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• Luontoympäristöä käytetään hoidon, asumisen ja 
kuntoutuksen tukena.

• Luontoon liittyvä harrastustoiminta pyritään tuomaan 
vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden ulottuville.

• Tavoitteena on parantaa osallistujien hyvinvointia ja samalla 
kehittää Suomeen soveltuvia Green Care -menetelmiä 
erilaisille kohderyhmille.

• Green Care –toiminnan levittäminen ja juurruttaminen:

VIHREÄ VERÄJÄ –hanke (2011)

• Vapaaehtoisten valmentaminen GC-toimintaan.
• SOTE-järjestöjen työntekijöiden kouluttaminen GC- toimintaan.
• GC-toiminnan aloittamisen tukeminen.
• Elvyttävien ympäristöjen suunnittelu ja rakentaminen yhdessä

asiakkaiden kanssa.
• RAY rahoittaa.



Vapaaehtoisten valmennus 
GC-toimintaan

• Luonto on oleellinen osa hyvinvointia, joten se on
merkittävä hyödynnettävä resurssi
vapaaehtoistoiminnassa.

• Hyvinvoinnin edistämistä luontolähtöisen toiminnan kautta.

• Luontolähtöistä toimintaa toteuttaa koulutetun henkilökunnan 
sijaan vapaaehtoiset.

• Vapaaehtoisia on koulutettu luontolähtöiseen toimintaan jo 
mm. Keuruulla, Ruovedellä, Turussa ja Helsingissä hyvin tuloksin.

• Tarkoituksena on edistää ikääntyneiden elämänlaatua antamalla halukkaille 
mahdollisuus jatkaa aikaisemmin itselle merkityksellistä luontosuhdetta ja 
luontolähtöistä toimintaa vapaaehtoisten avustamana.

• Toiminta on suunnitelmallista ja se avulla tuotetaan onnistumisen kokemuksia, 
osallisuutta ja aktivoidaan ikääntyneen omaa toimintakykyä.



• Vapaaehtoiset tulevat yhteistyökumppaneiden kautta.
• Mukaan ohjautuu vapaaehtoisia, joille itselleenkin 

luonto on tärkeä osa elämää ja siten 
vapaaehtoistoimintakin luonnon parissa on mielekästä.

• Koulutuskertojen määrä, sisältö ja toteutustapa 
vaihtelevat.

• Koulutuspäivät koostuivat:
• Teoriaosuudesta,
• käytännön harjoitteista sekä
• oman toiminnan vuosikellon suunnittelusta.

Vapaaehtoisille järjestettävä koulutus 
luontolähtöiseen toimintaan



Luontolähtöisyys vapaaehtoistoiminnassa?

• Luontolähtöinen -toiminta tarjoaa vapaaehtoisille uusia 
mahdollisuuksia
• Keskustelupainotteisen vapaaehtoistoiminnan rinnalle

toiminnallisia mahdollisuuksia.
• Toiminnallisuuden kautta voidaan tavoittaa uusia

vapaaehtoisryhmiä.
• Mukaan ohjautuu vapaaehtoisia, joille itselleenkin

luonto on tärkeä osa elämää.

• Green Care –toiminta tarjoaa uudenlaista,
hyvinvointia vahvistavaa luontoavusteista
toimintaa eri ikäryhmille.

• Toiminnassa annetaan halukkaille ikääntyneille
mahdollisuus jatkaa aikaisemmin itselle
merkityksellistä luontosuhdetta ja 
luontolähtöistä toimintaa vapaaehtoisten
avustamana.



Ikääntyneiden luontotoiminnan vuosikello

• Suunnattu ideamateriaaliksi ohjaajille.
• Koostuu toimintaohjeista (52kpl), joita voidaan toteuttaa 

erilaisten kohderyhmien kanssa.
• Toimintaohjeet pitävät sisällään puutarhaan, eläimiin, 

luontoon ja kädentaitoihin liittyviä aktiviteetteja.
• Huomioi jokaisen vuodenajan.

• Erityisesti ikääntyneille vuodenaikojen 
esiintuominen ja niiden seuraaminen on tärkeää: 
pitää ajassa kiinni.

• Materiaalien saatavuus huomioitu.
• Ohjeissa tuotu esille myös osallistujilta tarvittavat 

erityisvaatimukset, vaikeusaste, toiminnan arvioitu kesto 
ja kustannusten suuruusluokka.

• Sisältää myös kappaleen ikääntyneiden 
ohjaustilanteiden järjestämisestä.



• Opinnäytetyön/oppaan tarkoituksena oli kerätä ja koota
selkeä ja kattava opas hoivakodeille,
jotka harkitsevat kesäeläinten hankintaa.
• Oppaassa on tuotu esille mm. kesäeläinten hankinnan

suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä asioita sekä
eläinten hyvinvointiin vaikuttavia seikkoja.

• Lisäksi opinnäytetyössä oli tutkimuksellinen osuus, jossa selvitettiin eri hoivayksiköiden kokemuksia 
kesäeläimistä.

KESÄELÄIMET HOIVATYÖN TUKENA –
Opas kesäeläinten hankintaan

• Hyötyjä niin asiakkaille kuin hoitajillekin:
• Positiivisia tuntemuksia ja vaikutuksia: muistoja, elämyksiä, iloa, huumoria, virikkeitä, mielihyvää, 

lohtua ja tyyneyttä. Kodinomaisuuden tuojia, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä. Koettu mukavaksi 
ulkoiluhetkien kohteeksi. Vuorovaikutus ja luottamus (päihdehuollossa) koetaan helpottuneen eläinten 
myötä. Ryhtiä päivään. Vastuun saaminen ja ottaminen. Eläinten kiintymys. Eläinten läsnäolo helpottaa 
tunteiden näyttämistä.

• Myönteisiä vaikutuksia, iloa, piristystä ja vaihtelua työhön sekä eläinrakkauden tuomaa 
yhteenkuuluvuuden tunnetta.



Erityisryhmien vesistöohjaaja
- iktyocare

• Kalastustoiminnalla samoja vaikutuksia ihmisiin kuin muullakin luontotoiminnalla.

• Erityisryhmien vesistöohjaaja on vesistöjä ja kalastusta tunteva ammattilainen, joka osaa 
laatia pieniä ja suuria vesistötapahtumia.
• Tuntee pyynnin kohteena olevat kalalajit sekä vesiympäristön ja kalavesien hoidon 

perusmenetelmät. Tuntee kohteensa ja että ne soveltuvat erityisryhmille. 
• Osaa erilaisten apuvälineiden käytön ja kehittämisen, jotta asiakas pystyy tekemään 

mahdollisimman paljon itse. 
• Kommunikoi asiallisesti ja ymmärrettävästi opastustilanteessa niin kotimaisille kuin 

ulkomaisillekin asiakkaille.
• Käsittelee saaliskalat, valmistaa kala- ja muita ruokia kenttäoloissa ja toimii hygieenisesti.
• Vastaa retken aikana asiakkaiden viihtyvyydestä ja

turvallisuudesta.
• Hallitsee ison tilaisuuden tapahtumajohtajuuden.

Iktyocare:sta puhutaan silloin, kun 
tarkoitetaan kalastuksen ja luonnon 
avulla toteutettavaa terapeuttista 
työskentelyä.



KIITOS!

www.vihreaveraja.fi

www.bigfish.fi 


