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Toimintaterapeutti Auli Laineen 
pientilalle on rakenteilla Terapia-
Lampola, jossa tarjotaan toiminta-
terapiaa maalaisympäristössä, lam-

paita hyödyntäen. Auli Laineen TerapiaLam-
pola on yksi esimerkki Green Care:n, vihre-
än hoivan toimintatavoista. Green Care:han 
tarkoittaa maatilan hyödyntämistä hoiva- ja 
hyvinvointipalvelujen tuottamisessa. Tavoit-

teena on ihmisten henkisen, fyysisen ja sosi-
aaliseen hyvinvoinnin parantaminen. 

Laineen mielestä kontakti eläimien kans-
sa, puhdas ilma ja luonnon läheisyys ovat 
TerapiaLampolan vahvuuksia. Eläinavustei-
nen toimintaterapia sopii hyvin esimerkik-
si aivohalvauspotilaille ja lapsille, joilla on 
hahmotusongelmia. ”Terapia voi sisältää 

lampaiden ruokkimista, aitauksien korjaus-
ta, villan karstaamista ja huovutusta”, ker-
too Laine, joka on työskennellyt toiminta-
terapeuttina jo 15 vuotta. TerapiaLampo-
laan tulee huone myös ”tavallista” toimin-
taterapiaa varten. ”En ole itse mikään käsi-
työihminen, vaan lannanluoja ja siksi halu-
aisin mukaan toisen toimintaterapeutin tai 
esimerkiksi artesaaniopiskelijan.” 

Eläinavusteista 
toimintaterapiaa lampolassa
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Suunnitteilla on myös terapiapuutarhan 
rakentaminen ja puutarhaterapeuttiset 
toiminnat ovat jo aikaisemmin olleet osa 
toimintaterapiaa. Lisäksi muiden lähistön 
maatilojen kanssa on mietitty yhteistä kou-
luille suunnattua tarjontaa.

Idea TerapiaLampolasta on kehittynyt vä-
hitellen kymmenen tilalla asutun vuoden 
kuluessa. Helsinkiläissyntyisellä Laineella 
on kokemusta lampaiden hoidosta jo lap-
suuden kesistä maaseudulla sekä Helsingin 
Seurasaaresta, jossa hän asui perheineen 
ennen muuttoa Hausjärven Ryttylään. 
Maatiaislampaiden lisäksi Laineen pienti-
lalla on muutamia vuohia, kukko ja kanoja. 
Motiivistaan lampolan perustamiseen hän 
kertoo ”Haluan edistää elävää maaseutua 
ja kehittää elinkeinoja maaseudulle sekä yl-
läpitää omalta osaltani Suomen maatiais-
eläinkantoja.”

YRITYSNEUVONTAA JA 
RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA ON 
KEHITETTÄVÄ

Uraauurtavan toiminnan aloittaminen on 
ollut työlästä. Laineen mukaan on ongel-
mallista, ettei neuvoja saa keskitetysti. Byro-
kratia ja lainsäädäntö ovat esteenä uuden-
laisen toiminnan kehittämisessä.

Rahoituksen saamista hankaloitti se, et-
tä TerapiaLampolasta osa katsotaan tuo-
tantotilaksi. Sellaisen rakentamiseen saa 
avustusta vain elinkelpoiseksi katsottuun 
toimintaan. Silloin lammasmäärän pitäi-
si olla 150–200 lammasta ja Laineen tilalla 
lampaita on noin 30. Muista rahoitusmah-
dollisuuksista ei ollut riittävästi tietoa. Lai-
neen harmiksi jälkikäteen, jo rakentamisen 
alettua tuli tietoon yksi rahoituslähde, Ete-
läisen maaseudun osaajat EMO ry. Sieltä 
olisi voinut saada rahoitusta ennen yritys-
toiminnan/rakentamisen aloittamista. ELY 
keskukselta lampolan rakentamiseen saa-
tiin pieni avustus.

PIENILLE TILOILLE SOPIVA 
ELINKEINO

Auli Laine näkee Green Caren mahdolli-
suutena pienille maatiloille. ”Pienillä tiloilla 
on käsin tekemistä, joka on hyvää kuntout-
tavaa työtä ja toimintaterapiaa”, hän tote-
aa. Nyt kuntouttava työtoiminta on kun-
tien vastuulla ja organisoimaa. ”Esimerkik-
si Englannissa puutarhoilla ja maatiloilla on 
paljon toimintaa työttömille ja vajaakun-
toisille. Tästä voisi ottaa mallia Suomeen”, 

Auli Laine on työskennellyt toimintaterapeuttina jo 15 vuotta.. Hänen 
mielestään eläinavusteinen toimintaterapia sopii hyvin esimerkiksi 
aivohalvauspotilaille ja lapsille, joilla on hahmotusongelmia. 

Lampaiden lisäksi Laineen tilalla on muutamia vuohia.

Hausjärven Ryttylään on rakenteilla TerapiaLampola, jossa toiminta-
terapeutti Auli Laine tarjoaa eläinavusteista toimintaterapiaa. 
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Laine ehdottaa. Kuntouttavaa työtoimin-
taa voitaisiin hänen mielestään toteuttaa 
muutekin kuin kunnan hoitamana tai kun-
nalla voisi olla oma maatila. 

GREEN CARE SUOMESSA

Laineen mielestä Green Care:llä on Suo-
messa kaksi mahdollista kehityssuuntaa ja 
toiminta-aluetta, sosiaali- ja terveyspuo-
leen kuuluvat hoivapalvelut (vihreä hoiva) 
sekä matkailuun ja virkistykseen painottu-
vat hyvinvointipalvelut (vihreä virkistys). 
Green Care -toiminta on vielä vähäistä, 
koska sillä ei ole virallista asemaa. ”Nyt se 
on villiä toimintaa, esimerkiksi puutarha-
terapia on villi termi. Kuka tahansa voi ni-
mittää itseään puutarhaterapeutiksi. Pitäisi 
saada viralliset määritelmät ja suojatut am-
mattinimikkeet”, Laine täydentää.    

Auli Laine on maatiaislampaiden ystävä ja hän haluaa edistää 
maatiaiseläinkantojen säilymistä. 

MAAN SUOSITUIN KEITTIÖ


