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Vaikuttavaa hyvinvointia luontolähtöisin 
menetelmin Pohjois-Savosta

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, 
jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Mukana Pohjois-Savossa: Eterneco ja Naavataival Oy 

Suonenjoelta, Niinikoti Vesannolta, Kehvonpellon tila ja Ahvenmäen Aistipiha Leppävirralta, Koiralammen tila 
ja Lumotarha Maaningalta, Kasurilan Ratsutallin Kasvun tuki yli esteiden Siilinjärveltä, 

Perhekoti Tuomiranta Riistavedeltä sekä Ylämäen tila Kiuruvedeltä.  
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Green Care on luontoon ja maa-
seutuympäristöön liittyvää toi-
mintaa, jolla edistetään ihmisen 
hyvinvointia ja elämänlaatua. 

Green Care -sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja 
matkailualan palveluita ovat esim. sosiaali-
pedagoginen eläintoiminta, eläinavusteinen 
terapia, tavoitteellinen luontoliikunta, tera-
peuttinen puutarhanhoito, seikkailukasvatus,  
kuntouttava ja osallistava työtoiminta maati-
lalla ja metsässä. 

Toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, 
vastuullisesti ja ammatillisesti. Hyvinvointia 
lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa 
luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja koke-
muksellisuuden avulla. 

Toiminta sijoittuu yleensä luontoympäris-
töön tai maatilalle, mutta luonnon element-
tejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupun-
kiympäristössä

Green Care terveiset 
Pohjois-Savosta!



GREEN CARE -LAATURYHMÄSSÄ ONNISTUTAAN YHDESSÄ 

Green Care -laaturyhmässä kehitetään pohjoissavolaisten yritysten laatua, kannattavuutta, sosiaali- 
ja terveysalan palveluja ja markkinointiyhteistyötä. Green Care -yritysten laadullinen kehittäminen 
on kilpailukyvyn kannalta tärkeää. Yritykset, joilla on Green laatu- ja johtamisjärjestelmä, voivat 
hakea valtakunnallista Green Care LuontoHoivaa tai LuontoVoimaa Laatua -merkkiä. Laatumerkki 
kertoo, että palveluntuottaja on sitoutunut toimimaan asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti, arvioi-
maan palvelujen vaikuttavuutta, käyttämään palautejärjestelmää, noudattamaan ammattialansa 
eettisiä ohjeita ja palvelua koskevia lakeja ja säädöksiä. Yrityksen jokaisesta palvelusta kuvataan 
vaihe vaiheelta prosessit ja määritetään tavoitteet. Tavoitteet voivat olla fyysisiä, psyykkisiä, so-
siaalisia ja pedagogisia. Hinnoittelu ja talous sekä liiketoiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu 
kulkevat laatuprosessin rinnalla.  

Yritysryhmähankkeessa on mukana kymmenen yritystä, jotka esittäytyvät tässä julkaisussa: Eterne-
co ja Naavataival Oy Suonenjoelta, Niinikoti Vesannolta, Kehvonpellon tila ja Ahvenmäen Aistipi-
ha Leppävirralta, Koiralammen tila ja Lumotarha Maaningalta, Kasurilan Ratsutallin Kasvun tuki yli 
esteiden Siilinjärveltä, Perhekoti Tuomiranta Riistavedeltä sekä Ylämäen tila Kiuruvedeltä.  
Yritysryhmähanketta hallinnoi Itä-Suomen Maa- ja Kotitalousnaiset, ProAgria Itä-Suomi. Hanketta 
rahoittaa Pohjois-Savon ELY-keskus, Euroopan maaseuturahasto ja yritykset. 

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Itä-Suomi 

Heli Sulola p. 040 672 0597, heli.sulola@maajakotitalousnaiset.fi
Johanna Rinnekari p. 040 301 2441, johanna.rinnekari@maajakotitalousnaiset.fi
www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/green-care-laatumerkkiryhma-15144



AHVENMÄEN AISTIPIHALLA VOIMAANNUTAAN ELÄINTEN, 

LUONNON JA PUUTARHAN PARISSA

Olen toiminut yrittäjänä kolme vuotta 100 vuotta vanhassa Poijinpellon hirsisessä koulussa Leppävirralla, jonne muu-
tin perheeni kanssa 10 vuotta sitten. Pihapiiri on kulttuurisuojelukohde. Mäellä sijaitsevaa jykevää rakennusta ympäröi 
viehättävä puutarha eläimineen. Toimin neuropsykiatrisena valmentajana hyödyntäen toiminnassa myös aistipihan 
eläimiä, puutarhaa ja muuta luontoa. Tapaan asiakkaitani myös asiakkaan kotona tai koulussa.

Jos asiakas haluaa, pihapiirin eläimet ovat käytössä valmennuksen tukena. Itse ajattelen hevosistani, että ne ovat to-
dellisia opetusmestareita. Työskentely eläimen kanssa opettaa eläimestä paljon, mutta myös ihmisestä itsestään. Eläin 
rohkaisee kokemaan uutta ja se auttaa oppimaan lisää. Koira katsoo silmiin ja hyväksyy sinut sellaisena kuin olet. Se 
opettaa katsekontaktin merkityksen. Samalla se opettaa paremmin kuulemaan itseään ja muita. Eläin auttaa vetämään 
omat rajat. Eläimen seurassa asioita ratkotaan positiivisessa hengessä. 

Monien tutkimusten mukaan eläinten läsnäolo rauhoittaa ihmistä. Ihminen ylittää itsensä eläimen avulla. Rohkeus ja 
elämänilo lisääntyy. Keskittymiskyky paranee. Eläin myös aktivoi. Eläin tempaa ihmisen mukaan kokonaisvaltaisesti. 
Sekä keho että aivot lähtevät liikkeelle. Toiminta avartaa ajattelukykyä ja itsetuntemus lisääntyy. Toimintakyky paranee 
fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja kognitiivisesti.  

Ahvenmäen aistipiha

Soile Laitinen 
Ahvenmäen aistipiha 
Ahvenmäentie 62 
78480 Timola, Leppävirta
p. 044 303 0990,  ahvenmaenaistipiha@gmail.com 
www.ahvenmaenaistipiha.fi



GREEN CARE MAATILA-AVUSTEINEN TYÖTOIMINTA KUNTOUTTAA

Työskentelen maitotilalla Lisveden kylällä Suonenjoella. Tarjoamme kuntouttavaa työtoimintaa elämyksellisessä 
maatilaympäristössä. Työpajatoiminta on suunnattu erityisnuorille, pitkäaikaistyöttömille ja päihdekuntoutujille. Päivä 
sisältää erilaisia työtehtäviä navettaympäristössä. 

Tehtävät sovelletaan ja toteutetaan ryhmän ja ryhmään osallistuvien asiakkaiden toiveita kuunnellen. Toimintaan voi 
osallistua 1-2 kertaa viikossa ja päivän kesto on 4 – 6 tuntia asiakkaan kanssa tehtävästä sopimuksesta riippuen. Päi-
vän töihin kuuluu mm. vasikoiden juotto ja sosialistaminen ihmisiin (rapsuttelu, jutustelu), rehujen jakaminen, parsien 
ja vasikkakarsinoiden kuivitus, juomakuppien ja lypsyrobottien puhtaanapito, eläinten hoidolliset tehtävät sekä niiden 
käyttäytymisen seuranta. Teemme myös myös ympäristönhoitoon liittyviä tehtäviä sekä pieniä korjausrakentamisia. 
Päivän aikana nautitaan aamupuuro sekä lähtökahvit.

Toiminta on tavoitteellista ja tavotteiden toteutumista seurataan yhdessä asiakkaan sekä lähettävän tahon ja tuki-
henkilön kanssa säännöllisesti. Kuntouttavassa toiminnassa edistetään psyykkistä, sosiaalista, fyysistä ja kognitiivista 
toimintakykyä. Tavoitteena on arjenhallinta, itsetunnon ja -luottamuksen kohentuminen, sosiaalisten taitojen ja luonto-
suhteen vahvistuminen sekä työkykyisyyden parantaminen. Eläinten äärellä ryhmäytyminen on helpompaa, stressitaso 
laskee ja voimaantuminen on mahdollista.Toimintakyvyn kasvun sekä stressin ja ahdistuksen vähentymisen myötä 
myös valmiudet uuden oppimiseen parantuvat. 

Eterneco 

Pauliina Lukkarinen
Eterneco Oy
Harjupolku 2
7600 Suonenjoki 
p. 050 573 2998, info@eterneco.fi
www.eterneco.fi



Kasvuntuki yli esteiden

Kasvuntuki yli esteiden 
Pihlajapolku 19 
71800 Siilinjärvi 
p. 040 744 5671, kasvuntukiyliesteiden@gmail.com 
www.kasvuntukiyliesteiden.com

SOSIAALISTA KUNTOUTUSTA GREEN CARE -MENETELMIN

Toimintamme on sosiaalista kuntoutusta. Tuemme eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteessa olevia löytämään uutta voimaa 
elämäänsä. Voit olla nuori, jolla on kouluun liittyviä vaikeuksia, kasvuun, kehitykseen tai elämäntilanteeseen liittyviä 
haasteita. Voit olla aikuinen, jolla on tarvetta saada tukea elämäänsä tai levähdyshetkiä arjen paineista. Meillä voit 
pohtia asioita joko yksin ohjaajan kanssa tai mahdollisesti pienessä ryhmässä. Toimintamuotoja ovat tuettu työtoimin-
ta, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus ja Kelan NUOTTI -valmennus.

Toiminta perustuu sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ja neuropsykiatrisen valmennuksen periaatteisiin. Hoidamme 
hevosia, huolehdimme tallin ja ympäristön siisteydestä, huollamme varusteita, liikutamme hevosia kävellen ja ratsain, 
liikumme luonnossa ja teemme puutarhatöitä. Välillä ”vain olemme” hevosten, kissojen ja koirien kanssa aistien eläi-
men läheisyyden katsoen, kuunnellen ja tuntien. Hevoset ja koirat vaikuttavat monin tavoin hyvinvointia lisäävästi ja 
voimaa antaen. Toiminnan tavoitteena on osallisuuden lisääminen ja luonnon ja eläinten voimaannuttavien ja hoivaa-
vien elementtien käyttö tapaamisissa

Toimimme pääasiassa Kasurilan Ratsutallilla, mikä aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa ja on nykyisin kokonaan 
varattu sosiaalisen kuntoutuksen käyttöön. Meillä on hevosia, kaksi koiraa ja kissaa. Hovawart Milla on alueen vahti 
ja ottaa vastaan tulijat iloisesti haukkuen. Villakoira Topi on avoin ja kaikkien kaveri. Kissat Pörrö ja Miina kehräävät 
helposti kiitoksen silityksistä. Näin eriluonteisten eläinten kohtaaminen opettaa löytämään omia tunteita ja myös 
ilmaisemaan niitä. Lisäksi tallin toimintaympäristö tarjoaa mahdollisuuden tutustua muutoinkin luontoon, esim. kiivetä 
Kasurilan rinteelle nuotiopaikallemme.
  

 



Kehvonpellon tila

Eveliina Mönkkönen
Kehvonpellon tila
Kehvonpellontie 73 
79180 Tuppurinmäki, Leppävirta
p. 044 328 2522, eveliina@kehvonpellontila.fi
www.kehvonpellontila.fi

KEHVONPELLON TILAN JUURET YLTÄVÄT AINA 1800-LUVULLE SAAKKA. TILAN YMPÄRIS-
TÖ TARJOAA JO LÄHTÖKOHTAISESTI MONIA LUONTOELÄMYKSIÄ. 

Kasvi- ja eläinlajien kirjo on runsas. Peltojen, metsien, järven ja lampien välissä kiemurtelevat hiekkatiet ja polut kut-
suvat rauhoittumaan ja rentoutumaan luonnon keskelle. Tilalla on tällä hetkellä hevosia, ylämaan nautoja, lampaita, 
kanoja, kukko, koiria, pupuja ja kissa.  Kehvonpellon tilan toiminta ja palvelut pohjautuvat luonnon ja eläinten tuotta-
miin hyvinvointivaikutuksiin. Noudatamme palveluissamme Green Care toiminnan ja sosiaalipedagogisen hevostoi-
mintayhdistys ry:n eettisiä ohjeita. Tarjoamme tilallamme sekä hyvinvointi-  että kuntoutuspalveluita luonto- ja eläina-
vusteisesti.

Hyvinvointi- ja virkistyspalveluistamme löytyy erilaisia hevospalveluja, yhteistä tekemistä maatilaympäristössä ja 
rentoutumista luonnon keskellä. Meille voi tulla viettämään työhyvinvointipäivää, polttareita tai heppa- ja luontotee-
maisia synttäreitä. Myös päiväkoti- ja koululaisryhmät ovat tervetulleita tilallemme. Otamme mielellämme mukaan 
toimintaan myös erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä erityisryhmiä. Palveluja muokataan tarvittaessa jokai-
selle sopivaksi.

Kehvonpellon tila on rekisteröitynyt yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajaksi. Sosiaalista kuntoutusta tarjotaan lapsille 
ja nuorille tallitoiminnan merkeissä. Aikuisille suunnattuja sosiaalisen kuntoutuksen palveluja ovat puolestaan yksilö- ja 
ryhmävalmennus sekä tuettu työtoiminta. Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalityön keinoin annettavaa tehostettua tukea, 
jonka avulla vahvistetaan ihmisen kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista, vuorovaikutussuhteista ja toimintaympäris-
tönsä rooleista. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa yhdistyvät yksilöllinen, toiminnallinen ja yhteisöllinen tuki. 



Koiralammen tila 

Kirsi Suihkonen
Koiralammen tila
Alapitkäntie 256
71730 Kinnulanlahti, Maaninka 
p. 050 492 3627, suihkonenkirsi81@gmail.com 
www.facebook.com/koiralammentila

– PALJON ENEMMÄN KUIN RATSASTUSPAIKKA 

Koiralammen Tila on pieni talli Maaningan Kinnulanlahdessa. Toimintamme alkoi syksyllä 2016. Meillä asuu kolme 
ponia ja kolme hevosta, kaikki on kilttejä ja hyvin koulutettuja. Koiralammen tila on pieni ja lämminhenkinen paikka. 
Kaiken pohjana on tavoite siitä, että hevoset ja asiakkaat on onnellisia. Olemme talli, jossa jokainen saa olla yksilö. 
Yhteistyö hevosten ja ihmisten välillä perustuu kunnioitukseen, viestimiseen ja uuden oppimiseen.

Talli on avoin kaikentasoisille, -kokoisille ja -ikäisille hevostelijoille. Palvelu on yksilöllistä ja kuuntelemme toiveet. 
Hevosia pelkäävälle löytyy hyvät turpaterapeutit, jotka kiltteydellään palauttaa ilon harrastamiseen. Koiralammella voi 
harrastaa perheenä. Asiakasperhe voi varata ihan oman tunnin. Ryhmä koko on pieni, enimmilläänkin neljä ratsukkoa. 
Ryhmissä voi olla eritasoisia mukana ja tehtävät sovelletaan asiakkaan osaamisen mukaan. Neuvonta on rauhallista, 
kannustavaa ja aitoa halua olla asiakkaan kanssa oppimassa. Opettelemme hevosten hoitoa, varustamista ja ihan kaik-
kea mitä hevosen elämään kuuluu ja mistä ihminen on vastuussa. Hevosilla on hyvät työehtosopimukset, ne saa hyvän 
hoidon, terveyspalvelut, hengailla päivät pitkät kavereiden kanssa ja ruuan monta kertaa päivässä, mutta töitä niillä on 
korkeintaan kaksituntia vuorokaudessa. Hevosilla on paljon vapaa-aikaa leikkiä ja touhuta isossa tarhassa. 

Tallille voi tulla lapsen kanssa ja sovittaessa löytyy hoitoapuakin. Ilmapiiri on rento, rauhallinen ja täynnä huumoria. 
Asiakassuhde on aina luottamuksellinen ja ratsastamassa käyntiin voi yhdistää juttutuokion psykiatrisen sairaanhoita-
jan kanssa. Koiralammen Ladyryhmä on aikuisten naisten pakopaikka arjesta. Tämä ryhmätoiminta käynnistyi alkuvuo-
desta. Moni nainen tarvitsee oman jutun ja hengähdystauon miehistä, lapsista ja kotitöistä. Ladyjen kokoontuessa on 
miehillä ja lapsilla porttikielto tallille. 



Naavataival

Tiina Lähde & Heidi Kälkäjä
Naavataival
Ukkolantie 120 77600 Suonenjoki 
p. 050 405 1108, naavataival@gmail.com
www.naavataival.fi

NAAVATAIVAL SIJAITSEE KAUNIISSA MAALAISYMPÄRISTÖSSÄ, 
METSIEN JA VESISTÖJEN ÄÄRELLÄ SUONENJOELLA. 

Meillä asustaa islanninhevosia, shetlanninponi, kaneja, kanoja, kissoja ja lampaita. Lampaamme ovat kainuunharmak-
sia, jotka luonteensa mukaisesti nauttivat huomiosta, rapsutuksista ja harjaamisesta. Islanninhevosillamme ja mini-
ponillamme tarjoamme yksilöityä hevostoimintaa sekä myös muita GreenCare luonto- ja eläinavusteisia palveluita; 
maastoratsastusretkiä, talutusratsastusta, alkeistunteja sekä leirejä niin lapsille kuin aikuisillekin. Maastoretkillämme 
pääset kokemaan metsän tuoksut ja luonnon kauneuden, ilman kiireen tuntua. Kaikkien retkien yhteyteen on mahdol-
lista varata majoitus Tuliranta-mökistä.

Erityisryhmille tarjoamme Green Care- hevosavusteista toimintaa. Hevosavusteinen toiminta on tavoitteellista ja suun-
nitelmallista, asiakkaan hyvinvointia lisäävää toimintaa. Toiminnassa päämääränä on ylläpitää tai parantaa asiakkaan 
toimintakykyä. Hevosen avustuksella voidaan esimerkiksi harjoitella vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja sekä kehittää 
tunteiden tunnistamista. Hevostoiminnan avulla voidaan myös näyttää niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi 
syntyy: esimerkiksi puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo. Toiminta on 
monipuolista, tavoitteisiin perustuvaa talliympäristössä liikkumista, tallitöitä, hevosten hoitamista ja ratsastusta tai 
ajoa. 



Lumotarha

Sari Vauhkonen
Lumotarha
Kurolanlahdentie 99
71670 Kurolanlahti, Maaninka
p. 040 734 8222,  sari@lumotarha.fi
www.lumotarha.fi

ELÄIN- JA LUONTOAVUSTEINEN TOIMINTA TUKEMASSA JA VALMENTAMASSA 
ELÄMÄN POLULLA. 

Kaunis ja rauhallinen maalaismaisema ympäröi pihapiiriä. Toimintaympäristö on helppo ulottaa läheiseen metsään 
tai viereiselle pellolle – unohtamatta kaunista rantamaisemaa. Toiveiden ja tarpeiden mukaan toiminta voidaan viedä 
vaikka sinun omaan lähiympäristöösi.

Palveluihimme kuuluvat Green Care toiminta, sosiaalipedagoginen eläintoiminta ja eläinavusteinen neuropsykiatrinen 
valmennus. Sinun on helppo tulla mukaan pieneen yhteisöömme, sinä riität omana itsenäsi. Toiminta räätälöidään 
juuri sinulle sopivaksi matkaksi kohti omia tavoitteitasi.

Hevonen, aasit ja alpakat ovat työkavereina; auttavat löytämään apua arjen haasteisiin ja pudottelevat ilon pisaroita 
matkallesi. He ovat tukena ihmisenä kasvamisessa; jakamassa kokemuksia ja oivalluksia sekä aktivoivat ja motivoivat 
toimintaan. Eläinavusteisen toiminnan lisäksi voimme retkeillä, käyttää luonnonmateriaaleja askarteluissa ja vuodenai-
kojen mukaan puuhata kasvimaalla, maatalontöissä tai vaikkapa lumen ja jään parissa. Alpakoiden kanssa onnistuvat 
laitos- ja tapahtumavierailut ja Lumotarhalla järjestyvät pienille ryhmille elämykselliset synttärit, kokoukset, tyhy-toi-
minta jne. Voit myös tulla nauttimaan kiireettömyydestä ja antaa aikaa itsellesi ja ajatuksillesi.

Luomotarhalle myönnettiin kesäkuussa 2021 Valtakunnallinen Green Care LuontoVoima Laatua -merkki. Tervetuloa 
tutustumaan monipuoliseen eläin- ja luontoavusteiseen toimintaan Lumotarhan tilalle Savon sydämeen. Meidät löydät 
Maaningalta Kurolanlahden kylästä, 50 km päässä Kuopiosta.



Niinikoti

Saara Rossi
Niinikoti Oy 
Koulupolku 6
72310 Niinivesi, Vesanto
p. 040 578 3658, saara.rossi@niinikoti.fi
www.niinikoti.com

NIINIKOTI ON KEHITYSVAMMAISTEN KODINOMAINEN HOITOKOTI 
VESANNOLLA NIINIVESIJÄRVEN RANNALLA. 

Hyödynnämme toiminnassamme Green Care -toimintatapaa. Niinivesijärvi on noin 100 metrin päässä, joka antaa 
mahdollisuuden kalastukseen ja uimiseen. Pihapiirissä on kasvi-, mansikka- ja perunamaa, joita yhteistyöllä hoidam-
me. Kasvihuoneessa kasvatetaan omiin tarpeisiin yrtit, tomaatit ja kurkut. Retkeilemme luonnossa. 

Talvisin hiihdämme vieressä kulkevaa latuverkostoa ja luisteluunkin on mahdollisuus. Kotieläiminämme on Kulta nimi-
nen kissa ja kesäkanat. Niinikodilla järjestetään Sisä-Savon kansalaisopiston puitteissa viikoittain musiikki- ja askartelu-
kursseja. Liikumme paljon ja vierailemme oman ja lähikuntien tapahtumissa ja retkillä.

Arvostamme kuntouttavaa työotetta, joka perustuu asukkaan omien voimavarojen aktivoimiseen ja toimintakyvyn 
ylläpitämiseen itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Asukkaat ottavat vastuuta kodin asioista osallistumalla arkisiin 
askareisiin. Päivittäin toistuvat kotoiset asiat luovat asukkaille turvallisuuden tunteen, että oma elämä on hallinnassa. 

Niinikodilla työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saanut henkilöstö, joilla on kehitysvammaisuuteen 
suuntautuneet opinnot. Kahdella ohjaajista on lisäksi kehitysvammaisten erityisammattitutkinto. Vastaavalla ohjaajalla 
on sosionomi (yamk) koulutus. Vakituista henkilöstöä on yhteensä 8. 



Perhekoti Tuomiranta

Vuokko Suomalainen ja Johannes Suomalainen
Perhekoti Tuomiranta Oy
Koivukaarteentie 28, 71150 Vartiala, Riistavesi Kuopio
p. 040 556 0480, vuokko.suomalainen@kiskis.fi 
p. 044 587 4544, johannes.suomalainen@kiskis.fi
www.tuomiranta.com

PERHEKOTI TUOMIRANTA TUOTTAA ASUMISPALVELUJA KEHITYSVAMMAISILLE 
HENKILÖILLE, JOTKA TARVITSEVAT TUKEA ELÄMÄÄNSÄ. TUEN TARVE VOI OLLA 
LYHYTAIKAINEN TAI JOPA KOKO ELÄMÄN MITTAINEN. 

Palvelumme ovat perhekoti, palvelu- ja tukiasuminen sekä Green Care-päivätoiminta. Tarjoamme myös loma-, leiri- 
ja teemallista tapahtumatoimintaa sosiaalipalvelun asiakkaille.Tuomiranta sijaitsee Kuopion Riistavedellä, Vartialassa 
(n. 30 km Kuopiosta). Perhekotimme aloitti toiminnan 2016 mittavien remonttien ja uudistusten jälkeen. Nyt reilun 
kolmen hehtaarin alueella sijaitsevat päätalo, palvelu- ja tukiasumisyksiköt, työtilat, rantasauna ja grillikatos. Talolla 
on perinteikäs historia v.1926 alkaen: Rakennuksessa on toiminut pappila, vanhainkoti, lomakoti ja nyt Perhekoti Tuo-
miranta Oy. Hoiva-ajatuksenamme ovat yhteisöhoito ja Green Care, jota yrittäjät ovat olleet kehittämässä alueella jo 
vuodesta 2007. Green Care -toiminta tapahtuu tilallamme Riistaveden Savulahdessa sekä Tuomirannan pihapiirissä. 
Asiakkaamme työskentelevät yhdessä ohjaajien kanssa omalla Vikkelän tallilla sekä pienessä pihatallissamme Tuomi-
rannan läheisyydessä. Tallimme tarjoaa myös eläinavusteista- ja sosiaalipedagogista hevostoimintaa.

Asukkaamme ja ohjaajat muodostavat tiiviin perheenkaltaisen yhteisön, jossa jokaisen tarpeet tulevat huomioiduksi 
yksilöllisesti. Haluamme että luontoajattelu, eläimet ja luovuus antavat sisällön arjellemme. Olemme rakentaneet 
myös puutarhatoimintaamme siten, että se tarjoaisi mielekästä toimintaa terapiapihan muodossa. Olemme istutta-
neet omenapuita ja marjapensaita, sekä teimme kasvimaan puutarha-alan opiskelijoiden avustuksella. Talossa asus-
taa myös kissoja ja koiria, joiden hoitamiseen ja ulkoiluttamiseen asukkaamme osallistuvat. Iloa elämäämme antavat 
myös papukaijat Papu ja Kaija sekä kääpiövuohikatras muiden pieneläinten lisäksi. Puhummekin nykyisin pehmeästä 
ja vihreästä lähestymistavasta. Ajatuksena on Green Care toiminta hitaasti kiiruhtaen, ilman paineita ja taloudellisia 
tulosvaatimuksia.



Ylämäen tila - Foto Elämys Oy

Kati ja Kari Rantonen
Hilapparannantie 201
 74720 Niemiskylä, Kiuruvesi
rantonenkari@gmail.com 
p. 050 381 7852 
www.ylamaentila.fi

TERVETULOA YLÄMÄEN TILALLE RAUHOITTUMAAN JA NAUTTIMAAN 
LUONNONRAUHASTA SAVOLAISESSA MAALAISKYLÄSSÄ, JÄRVIMAISEMASSA.

Meillä on vuokrattavia katselu- ja kuvauskojuja, joista voi seurata ja kuvata rantalintuja mm. suokukkoja, teerien näyt-
tävää soidintaa sekä metsäkauriiden elämää. Järjestämme myös jokiretkiä, joilla tutustumme neidon- ja immenkoren-
tojen maailmaan sekä meillä on majoitusta. Tilallamme on kaksi miniatyyrihevosta, joita asiakkaamme saavat hoitaa. 

Tule nauttimaan ja voimaantumaan luonnossa olemisesta katselemalla, kuvaamalla, liikkumalla ja vaikka eväitä nautti-
malla. Toimimme henkilökohtaisina-avustajina ja asiakkaat voivat halutessaan osallistua eri toimintoihin tilallamme saa-
den näin uusia kokemuksia luonnosta, eläimistä sekä niiden äänistä. Luonnossa oleminen ja liikkuminen lisää ihmisen 
luovuutta, keskittymiskykyä, antaa mielenrauhaa, vähentää stressiä ja yhdessä tekemällä lisää yhteisöllisyyttä.



Vaikuttavaa hyvinvointia luontolähtöisin 
menetelmin Pohjois-Savosta

Maa- ja kotitalousnaisten yritysneuvonnan asiantuntijat auttavat yritystoiminnan eri vaiheissa. 
Ydinosaamisemme on elintarvike-, matkailu- ja palvelualalla. Tunnemme maaseudun arjen ja maaseutuyritysten 

toimintaympäristön. Vahvuutemme onkin monipuolinen palvelutarjonta yrityksen koko elinkaarelle. 
Toimimme osana: ProAgria Itä-Suomi ry.

GREEN CARE

Kuvat: FotoElämys, Kiuruvesi & Kuvapankki


