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GreenCareLab teemapäivä 31.10.2017
Sosiaalityöntekijä Jaana  Aarnio Läheltä tueksi -hanke



Pelastakaa Lapset ry

• Vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, jossa tehdään 
töitä lapsen oikeuksien puolesta laadukkaan ammatillisen 
työn, lapsipoliittisen vaikuttamisen ja auttamisen kautta. 

• Toiminnan perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.
• Työmuodot
Aluetoimistojen toteuttama ammatillinen lastensuojelutyö 
(mm. tukiperhetoiminta, tukihenkilötoiminta, perhehoito, 
adoptioneuvonta, lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta) 
Paikallisyhdistysten toteuttama kansalaisjärjestötyö 
Kansainvälinen ohjelmatyö
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Läheltä tueksi – hanke 
• STEAn rahoitus 2013-2017 
• Pelastakaa Lasten valtakunnallinen 

kehittämishanke
• Kohderyhmänä tukiperhettä 

odottavat lapset
• Uudet tukimuodot, läheisverkoston 

vahvistaminen, osallisuus, 
tukiperhetoiminnan kehittäminen..

• Green Care ideologia osana 
kehittämistyötä

• Merkityksellistä mm.
Perheiden osallisuus
Yhteiskehittäminen
Palvelujen monipuolistaminen
Palvelujen oikea-aikaisuus
Asiakaslähtöisyys



Green Care toimii perheiden kanssa!

Hankkeessa toteutettuja leirejä
• Äiti-lapsi –leirit
• Isä-lapsi –leirit 
• Lapsi –vanhempi  – leirit 
• Taideleiri 
• Puunilo hyvinvointiviikonloppu
• Perheleiri 
Tavoitteet
• Luonnon hyödyntäminen  uuden 

oppiminen
• Vanhemmuuden tukeminen (ohjaus)
• Lapsen ja vanhemman välisen suhteen 

tukeminen (toiminnallisuus, tunteet)
• Perheiden hyvinvoinnin lisääminen
• Vertaistuen mahdollisuus
• Yhteisöllisyyden lisääminen
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Haasteita
• Rahoitus
• Ohjaajien riittävyys & ammattitaito
• Ennakkotieto osallistujista
• Vanhempien oman ajan järjestäminen
Muita mahdollisuuksia mm.
• Monenlaiset harrastusryhmät
• Kalastusryhmästä hyvä kokemus!



Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta
• Läheltä tueksi –hankkeessa kehitetty Pelastakaa Lapset 

ry:n uusin palvelumuoto
• Hyväksytty Pelastakaa Lapset ry:n  tuottamaksi 

yksityiseksi sosiaalipalveluksi
• Uudenlainen yhteistyömalli: järjestö-yritys-kunta
• Sosiaalihuolto- tai lastensuojelulain mukainen tukitoimi 

lapselle
• Ryhmätoimijat ovat maaseutuympäristössä toimivia yrittäjiä 
 Ammatillisesti ohjattua toimintaa  Taustaideologiana 
Green Care

• Ryhmien koonnista, toiminnan organisoinnista ja 
ryhmätoimijoiden valmennuksesta ja tuesta vastaa 
Pelastakaa Lapset
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Green Care toiminnan 
vaikutukset arkeen

• Gradu lasten yhteisöllisestä 
ryhmätoiminnasta, opinnäytetyöt 
Lapsi-vanhempi –leiristä, Puunilo 
hyvinvointiviikonlopusta ja 3+2+1 -
leiristä  subjektiivinen kokemus

• Haaste; vaikutusten tutkiminen 
perheiden arjessa, mittarit ja niiden 
käyttäminen…

• Taloudellinen näyttö
• Lasten yhteisöllisen 

ryhmätoiminnan tavoitteet
• Lasten yhteisöllisen 

ryhmätoiminnan vaikuttavuus & 
onnistumisen iloja ryhmän 
vastuuohjaajan näkökulmasta, 
Niina Merivirta



Lasten yhteisöllisen ryhmätoiminnan tavoitteet

• Luonto ja eläimet hyvinvoinnin sekä kasvun ja kehityksen tukena
• Yhteisöllisyys
• Vertaisuus
• Myönteiset kokemukset
• Sosiaaliset taidot
• Vuorovaikutustaidot
• Tunnetaidot
• Itsetunnon vahvistaminen ja vahvuuksien korostaminen
• Mallioppiminen
• Lapsen ja vanhemman välinen suhde
• Turvallinen aikuissuhde lapselle ja kasvatuskumppani vanhemmalle
• Koko perheen tuki
• Hengähdyshetki vanhemmalle ja oma loma lapselle
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On uskaltauduttu enemmän luontoon, 
lapset saa siellä olla vapaammin.
Oma uskallus lisääntynyt.
Lisää tällaisia, arjessa luonto helposti jää.
Rauhallinen ympäristö, luonto ja eläimet 
tekevät olon rauhalliseksi.
Luonto ja eläimet rauhoittavat, antavat 
energiaa ja opettavat itsetuntemusta.
Itselläni on masennusta ollut niin omasta 
mielestä ainakin on auttanut henkisesti.
Voimia ja luottamusta arkeen antaa tämä 
kokemus.

Kaikki oli parasta
Kiva päästä kaupungista pois
Kaverit
Sai olla muille avuksi
Uudet kokemukset
Hyvä ruoka
Muistot ja materiaalit mielessä
Paljon puheissa myöhemminkin
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Kysy lisää!
Pelastakaa Lapset ry
Läheltä tueksi –hanke

Projektityöntekijä, sosiaalityöntekijä
Jaana Aarnio
jaana.aarnio@pelastakaalapset.fi
p. 050 438 9241

Projektipäällikkö, sosiaalityöntekijä
Katja Mettinen
katja.mettinen@pelastakaalapset.fi
p. 050 438 9135

Esittelyvideo YouTube hakusanalla 
”Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta”
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