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GREEN CARE MERIKARVIA -
yritysryhmähankkeen taustat

Viikilän hevostila

• Kasvava trendi hyödyntää luonnon 
hyvinvointivaikutuksia palveluliiketoiminnassa

• Kiinnostus luonnon hyvinvointivaikutuksia kohtaan on 
kasvanut voimakkaasti viime vuosina 

• Luonnolla on tutkitusti sekä psyykkisiä että fyysisiä 
terveys- ja hyvinvointivaikutuksia

• Asiakkaat ovat kiinnostuneita hankkimaan 
luontolähtöisisiä hyvinvointipalveluita

• Suomen luonto on saanut runsaasti myönteistä 
julkisuutta kansainvälisessä mediassa

• Satakuntalainen luonto ja sieltä saatavat aineettomat 
arvot ovat vielä hyvin pitkälti hyödyntämätön resurssi



GREEN CARE MERIKARVIA -
yritysryhmähankkeen taustat

Viikilän hevostila

• Neljä merikarvialaista maaseutumatkailuyritystä, 
jotka ovat osittain jo tehneet tiivistä yhteistyötä

• Toiminta on sesonkiluonteista ja liiketoiminnan 
kasvulle ja kannattavuudelle on vielä tilaa, 
tunnistettiin tarve kehittää uutta, ympärivuotista ja 
monipuolisempaa yritystoimintaa

• SAMK on toteuttanut kaksi Green Care-hanketta, 
jonka toimenpiteisiin sisältyy mm. 
maaseutuyrittäjien aktivointi Green Care-
toiminnan kehittämiseen yritysryhmähankkeiden 
avulla



GREEN CARE MERIKARVIA -
kehittämishankkeen tavoitteena on

Viikilän hevostila

• kasvattaa, uudistaa ja monipuolistaa maaseutualueen 
yritystoimintaa Merikarvialla

• hankkia lisää osaamista uusien palveluiden 
tuottamiseksi

• tuottaa sekä yhteisiä että yrityskohtaisia Green Care- ja 
hyvinvointimatkailupalveluita

• tavoitella uusia markkinoita ja asiakaskohderyhmiä 

• vahvistaa yritysten mainetta ammattimaisina ja 
laadukkaina Green Care- ja 
hyvinvointimatkailupalveluiden tuottajina



GREEN CARE MERIKARVIA -
kehittämishankkeen määrälliset tavoitteet

Viikilän hevostila

• 6 kpl aloitettua ammatillista täydennyskoulutusta/ -
kurssia

• 1 kotimaan opintomatka

• Yritysryhmän visuaalinen ilme ja valokuvia

• 10 uutta Green Care- ja 
hyvinvointimatkailupalvelutuotetta

• Yhteismarkkinointi ja markkinointimateriaalien 
tuottaminen

• Uusien palveluiden markkinoiden kartoitus, 
myyntikokeilun toteuttaminen ja toimintamallin 
luominen myynti varten



GREEN CARE MERIKARVIA –
kehittämishankkeen myyntikokeilu

Viikilän hevostila

• Markkinoiden ja kohderyhmien kartoitus 
tuotekohtaisesti

• Potentiaalisten asiakkaiden listaus ja kontaktointi

• Markkinointitempauksien ideointi ja tapahtumien 
järjestelyt

• Tuotteiden ja tapahtumien valokuvaus sekä sosiaalisen 
median päivittäminen



GREEN CARE MERIKARVIA –
kehittämishankkeen tuotteistetut palvelut

Viikilän hevostila

• Luonnonkuntosali

• Melontaretki Merikarvianjoella

• Saarikylpy

• Saunaretki saareen

• Yhdessä hevosen kanssa

• Hyvän mielen lähderetki

• Hevonen tulee luoksesi

• Farmi

• Karjakummit

• Landevoimaa työelämään



VARAA OMA LUONTOHETKESI NYT!
info@merikarvianmatkailu.fi


