
Green Care perusteet moduuli 2 
Leena Löf/LuontoLeena

LUONTOSUHDE
luontoelementit

toimintaympäristöt



LUONTOSUHDE
Luontoelementit, toimintaympäristöt

Moduulin 2 tavoitteet

• Luontosuhdekäsitteen ymmärtäminen ja sen muodostumiseen vaikuttavien 
osatekijöiden tunnistaminen. 

• Oman luontosuhteen määritteleminen ja erilaisten luontosuhteiden 
kunnioittaminen ja ymmärtäminen sekä luontolähtöisten harjoitteiden kokeilut ja 
soveltaminen käytännössä. 

• Toimintamuodot ja erilaisten toimintaympäristöjen käyttöön liittyvien tekijöiden 
(laatu, mekanismit, vaikutukset) ymmärtäminen Green Care -palveluissa. 

• Mitä lisäarvoa luontolähtöisyys tuo ammatilliseen soveltamiseen: 
luonto osana ammatti-identiteettiä. 



LUONTOSUHDE

Taustaa luontosuhteelle ja luontoyhteyden kokemiselle.

Luontosuhdetta selittäviä teorioita
*psykoevolutiivinen teoria
*ihminen on osa luontoa –teoria
*yksilö/kulttuuri -teoria

Tutkimustaustaa 1970 –luvulta (Kaplan Rachel & Kaplan Stephen)

Löysivät luontokokemuksen elementeiksi lumoutumisen, arkipäivästä irtautumisen, paikan 
ulottuvuuden ja yhteensopivuuden.

• Ekopsykologinen lähestyminen, ekopsykologi Thedore Roszak 1990-luvulla. Ekopsykologia lähtee 
ajatuksesta että ihminen on osa luontoa.

• Eko- ja ympäristöpsykologi Kirsi Salonen on kehittänyt 2010 –luvulla käsitteen luontokokemusta 
määrittävälle psyykkiselle tilalle: myönteinen olemisen kokemus.
Salosen mukaan tämä sisältää elementit turvallisuus, jatkuvuus, kokemuksellisuus ja hyväksyntä. 
Lisäksi Salonen kytkee kokemukseen tiedostavan läsnäolon käsitteen, johon sisältyy myönteisyys ja 
hyväksyminen.



LUONTOSUHDE/ammatti-identiteetti

Eko- ja ympäristöpsykologi Kirsi Salosen näkemyksiä luontosuhteeseen ja ohjaajan rooliin.

Kontaktin 
muodostuminen Hyväksyvä läsnäolo Sosiaalinen tuki



LUONTOSUHDE/ammatti-identiteetti

• Keskeistä on mahdollistaa asiakasta osallistumaan hänelle merkitykselliseen  
toimintaan luontoympäristössä, niin että asiakkaan omaa luontosuhdetta tuetaan, 
huomioidaan esim. kielteiset luontokokemukset ja fobiat >metsäpelkoista ei viedä 
synkkään metsään, eikä vesipelkoista esim. melomaan.

• Ohjaajalla pitää olla empatia- ja eläytymiskykyä sekä asiakkaan tilanteen 
ymmärrystä.

• Kykyä tasa-arvoiseen dialogiin, kannustava asenne. Jatkuva reflektointi asiakkaan 
kanssa sekä kannustus asiakasta reflektoimaan omaa edistymistänsä tavoitteita 
kohti.

• Aitoa läsnäoloa, kunnioitusta ja erilaisten tunteiden hyväksymistä.
• Ohjaaja luo terveyttä ja hyvinvointivaikutuksia tukevan ilmapiirin ja tuo esille 

asiakkaiden vahvuuksia.



LUONTOSUHDE/ammatti-identiteetti

Luontosuhteen vahvistaminen luontoyhteys –työskentelyn kautta (Riitta Wahlström ja Mervi Juusola, 
Vihreä hoiva ja kasvatus. 2017)
* Keskitytään itsetuntemuksen ja luontoherkkyyden vahvistamiseen.

* Fokus on luontoyhteyden löytämisessä ja vahvistamisessa, jota kautta saadaan uusia oivalluksia ja 
kokemuksia.

* Annetaan luonnon opettaa ja hoitaa, vahvistetaan löytämään luonnosta kumppani ja ystävä, ystävä joka 
antaa ja tarvitsee tukea.

* Luonnonelementit, esim. puut, kasvit, kivet jne. saavat uusia merkityksiä ja tuottavat uutta symboliikkaa. 
Vanhasta puusta saattaa tulla voimapuu, kivestä ystävyyden kivi. 
* Työskentelyssä hyödynnetään kaikkia aisteja. Huomioi erityisesti tuoksut ja muodot, mikäli asiakkaalla on 
vähäisiä kognitiivisia kykyjä tai sanallisia taitoja. 
* Anna asiakkaalle kokemusrauha.



LUONTOSUHDE/toimintaympäristöt

Toimintaympäristön komponentit 
• Fyysinen ympäristö 
• Sosiaalinen ympäristö 

• Kulttuurinen ympäristö 

• Institutionaalinen ympäristö



LUONTOSUHDE/toimintaympäristöt
Fyysinen ympäristö
• Konkreettiset havaittavissa olevat objektit • Elollisia - elottomia • Ihmisen rakentamia –
luonnon elementtejä • Objekteilla on muoto, koko, väri • Objekti voi pitää ääntä ja/tai 
tuoksua. 
Sosiaalinen ympäristö 
• Muut ihmiset, toiminta, käyttäytyminen sekä kommunikointi 
• Sosiaaliset vihjeet: muilta ihmisiltä tulevat vihjeet siitä miten ympäristössä tulee 
toimia/käyttäytyä • Millaisia rooliodotuksia, millaisia sääntöjä
Kulttuurinen ympäristö 
• Alakulttuurit; uskontoryhmät, sosioekonomiset ryhmät, ikäryhmät
• Monimutkainen määritellä> uskomusten, tabujen, asenteiden ja arvojen tärkeyttä voi olla 
vaikeampi ymmärtää • Pitää sisällään käsitteiden, odotusten ja symbolien merkityksiä, jotka 
vaikuttavat ihmisten toimintaan 

Institutionaalinen ympäristö
Esim. lainsäädäntö, suositukset, eettiset ohjeet



LUONTOSUHDE/toimintaympäristöt ja tarjoumat
Sosiaalinen ympäristö mahdollistaa yksilölle mm.
• Vaikuttamisen ja osallisuuden kokemuksia 

• Antaa fyysisen ja emotionaalisen tuen, palkitsee

• Luo tarjoumia, ”täkyjä”, toimintamahdollisuuksia ympäristössä

Luontoympäristön sosiaalisia tarjoumia

• Metsät, puutarhat, maatilat antavat runsaasti sosiaalisia tarjoumia, jotka edistävät vuorovaikutusta 

• Metsä tarjoaa innostavia paikkoja yhteisleikeille tai luontokokemuksen jakamiselle yhdessä

• Eläin voi toimia tarjoumana yhteiselle hoitokokemukselle

• Vene rannassa voi olla tarjoumana souturetkelle yhdessä

Ohjaajana voit edesauttaa tarjoumien ”löytämistä”!



LUONTOSUHDE/toimintaympäristöt/saavutettavuus

Saavutettavuus asiakkaan näkökulmasta

esteettömyys

käytettävyys

Mahdollisuus 
osallistua  
haluttuun 
toimintaan

Fyysinen, 
informaation 
käsittelyn-, 
sosiaalisten 

toimintojen  -ja 
palveluiden 

esteettömyys

Mahdollisuus 
toimia 

itsenäisesti  
sairaudesta tai 

vammasta 
huolimatta

Normit, ohjeet, 
lait, esteetön 

rakentaminen, 
kulkuväylät, 
valaistus ym

Asiakkaan 
kokemus 

selviytymisestä
Asiakkaan 

tyytyväisyys

Asiakkaan 
hyvinvoinnin 

kokemus

Henkilökohtaisten 
tavoitteiden 

saavuttaminen



Luontosuhde/toimintaympäristöt

ESIMERKKEJÄ YMPÄRISTÖISTÄ, JOITA VOIDAAN KÄYTTÄÄ GC-TOIMINNASSA
Osa toimii rakennetussa ympäristössä ja osa luontoympäristössä

• maatilaympäristöt

• metsät

• vesialueet

• puutarhat

• kaupunkiluonto

• talliympäristöt 

• vankilat

• sairaalat

• hoitokodit ja perhekodit, koulut, päiväkodit ja kotihoito 

• mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksiköt 

• kehitysvammaisten asuin- ja työyhteisöt 
• kuntoutuslaitokset 

• palvelutalot



Luontosuhde/toimintaympäristöt

Eläinavusteiset menetelmät 

Eläinavusteinen toiminta on eläinten kanssa toteutettavaa toimintaa, jolla on ennalta ehkäisevä 
tai toimintakykyä parantava vaikutus. 

Eläinavusteisuuden määritelmiä ovat eläinavusteinen terapia, esim. ratsastusterapia,  
eläinavusteinen toiminta, esim. sosiaalipedagoginen hevostoiminta, kaverikoiratoiminta tai 

eläinavusteinen kasvatus, esim. lukukoiratoiminta. 



Luontosuhde/toimintaympäristöt

Maatila-avusteiset menetelmät 
Maatilaympäristön parissa tapahtuva toiminnallisuus ja osallisuuden kokemukset ovat monille 

asiakasryhmille soveltuvia. 

Mielenterveys- ja sosiaalisessa kuntoutuksessa keskeistä ovat maatilan arkiset rutiinit ja luontoympäristön 
rauhoittava vaikutus, jotka edistävät asiakkaiden elämänhallinnan tunnetta. 

Luonnon kiertokulun näkeminen auttavat kuntoutujia ymmärtämään elämän vaiheittaisuutta. 

Asiakkaiden nähdessä työnsä tuloksia ja saadessaan onnistumisen kokemuksia heidän itseluottamuksensa 
vahvistuu. 



Luontosuhde/toimintaympäristöt

Luontoavusteiset menetelmät  

Esimerkiksi, ekopsykologisia harjoituksia> luontolähtöisiä harjoituksia, joilla edistetään ongelmanratkaisua, 
voimavarakeskeisyyttä ja rentoutumista, esim. mielipaikkaharjoitus

Erämaaterapia, erämaaluonnossa tapahtuvaa toimintaa, jonka painotus on kokemuksellisuudessa. 

Seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka ovat sekä yksin että ryhmässä tapahtuvaa toimintaa. 

Tavoitteellinen luontoliikunta on luontoympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista ja terveyttä edistävää 
liikuntaa.  



Luontosuhde/toimintaympäristöt

Puutarha-avusteiset menetelmät  
Viherympäristöjä käytetään hoitotyön tukena sekä aktiivisesti toimimalla tai vain viherympäristöissä oleilemalla. 

Pelkkä oleilu puutarhaympäristöissä vähentää stressikokemuksia, ja tuottaa positiivisia emootioita. Monien 
hoitopaikkojen pihoja on rakennettu tietoisesti tähän tarkoitukseen. Terapeuttiset pihat tarjoavat myös 

mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen ja motoristen taitojen vahvistamiseen. 

Aktiivinen puutarhanhoito vahvistaa omia voimavaroja, ja voi olla osa virkistystoimintaa tai kuntoutusta. Vanhojen 
positiivisten muistojen elpyminen ja laitosolosuhteissa tervetullut normaaliuden tunne liittyy usein kasvien kanssa 

toimimiseen. 

Terapeuttisella puutarhanhoidolla on pitkät perinteet muun muassa psykiatrisessa hoidossa sekä ikääntyneiden 
parissa. 



Luontosuhde/toimintaympäristöt

Kun luontoon meneminen ei onnistu, voi luonnon viedä 
myös sisälle eri luonnonmateriaalien avulla. Esim. 
kasvien, käpyjen, kaarnanpalasten tai sammaleen 
käsittely tuottavat monimuotoisia aistielämyksiä.

Vinkkejä luonnon viemiseen sisälle saat esim. Vihreän 
veräjän sivuilta www.vihreaveraja.fi

tai Vahvikkeen sivuilta www.vahvike.fi. Vahvike on 
avoin, maksuton ja pysyvä aineistopankki iäkkäiden 

ihmisten ryhmä- ja viriketoiminnan tukemiseen.
Perehdy myös eri vuodenaikojen metsäkävelyihin sisällä. 

www.mielenterveysseura.fi



Tuleva, julkaisematon laatutyökirja: Kuva 10. Green Care -toiminnan kaikkien kolmen peruselementin (luontoperustaisuus, kokemuksellisuus, osallisuus) 
käytön suunnittelussa tulisi ilmetä, miten kolme perusedellytystä (tavoitteellisuus, ammatillisuus, vastuullisuus) toteutuvat. 



Luontosuhde/luontoperustaisuus/edellytykset

Green Care -perusedellytykset/Tavoitteellisuus
1. Luontoperustaisuutta käytetään tietoisesti asiakkaiden hyvinvointitavoitteiden edistämiseen.

2. Ohjaaja käyttää luontoperustaisia toimintatapoja hyvinvointivaikutusten edistämisen ja vahvistamisen tukena.

3. Ohjaaja mahdollistaa asiakkaalle luontoperustaisen osallisuutta vahvistavan kokemuksen. 

Green Care -perusedellytykset/Ammatillisuus/Osaaminen
1. Ohjaaja osaa luoda edellytykset luonnon hyvinvointivaikutusten syntymiselle erilaisin luontoperustaisin 

toimintatavoin asiakastavoitteisiin perustuen.

2. Ohjaaja osaa arvioida miten ja millaista luontoperustaisuutta käyttäen asiakkaan tai asiakasryhmän 
hyvinvointitavoitteiden saavuttamista voidaan edistää. 

Green Care -perusedellytykset/Vastuullisuus
1. Palveluntuottaja ja ohjaaja turvaavat ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin sekä luonnonvarojen kohtuukäytön; 

ekologiset ja eettiset hankinnat; jätteiden lajittelun ja kierrätyksen; kuljetusten optimoinnin ja vähäpäästöiset 
liikkumistavat; sekä muut ympäristövastuulliset toimintatavat palveluun liittyen.



LUONTOSUHDE/osallisuuden ja kokemuksellisuuden ilmeneminen Green Care –toiminnan 
perusedellytyksissä

• Osallisuuden käsite
Osallistuminen esim. ryhmätoimintaan on väylä osallisuuden kokemukselle.

• Osallisuuteen liittyy arvostetuksi tuleminen, tasavertaisuus sekä luottamus ja mahdollisuus 
vaikuttaa omassa yhteisössä.

• Osallisuuden kokemus voi liittyä myös vuorovaikutukseen eläimien kanssa tai johonkin 
paikkaan tai luontoympäristöön



LUONTOSUHDE/osallisuuden ja kokemuksellisuuden ilmeneminen perusedellytyksissä

Ohjaaja ja palveluntuottaja osallisuuden tukemisessa

Huomioi osallistuja yksilöllisenä persoonana

• Osallistujan kohtaaminen ainutlaatuisena yksilönä osoitetaan teoilla. 

• Luontotoiminnan suunnittelussa keskeistä on osallistujan vahvuuksien ja voimavarojen 
sekä hänelle merkityksellisten asioiden huomioon ottaminen. 

• Myös ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa jokainen osallistuja on yksilö eikä halua tulla 
leimatuksi jonkun palvelua tai tukea saavan ryhmän edustajaksi. 

• Ohjaajan tehtävänä on mahdollistaa, että osallistuja tulee kuulluksi ja nähdyksi. 



LUONTOSUHDE/osallisuuden ja kokemuksellisuuden ilmeneminen perusedellytyksissä

Ohjaaja ja palveluntuottaja osallisuuden tukemisessa

• Yhteinen toiminta luontoympäristössä voi lisätä luottamusta ja tasa-arvon kokemuksia 
luontotoimintaan osallistujan ja ohjaajan välillä. Ohjaaja oppii tuntemaan osallistujaa ja 
hänen tapaansa nähdä oma elämänsä, kun toiminnan lomassa keskustellaan. 

• Osallisuutta voidaan vahvistaa, kun ryhmän jäsenet voivat antaa panoksensa 
luontotoiminnan kehittämiseen. Se voi toteutua esimerkiksi niin, että kaikki osallistujat 
arvioivat yhdessä luontotoimintaan liittyviä toimivia ja ei-toimivia asioita ja laativat 
parantamistoimenpiteistä toimintasuunnitelman. 



LUONTOSUHDE/osaaminen/asiakaslähtöisyys

Asiakaslähtöisyys ja eri orientaatiot ohjauksessa 

• Ikäryhmäperusteinen orientaatio/huomioitavat asiat 
• Lapset > kehitystaso, temperamentti, lapselle luontaiset tavat toimia (leikki, liikkuminen, 

luova ilmaisu, kieli on läsnä kaikessa), vireystason nopeat vaihtelut, turvallisuus  

• Nuoret > murrosiän vaihe, rajat, kynnys heittäytyä toimintaan voi olla korkea, minäkuva ja 
maailmankuva muuttuvat, vertaisryhmän merkitys

• Aikuiset> elämänkatsomus, elämänhistoria ja kokemukset, läheisverkosto, motivaatio, 
jaksaminen  

• Ikääntyneet> mahdolliset liikunnan rajoitukset sekä toimintakyky, aistirajoitteet, 
elämänhistoria ja kokemukset



LUONTOSUHDE/osaaminen/asiakaslähtöisyys

erityispiirteiden orientaatio 

• erilaiset vammaisryhmät, muistisairaat, etniset taustat, kuntoutujat: psyykkisen, fyysisen 
tai sosiaalisen kuntoutuksen tarvitsijat

ilmiöpohjainen orientaatio

• ammatillinen kuntoutustarve, pitkäaikaistyöttömyys, päihde- tai mielenterveysongelma, 
sosiaalinen syrjäytyminen

Asiakaslähtöisyyden ydinkohdat
Asiakasorientaation huomioiminen 

Asiakkaiden tavoitteiden huomioiminen
Asiakkaalle sopivat toimintatavat

Kokemuksellisuuden mahdollistaminen ja 
tukeminen

Osallisuuden mahdollistaminen ja tukeminen



Yhteenveto osallisuuden ja kokemuksellisuuden ilmenemisestä Green Care –toiminnan 
perusedellytyksissä

Osallisuuden tunnetta 
tavoitellaan tietoisesti, 

kokemuksellisuutta 
käytetään tietoisesti

Ohjaaja valitsee 
toimintatavan, joka 

tukee asiakkaan 
yksilöllisiä tarpeita 

Ohjaaja tukee asiakasta koko 
toimintaprosessin ajan sekä 

auttaa asiakasta reflektoimaan 
(mietiskelemään, käsittelemään) 

kokemuksia ja arvioimaan 
hyvinvointitavoitteiden 

saavuttamista



Luontosuhde/peruselementit ja edellytykset/vastuullisuus

Green Care -perusedellytykset/Vastuullisuus

Palveluntuottajan ympäristövastuullinen toimintatapa
Palveluntuottajan vastuu turvallisuudesta

Palveluntuottaja edistää asiakkaan osallisuutta ja tasavertaisuutta

Tutustu tarkemmin> Green Care Finlandin eettiset ohjeet: http://www.gcfinland.fi. 

Luonnon ympäristö ja 
kulttuuriympäristö

Sosiaalinen 
toimintaympäristö

Taloudellinen 
toimintaympäristö



Luontosuhde
Green Care -perusedellytykset/Vastuullisuus/Ympäristövastuullisuus

Eläinavusteisuus

Vastuu eläinten hoidosta ja hyvinvoinnista, eläinsuojelulainsäädännön noudattaminen, riittävä osaaminen, 
eläimen sopivuus asiakastyöhön, asiakkaiden allergiat, pelot yms huomioitu,  asiakkailla oikeanlaiset 

suojavarusteet, varasuunnitelma yllättäviä tilanteita varten 

Luontoavusteisuus

Noudatetaan jokamiehenoikeuksia, toiminnassa on asiakkaiden määrään ja tarpeisiin nähden riittävästi 
ohjaavaa henkilökuntaa, ohjaajilla on luontolähtöisen toiminnan tuntemusta ja asiakkaiden kohtaamisen 

taitoja, huomioidaan mahdolliset rajoitteet toimintaan osallistumiselle, huomioidaan olosuhteet, huomioidaan 
turvallisuustekijät, asiakkailla oikeanlaiset, säänmukaiset varusteet

Maatila-avusteisuus

Ohjauksesta vastaavilla henkilöillä on riittävät tiedot asiakkaiden tarpeista ja maatilatoiminnan erityispiirteistä,  
ympäristö tarvittaessa esteetön, vaaralliset aineet, tarvikkeet ja työkalut säilytetään riskiryhmien 

ulottumattomissa, huomioidaan vaaralliset paikat (korkeuserot, putoamisvaarat ym.), asiakasryhmien sopiva 
koko sopiva suhteessa henkilökunnan määrään, huolehditaan suojavarustuksesta

Puutarha-avusteisuus

Toiminnassa ei käytetä myrkyllisiä kasveja, ohjaajalla riittävä osaaminen kasvien myrkyllisyydestä ja 
allergisoivuudesta, asiakkaiden allergiat huomioitu (kasvit, hyönteiset ym.), asiakkaille oikeanlaiset 

suojavarusteet



Luennossa käytettyjä lähteitä

Eläinten lajinmukaiset käyttäytymistarpeet. Eläinten hyvinvointikeskus. 2016. Kauppinen, T. & Raussi, S. 13.10.2016

Green Care työkirja 2014

Järvikoski, A. 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:43.

Kaplan, R. & Kaplan, S. 1989. The experience of nature. Cambidge university press.

Luento Green Care korkea-asteen koulutuskokonaisuus. Green Care -peruselementit ja -edellytykset 18.8.2016. SAMK.

Luento Green Care korkea-asteen koulutuskokonaisuus. Voimavarakeskeinen ohjaus ja valmennus. Heidi Kihlström-Lehtonen.23.4.2017.JAMK.

Luento Green Care korkea-asteen koulutuskokonaisuus. Green Care toimintaympäristöt. Heidi Kihlström-Lehtonen.7.6.2016.JAMK.

Luento Green Care korkea-asteen koulutuskokonaisuus Kirsi Salonen 7.11.2016 , Psykologipalvelut Hyvän MielenTila

Opas yksilökeskeiseen luontotoiminnan suunnitteluun. Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen -teemajulkaisu 2/3. Sarja C. Oppimateriaalit 1/2017 Lapin 
ammattikorkeakoulu.

Salonen, K. Mieli ja maisemat. Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma.2005.

Salonen, K. Mielen luonto. Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma. 2010. 

Sempik J., Hine R. & Wilcox D. (ed.) Green Care: A Conceptual Framework. A report of the Working Group on the Health Benefits of Green Care. COST 866, Green 
care in Agriculture. 2010. Loughborough University, UK. 

Soini, K. Vehmasto, E. 2014. Kohti Suomalaista Green Care -toimintatapaa.

Suomalainen Green Care – LuontoHoivan LuontoVoiman laatutyökirja 2018 vedos 1 (julkaisematon)

Vehmasto E. (toim.) Green Care toimintatavan suuntaviivat Suomessa. 2014. MTT Kasvu 20.

Wahlström, R. & Juusola, M. Vihreä hoiva ja kasvatus. 2017.

http://www.gcfinland.fi


	Green Care perusteet moduuli 2 ��Leena Löf/LuontoLeena
	�LUONTOSUHDE�Luontoelementit, toimintaympäristöt�
	LUONTOSUHDE
	LUONTOSUHDE/ammatti-identiteetti
	LUONTOSUHDE/ammatti-identiteetti
	LUONTOSUHDE/ammatti-identiteetti
	LUONTOSUHDE/toimintaympäristöt
	LUONTOSUHDE/toimintaympäristöt
	LUONTOSUHDE/toimintaympäristöt ja tarjoumat
	   LUONTOSUHDE/toimintaympäristöt/saavutettavuus
	Luontosuhde/toimintaympäristöt
	Luontosuhde/toimintaympäristöt
	Luontosuhde/toimintaympäristöt
	Luontosuhde/toimintaympäristöt
	Luontosuhde/toimintaympäristöt
	Luontosuhde/toimintaympäristöt
	Tuleva, julkaisematon laatutyökirja: Kuva 10. Green Care -toiminnan kaikkien kolmen peruselementin (luontoperustaisuus, kokemuksellisuus, osallisuus) käytön suunnittelussa tulisi ilmetä, miten kolme perusedellytystä (tavoitteellisuus, ammatillisuus, vastuullisuus) toteutuvat. 
	Luontosuhde/luontoperustaisuus/edellytykset�
	LUONTOSUHDE/osallisuuden ja kokemuksellisuuden ilmeneminen Green Care –toiminnan perusedellytyksissä
	LUONTOSUHDE/osallisuuden ja kokemuksellisuuden ilmeneminen perusedellytyksissä
	LUONTOSUHDE/osallisuuden ja kokemuksellisuuden ilmeneminen perusedellytyksissä
	LUONTOSUHDE/osaaminen/asiakaslähtöisyys
	LUONTOSUHDE/osaaminen/asiakaslähtöisyys
	Yhteenveto osallisuuden ja kokemuksellisuuden ilmenemisestä Green Care –toiminnan perusedellytyksissä
	Luontosuhde/peruselementit ja edellytykset/vastuullisuus
	Luontosuhde
	Luennossa käytettyjä lähteitä

