design/DAFNTvYwXkI/edit
mailto:nina.pyykkonen@elisanet.fi
http://www.pilkepaivakodit.fi/
http://www.pilkepaivakodit.fi/


Mäntyniemen Ikihonka Oy

LuontoVoiman
laatumerkki
palvelulla 

Anne Lindeberg-Piiroinen
040 090 4433, anne.lp@ikihonka.fi
www.ikihonka.fi

Siilinpiilon päiväkodin
luontotoiminta

 

Toiminta-alue
Pohjois-Karjala (Kiteen kaupunki)

Kohderyhmät
Varhaiskasvatusikäiset (0 v. - 5 v.) lapset
perheineen (21 paikkaa)

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Päiväkodin henkilökunnalla on ammatillisen
koulutuksensa lisäksi luontokasvatusta ja luonnossa
toimimista syventävää koulutusta, sekä Green Care -
laatumerkkiin liittyvä koulutus. 

Päiväkoti Siilinpiilo on luonto-, taide- ja mu-
siikkipainotteinen Toimipaikkamme sijaitsee rauhal-
lisessa maisemassa Kiteen Ruppovaarassa entisen koulun alakerrassa,
joka on avara ja valoisa tila viherkasveineen. Päiväkodin kalustuksessa
käytämme kierrätettyä ja opimme lajittelemaan roskat. Suuren leikkipihan
omista kasvilaatikoista saamme välipalatarpeita loppukesällä. Eniten
aikaa vietämme omassa Majametsässä. Sinne kipitämme suoraan koulun
urheilukentän yli. Metsässä voimme leikkiä, retkeillä, tutkia luontoa ja
rakennella majokkeja. Tunnelmallisessa Metsäaitassamme voi vaikka ottaa
päivänokoset. Metsässä vietetään joulujuhlia ja muita perhetapahtumia.
Joskus kävelemme naapuritilalle tervehtimään maatilan eläimiä.
Luonnosta ja toisistamme välittäminen on meille tärkeätä.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu82500

KITEE

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/mantyniemen-ikihonka-oy/
http://www.ikihonka.fi/


Naturest Oy

LuontoVoiman
laatumerkki
palvelulla 

Rita Porkka
040 827 4530, rita@naturest.fi
www.naturest.fi

LuontoOn - hyvinvointia
luonnosta ja 

luonnossa

Toiminta-alue
Pohjois-Pohjanmaa, tilauksesta myös muualla

Kohderyhmät
Palvelu on suunnattu ryhmille, kuten työyhteisöille, 
harrasteryhmille ja yhdistysten jäsenille. 

"Saimme avaimet käteen paketin
koko 150 henkilön organisaatiolle,

laadukkaasti toteutettuna.
Luonnon hyvinvointia tukevat
elementit toimivat henkilöstön

palautumisen tukena."
-Asiakaspalautteesta poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Ympäristökasvattaja, metsäpedagogi,
luontohoivaohjaaja, joogaohjaaja,
neuropsykiatrinen valmentaja (helmikuu 2023)

Tarjoamme asiakkaille luontoperustaisia,
hyvinvointia tukevia ja pedagogisia
tilaisuuksia suomalaisessa
metsäluonnossa. Tavoitteena tukea
asiakkaiden luontosuhdetta, osallisuuden
tunnetta sekä uuden oppimista.
aivoterveyden edistäminen ja
kokonaisvaltainen palautuminen
lisääntyvät palveluittemme ansioista.    

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu92530 

MANKILA

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/naturest-oy/
mailto:rita@naturest.fi


Nuorisokeskus 
Piispala

LuontoHoivan
laatumerkki
palvelulla 

Nuorisokeskus Piispalan Pieneläinkoti Pihka
Kurssitie 40, 43300 Kannonkoski
piispala@piispala.fi
0207 694 300 

Piispalan Green Care
NUOTTA-valmennus

 
 Nuorisokeskus Piispalan

Green Care voima 
-ohjelmat

Toiminta-alue
Keski-Suomi

Kohderyhmät
Nuotta-valmennus, eli sosiaalisen nuorisotyön
ryhmät (Hoiva) leirikoulu-ryhmät (Voima), perheet

"Ihana nähdä lapset
eläinten kanssa, heistä

pääsee näkemään
pehmeitä puolia." 
-Asiakaspalautteesta

poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Nuorisotyö, ohjausala, sosiaalinen nuoristyö,
eläintenhoito

Tavoitteena on Green Care -menetelmän
pohjalta antaa lapsille ja nuorille
kokonaisvaltainen kokemus eläinten hoidosta ja
molemminpuolisesta hyvinvoinnista ja
luottamuksesta. Osallistuja pääsee kantamaan
vastuuta eläimestä ja oppimaan erilaisia
eläinten hoitoon liittyviä tehtäviä. Tärkeänä
osana on tunnetaitojen opettelu. Eläin ilmaisee
tunteensa avoimesti ja selkeästi, mutta reagoi
myös ihmisen tunteisiin.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu43300

KANNONKOSKI

& LuontoVoiman

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/nuorisokeskus-piispala/
https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/nuorisokeskus-piispala/
https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/nuorisokeskus-piispala/
mailto:piispala@piispala.fi
tel:0207694300


Oivallusvaara Oy

LuontoVoiman
laatumerkki
palvelulla 

Eerika Korhonen
0400 933508, eerika@oivallusvaara.fi
www.oivallusvaara.com

Metsä-
vastaanotto

Toiminta-alue
Uusimaa ja Pohjois-Savo.
Tilauksesta myös muualla.

Kohderyhmät
Yritykset, kaupungit, kunnat ja hankkeet

"Meditatiivinen rentoutushetki oli
ihana! Jannea kuunnellessani
tunsin, miten sanat osuivat ja
upposivat. Siinä nojatessani

männyn runkoon silmät
suljettuina, rentoutuneena

sammalmättäällä istuen olin hetken
konkreettisesti osa luontoa!"

-Asiakaspalautteesta poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Yleislääketieteen erikoislääkäri, työterveyshuollon
erikoislääkäri, metsälääketieteen asiantuntija
(INFOM), toimintaterapeutti

Metsävastaanotto on ryhmille ja yhteisöille (5-
25 henk.) suunnattua luontoympäristössä
tapahtuvaa, hyvinvointia tukevaa toimintaa
terveydenalan ammattilaisten ohjaamana. 
Metsävastaanotolla vahvistetaan osallistujien
kykyä tehostaa oman kehonsa toimintaa luonnon
terveysvaikutusten avulla ammentaen ikiaikaisia
viisauksia sekä luonnon voimaa nykylääketieteen
viitekehyksessä. Osallistujia ohjataan
tiedostamaan luontokokemuksensa, tarjotaan
elvyttäviä harjoituksia sekä jaetaan uusimpiin
tutkimuksiin perustuvaa tietoa.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu07510 

ASKOLA

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/oivallusvaara-oy/
http://www.oivallusvaara.com/


Pilke Luonnossa Kotonaan
Taikaniitty

LuontoVoiman
laatumerkki
palvelulla 

Vesalantie 10, 84100 Ylivieska
0400 710 7794
www.pilkepaivakodit.fi

Luontovoimaa
Varhaiskasvatuksessa 

 

Toiminta-alue
Pohjois-Pohjanmaa (Ylivieska)

Kohderyhmät
Perheet, joilla varhaiskasvatusikäisiä lapsia

"Henkilökunnalla on aito
kiinnostus lapsiin. Lapsille

tekee hyvää leikkiä metsässä
ja ilman leluja."

-Asiakaspalautteesta poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Päiväkodissa työskentelee kaksi
ympäristökasvattajaa/varhaiskasvatuksen
lastenhoitajaa (Green Care -perusteet molemmilla) ja
yksi sosionomi

Toimintaa ohjaa pedagogiikka metsässä tai
luonnossa, oma puutarha ja säännölliset
maatilavierailut sekä koirakaverit.   Metsässä on tilaa
olla ja hengittää, ja lapset ovat
vastaanottavaisempia. Alue ei ole aidattu ja silti
lapset pysyvät aikuisen lähellä. Lapset, joilla
erityisen tuen tarpeita rentoutuvat selkeästi
metsässä toimiessaan. Toimintaan liittyy myös
maatilavierailut, joilla opitaan rauhassa
huomiomaan eläimiä ja lapset saavat onnistumisen
kokemuksia. 

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu84100

YLIVIESKA

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/axina-oy/
http://www.pilkepaivakodit.fi/


Romon Perhekodit Oy

LuontoHoivan
laatumerkki
palvelulla 

Paula Sorasalmi, 040 024 0449
Janne Kuosmanen, 040 546 6528
Tiina Kuosmanen, 050 502 0717
etunimi.sukunimi@pihamaki.fi

Lastensuojelun sijais-
huollon sekä sosiaali-

ohjauksen luonto-
lähtöinen palvelu-

kokonaisuus

Toiminta-alue
Pohjois-Karjala

Kohderyhmät
Lastensuojeluyksikkö Pihamäen nuoret perheineen,
yksiköstä itsenäistyneet ja kunnan sivistys-, sosiaali-
tai terveysviranomaisten ohjaamat asiakkaat

”Mantan (poni) vierellä
on maailman paras

paikka.”
 

”Tyttäremme on taas
tullut takaisin. Me

juttelemme ja tiedämme
mitä hänelle kuuluu.”

-Asiakaspalautteesta
poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Sosionomi, fysioterapeutti, lähihoitaja, yhteisö- ja
nuoriso-ohjaaja, sosiaalipedagoginen
hevostoimintaohjaaja, eläinavusteinen ohjaaja,
metsämieliohjaaja, luonto- ja eräopas-peruskoulutus,
Green Care -koulutukset

Pihamäen luonto, eläinavusteinen toiminta 
(vuohet, koirat, kissat, lehmät), sosiaalipedagoginen
hevostoiminta, puutarhatoiminta, metsäretket, vesistöjen
hyödyntäminen (uiminen, kosteikon elämän tarkkailu) yllä-
pitävät nuorten hyvinvointia ja terveyttä, lisäävät toiminta-
kykyä, voimavaroja ja selviytymiskeinoja, innostavat ja edes-
auttavat sosiaalisia taitoja sekä onnistumisen kokemuksia.
Tavoitteena on positiivisen luontosuhteen muodostaminen,
auttaa asiakasta ja heidän läheisiään näkemään ihminen
osana luontoa, edistää fyysistä ja psyykkistä palautumista,
lisätä stressinhallintakykyä, laskea stressitasoa sekä löytää
perheille uusia mielekkäitä tapoja viettää yhteistä aikaa.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu81100 

KONTIOLAHTI

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/romon-perhekodit-oy/


Symbolon Oy / Tikanmäen tila

LuontoHoivan
laatumerkki
palvelulla 

Hanna Sannamo
050 5714740, hanna.sannamo@symbolon.fi
www.tikanmaentila.fi

Tikanmäen tilan 
työ- ja päivätoiminta

Toiminta-alue
Pirkanmaa

Kohderyhmät
Kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat
aikuiset

”Lampaiden rapsuttelu ja
niiden kanssa makoilu
on suosikkitehtäväni.”

 
”Sahapukin ääressä saan
olla omassa rauhassa. Se
auttaa rauhoittumaan.”

-Asiakaspalautteesta
poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Sosionomi (ylempi AMK), lähihoitaja, eläintenhoitaja,
maatalousyrittäjä

Tikanmäen tilan työ- ja päivätoiminnan lähtökohdat ovat
osallisuus ja yhteisöllisyys. Osallisuuden tunne syntyy
tavoitteellisesta ja mielekkäästä tekemisestä maatilaym-
päristössä.  Keskeistä toiminnassa on ammattitaitoisten
ohjaajien tarjoama, asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin
perustuva kannustava ohjaus ja tuki. Tikanmäen tilan työ-
ja päivätoiminnassa hoidetaan eläimiä mm. lampaita,
hevosia, kanoja, minipossuja ja pupuja. Lisäksi toiminta
sisältää erilaisia toiminnallisia tuokioita maatilaympäris-
tössä ja lähimetsissä. Toiminnan tavoitteena on lisätä
asiakkaiden hyvinvointia, arjen taitoja sekä kokonais-
valtaisen toimintakyvyn ylläpitämiseen tarvittavia taitoja.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu37500 

LEMPÄÄLÄ

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/tikanmaen-tilasymbolon-oy-/
https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/tikanmaen-tilasymbolon-oy-/
mailto:hanna.sannamo@symbolon.fi


TampereMissio Palvelut Oy,
Rongankoti

LuontoHoivan
laatumerkki
palvelulla 

Johanna Risku 
040 0323 813, johanna.risku@tamperemissio.fi
www.tamperemissio.fi/palvelut

Luontoperustainen
toiminta Rongankodin
päivä-, työ- ja vapaa-

ajantoiminnassa

Toiminta-alue
Pirkanmaa

Kohderyhmät
Aikuiset kehitysvammaiset

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Sosiaali- ja terveysalan koulutus, Green Care -
opinnot

Rongankodissa on hyödynnetty luontoperus-
taisuutta ja luonnon hyvinvointivaikutuksia jo vuosi-
kymmenten ajan. LuontoHoiva on juurtunut kiinteäksi osaksi toimintaa. Luon-
toperustaiset toimintatavat ja ympäristövastuullisuus tukevat toinen toisiaan
ja kulkevat kautta linjan päivä-, työ- ja vapaa-ajantoiminnan vihreänä lanka-
na. Rongankoti Villalla toimitaan päivittäin luonnossa ja omassa pihassa. Yh-
teisölliset toimintatavat ja kasvatukselinen lähestymistapa korostuvat toimin-
nassa. Rongankodin Työtoiminnassa luontoperustaisuutta hyödynnetään voi-
mavaralähtöisesti osana työelämävalmennusta ja projektiluontoisesti esimer-
kiksi palstaviljelyn sekä kuukausittaisten luontointerventioiden muodossa.
Rongankodin Vapaa-ajantoiminnassa luontoperustaisuus näkyy virkistäytymi-
senä ja voimaantumisena leiri- ja Eräilijät-ryhmän toiminnassa.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu33100 

TAMPERE

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/tamperemissio-palvelut-oy-rongankoti/
https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/tamperemissio-palvelut-oy-rongankoti/
mailto:johanna.risku@tamperemissio.fi


T:mi Eevi Astikainen

LuontoVoiman
laatumerkki
palvelulla 

Eevi Astikainen
040 593 5084, contact@kihingreencare.fi 
www.kihingreencare.fi

Kihin 
Green Care

 
 
 

Toiminta-alue
Uusimaa, myös muualla sopimuksen mukaan

Kohderyhmät
Tiimit ja työyhteisöt

"Suvaitsevaisuus, yksilön huomioiminen ja
turvallisen ilmapiirin luominen ovat
ensisijaisen tärkeitä asioita ryhmän

ohjaamisessa. Kihin Green Caren asiakas saa
kokea uusia asioita levollisin mielin. Antti ja
Eevi ovat asiaansa perehtyneitä ammattilaisia.
Heillä on kyky kohdistaa toimintansa niin,

että asiakas tuntee olevansa tärkeä.
Todellista hyvän mielen tekemistä."

-Asiakaspalautteesta poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Green Care -koulutus

Tarjoamme työyhteisöille luontolähtöisiä
virkistyspalveluita. Ohjaajamme ovat
opetusalan ammattilaisia. Elämyksellisissä
perinnekäsityöpajoissa saa kokeilla
entisajan ihmisen työtapoja, esim.
hiiliahjossa takomista tai nuotion lämmössä
vuolemista, linnunlaulun säestyksellä.
Luontokylvyssä ja kirjoituspajassa
rauhoitutaan ja herätellään luovuutta.
Green Care -asiantuntijan luennoilla saa
oivalluksia, miten luonto voi tukea oppimista,
työntekoa tai arkista palautumista.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu01830 

LEPSÄMÄ

mailto:contact@kihingreencare.fi


Vaalijalan kuntayhtymä 
Green Care Nenonpelto

LuontoHoivan
laatumerkki
palvelulla 

Juha Hemminki
050 389 9314 kuntoutusyksikön johtaja
juha.hemminki@vaalijala.fi                          
elaintoiminta@vaalijala.fi

Eläinavusteinen 
toiminta Nenonpelto

Toiminta-alue
Etelä-Savo

Kohderyhmät
Erityisen tuen tarpeessa olevat lapset, nuoret,
aikuiset ja ikääntyneet

”Mä oon miettinyt, että lähden
opiskelemaan tulevaisuudessa

jotain eläimiin liittyvää, kun oon
täällä oppinut niistä niin paljon.”

 
”Kiva, kun täällä on näitä eläimiä.
Niitä on kiva tulla tervehtimään,

jos on vähän huono päivä.”
-Asiakaspalautteesta poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Lähihoitaja, sosionomi, neuropsykiatrinen valmentaja,
sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja®,
maatalouslomittaja-karjanhoitaja, Green Care
painotteinen luonto- ja eräopas, hevosenhoitaja

Eläinavusteisen toiminnan tavoitteena on asiakkaan
hyvinvoinnin ja elämänlaadun lisääminen erilaisten
eläinten hoitoon ja hyvinvointiin liittyvien mielekkäiden
työtehtävien ja kokemusten kautta. Toiminnan avulla
nostetaan esille myös asiakkaan omaan hyvinvointiin
liittyviä asioita, kuten puhtaus, terveellinen ravinto,
säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo.
Toiminnassa asiakas huolehtii alpakoiden, lampaiden,
kanojen, kanien ja minipossujen päivittäisestä
hyvinvoinnista ohjaajien opastuksella. Lisäksi
nautimme luonnon ja eläinten tarjoamista elämyksistä
rauhallisessa luontoympäristössä.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu76940 

NENONPELTO

mailto:juha.hemminki@vaalijala.fi
mailto:elaintoiminta@vaalijala.fi


Varakoti Varpunen Oy

LuontoHoivan
laatumerkki
palvelulla 

040 180 1770, Mari Kotilainen
045 614 8380, Tanja Salomaa
www. varpunen.fi

Luontoperustainen
toiminta kuntoisuutta ja

osallisuutta tukeva
hoivapalvelu 
ikäihmisille

Toiminta-alue
Pohjois-Karjala

Kohderyhmät
Ikäihmiset Varakoti Varpusessa tai heidän omassa
kodissa

”On tärkeää päästä
säännöllisesti ulkoilemaan

ja osallistumaan esim.
kananmunien keräämiseen.”
-Asiakaspalautteesta poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Sote- ja Green Care -koulutukset

Ikäihmiset osallistuvat päivittäin erilaiseen
luontotoimintaan esim. ulkoilemalla ympäri
vuoden samalla aistien ja havainnoiden luonnon
muutoksia eri vuoden aikoina. Myös sisätiloissa
käytetään erilaisia luontoelementtejä, ääniä,
askartelua luonnon materiaaleista sekä sosiaalista
kanssakäymistä. Vuoden ajasta riippuen
hoidetaan ulkona ja/tai sisällä kasveja sekä
eläimiä. Toiminnalla tuetaan ja kehitetään
ikäihmisten toimintakykyä, ja samalla osallistetaan
heitä arkeen. Toiminta parantaa asiakkaiden
psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu81700 

LIEKSA

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/senioripaivakoti-varpunen/


Visoko Oy

LuontoVoiman
laatumerkki
palvelulla 

Vuokko Isokorpi
045 668 7380, info@visoko.fi
www.visoko.fi
www.tranquilpeatland.fi

Luontovuokon
Luontovoima

Toiminta-alue
Pirkanmaa, tilauksesta myös muualla;
Kanta-Häme ja Uusimaa

Kohderyhmät
Yritykset, kaupungit, kunnat ja hankkeet

"Luontovuokon ohjatussa
ryhmässä tuli lähdettyä retkelle
lähimetsään, johon en ollut

mennyt, vaikka asuin sen vieressä
30 vuotta. Tämähän on hieno

kokemus ja tunne. Otan
luontokävelyt ohjelmaani

jatkossakin."
-Asiakaspalautteesta poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
MHT-taloushallinnon tutkinto, APV 1&2, Ahlman
Luonto ympäristöalan perustutkinto, Luonto-
ohjaaja, Metsämieli- ja Asahi-ohjaaja (sertifioidut
menetelmät), Yrittäjäkurssi, Tuotekehitys- ja
palvelumuotoilu erikoisammattitutkinto, Geopark
Ranger -tutkinto, Green Care kurssi, 5 op

Luontovuokon menetelmät ovat ammatillisesti,
yksilöllisesti ja tavoitteellisesti räätälöityjä
luontoperustaisia ja sertifioituja palveluja. 
 Luontovuokko huomioi ohjauksessaan asiakkaan
mahdollisuuden syventyä dialogiin luonnon
kanssa sekä lisätä tietoisuutta luonnosta ja
vastuullisuudesta. Luontoperusteisilla palveluilla
tuetaan omaehtoisen luontokokemuksen,
vastuullisuuden ja arvomaailman syventämisen
tilaa motivoinnin ja ohjauksen keinoin.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu33240 

TAMPERE

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/visoko-oy/
https://visoko.fi/
https://tranquilpeatland.fi/
https://tranquilpeatland.fi/


Voimatassu Oy

LuontoHoivan
laatumerkki
palvelulla 

Voimatassun toimisto
050 558 0025, toimisto@voimatassu.fi
www.voimatassu.fi

Voimatassun
luontoperustainen
toimintaterapia ja

NUOTTI-
valmennus 

Toiminta-alue
Pirkanmaa

Kohderyhmät
Toimintaterapia ja NUOTTI-valmennus.
Asiakasryhmänä toimintaterapiaa toteutetaan
kaiken ikäisille, kuitenkin pääasiassa asiakkaana
on lapsia ja nuoria. NUOTTI-valmennus on 16-29-
vuotiaille nuorille

" Tallilla saa olla tekijä eikä
kituja! Pääasia on se mihin
pystyy, eikä se mihin ei

pysty."

"Parasta että on ollut pakko
luottaa ja kokenut että

itseen luotetaan."
-Asiakaspalautteista poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Toimintaterapeutti, NUOTTI-valmentaja,
kuntoutuksenohjaaja ja sosionomi, Green Care -
opintoja, eläinavusteisuuteen liittyviä opintoja

Asiakkaan tavoitteet laaditaan aina yksilöllisesti
asiakkaan kuntoutussuunnitelman ja
toimintakyvyn arvioinnin/taustan pohjalta.
Tällöin mietitään, miten eläin- tai luontolähtöisiä
menetelmiä voidaan hyödyntää yksilöllisten
tavoitteiden suuntaisesti kuntoutuksessa.
Luontoympäristö tai eläinavusteisuus antavat
asiakkaalle uudenlaista perspektiiviä pohtia
omaan elämäänsä liittyviä asioita sekä em.
menetelmien kautta asioiden peilaaminen on
helpompaa. 

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu33820 

TAMPERE

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/voimatassu-oy/
mailto:toimisto@voimatassu.fi
http://www.oivallusvaara.com/
http://www.oivallusvaara.com/


Voimavaratila Toiska Oy

LuontoHoivan
laatumerkki
palvelulla 

Teea Ekola, hevostoiminta- ja 
avopalveluvastaava
050 587 5857, teea@terapeuttinentalli.fi

Voimavaratilan 
Green Care 

Hoiva

Toiminta-alue
Etelä-Pohjanmaa

Kohderyhmät
Lastensuojelun sijais- ja avohuollon asiakkaille,
sekä sosiaalisen kuntoutuksen ja
vammaispalveluiden asiakkaille

”Tämä on mun
viikon kohokohta” 

 
”Oma hermos-
tuneisuuteni on
vähentynyt ja 
olen porukassa 

nykyään ihan fine!”
-Asiakaspalautteista

poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Moniammatillinen tiimi (14 hlö), jossa on sosiaali-,
terveys- ja kuntoutusalan sekä vuorovaikutuksen,
luontohyvinvoinnin ja hevosalan vahva koulutus- ja
kokemuspohja

Toiskassa jokaisen hyvinvointi on tärkeässä ase-
massa. Siksi koko tilamme on rakennettu kunkin lajin
hyvinvointi- ja käyttäytymistarpeet edellä. Luonto- ja eläimet
ovat merkittävässä roolissa kaikessa toiminnassamme ja kun
ne voivat hyvin, mekin voimme voida hyvin. Toiskassa jokainen
kohdataan arvostavasti ja omana itsenään. Kuntouttava
työskentely luonnon ja eläinten parissa tapahtuu asiakkaan
omista lähtökohdista ja kaikissa tallimme palveluissa olemme
keskittyneet asiakkaidemme hyvinvoinnin lisäämiseen ja
tukemiseen. Palvelumme ovat aina tavoitteellista ja
suunnitelmallista ammattilaisten ohjaamaa toimintaa, joka
on rakennettu Green Care ajattelun mukaisesti.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu61330 

KOSKENKORVA

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/voimavaratila-toiska-oy/
http://www.oivallusvaara.com/
http://www.oivallusvaara.com/
http://www.oivallusvaara.com/


Yrjö ja Hanna Kodit, 
Onnela-koti 

LuontoVoiman
laatumerkki
palvelulla 

Anna Kärkkäinen
040 905 2909, anna.karkkainen@yrjojahanna.fi
www.yrjojahanna.fi/kohteet/onnela-koti

Ikäihmisten aisteja
aktivoiva toiminta 

 
 
 

Toiminta-alue
Kainuu

Kohderyhmät
Palvelua tuotetaan ikäihmisten palvelutalossa,
jossa asuu sekä kehitysvammaisia että vanhuksia

"Kianto on ainut
paikka, jossa koen

oloni hyväksi."
-Asiakaspalautteesta

poimittua-

Palveluun liittyvä osaaminen ja koulutus
Green Care korkeakoulutus, sisältäen GC-perusteet, -
toimintaympäristöt, menetelmät ja toimintamuodot, -
asiakaspalvelu ja ohjaustyö, -liiketoiminnan
kehittäminen ja palvelumuotoilu sekä -ohjaus ja
kouluttajaosaaminen 

Palvelutaloa ympäröi metsä, joki ja puisto. Pihapiiristä
löytyy kaksi tulisijaa ja muistisairaille turvallinen ulkoilualue
marjapensaineen. Yläkertaan on rakennettu aistihuone
Kianto, pala Kainuun korpea luontoelementteineen.
Aistihuoneen tarkoitus on aktivoida asukkaat liikkeelle
tukien psyykkistä, fyysistä sekä sosiaalista toimintakykyä.
Kiannossa pidetään ohjattuja toimintatuokioita,
rentoutushetkiä, ja asukkailla ja omaisilla on sinne aina
vapaa pääsy. Kiannossa voit kävellä pitkospuita pitkin tai
rantahiekalla. Kuunnella luonnon ääniä ja veden solinaa.
Haistaa sammalen ja muita luonnon tuoksuja. Koskettaa
puiden runkoja, virtaavaa vettä ja käpyjä.

Palveluun liittyvät yhteydenotot

gcfinland.fi/
laatu87100

KAJAANI

https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/yrjo-ja-hanna-oy/
https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/yrjo-ja-hanna-oy/
https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/yrjo-ja-hanna-oy/
https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/luovuuden-lakeus-ky/


Lisätietoa
gcfinland.fi/laatu

toimisto@gcfinland.fi

Gr
ee

n C
are

LuontoVoiman ja LuontoHoivan laatumerkki kertoo, että kyseessä on
ammattitaitoisesti ja vastuullisesti toteutettu luontoperustainen (esim. eläin-,
maatila-, luonto- tai puutarha-avusteinen) palvelu, jossa noudatetaan Green Care -
toimintaperiaatteita ja -laatukriteerejä.

Green Care -laatumerkillä osoitetaan myös luontolähtöisyyden ja palvelun
laatutyöpanostuksen lisäarvo, jonka toivotaan toimivan laatukriteerinä kilpailutuksissa.
Green Care -laadunhallinnan tarkoitus on varmistaa myös toiminnan turvallisuus sekä
toiminnan eettisyys. 

Green Care -laatumerkkien hallinnasta vastaa Green Care Finland ry. Merkit
myöntää erillinen yhdistyksen nimeämä Green Care -laatulautakunta. Merkkien
voimassaoloaika on kolme vuotta. Merkkiä voi hakea palvelulle tai
palvelukokonaisuudelle.

Lisätietoa hakuprosessista: 
www.gcfinland.fi/laatu/green-care--laatumerkkien-hakuprosessi/

LuontoVoima ja 
LuontoHoiva laatua

https://www.gcfinland.fi/laatu/green-care--laatumerkkien-hakuprosessi/laatulautakunnan-kokoonpano/

