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Vihreä Veräjä (2011)

• Vihreä Veräjä –hankkeessa toteutetaan maailmanlaajuisesti tunnettua 
Green Care –toimintaa.
 Luontoympäristöä käytetään hoidon, asumisen ja kuntoutuksen tukena.

• Luontoon liittyvä harrastustoiminta pyritään tuomaan vaikeissa 
elämäntilanteissa olevien asiakkaiden ulottuville. 

• Tavoitteena on parantaa osallistujien hyvinvointia ja samalla kehittää 
Suomeen soveltuvia Green Care -menetelmiä erilaisille kohderyhmille.

• Hoidon, asumisen ja kuntoutumisen tukena ovat:
• puutarhanhoito ja viherympäristöjen hyödyntäminen,
• virkistyskalastus ja siihen liittyvien taitojen oppiminen,
• maatila- ja eläinaktiviteettien kuntouttava käyttö sekä
• luontomateriaaleihin liittyvät kädentaidot.

• Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA rahoittaa).



2015  2016
• Vihreä Veräjä levittää luontoavusteisen toiminnan menetelmiä sosiaali- ja 

terveysjärjestöihin seuraavin menetelmin:
• Vapaaehtoisten valmennus GC- toimintaan (luontoharrastuskummit)
• Green Care osaamisen levittäminen sote-järjestöjen työntekijöille; verkkopohjaisen 

koulutusmateriaalin luominen ja starttiapu GC -toimintaa aloittaville sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen työntekijöille.

• Elvyttävien kuntoutumisympäristöjen luominen yhteistyössä asiakkaiden kanssa

2011  2014
• Tavoitteena on ollut parantaa osallistujien hyvinvointia ja samalla kehittää Suomeen 

soveltuvia Green Care -menetelmiä erilaisille kohderyhmille.
• Toiminnan juurruttaminen ja levittäminen.
• Vapaaehtoisten varustaminen Green Care toimintaan ja heidän jaksamisen tukeminen.

2017 
• Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen ja muiden sote-järjestöjen Green Care -toiminnan

käynnistämisen helpottaminen.
• GC-toiminnan verkottoituminen yhteiseen kehittämistyöhön.
• Skatan tilan kehittäminen Green Care –toiminnan oppimiskeskukseksi.  



Käytännön toteutus
• Toimintaa on ollut läpi kesän toukokuun alusta syyskuun loppuun.
• Osallistujat ovat tulleet Helsingin Klubitalolta sekä Mielenterveys Helmestä. 

Keskimäärin osallistujia on ollut 3-6hlö/kerta.
• Toimintaa on järjestetty kerran viikossa, noin 5-6h kerrallaan.
• Kulkeminen on tapahtunut julkisilla liikennevälineillä. Majvik?

• Biodynaaminen maatila Sipoossa.
• Peltoa tilalla on 20ha ja metsää 30ha.
• Lisäksi tilalla on lehmiä, kanoja ja kissoja.
• Pelloilla viljellään mm. vihanneksia, juureksia 

ja viljaa.

CASE KLUBITALO
@Majvikin maatila

”..siinä paikassa ja niissä ihmisissä 
on jotakin erikoista. Ne ottavat 

kaikki yksilöinä. Ne vähän niin kuin 
katsovat, että me ihmiset olemme 
osa luontoa. Ne viljelevät vähän 

meitä, tai antavat meidän kasvaa 
omaan itsenäisyyteemme.”

”Oma” palsta (2a)
• Palstallamme kasvatimme muun muassa papuja, hernettä, porkkanaa, retiisiä, 

tilliä, persiljaa, erilaisia kesäkukkia, härkäpapua, palsternakkaa ja pinaattia. Lisäksi 
istutimme sinne kurpitsoja, maissia, purjoa ja salaattia.

• Toiminta piti sisällään mm. esikasvatusta, kylvämistä, istutusta, kitkemistä, 
kastelua, harvennusta, sadonkorjuuta yms.

Osallistuminen tilan töihin
• Vihannesten ja juuresten kasvukauden hoitotöihin osallistumista, marjanpoimintaa, 

risusavottaa, heinätöitä yms.

Muuta mieleen jäänyttä
• Sieni- ja marjaretket, erikoisemmat kasvikokeilut, ruokahetket, miellyttävät puitteet, 

sadonkorjuujuhlat yms.

”Käsillä tekeminen ei tunnu niin 
vaikealta kuin tällaiset 

tietokonehommat.” 



CASE SANASKOTI OY

@ VIVAMO
• Oma kasvimaa-alue, jolle on rakennettu 

viljelylaatikoita yhdessä kuntoutujien kanssa.
• Toiminta piti sisällään mm. kylvämistä, istutusta, 

kitkemistä, kastelua, harvennusta, sadonkorjuuta 
yms.

• Kasvimaalla kasvatimme monipuolisesti 
vihanneksia, juureksia, yrttejä sekä kesäkukkia.

• Vivamon yhteisten alueiden ja Hiljaisuuden 
Puutarhan hoitotyöt.

• Muuta mieleen jäänyttä:
• Luonnonmateriaalipainotteiset kädentaidot, 

nokipannukahvit, melonnan harjoittelu, 
aasilla ajaminen yms.

@ SIUNTIO
• Siuntion yksikössä luonto on koko ajan 

läsnä ja siellä on pyritty kehittämään 
toimintaympäristöä Green Care toimintaan 
sopivaksi.

• Green Care ajattelu ja toiminta kulkee 
säännöllisesti mukana kuntoutujien 
arkipäivässä.

• Sininauhaliitto on ollut alusta asti mukana 
kehittämässä ja opastamassa toiminnan 
aloittamisessa ja toteuttamisessa.

• Kasvihuone, avomaaviljelyä, lampaita, 
kanoja, luonnonmateriaalipainotteisia 
kädentaitoja.



CASE MÄKELÄNKATU 50







CASE KORTESJÄRVI

• Green Care toiminnan esittely Kortesjärvellä huhtikuussa 2016.
• Yksikön kuntoutuksesta vastaava on innostui kehittämään Kan-kodin 

GC –toimintaa tavoitteellisemmaksi.
• Sairaanhoitajaopintoihin sisältyvän projektiharjoittelun aiheena 

GC -toiminnan kehittäminen Kortesjärven Kan-kodilla.

• Kan-kodille suunniteltiin tänä aikana toteutettavan kesäkanala, 
kasvimaa sekä pieni kasvihuone. 

• Kaikki suunniteltu olikin valmiina jo Juhannukseen mennessä: Kan-
kodin ympäristössä on kasvihuone, kasvimaa ja pihalla 
tepastelee neljä silkkikanaa.

• Kanojen häkki rakennettiin kierrätysmateriaalista ja kopin virkaa 
toimitti vanha leikkimökki. Suurin menoerä oli itse kanat.

• Asukkaat lähtivät hyvin mukaan:
• Rakensivat häkin lähes omatoimisesti ja hoitavat kanoja lähes 

itsenäisesti.
• Palaute asiakkailta ja henkilökunnalta on ollut myönteistä.



• Säännöllistä toimintaa

• Oikeaa ja tarkoituksen mukaista toimintaa

• Vaihtelua arkeen

• Elämyksiä

• Oman kädenjäljen näkeminen

• Kaikille sopivaa toimintaa

• Elämäntaitojen oppiminen
• Arkirutiinit ja ajankäyttö
• Sosiaaliset taidot
• Uuden oppiminen
• Vastuullisuus
• Onnistumisen kokemukset
• Pettymysten sietäminen
• Ongelmien ratkaisu & vaikeiden asioiden 

kohtaaminen
• Luontosuhteen vahvistaminen
• Fyysinen kunto
• Harrastukset/ammatit
• Pellosta pöytään -ajattelu

MAATILA-, PUISTO- JA KASVIMAAYMPÄRISTÖ SEKÄ KALASTUSTOIMINTA



Toiminnan arviointia ja huomioita

• Jokainen mukanaolija on pääsääntöisesti nauttinut toiminnasta.
• osallistujat lähteneet vapaaehtoisesti mukaan.

• Työtehtävät
• mahdollisuus valintaan. Työnjako.
• osallistujien toimintakyvyn  huomioiminen.
• haasteellisuus.
• onnistumisen kokemukset.
• uuden oppiminen, kokeilu ja kokeminen.

• Työtahti
• 2½h sopivan pituinen työrupeama.
• Ympäristöstä ja luonnosta nauttimista ei olla unohdettu.

- Oman kädenjäljen ihasteluun jäätävä aikaa.

• Yhteisöllisyys, yhteistyö, sosiaalinen vuorovaikutus, sekä avoimuus 
puolin ja toisin.

• Toisten auttaminen ja mukaan innostaminen.
• Yhteisistä pelisäännöistä sopiminen.



• Uusien osallistujien perehdytys toimintaan ennen osallistumista.
- kuntoutujat ja ohjaajat

• a savi.
• Sään vaikutus osallistujiin ja toiminnan toteuttamiseen.

• sisätilat tärkeitä.
• säänmukaiset varusteet.
• tieto siitä, että toimintaa on säässä kuin säässä.

Toiminnan arviointia ja huomioita…

• Ohjaajaresursseilla merkitystä työn sujuvuuden kannalta.
• osallistujien motivaatio ja asenne.
• toiminnan kannalta parempi, kun hankkeelta oli ohjaajia kaksi mukana.

• enemmän aikaa ohjaukseen.
• mahdollisuus asiakkaiden kohtaamiseen.

• Tyytyväisyys päivään ja toiminnan antiin
• lähes poikkeuksetta päivä päättyi niin, että jokaiselle jäi hyvä mieli. 
• sadon korjaaminen ja vieminen asumisyksikköön.
• kädentaitojen mukaan ottaminen.

• Luontoympäristön vapauttava vaikutus.
• toimintapäivien aikana on herännyt monia oleellisia puheenaiheita, 

joista osallistujat ovat itsenäisesti alkaneet puhua.



”Masennuksen ja päihteiden 
käytön myötä olin menettänyt 

kaiken kiinnostuksenulkona 
touhuamiseen ja 

puutarhahommiin. Sain ne 
Vivamon toiminnan ansiosta 

takaisin.”

”Ihana mennä 
illalla nukkumaan, 
kun on terveellä ” 
tavalla väsynyt”

KIITOS!

”Ryhmissä oli mielestäni 
aina hyvä henki.”

”Sai olla vähän niin kuin 
omissa oloissaan.”

”Oli mukava tutustua 
lampaisiin, vaikka en muuten 

niistä niin hirveästi 
välitäkään.”

”Tuli muutakin ajateltavaa 
kuin viina ja mitä sen vuoksi 
on menettänyt tai menettää 

jos jatkaa…”

”Toin tänne niitä kukkia…kun niitä 
laitteli sitten maljakkoon…Se 

herättää itsessään sellaisen voiman 
tunteen, kun näkee kättensä työn. 

Ensin on istuttanut, sitten poiminut, 
ja sitten tekee asetelmia. Ja tuo sitä 

toisillekin ihmisille.”


