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Yhteistyöllä 
monipuolisuutta 
Green Care -toimintaan
LIVE – Liiketoimintaa verkostoitumalla -hankkeen 
yhtenä tavoitteena on ollut lisätä asiakkaiden, yrittäjien, 
sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden välistä 
yhteistyötä verkostoitumisen avulla. Verkostoitumalla on 
mahdollista synnyttää uutta liiketoimintaa. Verkoston 
voimana on myös vertaistuki sekä kokemusten ja 
osaamisen jakaminen.

TUTKIJAT ANNE KORHONEN JA SARI LISKIMARKKANEN, TTS, 
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Niklas Ramm-Schmidt ja Atte Her-
mansson esittelemässä Majvikin biody-
naamisen maatilan toimintaa.
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Majvikin biodynaaminen 
maatila Sipoossa on esi-
merkki eri tahojen kanssa 
verkostoituneesta maati-

layrityksestä (www.majvik.net). 

Niklas Ramm-Schmidt aloitti biodynaa-
misen viljelyn 30 vuotta sitten. Nykyinen 
isäntä Atte Hermansson on vuokrannut 
tilan häneltä reilu vuosi sitten. Majvikin ti-
lan kokonaisala on 60 hehtaaria, josta pel-
toa on 20 hehtaaria ja metsää 30 hehtaa-
ria. Loput pinta-alasta on piha-aluetta ja 
puutarhaa. Pelloilla kasvatetaan vihannek-
sia, perunaa ja viljaa. Tilalla on myös kyyt-
töjä, kanoja, koira ja kissa. Tilan tuotteet 
menevät myyntiin pääkaupunkiseudun 
vakioasiakkaille, esimerkiksi päiväkodeille, 
kouluille ja ravintoloille. Tuotteet toimite-
taan tilausten mukaan kerran viikossa asi-
akkaille. Tilalla on oma tilamyymälä, jossa 
myydään myös muiden tilojen tuotteita. 
Myymälä toimii itsepalveluperiaatteella ja 
on aina auki.

Majvikin tila tekee yhteistyötä muun mu-
assa Sininauhaliiton ja Sipoon kunnan 
kanssa. Sininauhaliitto on vuokrannut 
kahden aarin alan vihannesviljelyyn. Sini-
nauhaliiton mielenterveyskuntoutujien 
ryhmä käy hoitamassa palstaansa kerran 
viikossa ja sen lisäksi he osallistuvat samal-
la myös tilan töihin. Tilalla työskentelee 
oman väen lisäksi myös erimaalaisia opis-
kelijoita ja kesätyöntekijöitä.

GREEN CAREA SIPOON KUNNASSA
Sipoon kunnan Suvirinteen, Suvituulen ja 
Suvikujan asumispalveluyksiköissä on ke-
hitetty luontoon perustuvaa virkistystoi-
mintaa vähitellen noin seitsemän vuoden 
ajan. Alueella on kaksi pihaa, jonne hoiva-
kodin asukkaat pääsevät itsenäisesti. Mo-
lemmilla pihoilla on istutuksia laatikois-
sa, korotettuna maasta. Toisella pihalla on 
kesäisin kanoja ja erään hoitajan koira on 
säännöllinen vieras hoivakodissa. Isoa pi-
haa käyttävät myös päivätoiminta-asiak-
kaat ja siellä on istutusten lisäksi kuntoi-
lulaitteita ja grilli. Suvirinteen henkilökun-
taan kuuluu kaksi puutarhuri-lähihoitajaa. 
Muistisairaat nauttivat luonnosta ja eläi-
mistä. Heillä on mahdollisuus osallistua 
kasvien hoitoon ja syödä suoraan pihalta 
mm. mansikoita, viinimarjoja ja tomaatte-
ja. Pihalla järjestetään myös erilaisia piha-
juhlia ja siellä voidaan pelailla erilaisia ulko-
pelejä. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen 
ovat tärkeitä periaatteita. 

Sipoon kunta on myös mukana Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen Työhön 
kuntouttava Green Care Etelä-Suomessa 
-hankkeessa. Sipoon osahanke alkoi tam-
mikuussa 2014 ja kestää vuoden loppuun 
saakka. Tavoitteena on kartoittaa Green 
Care -toiminnan nykytilaa Sipoon alu-
eella ja tavoittaa potentiaaliset yrittäjät ja 
toimijat, jotka voisivat toteuttaa toimin-
tamallia. Lisäksi tavoitteena on mallintaa 
ja kehittää erilaisia paikallisia Green Care 

LIVE -hanke lyhyesti

Vuoden 2014 lopussa päättyvän LIVE – Liiketoimintaa verkostoitumalla -hankkeen tavoittee-
na oli lisätä kiinnostusta ja osaamista luonnon tavoitteelliseen hyödyntämiseen osana liiketoi-
mintaa. Hanke oli kohdennettu ensisijaisesti matkailu-, hoiva- ja hyvinvointiyrittäjyyttä suun-
nitteleville ja toimintaansa kehittäville maaseudun yrittäjille, yrityksille ja yhteisöille.

Hankkeen toteuttivat Työtehoseura, ProAgria Etelä-Suomi, Lahden Ammattikorkeakoulu sekä 
Hämeen Ammattikorkeakoulu. Se toteutettiin Hämeen, Pirkanmaan ja Uudenmaan alueilla 
vuosina 2013–2104 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoittamana. 

Hankkeessa järjestettiin monipuolista koulutusta: koulutustilaisuuksia, pienryhmiä, seminaa-
reja ja opintoretkiä. Green Caren tunnettavuutta pyrittiin parantamaan järjestämällä tiedo-
tustilaisuuksia sekä osallistumalla messuille ja muihin tapahtumiin. Koulutuksiin osallistui lä-
hes 200 yrittäjää. Lisäksi koulutuksiin osallistui yhdistysten ja kansa-
laisjärjestöjen edustajia sekä yrittäjyyttä suunnittelevia henkilöitä ja 
opiskelijoita. Kaiken kaikkiaan hankkeen eri tilaisuuksissa Hämeessä, 
Pirkanmaalla ja Uudellamaalla oli noin 500 osallistujaa.

Hoivakodin piha-aluetta voivat käyttää asukkaiden 
lisäksi myös muut alueella asuvat ikäihmiset.

-toiminnan mahdollisuuksia ryhmäval-
mennuksessa, kuntouttavassa työtoimin-
nassa ja tuetussa työssä.

Hankkeella on ollut keväällä yksi kuntout-
tavan työtoiminnan Green Care -ryhmä 
työttömille ja toinen ryhmä aloitti elo-
kuussa. Ryhmä kokoontuu kerran viikos-
sa. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmä on 
tehnyt yhteistyötä Majvikin biodynaami-
sen tilan ja Talman tallin kanssa.    


