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Green Care- hoiva

Green Care hoivahankkeen
tavoitteena on löytää
maaseudulle
kumppanuusmallin avulla
uusia
yhteistyömahdollisuuksia ja -
ympäristöjä Green Care -
hoivapalveluiden
tuottamiseen.
Kumppanuusmallissa
yhteistyökumppaneina
toimivat maaseutuyrittäjät ja
sote-palveluiden tuottajat,
jotka yhdessä pystyvät
toteuttamaan laadukkaan
Green Care -hoivapalvelun.
Hankkeessa toteutetaan 15
toimintaympäristössä
palvelutestauksia, joiden
avulla kumppanuusmallia
kehitetään erilaisissa
luontoympäristöissä
(maaseutuyrityksissä) ja
erilaisten asiakasryhmien
testaamina. Lisäksi
hankkeessa innostetaan ja
valmennetaan
maaseutuyrittäjiä Green
Care -toimintaan, tehdään
kaksi opintomatkaa,
kerrotaan hankkeen
tuloksista sekä seminaarissa
että tekemällä verkkojulkaisu

Tervehdys Green Care- hoivahankkeesta!

Hankeaikaa on nyt takana kaksi vuotta ja toimia on edistetty koko
hankeajan koronapandemian saattelemana. Hanke on edennyt
kutakuinkin aikataulussa, mutta pandemia on aiheuttanut etenkin
valmennusten siirtämisiä/toteuttamista etänä. Hankkeessa on
tällä hetkellä mukana 14 maatilayritystä eri puolilta Etelä-
Pohjanmaata, joiden kanssa on toteutettu valmennuspäivien
lisäksi tilaympäristö- sekä testiasiakaskäyntejä. Hankkeessa
testattavaan ja kehiteltävään kumppanuusmalliin ollaan
parhaillaan työstämässä kumppanuusmallisopimusta yrittäjän ja
sote-toimijan väliseksi työkaluksi. 

www.etela-pohjanmaa.proagria.fi/greencarehoiva

Green Care-
hoivahanke

Kotisivut
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KUMPPANUUSMALLIN ASIAKASTESTIKÄYNNIT

Hankkeen yhtä merkittävää toimenpidettä, kumppanuusmallia
testaavia asiakastestikäyntejä on  toteutettu tähän asti
yhteensä seitsemän yrityksen kanssa. Testikäyntejä on tehty
kolme per yritys noin viikon välein, pääsääntöisesti samalla
asiakas- ja ohjaajakokoonpanolla. Kunkin käynnin jälkeen on
pidetty tiivis palautepalaveri mukana olleiden henkilöiden
kanssa (pl. asiakkaat). Palaverissa on käyty läpi käynnin
huomiot sekä testaajien kommentit ja keskusteltu seuraavan
testikäynnin sisällöstä ja tarvittavista muutoksista.

Green Care-
toiminnalla

lisää hyvinvointia
sote-alalle

seminaari 23.9.2021

VALMENNUSRYHMÄT
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Hankkeessa syksyllä 2021 järjestetty, etupäässä sote-toimijoille
suunnattu seminaari keräsi kattavasti Etelä-Pohjanmaan
toimijoita kuulolle Green Caren pariin. Seminaarissa esiteltiin
mm. hankkeessa kehiteltävää kumppanuusmallia ja mukana
olevat tilat. Lisäksi seminaarissa oli paljon asiaa eri näkökulmista
mm. palvelusetelin käytöstä Green Caressa ja toimivan Green
Care-tilan toiminnasta.  Seminaaripuhujina mm. Maarit Aho
(Green Care Finland ry), Tanja Witick (Soite), Martta Ylilauri
(Vaasan yliopisto InnoLab) sekä Keijo Viertoma (Perhekoti
Toiska).
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Valmennuksessa luomme
yleiskatsauksen Green Care –
toimintaan, toimintaympäristöihin ja
menetelmiin sekä mahdollisuuden
testata kehitettävää palvelua
asiakasryhmän kanssa.
Valmennuskokonaisuus antaa
valmiudet ottaa kumppanina vastaan
asiakkaita ohjaajiensa kanssa

Hankkeessa on tällä hetkellä 4
valmennusryhmää ja yhteensä 18
tilaa/yrittäjää.
Laajempaan valmennuspakettiin
kuuluu:
- valmennuspäivät (5 x 5 h)
- tilaympäristökäynti
- testiasiakaskäynnit (3 x 2 h)
- kotimaan opintomatka

Kevyempään valmennuspakettiin
kuuluu:
- valmennuspäivät (3 x 5 h)
- tilaympäristökäynti

Klik!

- 3 testikäyntiä noin viikon välein
samalla kokoonpanolla -

Seminaari-linkki
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 ASIAKASTESTIKÄYNNIT TILALLA
Ammatillinen Perhekoti Leppälä, Seinäjoki

Eskoosta Toimelan päiväaikaisen toiminnan 
 asiakkaat ja ohjaajat olivat testaamassa tilan
maatila-avusteista Green Care-toimintaa
kumppanuusmallin avulla toteutettuna. Seuraavaa
käyntiä odotettiin aina innolla!

Tila soveltuu maatila-avusteiseen toimintaan hyvin,
koska tilalla on työtehtäviä eläinten parissa ja
ympäristössä on paljon projekteja menossa joiden
tekemiseen asiakkaat voivat kykyjensä mukaan
osallistua.
Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys tilan väen kanssa oli
luontevaa ja yksi tärkeä asia käynteihin liittyen. Töitä
tehtiin yhdessä, leppoiseen tahtiin. Ympäristö
kannustaa tekemään itse ja rohkaisee siihen.
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 Itsensä
ylittämistä

Eläimet

Oikeita tilan
töitä

Vuorovaikutus
ja

yhteisöllisyys!

Virikkeellinen
ympäristö



IDEOITA JA ELÄMYKSIÄ GREEN CARE- TOIMINTAAN KESKI-POHJANMAALTA

OPINTOMATKA
Olitpa Green Caresta lisätuloja suunnitteleva tai muuten vain Creen Caresta

kiinnostunut - lähde hoivahankkeen opintomatkalle Keski-Pohjanmaalle
tiistaina 17.5.2022!
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Yhteystiedot:        marika.turpeinen@proagria.fi              johanna.maki-rautila@eskoo.fi
                               p. 043 825 2410                                      p. 050 474 679

Kohteet:
Kokkola klo 9-13.15
- Kvikantin Hoiva, tutustuminen tilan Green
Care- työtoimintaan/yritysesittely +
aamukahvit 
- Rödsön Poro-Pirtti, tutustuminen tilan
toimintaan/yritysesittely + lounas
(omakustanteinen)

Alaveteli klo 14-19.00
- Eläin- ja elämyspalvelut Gaia, tutustuminen
mm. tilan eläinavusteisen toiminnan
käynnistämiseen/yritysesittely + kahvit
nuotiolla 
- Emmes Retreat, tutustuminen yrityksen
toimintaan/yritysesittely ja ohjattu metsäkylpy
harjoitus + kahvi+ suolainen

Ilmoittaudu mukaan!

https://etela-pohjanmaa.proagria.fi/tapahtumat/ideoita-ja-elamyksia-green-care-toimintaan-keski-pohjanmaalta-17855

