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Green Care päivät käynnisti 
Vihreän välittämisen -areena. 
Torstaina 19.9. oli useita in-
nostavia puheenvuoroja Vih-

reän välittämisen palveluista nyt ja tule-
vaisuudessa. Tutkija, tohtori Sam Inkisen 
puheenvuorossa tarkasteltiin tulevaisuu-
den maailmankatsomuksia ja luontoar-
voja. Mitä on suomalaisen luonnon oma-
leimaisuus globaalissa ”maailmankyläs-
sä”? Entä mitä paljastavat innovaatioiden 
ekosysteemit Green Care -yrittäjyydestä? 
Palvelumuotoilija Heikki Savonen pohti 
omassa esityksessään: Mitä jos tulevaisuu-
den luontopalvelut löytyisivätkin mennei-
syydestä. Ehkäpä todellinen Creen Ga-
re -palvelu onkin jotain, joka johdattelee 
meidät takaisin luontoon, auttaa meitä 
ymmärtämään sen merkityksen ja tunnis-
tamaan sen vaikutukset arjessamme? Tut-
kija, fi losofi an maisteri Katariina Heikkilän 
puheenvuorossa mietittiin miten tunnis-
tamme ja hyödynnämme luonnon tarjo-
amia mahdollisuuksia. Millaisia virikkeitä 

erilaiset trendit voivat tarjota liiketoimin-
nan kehittämiselle luontoon liittyen.  

Kirjailija, puutarhuri Mari Mörö kertoi kir-
jailijan työstään, yrittäjyydestään ja puu-
tarhaharrastuksestaan. Hänen suunnit-
telemansa ja toteuttamansa Mörönperä, 
jossa on laajan ja hoidetun kotipuutarhan 
lisäksi perinnebiotooppialue, on suosittu 
vierailukohde. Mari Mörö on haluttu kir-
jallisuus- ja puutarha-aiheisten esitelmien 
pitäjä. Mörönperällä sijaitsee myös saip-
puapuoti, jonka saippuat tehdään itse. 

Elämysyrittäjä Saara Vitelin esityksen ai-
heena oli Osaamisen ulkoistaminen – 
myy elämyksiä, säästä seinissä ja sijainnis-
sa. Vitelin mukaan luonto toimintaympä-
ristönä vaatii käyttäjältään kyvyn heittäy-
tyä, uskoa, että rohkeus palkitaan ja luot-
tamus on molemminpuolista.

Lumiaktiviteettien kehittäjä, SnowBrick:in 
perustanut arkkitehti Jukka Teppo kertoi 

yrityksensä tarjoamista lumeen liittyvistä 
tuotteista, ohjelmapalveluista ja elämyk-
sistä. SnowBrick on tehnyt uraauurtavaa 
työtä lumirakentamisessa sekä sen kehit-
tämisessä ja kouluttamisessa. 

TYÖPAJOISSA TUTUSTUTTIIN ERI 
TYÖMENETELMIIN
Perjantaina 20.9. päästiin Green Caren 
työmenetelmien lähteille. Seitsemässä eri 
työpajassa tutustuttiin ja kokeiltiin erilai-
sia menetelmiä. Työpajoissa koettiin mitä 
on vuorovaikutteinen valokuvaus ja mi-
ten maisema kertoo tarinaa, miten ääni-
maisema vaikuttaa luontokokemukseen 
ja miten luonto soi sekä mitä on miele-
käs, monipuolinen ja luonnollinen liikku-
minen erilaisissa ympäristöissä. Sielukkaita 
siivuja puutarhasta – puutarhatarinat ais-
tien ja kohtaamisen välineenä -työpajassa 
puhuttiin puutarhanhoidosta ja sen ylen-
palttisuudesta sekä muun muassa villiyr-
teistä ja niiden hyödyntämisestä. Hyvin-
vointia hevosesta -työpajan teemoina oli-

Mistä Green Caren tulevaisuus on tehty? 
Tätä pohdittiin valtakunnallisilla Green 
Care päivillä, jotka järjestettiin Lepaalla 
19.–20.9.2013. Tapahtumaan osallistui 
noin 200 alan parissa työskentelevää 
kehittäjää, kouluttajaa ja yrittäjää 
sekä opiskelijoita ja muita aiheesta 
kiinnostuneita. Tapahtuman järjestelyistä 
vastasivat Green Care Finland ry ja 
TTS:n koordinoima LIVE – Liiketoimintaa 
verkostoitumalla -hanke.

TUTKIJAT ANNE KORHONEN JA SARI LISKIMARKKANEN, TTS, 
anne.korhonen@tts.fi, sari.liski-markkanen@tts.fi

Green Care päivät 
Lepaalla



37Teho

vat kokemukselliset harjoitukset sekä ar-
vostava kohtaaminen ja tietoinen hyväk-
syvä läsnäolo. TTS:n erä-, luonto- ja maa-
tilamatkailualan opiskelijat järjestivät Kuu-
ma aistimatka -työpajan: Tulta ja meditaa-
tiota – keräillen, keitellen, maistellen, veis-
tellen ja hiljentyen. Osallistujat pääsivät 
keräämään villiyrttejä, maistelemaan niistä 
keitettyä teetä, ihailemaan syksyisiä värejä 
ja nauttimaan luonnon moninaisuudesta. 
Työpajat herättivät osallistujissa runsaasti 
kiinnostusta ja joihinkin näistä menetel-
mistä päästään perehtymään tarkemmin 
LIVE-hankkeen koulutuksissa tämän syk-
syn ja vuoden 2014 aikana.

Päivät päättyivät perjantai-iltapäivällä teh-
tyyn tilavierailuun Ylitalon alpakka- ja laa-
matilalle Hattulaan, jossa yrittäjä Pirkko Ki-
vikari kertoi työstään terapia-alpakoiden 
ja -laamojen kasvattajana.   

Ylitalon alpakka- ja laamatilan 
suloiset eläimet valloittivat 
retkeilijöiden sydämet. 
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