
VILLITARHA
- tunteita ja toimintaa



Tilaa toimia
• Pieni tunnelmallinen alpakkatila, jossa järjestetään 

ihmisten ja eläinten hyvinvointiin sekä kädentaitoihin 
liittyviä kursseja. 

• Lisäksi palvelutarjotaan kuuluvat eläinavusteinen toiminta 
erityisryhmille sekä työhyvinvointipalvelut. 

• Luonto, maaseutuympäristö ja eläimet ovat oleellinen osa 
kaikkea toimintaamme.



Alpakat

• Villitarhassa asustaa 
kuuden alpakan lauma, 
jossa on viisi emää ja 
yksi ruuna. Seitsemäs 
alpakka - musta ori 
Villitarhan Valmu - elää 
Malenan maatilalla 
Liljendalissa.



Linnut
• Villitarhassa on kanoja, viiriäisiä ja naurukyyhkyjä



Koirat

• Villitarhan koirat osallistuvat eläinavusteiseen toimintaan.
•



Eläinavusteinen toiminta
• Virkistysvierailuja 

ja toiminnallista 
kuntoutusta 
erityisryhmille 



Kanat kesälomalla 

• Villitarha vuokraa kanoja kuntoutuskäyttöön esimerkiksi 
mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuntoloihin. 
Talveksi kanat muuttavat takaisin Villitarhaan tuttuun 
parveen. 



Kurssit

• Kehräystä
• Lankojen värjäystä luonnonmateriaaleilla
• Koivurisukursseja
• Antigymnastique-kurssit joka toinen kuukausi
• Mielipaikka-ryhmät
• Villivihanneskurssit
• Jäljestyskurssit
• Metsämieliretket



Vuokrataan Villitarhan vintti (noin 25 m2 ) sekä idyllinen pihasauna. Sopii 
mainiosti pienten ryhmien kursseihin, koulutuksiin ja kokouksiin.



Vuokrataan Villitarhan vintti (noin 25 m2 ) sekä idyllinen pihasauna. Sopii 
mainiosti pienten ryhmien kursseihin, koulutuksiin ja kokouksiin.



Yhteistyöllä tietoa ja taitoa

• Villitarhalla on yhteistyökumppaneinaan monen eri alan 
ammattilaisia. Yhdessä järjestämme kursseja, koulutuksia, 
kuntouttavaa toimintaa ja työhyvinvointipäiviä. 



Tmi Päivi Purovesi

• Villipuro –
psykoterapiaa ja 
toimintaa koko 
perheelle

• Mielipaikka-ryhmät 

• Metsämieliretket



www.arinna.fi

Villitarhan voima -
työhyvinvointipäivät

MERKITYKSELLISTEN ASIOIDEN

tekeminen on harvoin helppoa
Kannustajaksi, Riitta Niskanen, 040 7463516

Työnohjaus, työhyvinvoinnin vahvistaminen



Koirahieroja Tiina Korhonen
• Norjassa opiskellut 

diplomikoirahieroja Tiina 
Korhonen ottaa noin 
kerran kuussa vastaan 
koira-asiakkaita 
Villitarhassa. Tiinalta voi 
varata ajan täältä: 
www.haukuntoklubi.fi.



Toimintaterapeutti Eerika Korhonen

• www.oivallusvaara.fi

• Eläinten ja luonnon eheyttävät vaikutukset ja niiden 
hyödyntäminen ovat osa työni ydintä. Toimintaterapia 
eläinten kanssa, ekopsykologia ja green-care ajattelu 
(GC) sopivat ajattelutapaani siitä, että "mekin olemme 
vain osa luontoa". Opinnäytetyöni Eläimen roolit 
toimintaterapiassa on luettavissa Ammattikorkeakoulun 
julkaisuarkistossa, osoitteessa Theseus.fi.

http://www.theseus.fi/handle/10024/66020


Sanski Matikainen
• Sanski Matikaisella on 

takanaan pitkä ura käsityön 
ammattilaisena. Hänen 
erikoisalojaan ovat langan 
kehrääminen 
erikoiskuiduista ja lankojen 
värjääminen 
luonnonväreillä. 

• Villitarhassa hän pitää 
värjäys- ja kehräyskursseja

• www.rukkijarautapata.com



Katriina Mähönen, Villitarha
• Suomentaja (erikoisalat: 

lääketiede, psykologia, erilaiset 
terapiat, hyvinvointiala, eläinten 
käyttäytyminen) ja 
eläintietokirjojen kustantaja 
(Sanasilta Oy)  

• Eläinavusteinen valmentaja
• Koirien koulutusohjaaja ja 

ongelmakoirakouluttaja
• Pitkä kokemus vapaaehtoisesta 

nuorisotyöstä sekä 
kaverikoiratoiminnasta 
kehitysvammaisten parissa



Luo hyvää! –yritysryhmähankkeen avulla 
lisäkoulutusta:

• Metsämieliohjaaja
• Aistiohjaaja
• Luontolähtöinen 
sosiaalisten 
taitojen ohjaaja

• EASEL-ohjaaja
• EASEL-
työnohjaaja



Palautetta:

• ”Ihanaa päästä sinne taas rauhoittumaan”



”Vasta, kun mietimme yhdessä, mitkä asiat tekevät 
kanat onnellisiksi, ajattelin ensimmäistä kertaa, mitä 
minä tarvitsen ollakseni onnellinen”



”Kun se katsoo silmiin, se menee 
suoraan sydämeen”



Yhteystiedot: 
Enebackantie 16
07945 Kuggom
p. 050 584 6146
posti@villitarha.fi
www.facebook.com/villitarha



Kiitos!
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