
 

     Matkaraportti 
 
 
LIVEN OPINTOMATKA SAKSAAN 7.-10.4.2014 
 
LIVE – Liiketoimintaa verkostoitumalla - hanke teki 7.-10.4.2014 opintomatkan keväiseen Etelä-Saksaan 
Bayerin alueelle. Matkalla oli mukana kolmekymmentäyksi osallistujaa sekä neljä LIVE-hankkeessa 
työskentelevää. Osallistujat olivat pääosin maatalous- ja hoivayrittäjiä, alan vaihtoa harkitsevia, opiskelijoita 
sekä muita Green Caresta kiinnostuneita. 

 
Matkan tavoitteena oli tutustua erilaisiin 
Green Care -kohteisiin ja -palveluihin, sekä 
erilaisiin yhteistyömalleihin ja -muotoihin. 
Tavoitteena oli lisäksi saada uusia ideoita 
Green Care -palveluiden kehittämiseen ja 
etsiä mahdollisuuksia yhteistyöhön ja 
tiedonsiirtoon. Tutustumiskohteiden 
valinnassa pyrittiin monipuolisuuteen ja 
siksi kohteina oli hoiva-, kuntoutus- ja 
hyvinvointipalveluja tarjoavia yrityksiä, 
koulumaatiloja sekä maatilamatkailu- ja 
puutarhakohteita. Matkaohjelma on 
liitteenä 1.  
 
 

 
Therapeutische Wohngruppe 
 
http://www.akv-rosenheim.de/WGRAschau.html 
 
Matkan ensimmäinen tutustumiskohde 7.4. oli Aschausssa sijaitseva terapeuttinen asumisyksikkö, Zentrum 
Aschau, jota meille esitteli sosiaalityöntekijänä työskentelevä Sabina. 
 
Asiakkaina on mielenterveyspotilaita, joilla on muun muassa persoonallisuushäiriöitä, tunne-elämän 
häiriöitä, masennusta, skitsofreniaa, pakko-oireista käytöstä, posttraumaattisia oireita ym. 
mielenterveyden ongelmia. Asiakkailla on usein keskittymisongelmia, ärtyneisyyttä ja vaikeuksia 
ruokahalun sääntelyn kanssa. Asiakkaat tarvitsevat intensiivistä hoitoa ja toipumisaika on pitkä. Heiltä 
odotetaan motivaatiota ja sitoutumiskykyä hoito-ohjelmaan.  
 

Kuntoutusohjelma on kolmivaiheinen ja se suoritetaan 
omassa tahdissa. Kuntoutusohjelma kestää useita vuosia, 
jopa yli 10 vuotta. Tavoitteena on sosiaalisten taitojen 
parantaminen, arjen taitojen ja elämänhallinnan 
kehittäminen, yleinen aktivointi, konfliktien ratkaisu sekä 
päätösten teko. Lisäksi tavoitteena on päästä eroon 
sosiaalisesta eristäytymisestä, solmia kontakteja ja päästä 
osaksi yhteiskuntaa sekä itsenäistä asumista. 
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Terapian ensimmäisessä vaiheessa annetaan mahdollisuus persoonan kehittymiseen uusien oppimis-
kokemusten avulla ja harjoitellaan asumista ryhmässä. Jokaisella on oma huone ja kylpyhuone sekä 
yhteinen keittiö ja olohuone. Tässä vaiheessa jokaisen asiakkaan on otettava osaa terapiaohjelmiin. 
Ensimmäisessä vaiheessa noudatetaan kiinteää päiväjärjestystä, kannustetaan oppimaan uusia asioita, 
saamaan parempi ote omasta elämästä ja kehittämään edellytyksiä ja valmiuksia itsenäiseen elämään. 
 
Toisessa vaiheessa harjoitellaan elämistä yhteisössä. Jokaisella asiakkaalla on oma huone, oma keittiö ja 
kylpyhuone. Jokaisen on itse huolehdittava omasta päivärytmistä ja harjoiteltava vastuullisuutta. 
Osallistuminen terapiaryhmiin on vapaaehtoista. Asiakkaille tarjotaan sosiaaliterapeuttista tukea. 
Harjoitellaan elämänhallintaa, työn ja opiskelupaikan hakua, uudelleenkouluttautumista, kannustetaan 
etsimään uusia ihmissuhteita ja sopeutumaan normaaliin elämään laitoksen ulkopuolella. Tässäkin 
vaiheessa on mahdollisuus käyttää psykiatrin palveluja. Vaihe valmistaa ja motivoi asiakasta itsenäiseen 
elämään yhteiskunnassa. On tärkeää harjoittaa asiakkaita tunnistamaan mielenterveyden mahdolliset kriisit 
ja hakemaan apua ajoissa.  
 
Kolmannessa vaiheessa asiakas asuu omassa asunnossa laitoksen ulkopuolella, lähikylissä, noin 10 
kilometrin säteellä. Sosiaalityöntekijä auttaa heitä ja on tukena itsenäisen elämän opettelussa. Psykiatrin 
tapaamiset ja henkilökohtaiset keskustelut tapahtuvat asiakkaiden omissa asunnoissa. Asiakkaat saavat 
tukea uusien asioiden opettelussa. He voivat halutessaan palata 1. tai 2. vaiheeseen, jos kolmas vaihe 
tuntuu liian hankalalta. Hyvä ja luottamuksellinen suhde laitokseen yleensä säilyy. Kriisit ja ongelmat ovat 
ehkäistävissä ajoissa. Apu kohdennetaan yksilöllisiin tarpeisiin. Apua tarvitaan edelleen perheiltä, 
viranomaisilta ym.  
 
Terapiamuotoina ovat muun muassa 
musiikkiterapia, liikuntaterapia ja puutarhan hoito. 
Lisäksi käydään henkilökohtaisia, reflektoivia 
keskusteluja, harjoitellaan ongelmanratkaisua, 
kohdataan uusia asioita, pelkoja, tunnetiloja ja 
mietitään miten asiakas voi itse auttaa itseään sekä 
etsitään voimaantumisen keinoja. Perhe ja 
sukulaiset otetaan mukaan, jos asiakas haluaa. 
Eläimiä (koiria, kissoja, kaneja ja hamstereita) 
käytetään viihdykkeenä ja apuna terapiassa. 
Aiemmin laitoksella on ollut oma hevonen ja 
ratsastusterapeutti. Kun sopiva terapeutti löytyy, 
ratsastus/hevosterapia otetaan taas ohjelmaan.  
 
Päiväohjelma on hyvin strukturoitu ja terapia-ohjelmaa on 
kuutena päivänä viikossa.  Päivärakenteesta on kuva vieressä.  
 
Asiakkaat maksavat vuokran omista varoistaan, jos varaa ei ole 
yhteiskunta maksaa asumisen. Asiakkaat tulevat lääkärin 
suosituksesta, usein sairaalajaksojen jälkeen asumisyksikköön. 
Ensimmäisessä vaiheessa on kerrallaan 12 ihmistä, toisessa 
vaiheessa kuusi ihmistä ja kolmannessa vaiheessa laitoksen 
ulkopuolella 26 ihmistä. 
 
Työ on tuloksellista, koska hoito on yksilöllistä. Laitoksessa on 
kolme sosiaalityöntekijää, yksi osa-aikainen sosiaalityöntekijä sekä kaksi toimintaterapeuttia, joista toinen 
erikoistunut musiikkiterapiaan. Lisäksi henkilökuntaan kuuluu yksi toimistotyöntekijä ja taloudenhoitaja, 
joka toimii myös asiakastyössä opettaen esim. ruoanlaittoa. Psykiatrin palvelut hankitaan ostopalveluna. 
Bayerin osavaltio maksaa työntekijöiden palkat. 

 



 

 
 
Hotel Gut Ising 
 
http://www.gut-ising.de/wellness.html 
 
Maanantaina 7.4. toinen tutustumiskohde oli Chiemingissä lähellä Baijerin suurinta järveä Chiemseetä, 
sijaitseva tasokas, hyvinvointipalveluja tarjoava hotelli Gut Ising. Täällä myös majoituttiin ensimmäinen yö. 
Hotellin yhteydessä on useita erillisiä rakennuksia, kirkko, kylpyläalue sisä- ja ulkoaltaineen, kolme erilaista 
saunaa ja kuntosali. Spa-osastolla saa erilaista hierontaa sekä kauneushoitoja, kuten käsi- jalka ja 
kasvohoitoja. Hoidoissa käytetään luonnonkosmetiikkaa. Hotellissa on neljä erilaista ravintolaa. Hotellin 
alue on kooltaan 170 hehtaaria ja sieltä löytyvät golfkenttä, tenniskentät ja hevostallit. Palveluihin kuuluvat 
ratsastus, purjehdus, kuumailmapallolennot, keilaus, vaellus, pyöräily, surffaus, jooga ym. aktiviteetit. 
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Maatilamatkailutila Wimmerhof 
 
http://www.wimmerhof-chiemgau.de/ 
 
Tiistaina 8.4. ensimmäinen tutustumiskohde oli Maatilamatkailutila Wimmerhof, missä meitä oli vastassa 40 
vuotta vanha upea omenapuu. Oppaanamme toimi tilan omistaja Paul Arnold. Maatila kuuluu ”Loma 
maalaistalossa” ketjuun. Ketjulla on omat periaatteensa laatuvaatimuksista ja loma-asuntojen 
vuokrauksesta. Isäntä on jo 20 vuoden ajan kuulunut alueella toimivaan ”Loma Maalaistalossa” ketjun 

johtokuntaan. Loma maatalossa konsepti sisältää 
Green Care-palveluita. Viimeisen viiden vuoden 
aikana ketjussa on ollut mukana 185 maatilaa, 
tällä hetkellä on 130. Maatilamatkailua on 
useimmille ketjussa oleville lisäelinkeino. Ketjun 
toiminta on muuttunut selkeästi 1950 – luvun 
ajoista, jolloin tarjottiin helppoa ja edullista 
majoitusratkaisua. Nyt asiakas odottaa 
nykyaikaista ja laadukasta palvelua. Palvelun 
laatuun tulee kiinnittää huomiota ja on pidettävä 
huoli, että maine pysyy hyvänä. Ketjussa olevat 
maatilat on luokiteltu (1-5, 5=paras) ja luokitus 
uudistetaan kolmen vuoden välein. Jäsenmaksu 
pienille (alle 2 huoneistoa) toimijoille 175 
euroa/vuosi ja isommille 200 euroa/vuosi. Tämän 

maksun lisäksi Urlaub auf dem Bauernhof järjestön jäsenmaksu on 70–180 euroa, yrityksen koosta 
riippuen. Luokittelussa mukana olevat tilat pääsevät mukaan yhteismarkkinointiin (vuosimaksu 120 euroa): 
ketjulla on omat kotisivut ja joka toinen vuosi painetaan luettelo (120 000 kappaletta, osavaltiojulkaisu). 
Pienemmässä painettavassa luettelossa (30 000 kappaletta) on mukana 117 tilaa, joista 98 on 
luokittelutasolla 1. Tilat ovat useimmiten pieniä ja maatilamatkailusta saatavilla tuloilla ei pystytä 
investoimaan ja työllistämään henkilöitä vaan toiminta tukee tilan perinteistä tuotantoa. 
 
Lähellä olevat Chiemgaun mäet ovat Saksan vanhin luonnonsuojelualue. Lisäksi lähellä on Eggstätt–
Hemhofin järvialue ja kaunis Chiemseen järvi. Maatila on perheyritys. Perheessä on viisi lasta, joista vanhin 
poika työskentelee maatilalla. Lisäksi miniällä on hoitoalan koulutus ja hän ohjaa tilalla vierailevia 
lapsiryhmiä. Maatila työllistää siis kolme henkilöä. Tila on mainittu kirjallisissa lähteissä jo vuonna 1420. 
Tämä on tyypillinen pientila, missä on eri tuotantosuuntia. Maidontuotannolla on edelleen merkitystä 
maatilamatkailun ohella. Vuoteen 1988 asti tila toimi vain maidontuotantotilana. Maatilan pinta-ala on 18 
ha, mistä 15 hehtaaria on niittyjä ja 3 hehtaaria maissia (tehdään säilörehua). Tilalla on lypsäviä 15, rotu 

Simmeldal. Maidon tuottajahinta on 0,44 
euroa/litra (4,2 prosenttia rasvaa ja 3,4 prosenttia 
valkuaista) ja keskituotos 7500 kiloa.  
 
Näimme myös tilalla olevan laajan ulkotarhan, 
missä on paljon ”minieläimiä”, vuohia, hanhia, 
ankkoja, kaneja ja lampaita sekä poneja. Tilalla 
asiakas voi tehdä lukemattoman määrän erilaisia 
aktiviteetteja: heinäntekoa toukokuun puolivälistä 
lokakuulle, omien aamiaissämpylöiden leivontaa, 
kasviretkiä. Tilan emäntä Maria hyödyntää 
intohimoisesti tilan ympäristöstä löytyviä kukkia ja 
yrttejä ja hän on kasviperäisten hoitojen ja 
ravinnon kouluttaja. 
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Maatilalla on tarjolla useita erilaisia majoitusvaihtoehtoja: viiden tähden luksusasuntoja uusissa 
vierastaloissa ja 4 - 5 tähden loma-asuntoja perinteisissä maalaistaloissa. Majoitus uudessa hienossa viiden 
tähden talossa maksaa 190 euroa/vuorokausi ja 75 neliömetrin neljän tähden huoneistossa, mihin mahtuu 
4 henkilöä 130 euroa/vuorokausi (ilman aamiaista). 
 

       
 
Tilalla on siirrytty öljystä hakelämmitykseen ja käytössä on myös aurinkoenergia (30 kilowatin 
aurinkokennot). Tilalla on 150 kilowatin ja 50 kuutiometrin hakevarasto, mikä täytetään kolmesti vuodessa. 
He myyvät osan tuottamastaan sähköstä verkkoon ja saavat siitä hyvän hinnan. 
 
 
Chiemgauer Schulbauernhofin Seiml –Hof 
 
www.seiml-hof.de.  

Tiistain toinen tutustumiskohde oli innovatiivinen 
luomumaatila Chiemgauer Schulbauernhofin Seiml-
Hof ja siellä meitä opasti isäntä Thomas Mitterer. 
Hän on perinyt maatilan vanhemmiltaan vuonna 
2004 ja vuonna 2010 hän perusti yhdistyksen 
pyörittämään tilaa. Maatila järjestää ryhmille, niin 
aikuisille kuin lapsille erilaisia tutustumisia ja 
kursseja perehdyttämällä heidät maaseudun 
elämään. Periaatteena on kestävä kehitys. 
Oppimiskeskuksen uutuutena ovat erilaiset kurssit 
leipomisesta metsänhoitoon. Tilalla työskentelee 
vapaaehtoisia eri puolilta maailmaa ja Saksaa. Tila 
on ollut luomutuotannossa 3 vuotta. 
Maidontuotanto on tärkein tulonlähde maatilalle. 
Lypsävää karjaa tilalla on 40, keskituotos 6 000 
kiloa. Tämän lisäksi on nuorkarjaa, lihakarjaa, 
kanoja ja kaneja. Maatilan omistuksessa on 25 
hehtaaria, josta 14 hehtaaria on metsää. Yhdessä 
vuokramaiden kanssa pinta-ala on 57 hehtaaria. 
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Tilalla on myös vihannespuutarha, missä pääsee opiskelemaan 
lajintunnistusta ja kasvien käyttöä.  
 
Tilalla toteutetaan erilaisia projekteja eri asiakasryhmien kanssa:  
- Yrttispiraali. Vaikeasti työllistyvien henkilöiden ryhmä. 
- Kanala. Nuoret  
- Rinnepuutarha ja pensasalue (lajikokoelma). Lapset   
   
Maatilalla on noin 3500 päiväkävijää, enimmäkseen 
koululaisryhmiä (myös yrityksiä) ja yöpyjiä on noin 9000. Suurin 
osa kävijöistä tulee noin 80 - 90 kilometrin säteeltä, mutta myös 
kaukaa. Eri toiminnoista laskutetaan 10 euroa/ lapsi ja 12 – 15 euroa/aikuinen (puolihoito). Majoitus 
maksaa 31 euroa ja 45 – 50 euroa/yö aikuisilta. Osallistujilla ei ole mahdollista saada tukea kunnalta tai 
muulta julkiselta taholta, eli palvelu maksetaan itse. 

 
Toiminnan tavoitteena on välittää aitoa maanviljelyn ja ruuantuotannon todellisuutta käytännöntyön 
kautta. Yritys tekee paketteja luokka-retkille, ryhmille, perheille ja lapsille. Maatilalla voidaan osallistua 
puutarhatöihin, maatilan huoltotöihin, kasvattaa ruokaa, hoitaa metsää ja laittaa ruokaa. Lapset pystyvät 
keräämään paljon kokemuksia – lasten osallistuminen hyvin tärkeää. Maatilalla on paljon tarjottavaa 
lapsille, esimerkiksi leikkipaikka, mökki, kiipeilyteline, köysiä, tasapainoilua puiden rungoilla ja 
jalkapallokenttä. 
 
 
Seniorenheim –Pflegeheim Josephihof 
 
http://www.josephihof-obing.de/ 
 
Tiistaina kolmas tutustumiskohteemme oli Seniorenheim - Pflegeheim 
Josephihof. Tällä 12 vuotta toimineella senioritaloyhtiöllä on kuusi eri 
toimipistettä, joista tämä kaksi vuotta toiminut yksikkö on pienin. Talo on 
rakennettu tähän tarkoitukseen ja se on maksanut 3,5 – 4 milj. euroa. 
Talossa on 45 asukasta, joista jokaisella on oma yksiö. Talossa on 
henkilökuntaa 40, joista osa on harjoittelijoita. Paikan teemana on 
Hyvinvointia ja elämännautintoja. Paras mahdollinen elämänlaatu ja 
itsenäisyys ovat tavoitteena pienessä hoitoyksikössä. Asiakkaan elämä ja 
menneisyys otetaan hoidossa huomioon. Asiakkailla on vapaus valita 
ottavatko he aktiivisesti osaa tarjottuun ohjelmaan ja yhteistoimintaan 
vai ovatko he mieluummin omissa oloissaan. Joka tapauksessa hoitoa on 
tarjolla ympärivuorokauden ja kuunteleva korva löytyy aina. Toiminnan 
keskipisteenä on ihmisarvo. Hoitoympäristön on sopeuduttava ihmiseen 
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ei päinvastoin. Yksilöllinen hoito ja ymmärrys – jokainen ihminen on rakastettava hauraudesta ja 
hoidontarpeesta huolimatta. Avainsanoja toiminnassa ovat huolellisuus, arvokkuus, kunnioitus ja arvostus 
hoitotyössä ja kodinomaisuus.  

 
Taloon muuttanut vanhus voi asua siellä loppuun asti ja asukkaita siirretään harvoin sairaalaan. Vanhukset 
ovat useimmiten iältään 80 – 90 vuotta ja saavat oman huoneen viimeiseksi kodikseen. Keskimääräinen 
asumisaika vaihtelee vuodesta kolmeen, pisimmät asumisajat ovat jopa 8 – 10 vuotta. Senioritalossa 

asuminen maksaa 3 000 euroa/kuukausi ja tämä maksu 
sisältää ympärivuorokautisen palvelun, myös terveydenhoidon 
ja lääkkeet. Useimmilla asiakkailla puolet maksusta tulee 
hoitovakuutuksesta ja puolet maksetaan itse. Varattomat 
vanhukset voivat saada tukea omaan osuuteen.  Senioritalossa 
vierailee usein lastentarharyhmiä ja koululuokkia sekä eläimiä. 
Henkilökunta tuo myös taloon omia lemmikkieläimiä. Talossa 
järjestetään aktiviteetteja vanhuksille: askartelua, musiikkia, 
retkiä, kirkossa käyntejä, luentoja ja erilaisia tapahtumia. 
Asukkaat saavat myös tehdä puutarhatöitä ja osallistua omien 
voimiensa mukaan. 
 
 
Hotel Gasthof Sauerlacher Post  
Hotelli on mukava ja tyypillinen baijerilainen maalaistyylinen 
hotelli. Se sijaitsee lähellä kuuluisaa Baijerin järvi- ja 
linnaseutua.  

 
 
 

 
 
Archehof – Schlickenrieder 
 
www.archehof-schlickenrieder.de 
 
Keskiviikkona 9.4. ensimmäinen tutustumiskohde oli Archehof-Schlickenriederin monitoiminen 
luomumaatila. Tilalla on useita erilaisia toimintamuotoja ja tulonlähteitä; maidontuotanto, lihakarja, 
lampaat, porsaat, päiväkoti- ja koululaisvierailut, yritysvierailut, suoramyynti, juhlat ja ruokailut ryhmille 

sekä tislaamo. Isännän Georg Schlickenriederin mukaan on 
hyvä olla useita tulonlähteitä, jolloin pari osa-aluetta tuottaa 
aina kerralla paremmin kuin muut. 
 
Omistajapariskunnalla on selkeä työnjako, emäntä Anja 
Schlickenrieder on vastuussa lypsykarjasta, kanoista ja 
ruokailuista. Isäntä hoitaa lampaat ja porsaat sekä koululais- 
ja muiden ryhmien vierailut. Lisäksi tilalla työskentelee 
opiskelijoita, harjoittelijoita, vapaaehtoisia, talonmies sekä 
tilapäistyövoimaa esimerkiksi juhlien aikana. 
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Tila on kooltaan 70 hehtaaria, josta 40 hehtaaria on nurmea ja niittyä sekä 30 hehtaaria peltoviljelyä. 
Metsää on 15 hehtaaria. Ulkopuoliset urakoitsijat hoitavat tilan peltotyöt.  
 
Päiväkoti- ja koululaisryhmiä vierailee tilalla keskimäärin kolme ryhmää viikossa ja 70 ryhmää vuodessa. 
Heille on tarjolla kolme erilaista ohjelmavaihtoehtoa 

- 2,5 tunnin vierailuohjelma sisältää tietoa nurmen/kasvinviljelystä, eläinten hoidosta ja 
luomuviljelyn eroista verrattuna tehoviljelyyn 

- 1 päivän vierailuohjelma sisältää edellisen lisäksi lounaan sekä jotain pientä tekemistä tilalla 
- 3-4 päivän vierailun aikana majoitutaan teltoissa ja lapset tekevät maatilan askareita sekä 

valmistavat aamupalan 
 
Monivammaisille lapsille tilalla on pieni puutarha. Isännän mielestä lasten kanssa toimiessa alan koulutusta 
tärkeämpää on, että viihtyy lasten kanssa. Lapsi- ja koululaisryhmille 2,5 tunnin vierailun hinta on 75 euroa 
ja yritysvierailujen hinta vähintään 200 euroa.  
 
Tilalla on 35 lypsylehmää ja nautakarjaa yhteensä noin 100, kun mukaan lasketaan vasikat, hiehot ja 
lihakarja. Nautakarja on alkuperäiskarjaa, joka kasvaa hitaammin ja tuottaa vähemmän maitoa kuin 
tavallinen nautakarja. Niiden kasvattamiseen saadaan kuitenkin EU-tukea ja lihasta korkeampi hinta kuin 
muusta naudanlihasta. Myös tilan lampaat ovat alkuperäisrotuja; mustia ja ruskeita vuorilampaita. Niistä 
saa korkeamman hinnan kuin tavallisista lampaista. Karitsat ja 
lampaat teurastetaan tilalla. Lisäksi tilalla on sikoja, kanoja ja 
kukkoja. 
 
Tilalla on suoramyyntiä. Tilan omien tuotteiden (liha) lisäksi 
valikoimissa ovat vihannekset isännän sisaren tilalta sekä 
sisaren pojan pyytämää riistaa. Muut viljelijät ovat tarjonneet 
tuotteitaan suoramyyntiin Archehofiin, mutta isäntä ei ole 
ottanut niitä, koska haluaa tietää missä ja miten myytävät 
tuotteet on kasvatettu. Tilalla on sähköpostilista noin 800 
asiakkaasta, joilla tilan tuotteita markkinoidaan. 
Vakioasiakkaita on noin 200 ja he tilaavat tuotteita 
säännöllisesti noin neljän viikon välein. Tuotteet tilataan 
etukäteen ja asiakkaille ilmoitetaan milloin tuotteet ovat 
noudettavissa. 
 
Tilalla järjestetään erilaisia juhlia. Catering-palvelut ovat 
hyvä, vakiintunut tulonlähde. Tilalla toimii oma tislaamo, 
jossa valmistetaan hedelmäviinaa sisaren tilan hedelmistä ja 
marjoista. Tislaamon tuotteita voidaan tarjota tilan vieraille ja 
myydä asiakkaille. 
 
Tilan toimintaa on kehitetty kolmenkymmenen vuoden ajan. 
Aluksi naapurit oudoksuivat, mutta nyt hyväksyvät 
toiminnan. Isännän ohje maatilaansa tai yritystään 
kehittävälle tai uutta uraa miettivälle: ”Kannattaa tehdä sitä 
mistä pitää, ei sitä mitä maatalousneuvonta sanoo.”   
 
 
 
 

 



 

Münchener Akademi Spizauer Hof 
 
http://www.foerderung-mit-pferden.de/joomla/index.php/veranstaltungsort/48-
veranstaltungsort 

 
Archehofin tilalta Otterfingistä matka jatkui Pardsdorf – Vaterstetteniin. Stefanie 
Püttner esitteli Hof Spitzauerin tallin ratsastusterapiaa. Tallilla on 40–50 hevosta 
ja viisi ratsastuksenopettajaa. Hevosista kahdeksan soveltuu terapiakäyttöön. 
Tallilla on kaksi terapeuttia, Stefanie Püttner ja Martin Pröttel. Stefanie on 
psykologi ja harrastanut ratsastusta lähes koko ikänsä. Hän on tehnyt nykyistä 
työtään kahdeksan vuotta. Martin on psyykkisten sairauksien liikuntaterapeutti ja 
ratsastanut pikkupojasta lähtien. Hän on ollut nykyisessä työssään yli 12 vuotta.  
 
Stefanie ja Martin kouluttavat terapiahevosensa itse, koska he haluavat 
varmistaa, että hevonen pitää ihmisten kanssa työskentelystä. He tuntevat omat 
hevosensa ja osaavat kokemuksen perusteella valita tietyn hevosen tietynlaiseen 

terapiaan. Eri hevoset käsittelevät tunteita eri tavoin. Hevosten työkyky täytyy varmistaa. Sään salliessa 
terapia toteutetaan ulkona. Asiakkaat ohjeistetaan pukeutumaan sään mukaan. Terapia sisältää muun 
muassa erilaisia hevosen kanssa tehtäviä harjoituksia. Harjoitukset parantavat keskittymiskykyä, läsnäoloa 
ja itseluottamusta. Asiakkaat ovat erilaisista psyykkisistä ongelmista kärsiviä, kuten masentuneita, 
paniikkihäiriöisiä ja posttraumaattisista stressireaktioista kärsiviä. 
 
Kontakti hevosen kanssa ei onnistu, jos tunteet ja käytös ovat ristiriidassa. Terapian tavoitteena on, että 
asiakkaat oppivat keinoja miten toimia ristiriitatilanteissa. Toisaalta voi löytyä toimintatapoja, jotka 
toimivat hevosten kanssa, muttei muuten. Hevosen kanssa toimiessa psykoottinen ihminen oppii, että 
teoilla on seuraus ja vaikutus. Terapian hyötyjä ovat muun muassa tunne-elämän kehittyminen, 
tunnelukkojen avautuminen, ilon tunteen ja muistojen mieleen palauttaminen sekä muutoksen alku. 

 
Martin vastaa yksilöterapian antamisesta. Asiakkaat 
hakeutuvat itse terapiaan ja he maksavat sen yleensä itse. 
Hinta on 65 euroa+alv / terapiakerta. Yleensä tehdään 10 
kerran (=10 viikon) sopimus, jolloin saadaan jo hyviä tuloksia. 
Tämän 10 kerran jakson jälkeen on yleensä 2-3 kuukauden 
tauko, jolloin nähdään terapian vaikutus arkielämään. Tämän 
jälkeen on seurantatapaaminen, jonka jälkeen terapiaa 
yleensä jatketaan 1-2 uutta jaksoa. Terapiatapaaminen on 
lapsilla 45 minuuttia ja aikuisilla 90 minuuttia. 
 
 

Yritys tarjoaa lisäksi Stefanien antamaa ryhmäterapiaa nuorisoryhmille. Yleensä ryhmässä on 10–15 -
vuotiaita poikia ja terapian tavoitteena on ehkäistä rikollisuutta. Hevosten kanssa toimiessa nuoret oppivat 
herkkyyttä ja tunteiden näyttämistä. Lapset ja nuoret avautuvat harvoin terapeutille, mutta hevoselle on 
helpompi avautua. He saavat myös onnistumisen elämyksiä hevosten kanssa toimiessaan. Nuoret tulevat 
terapiaan koulujen sosiaalityötekijöiden kautta. Ryhmä on kooltaan 15–16 henkilöä. Terapiatyöskentely 
tapahtuu 8 henkilön ryhmässä ja heitä varten on kaksi hevosta ja terapeutti. Opettaja ohjaa sillä välin toista 
ryhmää. 
 
Terapian lisäksi yrityksen toimenkuvaan kuuluvat hevosten valmennus, TYKY-päivät sekä erilaiset 
koulutukset esimerkiksi työvalmennus, ryhmätyötaidot, kommunikaatiotaidot, sekä esimies- ja 
johtajuuskoulutukset.  
 

 

http://www.foerderung-mit-pferden.de/joomla/index.php/veranstaltungsort/48-veranstaltungsort
http://www.foerderung-mit-pferden.de/joomla/index.php/veranstaltungsort/48-veranstaltungsort


 

Generationengarten    
 
www.urbane-gaerten-muenchen.de 
 
Matkan viimeinen tutustumiskohde 10.4. oli Urbaani puisto Munchenissä. Tätä Betulinen tunnelin päälle 
rakennettua puistoaluetta ja siellä olevaa palstaviljelyaluetta esitteli meille Elisabeth Schelnegger.  
 

Tämä puistoalue toimii kaupunginosien jakajana, sen 
vieressä on Mitteler Ring liikennesuoni. Puistoalue on 
rakennettu vuonna 2005 paikalla olleen 
raitiovaunulinjan päälle. Alueen ympärillä on paljon 
teollisuutta ja Olympia-puisto. Tämä kaupunkipuisto-
viljelytoiminta käynnistettiin maahanmuuttajia varten. 
Munchenissä on paljon vierastyövoimaa ja maahan-
muuttajia esim. Turkista. Tämä toteutettiin hallituksen 
ja kaupungin projektina, jotta vierastyövoiman 
kotiutuminen helpottuisi. Kaksi yhdistystä 
(kaupunginosayhdistys ja puutarhayhdistys) tarjoavat 
alueella maahanmuuttajille viljelypalstoja, joissa he 
voivat kasvattaa itse valitsemiaan kasveja omista 

siemenistä. Kaupunki toimittaa mullan alueelle. Koko alueen pinta-ala on 400 neliömetriä ja alueella viljelee 
noin 30 perhettä. Toiminta on yhteisöllistä, koska koko perhe, lapset ja aikuiset toimivat yhdessä.  
Maahanmuuttajia sopeutetaan yhteiskuntaan ja saatetaan yhteen eri-ikäisiä. Yhden viljelypalstan hinta on 
50 euroa/vuosi. Alueella on myös klubitalo, mihin palstaviljelijöillä on myös avaimet. Tässä lämmitetyssä 
klubitalossa (paviljongissa) tehdään ruokaa ja ruokaillaan yhdessä ja siellä voi järjestää tilaisuuksia erillisestä 
maksusta (esim. syntymäpäiviä) myös talvella. 
 

     
 
”Vihreä Munchen" on vihreää kaupunkisuunnittelua ja ekologista kaupungin kehittämistä ja alueella on 
mielenkiintoisia perinteitä ja uusia jännittäviä uusia suuntauksia, mm. yrttipuutarhoja, kulttuurienvälisen 
yhteisön puutarhoja, nuorten maatiloja, vuokrapuutarhoja, kattopuutarhoja ja kokouspuutarhoja. 
Muchenin näkökulmana on kehittää kaupungista kompakti ja vihreä kaupunki. Se haluaa turvata ja kehittää 
pienimuotoista viheralueita lähiöissä. Parhaat edellytykset luodaan yhteistyöryhmissä kaupungin 
hallinnossa. Puutarhoilla on monia myönteisiä ympäristövaikutuksia, kestävän ja sosiaaliset vaikutukset 
kaupungin ja urbaanin yhteiskunnan kehittymiseen. Tärkeitä seikkoja: luonnon monimuotoisuuden 
säilyttäminen, ympäristötietoisuus ja tietoa kasveista, tuotanto halvempaa, ekologinen ruoka, ilmapuskuri, 
ilmanpuhdistus, melun vähentäminen ja liikenteen välttäminen, viestintä paikkoja lähiöissä, kulttuurien 
kohtaamispaikkoja, osallistavaa kaupunkisuunnittelua, enemmän leikkiä ja seikkailualueita, turvalliset ja 
parantavat tilat.  

 

http://www.urbane-gaerten-muenchen.de/


 

Yleistietoa Baijerin alueesta 
 
Baijeri oli itsenäinen valtio Saksan keisarikunnan perustamiseen asti (1870). Se oli kolmanneksi suurin 
saksankielinen valtio Itävallan ja Preussin jälkeen, ja siten merkittävä tekijä Saksalais-roomalaisen 
keisarikunnan politiikassa. Vuonna 1919 Baijerissa vallitsi hetken aikaa Baijerin neuvostotasavalta. Toisen 
maailmansodan jälkeen Baijeri kuului vuodet 1945–1949 pääosin Yhdysvaltain miehitysvyöhykkeeseen ja 
vuodesta 1949 alkaen Saksan liittotasavaltaan. 
 
Koskematon luonto, terve ilma, kulttuurin rikkaus ja sanamukaisesti leppoisa baijerilainen elämäntapa ovat 
sen tuntomerkkejä. Olipa kyse kansanpukujuhlasta tai oopperafestivaaleista – keskiaikaiset linnoitukset ja 
pikkukaupungit, loisteliaat linnat ja barokkikirkot tarjoavat niille baijerilaisten metropolien lisäksi 
erinomaisen näyttämön. Perinnettä ja modernia - sulassa sovussa. 
 
Virkistystä etsiville ja vapaa-aikaurheilijoille paratiisia ovat monet kristallin kirkkaat joet ja järvet, 
kansallispuistot ja lukemattomat luonnon- ja maisemansuojelualueet, myyttiset metsät ja aurinkoiset 
viiniköynnösten peittämät rinteet, villin romanttinen keskivuoristo ja majesteettiset Alppien huiput – aina 
Saksan korkeimpaan huippuun, Zugspitzeen asti. Lukemattomilla suosituilla turistireiteillä, kuten 
esimerkiksi romanttisella reitillä, linnoitusreitillä tai Saksan alppitiellä, voidaan tutustua näihin 
monipuolisiin maisemiin. 
 
Lukemattomat maalaukselliset kylät, keskiaikaiset hallintokaupungit ja luonnollisesti München – Baijerin 
osavaltion pääkaupunki ja maailmanluokan metropoli – edustavat Baijeria; Niiden lisäksi myös loisteliaat 
linnat ja barokkikoristellut kirkot, keskiaikaiset luostarit ja uhmakkaat linnat: Maailmankuuluja ovat 
Neuschwansteinin linna (kuningas Ludwig II.) ja Wieskirche (UNESCO-maailmanperintökohde; kuten myös 
Limes, Würzburg, Bamberg ja Regensburg) Baijerissa on yhteensä yli 100 000 arkkitehtoonista 
muistomerkkiä, yli 1200 museota ja kokoelmaa sekä 40 ensiluokkaista teatteria ja oopperalavaa. Tämän 
lisäksi houkuttelevat perinteiset tapahtumat, kuten esimerkiksi Münchenin Oktoberfest, Landshutin häät, 
Oberammergaun kärsimysnäytelmä tai Nürnbergin joulumarkkinat. 
 
 
Matkan anti 
 
Innokas ja innovatiivinen ryhmä, monipuolinen matkaohjelma ja monet mielenkiintoiset tutustumiskohteet 
tekivät matkasta antoisan. Asta Myyrinmaan asiantuntevalla opastuksella matkalaiset saivat myös paljon 
tietoa muun muassa Saksan kulttuurista, elinkeinoista ja nähtävyyksistä. 
 
Matkan tärkeintä antia oli osallistujien kommenttien perusteella uusien kontaktien luominen ja 
verkostoituminen.  Matkalle osallistujat olivat pääosin eri puolilta Etelä-Suomea, eivätkä tunteneet 
etukäteen toisiaan. Mukana oli maatalous- ja hoivayrittäjiä, alan vaihtoa harkitsevia, opiskelijoita ja muita 
aiheesta kiinnostuneita, joten ideoita sekä keskustelua syntyi runsaasti. 
 
Tutustumiskohteet antoivat hyvä kuvan Green Caren erilaisista mahdollisuuksista. Kohteissa saatiin uusia 
toteutusideoita käytännön toimintaan sekä tietoa siitä, miten monitoimisilla maatiloilla on perinteisiä 
maatiloja paremmat edellytykset saada toiminnastaan kannattavaa. 
 

 



 

      LIITE 1 
 
Liiketoimintaa verkostoitumalla –hankkeen opintomatka Saksaan 07.-10.4.2014 
 
 

Päivitetty matkaohjelma 01.042014 
 
 
Maanantai 07.04. 
 
Kokoontuminen lentokentällä klo  6.30 
 
Lento AY 803 Helsinki-München klo 8.00-9.30 
 
Saapuminen Müncheniin klo 9.30. Oppaamme Asta Myyrinmaa ja kuljettajamme Bernd Kamhuber 
odottavat ryhmää saapumisaulassa, josta matka jatkuu linja-autolla. 
 
 
Therapeutische Wohngruppe 
 
 

 
Osoite: Rosenstrasse 2, 83229 Aschau, Puh: +49 (0)8052 -1436, 
www.akv-rosenheim.de/WGRAschau.html 
 
Kohteessa ryhmä jaetaan 2 osaan. Puolet lounastaa ensin ja toinen puoli tutustuu kohteeseen. 
 
Klo 11.00-13.00 Ryhmä 1 tutustuminen vierailukohteeseen  ja ryhmä 2 lounas 
 
Klo 13.00-15.00 Ryhmä 1 lounas ryhmä 2 tutustuminen vierailukohteeseen 
 
Yritys voi majoittaa 11 asiakasta. Jokaiselle on oma huone sekä pieni puutarha.  
Kuntouttamiseen kuuluu mm. musiikkiterapia, liikuntaterapia, ratsastus, purjehdus yms.  
 
 
 
 

 

http://www.akv-rosenheim.de/WGRAschau.html


 

Chieming-Ising  
 
 

 
 
Majoittuminen hotelli Gut Ising Chiemsee, Kirchberg 3, 83339 Chieming-Ising, Puhelin: +49 8667-790,  
http://www.gut-ising.de/hotel.html 
 
Klo 16.30-17.30 Majoituspaikan esittely 
 
Tässä majapaikassa on erilaisia saunoja, hierontaa , luonnonkosmetiikkaa sekä paljon erilaisia 
hyvinvointipalveluita.  
 
Majoittumisen jälkeen hotellin edustaja kertoo hotellin hyvinvointipalveluista. Kierroksen jälkeen 
ryhmäläisillä on mahdollisuus kokeilla lisämaksusta majapaikan palveluita. 
 
 
Klo 19-21 Illallinen.  
 
 
  

 



 

Tiistai 08.04  
 
Aamiainen. Huoneitten luovutus.  
 
 
Maatilamatkailutila Wimmerhof 
 
 

 
 
Wimmerhof, Höslwang, http://www.wimmerhof-chiemgau.de/ 
Osoite: Paul Arnold, Almertsham 6, 83129 Höslwang, puh: +49 (0)8053 2283  
 
Klo 9-11 
 
Kuulemme ”loma maalaistalossa” ketjun periaatteista, laatuvaatimuksista ja loma-asuntojen 
vuokrauksesta. Loma maatalossa konsepti sisältää Green Care palveluita. Alueella on 130 maatilaa, jotka 
tekevät yhteistyötä. Tilalla voi asiakas mm. leipoa omat aamiaissämpylät! Isäntä on jo 20 vuoden ajan 
kuulunut ”Loma Maalaistalossa” ketjun johtokuntaan.  
 
Klo 11-12.30 Lounas tilalla.  
 
 
Chiemgauer Schulbauernhofin Seiml –Hof 
 
Osoite: Thomas Mitterer, Seiml-Hof, Ilzham 17, 83119 Obing, Puh: +49(0)8624 1282 
 www.seiml-hof.de  
 
Klo 13-15 

Innovatiivinen luomumaatila, joka järjestää ryhmille, niin aikuisille kuin 
lapsille erilaisia tutustumisia/ kursseja perehdyttämällä heidät 
maaseudun elämään. Periaatteena on kestävä kehitys. 
Oppimiskeskuksen uutuutena ovat erilaiset kurssit leipomisesta 
metsänhoitoon. Tilalla työskentelee vapaaehtoisia eri puolilta maailmaa 
ja Saksaa.  
 
 

 
 
 

 

http://www.wimmerhof-chiemgau.de/
http://www.seiml-hof.de/


 

 
Seniorenheim –Pflegeheim Josephihof 
 
 

 
 
Schulstrasse 10, 83 119 Obing Puh: + 49 (0)86 24 879 30 0,  yhteyshenkilö: Robert Althier, 
http://www.josephihof-obing.de/ 
 
Klo 15.30-17 
 
Hyvinvointia ja elämännautintoja. Paras mahdollinen elämänlaatu ja itsenäisyys ovat tavoitteena pienissä 
hoitoyksiköissä. Asiakkaan elämä / menneisyys otetaan hoidossa huomioon. Asiakkailla on vapaus valita 
ottavatko aktiivisesti osaa tarjottuun ohjelmaan ja yhteistoimintaan vai ovatko he mieluummin omissa 
oloissaan. Joka tapauksessa hoitoa on tarjolla ympärivuorokauden ja kuunteleva korva löytyy aina.  
 
Paikan filosofia 

- keskipisteenä on ihmisarvo  
- hoitoympäristön on sopeuduttava ihmiseen ei päinvastoin 
- yksilöllinen hoito ja ymmärrys – jokainen ihminen on rakastettava hauraudesta ja hoidontarpeesta 

huolimatta 
- huolellisuus, arvokkuus, kunnioitus ja arvostus hoitotyössä  
- kodinomaisuus  

 
 
Hotel Gasthof Sauerlacher Post 
 
Majoittuminen: hotelli  Gasthof Sauerlacher Post, Tegerneer Landstrasse 2, 82054 Sauerlach bei München. 
Puh: + 49 (0) 8104 83 0,  
www.hotel-sauerlacher-post.de  
 
 
Klo 19.30-21.30 Illallinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.josephihof-obing.de/
http://www.hotel-sauerlacher-post.de/


 

Keskiviikko 9.04.  
 
Aamiainen ja huoneitten luovutus.  
 
 
Archehof – Schlickenrieder 
 
 
 
Anja ja Georg Schlickenrieder 
Osoite: Osoite: Osoite: Markweg 50, 83624 Otterfing, puh: +49 (0)8 24 9 25 25 ,  
www.archehof-schlickenrieder.de   
 
Klo 9-11 
 
Luomutila, joka ottaa vastaan koululuokkia, lastentarhalaisia, eri ammattialan ihmisiä ja kertoo maaseudun 
hyvää tekevästä vaikutuksesta.  Tilalla on myös maatilamatkailua ja tilamyymälä. Aikaa keskusteluun.  
 
Klo 11-12.30 Lounas tilalla.  
 
 
Terapeutische Reiten/ Munchener Akademi,, Spizauer Hof, 
 

 
 
Osoite: Vaterstettener Weg 6, Parsdorf – Vaterstetten , Yhteyshenkilö: Stefanie Püttner, puh: +49 170 207 
48 65 tai +49 89 9454 85 15  
http://www.foerderung-mit-pferden.de/joomla/index.php/veranstaltungsort/48-veranstaltungsort 
 
Klo 14-16 
 
Tutustuminen Terapeutische Reiten  -konseptiin. Ratsastusta ja hevosia käytetään stressaantuneitten tai 
masentuneitten henkilöiden  (lapset ja aikuiset) kuntouttamiseen ja elämänilon saavuttamiseen.  
 
Hotel Condor Gastro 
 
Majoittuminen.  Hotelli, Condor Gastro, Zweigstrasse 6, 80336 München, Puh: +49(0)89 55 25 850 
www.hotel-condor.de  
 
Ilta vapaa. Omatoiminen illallinen. 
 
  

 

http://www.archehof-schlickenrieder.de/
http://www.foerderung-mit-pferden.de/joomla/index.php/veranstaltungsort/48-veranstaltungsort


 

Torstai 10.04. 
 
Aamiainen ja huoneitten luovutus.  
 
 
Generationengarten 
 

  
 
Klo 9-11 (?) 
 
Elisabeth Schelneggerin opastuksella tutustumme Generationengarten,  
www.urbane-gaerten-muenchen.de 
 
 
Vapaa-aikaa, jolloin voi esimerkiksi tutustua omatoimisesti puutarhoihin.  
 
Omatoiminen lounas. 
 
Klo 15.00 matka jatkuu Munchenin lentokentälle, jossa on oltava kaksi tuntia ennen koneen lähtöä.  
 
Lento AY 808 München- Helsinki  klo 18.40 – 22.05. 
 
 

 

http://www.urbane-gaerten-muenchen.de/
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