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Green Care -toiminnan kautta merkittävää tukea
perheiden hyvinvointiin
Luontohoivaa perheille Pirkanmaalla – 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. 

Lupaavat tulokset toiminnan vaikutuksista eivät
tulleet pilotin toteuttajille yllätyksenä.
Arviointiprosessin tärkein merkitys lieneekin Green
Care -toiminnan perheiden hyvinvointia tukevan
vaikuttavuuden osoittamisessa ja näkyväksi
tekemisessä laajempaan tietoisuuteen. 

Hankkeen luontolähtöisten
tukiprosessien ohjaajina

toimivat sosiaali- ja
terveysalan ammattilaiset. 

 
Tukiprosessien ohjaajilla oli

myös osaamista
tavoitteellisesta Green Care –

menetelmien
hyödyntämisestä lasten,

nuorten ja perheiden kanssa
 

Perhe sai valita Luontohoiva-
tukiprosessin teemoista:

eläinavusteisuus, maatila-
avusteisuus, puutarha-

avusteisuus ja
luontolähtöiset

menetelmät. 
 

Perheen tilanne, tavoitteet,
tuen tarpeet sekä niissä
tapahtuneet muutokset

arvioitiin toiminnan alussa ja
lopussa strukturoidulla

kyselylomakkeella. Myös
lapsille oli oma kuvallinen

kyselylomake. Lisäksi perhe
antoi anonyymin palautteen

tukiprosessin toimivuudesta.
Perheiden vastaukset

analysoitiin ilman
tunnistetietoja.



Tutkimusaineiston analyysi
Tutkimusaineiston analyysiprosessi lähti liikkeelle
monivalintakysymysten vertailusta ja niihin liittyvien
muutosten tavoittamisesta. Vertailua tehtiin kahdella
tasolla. Aluksi ensimmäisen ja viimeisen tapaamisen
monivalintakysymysten vastauksia verrattiin toisiinsa
yksittäisen perheen ja sen jäsenten kohdalla. Kun
muutokset oli saatu analysoitua jokaisen perheen ja
sen jäsenten kohdalla, perhekohtaisia muutoksia
verrattiin keskenään. Näin saatiin näkyväksi merkittävät
muutokset, joita pilottiin osallistuneissa perheissä
tapahtui prosessin aikana. 

Kyselyssä olleiden avoimien kysymysten vastaukset
sekä pilotin toteuttajien arviointiaineistot analysoitiin
aluksi sisällönanalyysilla, joka mahdollisti myös näiden
aineistojen kohdalla muutosten näkyväksi tekemisen. 

Analyysin lopuksi koko aineistosta esille nousseet
muutokset perheen vuorovaikutuksessa ja perheen
kiinteydessä teemoiteltiin. Teemat kuvaavat niitä osa-
alueita, joissa Green Care -toiminnalla saatiin
myönteisiä vaikutuksia perheen hyvinvoinnille. Kunkin
aineistosta nousseen teeman alla on vielä pohdittu
niitä Green Care -toiminnan menetelmiä, jotka ovat
tukeneet teeman mukaisia muutoksia perheen
vuorovaikutuksessa ja perheen kiinteydessä. 

Aikuisille, lapsille ja pienimmille lapsille rakennettiin
omat keskenään verrannolliset kyselylomakkeet. Tällä
haluttiin varmistaa jokaisen perheenjäsenen osallisuus
ja kuulluksi tuleminen. Kyselylomakkeen kysymykset
mittasivat perheen vuorovaikutuksen eri osa-alueita ja
perheen kiinteyttä.

Perheen vuorovaikutusta ja
kiinteyttä arvioiva
tutkimusaineisto

Tutkimusaineisto koostui
pilottiin osallistuneiden
perheiden kyselylomakkeiden
vastauksista (yht. 58 lomaketta)
sekä pilotin toteuttajien
itsearvioinnista ja päiväkirjoista
(yht. 10 kpl). 

Jokainen perheenjäsen täytti
kyselylomakkeen ensimmäisen
tapaamiskerran aikana ja
jälleen saman kyselylomakkeen
kolmannen (eli viimeisen)
tapaamiskerran aikana. Kyselyt
olivat näin keskenään
verrattavissa, jolloin prosessin
aikana tapahtunut muutos
saatiin näkyväksi. 



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 

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. Osa-alueet muodostavat siis
analyysiteemat, joita avattiin edellä. 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

Myönteisiin muutoksiin vaikuttaneet Green Care -toiminnassa
toteutuneet tekijät:

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

Vaikuttavuusmotto: Me onnistumme kyllä!

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

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

2. Green Care -toiminnan kautta perheen myönteiset
tunnekokemukset lisääntyivät

Vaikuttavuusmotto: Me selviämme kyllä!

”Siis ihan
parasta on ollut
yhdessä vietetty
aika!”

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

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

Vaikuttavuusmotto: Me pysymme yhdessä ja voitamme
vaikeudet!

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



yhteiset ajattelutavat, joilla perhe ymmärtää
kohtaamaansa vaikeutta, sen merkitystä ja näkee
mahdollisuuksia selvitä siitä 
perheillä on itseään koskevaa optimismia ja uskoa
tulevaan 
perheen resilienssi vahvistuu erityisesti perheen
yhteisen toiminnan kautta

Arviointiprosessi synnytti tärkeän oivalluksen siitä,
että Green Care -toiminnan kautta voidaan vahvistaa
ja kasvattaa perheen resilienssiä eli kykyä selviytyä ja
toipua yhdessä perheenä perhettä kohtaavista
haasteista. Green Care -toiminnan vaikutuksilla
perheen vuorovaikutusta edistävänä toimintana voi
olla merkittävää vaikuttavuutta perheen resilenssin
suhteen. 

Perheen resilenssi kuvaa perheen kykyä kohdata
haasteita yhteisönä, jolloin se on enemmän kuin
perheenjäsenten yksilöllisen resilienssin summa.
Perheen resilienssin kannalta olennaista ovat
seuraavat asiat: 

Vaikka perheen resilienssi on enemmän kuin perheen
lasten resilienssi, tulee Green Care -toiminnan
vaikutuksia arvioidessa huomioida Green Care -
toiminnan mahdollisuudet tukea myös lasten
resilienssiä. Lapsen resilienssi perustuu aikuisen lasta
tukevaan vuorovaikutukseen lapsen kanssa sekä
aikuisen myönteiseen tekemiseen lapsen kanssa.
Nämä kaksi tekijää nousivat esiin jokaisessa
hankkeeseen osallistuneissa piloteissa niin pilotin
toteuttajan kuin pilottiin osallistuneiden kautta. 

Green Care -
toiminta

mahdollistaa
perheen

resilienssin
tukemisen ja

kasvamisen

Kymmenen luontohoivatukiprosessin tiivistetyt esittelyt



Lumoudu
lähiluonnosta –

lähimetsä tai
puisto

Kenelle Luontohoiva
Askeleen

päässä oleva
ilmainen

lähiluonto
perheen

olohuoneena

Toiminta toteutettiin perheen lähiluonnossa kesä-elokuussa arkipäivisin noin 1,5
tuntia kerralla. Tavoitteena oli arjen kiireiden tai haasteiden unohtaminen,

vuorovaikutuksen lisääminen, virkistäytyminen sekä rentoutuminen. Perhe sai
lähiluontopäivinä ohjausta siitä, miten luonnon voi ottaa osaksi elämänhallintaa ja
liikkumisen iloa. Lisäksi perhe sai tietoa Pirkanmaan alueen päiväretkikohteista ja

yleisistä jokamiehenoikeuksista. Kotitehtävät ja jaettu materiaali olivat oleellinen osa
toimintaa. Viimeisellä ohjauskerralla pidettiin ’metsäjuhlat,’ johon perhe toi omat

retkieväät.

Metsämieli ja Green Caren
toiminnallisia menetelmiä,
joilla vahvistetaan perheen

vuorovaikutusta, herätellään
aisteja, liikutaan ja

rentoudutaan lähiluonnossa.

LuontoHoiva-tukiprosessin toteutti: 
Oma Juntu, Hanna Nyrhinen

Erä- ja luonto-opas, lähihoitaja – kuntoutuksen osaamisala

Vähävarainen perhe /
yksinhuoltaja perhe joilla on

arjen haasteita.

Luontohoiva-tukiprosessi:

Toiminta sisälsi



Hevosen hilpeä
hörähdys – 

positiivisesti yhdessä
hevosen kanssa 

 

Kenelle Luontohoiva
Vuorovaikutus-

ja yhteistyö-
taitojen

parantaminen
hevos-

avusteisesti

Toiminta toteutettiin kolmena käyntikertana etukäteen sovittuna ajankohtana. Yksi
toimintakerta kesti noin 1,5 tuntia. Perhe saa etukäteen kutsukirjeen, jossa ohjeistettiin
tallille tulosta sekä varustuksesta. Mukana oli myös tallin yleiset säännöt, joihin perheen
oli hyvä tutustua etukäteen. Toiminnassa perhe toimi yhdessä toinen toistaan tukien ja

auttaen ohjaajan tukemana. Tärkeä osa toimintaa oli toisille annettava positiivinen
palaute, mikä sisältyy annettuihin tehtäviin hevosen kanssa. Toiminnassa hyödynnettiin

hevosen läsnä olevaa voimaa. Toiminnalla pyrittiin parantamaan perheen
vuorovaikutusta, yhteistyötä ja arjenhallinnan taitoja. 

Sosiaalipedagoginen
hevostoiminta.

LuontoHoiva-tukiprosessin toteutti: 
Hevostoiminta Uusitoivo, Lempäälä 

www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/hevostoiminta-uusi-toivo/

Perheet, joilla on
vuorovaikutuksellisia tai

arjen hallinnan haasteita.

Luontohoiva-tukiprosessi:

Toiminta sisälsi

http://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/hevostoiminta-uusi-toivo/


Pistetäänkö 
piha, parveke tai

olkkari
vihertämään?

 

Kenelle Luontohoiva"Viherpesu"
-projekti

"Viherpesu"-projekti sisälsi kolme 1,5 tunnin tapaamista. Tapaaminen oli mahdollista
sisällyttää osaksi perheen muita tukipalveluja. Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa

yhdessä perheen kanssa jokin perheelle mieluisa puutarha-avusteinen projekti, joka oli
esimerkiksi ovikoristeen tekemistä, kesäkukkasten istuttamista pihaan, viherkasvien
hoitamista tai yrtti-istutusten laittoa parvekkeelle. Yhteisen ideoinnin, tekemisen ja

onnistumisen kokemusten kautta vahvistettiin yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoja
sekä myönteistä vuorovaikutusta perheessä. 

Puutarha-avusteisuus.

LuontoHoiva-tukiprosessin toteutti: 
Kantamoinen osuuskunta, Lempäälä, www.kantamoinen.fi 

Tiimissä työskentelee mm. sosionomeja, sairaanhoitajia, opettajia ja terapeutteja

Lastensuojelullista tukea
tarvitsevat perheet.

Luontohoiva-tukiprosessi:

Toiminta sisälsi

http://www.kantamoinen.fi/


Oma 
luontohetki

 

Kenelle Luontohoiva

Oma
luontohetki

syntyy omista
hyvistä luonto-
kokemuksista,
innostavasta
asenteesta ja

hyvästä
fiiliksestä

Toiminta sisäksi kolme tapaamista Pirkanmaan alueella kesän ja syksyn 2022 aikana. Ohjattu
metsäretki perheen toiveiden mukaan lähimetsään tai luontopolulle tarjosi yhteisiä

kokemuksia, mieleenpainuvia hetkiä ja virkistäytymistä arkeen sekä kiireetöntä yhdessäoloa
perheen kanssa. Retkillä oli ohjattua toimintaa, jossa tavoiteltiin perheen vuorovaikutuksen

lisäämistä, omien voimavarojen löytämistä ja vanhemmuuden tukemista luonnossa
perheenä liikkuen. Retkellä pidettiin myös evästauko ja nautittiin omia eväitä luonnon

ääressä. 

Luontoavusteisuus, luonnon
hyvinvointivaikutukset,

seikkailukasvatus.

LuontoHoiva-tukiprosessin toteutti: 
Oma luontohetki, Päivi Sutela

Sosionomi AMK, lähihoitaja, Facebook

Perheelle, jossa päiväkoti-
ikäisiä tai koululaisia ja
tarvetta voimavarojen,

hyvän olon,
vuorovaikutuksen ja

perheen yhteisen ajan
lisäämiselle.

Luontohoiva-tukiprosessi:

Toiminta sisälsi

https://www.facebook.com/Oma-luontohetki-104231755336225/


Hevostoiminta
 

Kenelle Luontohoiva

Perheen
positiivisen

vuorovaikutus-
suhteen

vahvistaminen
yhdessä
hevosten

kanssa

Toimintaan kuuluivat kolme tapaamista kevään ja kesän 2022 aikana.
Tapaamiskerran kesto oli yksi tunti. Tapaamiset sisälsivät hevosten kanssa tehtäviä
harjoituksia, joissa opeteltiin vuorovaikutustaitoja, itsesäätelyä, tunnetaitoja sekä

motorisia taitoja kuten tasapainoa sekä koordinaatiota. Tavoitteena oli
hevostoiminna avulla kehittää asiakkaan toiminnanohjausta, tarjoaa asiakkaalle

elämyksiä sekä onnistumisen kokemuksia. Tavoitteena oli erityisesti perheen
positiivisen vuorovaikutussuhteen vahvistaminen.

Hevosavusteisuus, SPHT,
eläinavusteinen 

nepsy-valmennus.

LuontoHoiva-tukiprosessin toteutti: 
Kangasalan Hevostoiminta 

www.kangasalanratsastuskoulu.com

Perheet, jotka tarvitsevat
tukea vuorovaikukseen,

itsesäätelyyn,
tunnetaitoihin ja motorisiin

taitoihin.

Luontohoiva-tukiprosessi:

Toiminta sisälsi

http://www.kangasalanratsastuskoulu.com/


Lyhytterapiaa ja
luontohetkiä koko

perheelle
 

Kenelle LuontohoivaLuontohoivaa
etäohjattuna

Toiminta koostui lyhytterapeuttisesta Green Care -tukiprosessista, johon kuului
kolme noin 1,5 tunnin etätapaamista kesä-elokuussa. Tukiprosessin aikana käsiteltiin

nuoren ahdistukseen, uupumukseen, masennukseen tai kehonkuvaan liittyviä
kysymyksiä sekä sitä, kuinka vanhempana voi olla nuoren tukena. Etätapaamisiin
osallistui nuori yhdessä vanhemman tai vanhempien tai muun hänelle läheisen
aikuisen kanssa. Etätapaamisten lisäksi työskentely sisälsi välitehtävinä pieniä

harjoituksia, kuten voimauttava valokuvaus ja luonnonmateriaalit, joita nuori teki
yhdessä aikuisen kanssa omassa lähiympäristössään.

Luonto-/eläinavusteisuus,
lyhytterapia, kognitiivis-

ratkaisukeskeinen
lähestymistapa.

LuontoHoiva-tukiprosessin toteutti: 
Terapia- ja työnohjauspalvelut Soliseva, Sirpa Mäkinen 

sosionomi YAMK, terapia- ja Green Care –koulutus , www.soliseva.fi

Perheet, jotka tarvitsevat
tukea voimavarojen,

selviytymis- tai
itsehoitokeinojen
tunnistamiseen.

Luontohoiva-tukiprosessi:

Toiminta sisälsi

http://www.kangasalanratsastuskoulu.com/
http://www.kangasalanratsastuskoulu.com/


Eläin tukena 
perheen

vuorovaikutuksen
vahvista-
misessa 

 

Kenelle Luontohoiva

Yhdessä
tilanteeseen

pysähtyminen
ja perheen-

jäsenten
keskinäinen

yhdessäolo talli-
ympäristössä

Toiminta koostui kolmesta noin 1,5 tuntia kestävästä lyhytterapeuttisesta eläinavusteisesta
interventiosta talliympäristössä, jossa oli hevosia, koiria ja lampaita. Perheen kanssa

yhdessä asetetun tarkemman tavoitteen pohjalta mietittiin etukäteen, millainen työskentely
parhaiten tukisi päämäärien saavuttamista. Yhdessä tekeminen oli esim. hevosten harjailua,
talutusta tai ratsastusta, koirien silittelyä tai ulkoiluttamista tai lammaslauman seuraamista
laitumella istuskellen. Tavoitteena oli perheenjäsenten keskinäisen yhdessäolon lisääminen

sekä yhdessä tilanteeseen pysähtyminen, ja siten tuottaa hyvää mieltä ja onnistumisen
kokemuksia, myös pienten kotona tehtyjen välitehtävien kautta.

Kognitiivis-integratiivinen
lähestymistapa, lyhytterapia,

sosiaalipedagoginen
hevostoiminta, eläinavusteinen

interventio.

LuontoHoiva-tukiprosessin toteutti: 
Psykologi- ja terapiapalvelu Klaufir, Riikka Lamminen 

psykologi (PsM), psykoterapeutti (koul.), www.klaufir.com

Perheet, jotka tarvitsevat
tukea vuorovaikutuksen
kehittämiseen ja arjen

sujuvoittamiseen.

Luontohoiva-tukiprosessi:

Toiminta sisälsi

http://www.kangasalanratsastuskoulu.com/
http://www.kangasalanratsastuskoulu.com/


Tunnetaitoja & 
Me-henkeä 
 heppaillen

 

Kenelle Luontohoiva
Hellää

heppailua
hevosten

hyvinvoinnin
ehdoilla

Satulan turvallisilla terapeuteilla on neljä jalkaa, hännät, harjat ja erityinen läsnäolon
taito. Hevoset ovat varsinaisia tunteiden tulkkeja ja niiden elekieltä opettelemalla
voimme oppia paljon meistä itsestämme. Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen

ohjaa meitä huolehtimaan myös itsestämme. Tapaamisissa otettiin askelmia
lähemmäs perheen sisäistä me-henkeä. Tavoitteet kolmen noin 1,5 tunnin mittaisen

tapaamisen työskentelylle määriteltiin yhdessä perheen kanssa. Tapaamiset
järjestettiin Valkeakoskella Satulassa.

Hevosavusteisuus,
tunnetaitovalmennus, 

nepsy-valmennus.

LuontoHoiva-tukiprosessin toteutti 
Satula, Valkeakoski 

https://satu.la/

Perheille, jotka tarvitsevat
tukea vuorovaikutukseen ja

arjen kehittämiseen.
Perheille, jotka toivovat

arkeen positiivista virettä ja
kivoja yhteisiä kokemuksia.

Luontohoiva-tukiprosessi:

Toiminta sisälsi

http://www.kangasalanratsastuskoulu.com/


Moi, mä olen
metsä! Keitäs te

olette?
 
 

Kenelle Luontohoiva

Luontosuhdetta
ja omia

vahvuuksia
leikin,

seikkailun,
taiteen ja

rakentelun
avulla 

Luontoretkiä toteutettiin yhdessä sovitussa ympäristössä noin 1,5 tunnin kestoisina
kertoina. Luontoretkien aikana metsä muuttui paikaksi, jossa vain oma mielikuvitus

asetti rajoja. Ohjatussa toiminnassa luonto oli synonyymi leikille, seikkailulle,
ongelmanratkaisulle, yhteistyölle, taiteelle, luovuudelle ja ennen kaikkea: Perhettä

yhdistävälle tekemiselle, jossa jokainen sai kohdata omaa olemistaan luonnossa sekä
omassa perheessään ja jokaisella on yhtä arvokas ääni.

Luontoavusteisuus, luovuus,
heittäytyminen.

LuontoHoiva-tukiprosessin toteutti: 
Latvarelli, Pauliina Hautala 

sosionomi AMK, kuvataiteilija AMK, www.latvarelli.fi

Perheet, jotka etsivät uusia
tapoja toimia yhdessä

luonnossa, haluavat nähdä
luonnon monipuolisemmin

tai saada siitä enemmän.

Luontohoiva-tukiprosessi:

Toiminta sisälsi

http://www.kangasalanratsastuskoulu.com/


Luontohoivaa perheille Pirkanmaalla -hankkeen
mahdollisti Alli Paasikiven Säätiö. Hankkeen toiminta-
aika oli 2022. Toiminta oli kohdennettu Pirkanmaan
kuntien kautta valituille perheille.

Lisätietoa
Luontohoivaa perheille Pirkanmaalla -hanke
Green Care Pirkanmaan puheenjohtaja 
Sirpa Mäkinen 
044-293 7773
sirpa@soliseva.fi

Hanke mahdollisti
luontoperustaisen

tukiprosessikokeilun
kymmenelle perheelle

 
Luontohoiva-tukiprosessien

tavoitteena oli vahvistaa ja tukea
perheiden sisäisiä

vuorovaikutussuhteita Green
Care -toimintamallin avulla sekä

kerätä tietoa mallien
vaikuttavuudesta. Hankkeen

tulokset olivat positiivisia.
 

Tämä raportti kokoaa yhteen
hankkeen tulokset.

 
Lisätietoa hankkeesta:

www.gcfinland.fi/
luontohoivaa-perheille-

Pirkanmaalla
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