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Saksassa Green Caresta käytetään 
termiä Soziale Landwirtschaft - 
Social Farming, joka on suppe-
ampi kuin Suomessa yleisesti käy-

tetty Green Care -termi. Saksan Soziale 
Landwirtschaft -toiminta on keskittynyt 
lähinnä kuntouttaviin maatiloihin ja kou-
lumaatiloihin. Lisäksi puutarhaterapialla 
on Saksassa pitkät perinteet. Eläinavustei-
sista toimintamuodoista ratsastusterapi-
aa käytetään eniten. Saksassa Green Ca-
rella ei ole virallisesti tunnustettua asemaa 
eikä siihen saa yhteiskunnalta taloudellista 
tukea. Green Care -toimintaa kehitetään 
etupäässä hankerahoituksella, kuten Suo-
messakin. 

KOULUMAATILAT TARJOAVAT 
OHJELMAA LAPSILLE
Kahdessa tutustumiskohteessa oli erityi-
sesti lapsille suunnattua toimintaa. Luo-
mumaatila Chiemgauer Schulbauernhof 

Seiml -Hof on oppimisympäristö, jossa 
voi tutustua maatilan elämään. Th omas 
Mitterer kertoi, että toiminta on kohdis-
tettu ensisijaisesti lapsille, mutta myös ai-
kuisryhmiä otetaan vastaan. Tilalla on eri-
laisia maatilan eläimiä (lehmiä, kanoja, ka-
neja), yrttitarha, kasvimaa, hedelmäpuita, 
mehiläispesiä jne. Lisäksi tilalla voi oppia 
esimerkiksi maiseman- ja metsänhoidos-
ta. Lasten vierailut tilalla kestävät yhdes-
tä neljään päivään. Lapsille tarjotaan oh-
jelmaa eri teemoilla, esimerkiksi miten 
maidosta saadaan juustoa tai miten jyvä 
muuttuu leiväksi. He saavat tietoa luon-
non yrteistä ja tekevät niistä ruokaa, oppi-
vat mehiläisten hoidosta, tutustuvat erilai-
siin maatilan töihin sekä metsässä tapah-
tuvaan toimintaan. 

Archehof-Schlickenriederin monitoimi-
sella 70 hehtaarin luomumaatilalla on 
useita erilaisia toimintamuotoja ja tulon-

lähteitä; maidontuotanto, lihakarja, lam-
paat, porsaat, päiväkoti- ja koululaisvie-
railut, yritysvierailut, suoramyynti, juhlat 
ja ruokailut ryhmille sekä tislaamo. Isän-
nän Georg Schlickenriederin mukaan on 
hyvä olla useita tulonlähteitä. Päiväkoti- 
ja koululaisryhmiä vierailee tilalla keski-
määrin kolme ryhmää viikossa ja 70 ryh-
mää vuodessa. Heille on tarjolla kolme 
erilaista ja eripituista ohjelmavaihtoehtoa 
puolen päivän tutustumisesta yhden tai 
kolmen–neljän päivän pituisiin toimin-
nallisiin vierailuihin.

Monivammaisille lapsille tilalla on pieni 
puutarha. Isännän mielestä lasten kans-
sa toimiessa alan koulutusta tärkeämpää 
on, että viihtyy lasten kanssa. Isännän ohje 
maatilaansa tai yritystään kehittävälle tai 
uutta uraa miettivälle on: ”Kannattaa teh-
dä sitä mistä pitää eikä sitä, mitä maatalo-
usneuvonta kehottaa”.

LIVE – Liiketoimintaa verkostoitumalla -hanke teki 
huhtikuun alussa opintomatkan keväiseen Etelä-
Saksaan Bayerin alueelle Alppien tuntumaan. Matkalla 
oli mukana yli kolmekymmentä Green Caresta 
kiinnostunutta henkilöä. 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. 
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BAYERIN ALUE IHANTEELLINEN 
LOMAILUUN MAATILALLA
Wimmerhofi n maatilamatkailutilalla isän-
tä Paul Arnold kertoi Urlaub auf dem Bau-
ernhof (Loma maatilalla) -ketjun periaat-
teista, laatuvaatimuksista ja loma-asunto-
jen vuokrauksesta. Maatilamatkailulla on 
pitkät perinteet alueella. Sijainti on ihan-
teellinen, München, Salzburg, Chiemsee 
ja Alpit ovat lähellä ja ilma on puhdasta. 
Alueella on noin 120 maatilamatkailuti-
laa, jotka tekevät yhteistyötä muun mu-
assa markkinoinnissa sekä pyrkivät yhden-
mukaistamaan hinnoittelua. Maatilamat-
kailukohteiden laatuluokituksen kautta 
pyritään parantamaan laatua ja ansioita. 
Wimmerhofi n tilalla on ollut maatilamat-
kailua vuodesta 1988 alkaen. Nykyään ti-
lalla on kuusi loma-asuntoa ja tila tarjoaa 
aktiviteetteja muun muassa perhe- ja vael-
luslomille. Maatilamatkailun lisäksi tilalla 
on lypsykarjaa. Yritykseen on tulossa su-

kupolvenvaihdos, jonka jälkeen lypsykar-
jan tilalle tulee lihakarjaa ja lapsille suun-
nattua toimintaa kehitetään.

PSYKOTERAPIAA HEVOSEN 
AVULLA
Hof Spitzauerin tallilla psykologi Stefanie 
Püttner esitteli tallin terapeuttista ratsas-
tustoimintaa. Tallilla on 40–50 hevosta se-
kä viisi ratsastuksenopettajaa ja kaksi tera-
peuttia. Toinen terapeutti Martin Pröttel 
on psyykkisiin sairauksiin erikoistunut lii-
kuntaterapeutti. Hevosista kahdeksan so-
veltuu terapiakäyttöön. Terapeutit koulut-
tavat terapiahevosensa itse, koska he ha-
luavat varmistua, että hevonen soveltuu 
ihmisten kanssa työskentelyyn. 

Terapia sisältää muun muassa erilaisia he-
vosen kanssa tehtäviä harjoituksia, asiakas 
voi ratsastaa tai vaikka vain kävellä hevo-
sen kanssa. Asiakkailla on yleensä erilaisia 

psyykkisiä ongelmia, kuten masennusta, 
paniikkihäiriötä ja posttraumaattisia stres-
sireaktioita.

Yksilöterapian lisäksi yritys tarjoaa ryhmä-
terapiaa ongelmanuorille. Suurin osa nuo-
rista on 10–15-vuotiaita poikia. Hevos-
ten kanssa toimiessa saadaan esille myös 
nuorten tunteet ja ns. herkempi puoli. 
Lapset ja nuoret avautuvat harvoin tera-
peutille, mutta eläin on helpompi kohda-
ta kuin toinen ihminen. He saavat myös 
onnistumisen elämyksiä hevosten kans-
sa toimiessaan. Nuoret tulevat terapiaan 
koulujen sosiaalityöntekijöiden kautta. 
Terapian lisäksi yrityksen toimenkuvaan 
kuuluu hevosten valmennus, TYKY-päi-
vät sekä erilaiset koulutukset, esimerkiksi, 
työvalmennus, ryhmätyötaidot, kommu-
nikaatiotaidot sekä esimies- ja johtajuus-
koulutukset. 

Live-hankkeen opintomatkan ensimmäinen 
tutustumiskohde sijaitsi pienessä Aschaun 
kylässä Alppien juurella.
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VIHREÄÄ HOIVAA 
MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE 
JA VANHUKSILLE
Opintomatkalla tutustuttiin kahteen hoi-
vapalveluja tarjoavaa kohteeseen: As-
chaussa sijaitsevaan mielenterveyskuntou-
tujien terapeuttiseen asumisyksikköön, se-
kä vanhustenkoti Pfl egeheim Josephiho-
fi in Obingissa. Kumpikaan kohde ei sijan-
nut maaseudulla, vaan taajamissa lähellä 
palveluita, jolloin asukkailla on mahdolli-
suus muun muassa osallistua kylän tapah-
tumiin, käydä kaupassa ja kirkossa.

Terapeuttisen asumisyhteisön tavoitteena 
on mielenterveyskuntoutujien sosiaalis-
ten taitojen parantaminen, arjen taitojen 
ja elämänhallinnan kehittäminen, asukkai-
den yleinen aktivointi, sekä itsenäistymi-
nen. Tavoitteena on päästä eroon sosiaa-
lisesta eristäytymisestä, kuntoutua osaksi 
yhteiskuntaa sekä pystyä asumaan itsenäi-
sesti. Kuntoutusohjelma on kolmivaihei-
nen ja se suoritetaan omassa tahdissa, kes-
täen kuitenkin yleensä useita vuosia. Oh-

jelmaan kuuluu muun muassa musiikkite-
rapiaa, liikuntaterapiaa, puutarhan hoitoa 
ja ratsastusta. Eläimiä (koiria, kissoja, kane-
ja ja hamstereita) käytetään viihdykkeenä 
ja apuna terapiassa.

Vanhusten hoivakodin Pfl egeheim Josephi-
hofi n tavoitteena on luoda asukkaille ko-
dinomainen ilmapiiri. Robert Althier kertoi, 
että ikäihmiset osallistuvat arjen askareisiin 
omien voimiensa mukaan. Asukkaat ovat 
pääosin maaseudulta ja heille on tärkeää 
päästä luontoon. Hoivakodista tehdään 
teatteri- ja konserttiretkien lisäksi tutustu-
miskäyntejä lähialueen maatiloille. Henki-
lökunta ja asukkaiden omaiset tuovat eläi-
miä, kuten koiria vierailulle vanhainkotiin. 
Kesäaikaan hoivakodin pihalla on viljelylaa-
tikoita, joiden kasveja vanhukset hoitavat.

HYVINVOINTIPALVELUJA 
MAASEUTUHOTELLISSA
Ensimmäinen majapaikka, hotelli Gut 
Ising, sijaitsi Chiemingissä lähellä Baijerin 
suurinta järveä Chiemseetä, joka tunne-

taan myös nimellä Bayerisches Meer. Ta-
sokas maaseutuhotelli tarjoaa hyvinvoin-
tipalveluja. Hotellin yhteydessä on muun 
muassa kylpyläalue sisä- ja ulkoaltaineen, 
kolme erilaista saunaa ja kuntosali. Spa-
osastolla saa erilaista hierontaa sekä luon-
nonkosmetiikalla tehtäviä kauneushoi-
toja. Hotellialue on 170 hehtaaria ja siel-
tä löytyvät golfkenttä, tenniskentät ja he-
vostallit. Palveluihin kuuluvat ratsastus, 
purjehdus, kuumailmapallolennot, keila-
us, vaellus, pyöräily, surff aus, jooga ym. ak-
tiviteetit.

TERAPEUTTISTA 
PUUTARHANHOITOA   
KAUPUNKIYMPÄRISTÖSSÄ
Matkan viimeinen tutustumiskohde oli 
kaupunkipuutarha Generationengarten 
Münchenissä, johon tutustuttiin Elisabeth 
Schellneggerin johdolla. Puutarha on pe-
rustettu sosiaalisena projektina helpotta-
maan Saksaan muuttaneen vierastyövoi-
man kotoutumista ja yhteiskuntaan so-
peutumista. Puutarha on 400 m2 ja siellä 

Hotelli Gut Ising tarjoaa laadukasta majoitusta ja hyvinvointipalveluja  Chieming-Isingin kylässä.
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on palstat 30 viljelijälle, joista noin puolet 
on syntyjään saksalaisia. Generationen-
garten on hyvä esimerkki keskellä Mün-
chenin kaupunkia sijaitsevasta kaupunki-
puutarhasta, jossa korostuu yhteisöllisyys 
ja puutarhanhoidon voimaannuttava vai-
kutus.  

PALJON NÄHTÄVÄÄ JA UUSIA 
KONTAKTEJA
Innokas ja innovatiivinen ryhmä, monipuo-
linen matkaohjelma ja monet mielenkiin-
toiset tutustumiskohteet tekivät matkasta 
antoisan. Asta Myyrinmaan asiantunteval-
la opastuksella matkalaiset saivat myös pal-
jon tietoa muun muassa Saksan kulttuuris-
ta, elinkeinoista ja nähtävyyksistä.

Matkan tärkein anti oli osallistujien kom-
menttien perusteella uusien kontaktien 
luominen ja verkostoituminen. Matkalle 
osallistujat olivat pääosin eri puolilta Etelä-
Suomea, eivätkä tunteneet etukäteen toi-
siaan. Mukana oli maatalous- ja hoivayrit-
täjiä, alan vaihtoa harkitsevia, opiskelijoi-
ta ja muita aiheesta kiinnostuneita, joten 
ideoita sekä keskustelua syntyi runsaasti.  

Tutustumiskohteet antoivat hyvä kuvan 
Green Caren erilaisista mahdollisuuksis-
ta. Kohteissa saatiin uusia toteutusideoi-
ta käytännön toimintaan sekä tietoa sii-
tä, miten monitoimisilla maatiloilla on pe-
rinteisiä maatiloja paremmat edellytykset 
saada toiminnastaan kannattavaa.     
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Generationengartenissa voi harrastaa puutarhanhoitoa keskellä Munchenin kaupunkia.


