Green Care -kentän ajankohtaiset kuulumiset
• Green Care Finland ry perustettiin 2010
• Taustalla olivat eurooppalaiset esimerkit sekä
uusi tieto luonnon hyvinvointivaikutuksista.
• Kasvun haasteena on ollut sijoittuminen
luonnonvara-alojen ja sote-kentän
välimaastoon.
• Alusta saakka mukana on ollut sote-kenttään
sijoittuvia palveluja ( Vihreä Hoiva) sekä
matkailun ja työhyvinvoinnin palveluja
(Vihreä Voima).
• GCF ry:n jäsenmäärä on nyt reilusti yli 300
• Sivuilla käy nyt yli 3000 h /kk .
• FB seuraajat kasvoivat 8/2015 1200 kävijästä
kesän 2017 2900 seuraajaan ( 2,5X kasvu !).
• Hanketoiminta on ollut vilkasta. GCF ry:llä ei
omia työntekijäresursseja.

Ajankohtaista 2017
• Uusi portaali http://www.gcfinland.fi/

avattiin vuoden 2016 lopussa ja sinne on
koottu kaikki keskeinen Green Care -tieto.
• Pitkäjänteinen laatumerkkien kehitystyö
yhteistyössä THL:n kanssa johti
laatumerkkien käyttöönottoon
alkuvuodesta 2017; 6 laatumerkkiä
myönnetty, toimiva laatulautakunta,
merkkiin liittyvää koulutustarjontaa on
pyritty varmistamaan.

• Korkeakoulutushanke käynnissä.
• Tutkimustietoa kertynyt paljon, samoin
eri tasoisia opinnäytteitä
• Vaikuttavuuden arviointia kehitetty, joskin
tällä alueella edelleen tekemistä.

Syksy 2017: Menetelmä verkostot käynnistyvät
suljettuina FB-ryhminä ja myöhemmin verkostotapaamisina.
Tarkoituksena jakaa käytännön kysymyksiä, uusia ideoita, viestiä
kehittämisen pullonkauloista ja verkostoitua muiden samanlaista työtä
tekevien kanssa:
• Maatila verkosto (Jaana Nio, Marika Idman, Hilkka Kokkonen ja Anja Yli-Viikari)
• Eläinavusteisen toiminnan verkosto yhteistyössä Anima ry:n kanssa ( Kaija
Ikäheimo, Nina Fagerström)
• Luontoavusteisuus –menetelmäverkosto; ekopsykologiset menetelmät ja
luontoympäristön/luonnon elementtien terapeuttinen käyttö ( Kirsi Salonen,
Teemu Peuraniemi)
• Tulossa:

• Kuntouttavan kalastus- ja erätoiminnan verkosto starttaa vuodenvaihteessa
( Sininauhaliitto, Vihreä veräjä, Petri Rantala, Big Fish Oy)
• Terapeuttisen puutarhatoiminnan verkosto 2018 keväällä?
• Kuntouttavan GC- työtoiminnan verkosto?

Tulevaisuuden näkymiä:
• GC- toiminnalle on ollut ominaista ruohonjuuritason yritys- ja palvelutoiminnan kasvu. Nyt
kuntien sote-yksiköiden kiinnostus kasvamassa. Kelan tutkimushankkeet Green Care – toiminnan
vaikuttavuudesta ennakoivat GC – toiminnan vahvempaa tuloa myös julkisen puolen
palveluvalikkoon ja korvausten piiriin.
• Toiminnallinen kuntoutus luontoympäristössä tulee olemaan osa hyvinvointipalveluja. Recovery
orientaatio – osallisuuden vahvistaminen. Metsiä, viheralueita ja vesistöympäristöjä käytetään
yhä tietoisemmin hyvinvoinnin vahvistamiseen (Digitalisaation vastapaino).
• Teemalliset hoivayksiköt eri kohderyhmille ( luonto ja puutarha).
• Luonto työhyvinvoinnin tukena.
• SOTE- uudistus on tuomassa sekä haasteita että mahdollisuuksia:
• Maakunnan palveluja voivat tuottaa julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. Maakunta
vastaa siitä, että palveluista muodostuu asiakkaille sujuvat kokonaisuudet ja palvelu- ja
hoitoketjut.
• Asiakkaan valinnanvapaus on jatkossa pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin käytössä
erikoistason sote -palveluissa.
• Kunnat eivät enää järjestää tai rahoita sosiaali- ja terveyspalveluja. Kuntien tehtävänä on edelleen
edistää hyvinvointia ja terveyttä (ennaltaehkäisevät palvelut).
• Maakunta vastaa siitä, että palvelut ovat yhteen sovitettuja kokonaisuuksia ja ne toteutetaan
väestön tarpeiden mukaan lähellä asiakkaita.
Yritysryhmähankkeet vastaavat osin tähän haasteeseen. Pienten yritysten yhteenliittymät tai

toimiminen alihankkijana isommalle yritykselle.

