
LUONTOHOIVAA
PERHEILLE
PIRKANMAALLA
GREEN CARE -
TOIMINNALLA
VAHVUUTTA PERHEEN
VUOROVAIKUTUKSEEN

Luontohoivaa perheille Pirkanmaalla -hanke mahdollisti
luontoperustaisen tukiprosessikokeilun kymmenelle perheelle
vuoden 2022 aikana. Luontohoiva-tukiprosessien tavoitteena oli
vahvistaa ja tukea perheiden sisäisiä vuorovaikutussuhteita
Green Care -toimintamallin avulla sekä kerätä tietoa mallien
vaikuttavuudesta. Hankkeen tulokset olivat positiivisia.

Hankkeessa toteutettu Green Care -toiminnan arviointiprosessi
on avannut tärkeällä tavalla toiminnan myönteisiä vaikutuksia
perheiden hyvinvoinnin tukemisessa. Pilottitoimintaan sisällytetty
systemaattinen arviointiprosessi on mahdollistanut toiminnan
perhekohtaisten vaikutusten ja laajemman perheiden
hyvinvointia tukevan vaikuttavuuden näkyväksi tekemisen.
Pilottitoiminnasta saatuja hyvinvointivaikutuksia voidaan hyvällä
syyllä kutsua yhteiskunnallisella tasolla merkittäviksi. 

Arvioinnin tulosten mukaan Green Care -toiminnalla voidaan
tukea perheen sisäistä vuorovaikutusta, vahvistaa perheen
kiinteyttä ja rakentaa jokaisen perheenjäsenen toimijuutta ja
osallisuutta oman perheen jäsenenä. Perhekohtaisen
hyvinvoinnin lisääntymisen lisäksi hankkeen arvokas tulos on se,
että Green Care -toiminta tukee yleisemmällä tasolla perheiden
resilienssin kasvua. Green Care -toiminnalla voidaan siis auttaa
niin ennalta ehkäisevästi kuin korjaavasti perheitä toipumaan
vastoinkäymisistä ja rakentamaan toimivaa vuorovaikutusta sekä
perhedynamiikkaa, jossa jokainen perheenjäsen on tärkeä.

Luontohoivaa perheille Pirkanmaalla -hankkeen toiminnan
vaikutuksia ja vaikuttavuutta mittaavan arviointiprosessin kautta
nousi esiin, että piloteilla pystyttiin tukemaan myönteisiä
muutoksia seuraavilla perheen vuorovaikutuksen ja kiinteyden
osa-alueilla. 

Green Care Finland ry:n hallinnoiman Luontohoivaa perheille
Pirkanmaalla -hankkeen pilotit mahdollisti Alli Paasikiven Säätiö.

Arvioinnista
vaikuttavuuteen: 
Green Care -toiminnan
kautta merkittävää
tukea perheiden
hyvinvointiin

Perheen vuorovaikutusta
ja kiinteyttä arvioiva
tutkimusaineisto koostui
pilottiin osallistuneiden
perheiden
kyselylomakkeiden
vastauksista (yht. 58
lomaketta) sekä pilotin
toteuttajien
itsearvioinnista ja
päiväkirjoista (yht. 10 kpl). 

Lisätietoa hankkeesta:
www.gcfinland.fi/
luontohoivaa-perheille-
Pirkanmaalla/

https://www.gcfinland.fi/kehittaminen/hankkeiden-omat-sivut/luontohoivaa-perheille-pirkanmaalla/
https://www.gcfinland.fi/kehittaminen/hankkeiden-omat-sivut/luontohoivaa-perheille-pirkanmaalla/


jokaista perheenjäsentä tarvittiin toiminnan onnistumiseksi 
perheen sisäisissä rooleissa tapahtui muutoksia -> hän, joka yleensä saa
ohjausta ja rajaamista, sai nyt loistaa
roolien muutosten kautta jokainen sai onnistumisen kokemuksia 
toiminta edellytti yhteistä tavoitteen määrittelyä, ja siten yhteistä
keskustelua kunkin perheenjäsenen toiveista ja odotuksista 

Perheen vuorovaikutuksen osa-alueet, joilla myönteisiä muutoksia tapahtui: 

1. Jokaisen perheenjäsenen osallisuus ja toimijuus osana perhettä
vahvistui

Vaikuttavuusmotto: Meidän perhe on tärkeä!

”Me ollaan opittu enemmän
ottamaan muut huomioon

eikä enää puhuta niin paljon
toistemme päälle.”

 
”Me puhutaan enemmän

asioista. Ennen me ei puhuttu
tai me puhuttiin paljon

vähemmän. Nyt ei oo enää
niin kiire.”

yhdessä toimiminen ja toiminnallisuus perheenä tukivat merkittävästi
perheen yhteenkuuluvuuden tunnetta
yhteinen hauskanpito ja iloitseminen niin omasta kuin toisen
onnistumisesta tuki kokemusta perheenä onnistujana

2. Perheen koheesio eli emotionaalinen kiintymys perheenjäsenten
välillä vahvistui

Vaikuttavuusmotto: Me olemme yhdessä tiimi!

”Me yritetään toimia
yhdessä, vaikkei me aina
onnistuta.”

”On kivaa, kun iskä ehdottaa
nykyään useammin yhteisiä
juttuja.”

toiselle hyvän tekeminen ja toisen auttaminen toi itselle hyvää mieltä ja
myönteisiä tunnekokemuksia 
perheenjäsenten suhteiden vastavuoroisuus lisääntyi: jokaisen
kuulluksi tuleminen kasvoi, erityisesti lapsen näkyväksi tuleminen
vanhemman silmissä vahvistui

3. Perhedynamiikan näkyväksi tuleminen ja vastavuoroisuus
perheenjäsenten välillä vahvistui

Vaikuttavuusmotto: Minä kuulun meidän perheeseen ja se on hienoa!

”Ymmärrämme toisiamme
paremmin ja siitä on tullut

yhteinen halu muuttaa asioita
parempaan suuntaan.”

 
”Vaikka on välillä vaikeeta,
niin, nyt huomaan, että me

mennään kuitenkin yhdessä
perheenä eteenpäin.”

 
”Siis mehän toimitaankin

perheenä ihan hyvin. En olisi
kyllä aiemmin uskonut.”

 

TUTKIMUS-
TULOKSET

positiivisten asioiden ja vahvuuksien löytäminen meidän perheestä
kokonaisuutena ja itsestä osana omaa perhettä

perheen usko siihen, että he pärjäävät kyllä jatkossakin yhdessä, vahvistui
merkittävästi miltei jokaisessa perheessä

heikkouksista ja haasteista päästiin uusiin näkökulmiin, mikä vahvisti
perheen ja sen jäsenten toimijuutta

1. Green Care -toiminnan kautta perheen vahvuudet nousivat näkyviin ja
keskiöön

Vaikuttavuusmotto: Me onnistumme kyllä!

2. Green Care -toiminnan kautta perheen myönteiset tunnekokemukset
lisääntyivät

Vaikuttavuusmotto: Me selviämme kyllä!

3. Green Care -toiminnan kautta perheen kertomus itsestään muuttui
myönteisemmäksi ja sai lisää toiveikkuutta 

Vaikuttavuusmotto: Me pysymme yhdessä ja voitamme vaikeudet!

”Oon ylpeä musta
itsestäni ja meidän
perheestä. Me ollaan
niin sitkeetä
porukkaa, että
selvitään kaikesta.”

”Siis ihan parasta on
ollut yhdessä vietetty
aika!”

”Mehän ollaankin
vahvoja, kun ollaan
selvitty kaikesta
yhdessä, me
ollaankin vahva ja
hyvä perhe!”

Lisätietoa: www.gcfinland.fi/luontohoivaa-perheille-Pirkanmaalla/

Myönteisiin muutoksiin vaikuttaneet Green Care -toiminnassa toteutuneet tekijät:

https://www.gcfinland.fi/kehittaminen/hankkeiden-omat-sivut/luontohoivaa-perheille-pirkanmaalla/

