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GREEN CARE – TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA

Green Care?
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Mitä on Green Care?

Green Care tarkoittaa luontoon liittyvää toimintaa, jolla

edistetään ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia 
ennalta ehkäisevänä tai kuntouttavana toimintana.







Miksi Green Care?

• Luonnolla on todettu kliinisissä tutkimuksissa 
olevan hyvinvointivaikutuksia (Kaplan & Austin 2003, 

Tyrväinen ym. 2007, Korpela ym. 2010, Nillson ym. 2011, Sitra & MTT 2013, 
Sempik ym. 2010, Kaplan 1995, Herzog ym. 1997)

– Stressihormoonien tuotanto laskee

– Verenpaine laskee

– Immuunijärjestelmä toimii paremmin

– Fyysinen kunto paranee –> unen laatu jne. 

– Mieli rauhoittuu, keskittymiskyky paranee

– Työteho kasvaa, poissaolot vähenevät

– Sosiaaliset taidot kehittyvät

– Lisäksi toiminnan mielekkyys ja yhteisöllisyys tärkeää!



Ulrich, R. S. (1984). View through a window may 
influence recovery from surgery. Science, 

224(4647), 420-421.



“In conclusion, the present results demonstrate that biodiversity
can be surprisingly strongly associated with atopy, a common
immune dysfunction of modern era. This association is observed
both at the scale of the macrobiota, here in the form of species
richness of native flowering plants and land use types in the wider
environment, and at the scale of the microbiota, in the form of the
diversity of one class of bacteria in the skin microbial community.
The mechanisms underlying these associations remain to be
clarified, but their implications are profound. Interactions with
natural environmental features not only may increase general
human well being in urban areas (45), but also may enrich the
commensal microbiota and enhance its interaction with the
immune system, with far-reaching consequences for public
health.”

Hanski, I., von Hertzen, L., Fyhrquist, N., Koskinen, K., 
Torppa, K., Laatikainen, T., ... & Vartiainen, E. (2012). 
Environmental biodiversity, human microbiota, and allergy
are interrelated. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 109(21), 8334-8339.



Taylor, A. F., Kuo, F. E., & Sullivan, W. C. (2001). 
Coping with ADD: The surprising connection 
to green play settings. Environment and 
behavior, 33(1), 54-77.



GC menetelmiä 

Eläin-
avusteisuus

Terapeuttinen piha

Puutarhatoiminta

Sosiaalinen ja 
terapeuttinen 

puutarhatoiminta

Puutarhaterapia

Tavoitteellinen 
luontoliikunta

Luontomateriaalien, 
äänten ja kuvien 
terapeuttinen  tai 

terapiakäyttö

Luontoavusteinen 
elämyspedagogiikka   ja 

ekopsykologia        

Kaverieläin ja muu 
eläinavusteinen 

toiminta

Sosiaalipedagoginen 
eläintoiminta

Eläinavusteinen 
terapia

Maatila-
avusteisuus Puutarha-

avusteisuus

Luonto-
avusteisuus

Luontolähtöisiä toimintamuotoja

Elämyksellinen 
ruoan  
kasvattaminen ja 
metsänhoito

Kuntouttava   ja 
osallistava työ ja 
toiminta 



Milloin luontoelämyksestä tulee Green Care 

toimintaa?

• Green Care -toiminnassa keskeistä 

tavoitteellisuus ja Green Care-

menetelmien tietoinen käyttö

 Ymmärrys siitä MIKSI jotakin 

luontoelementtiä käytetään



Milloin luontoelämyksestä tulee Green Care 

toimintaa?

• Luonto vaikuttaa kokonais-

valtaisesti hyvinvointiin.

• Ohjattua toimintaa/

ohjauksen rooli  Luonto-

suhteen syntymisen mahdol-

listaminen asiakkaalle



Green Care –laatumerkki takaa toiminnan 

laadun:





Ilmoittautuminen on nyt AUKI: www.gcfinland.fi/GreenCareEP/seminaari  

Päivän teemana ovat erityisesti luonto-, maatila- ja eläinavusteiset toimintamallit. Seminaarissa 
kuulemme mm. miten naapurimaissa hyödynnetään tavoitteellisesti luonnon tutkittuja 
hyvinvointivaikutuksia. Seminaaripuhujat ovat tutkineet ja/tai työskennelleet Green Caren 
parissa jo pitkään.


