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Lillukkametsän alkutarina

 Lapsuuteni pihassa oli pieni metsikkö - Lillukkametsä

 Lillukkametsässä tutkin luontoa, kuuntelin, maistelin, haistelin, katselin ja kokeilin, 
puuhastelin omia juttujani ja laitoin mielikuvitukseni töihin

 Lillukkametsä oli osa luonnonpihaa: kuusia, mäntyjä ja koivuja, heinikkoa,  kalliota 
ja sammalia, eläimiä, sieniä ja marjoja

 Kantojen kupeissa kasvoi lillukoita, jotka kuihtuivat syksyisin olemattomiin, mutta 
joihin kesäisin kasvoi pitkät mielikuvituspuuhiin sopivat lillukanvarret, 
lehtiruusukkeisiin kukkia ja joskus helakanpunaisia herkullisia marjojakin

 Yritykseni juuret ovat Lillukkametsässä, sen turvallisuudessa, mielenrauhassa ja 
monimuotoisessa luonnossa

 Niihin juuriin on ollut hyvä kasvattaa varsia ja lehtiruusukkeita kukkineen ja 
marjoineen eli kerryttää tietoja ja taitoja, joihin palveluni perustuvat

 Omat lapseni ovat viimeistä teiniä vaille omillaan, joten nyt minulla on aikaa ja 
halua tarjota marjoja muillekin maisteltavaksi – syntyi Lillukkametsä tmi, luonto- ja 
ympäristöalan asiantuntijapalveluja ja koulutuksia tarjoava yritys





Lillukkametsän missio ja arvot

 On tärkeää, että luonto voi hyvin

 Minua on aina kiinnostanut ihmisen suhde ympäristöönsä

 Haluan vaikuttaa siihen, että voimme elää ja asua terveinä turvallisessa 

ympäristössä

 Kun luonto voi hyvin, ympäristö on hyvä asua ja elää – myös ihmisille

 Lillukkametsän palvelujen tavoitteena on lisätä tietoa luonnosta ja ympäristöstä 

eri näkökulmista ja parantaa samalla ihmisten hyvinvointia

 Lillukkametsän palveluissa kunnioitetaan asiakkaan omaa luontosuhdetta ja 

elämänarvoja, mutta annetaan hänelle mahdollisuus luonnosta 

voimaantumiseen, elämyksiin ja uusiin tapoihin tarkastella ympäristöään 

turvallisessa tilanteessa



Kuva Tarina Tomminen



Lillukkametsän palvelut

 Metsämieli©-palvelut, Green Care –menetelmien ohjaus ja koulutukset 

johdattelevat asiakkaita hyödyntämään luonnon hyvinvointivaikutuksia, mutta 

tutkimaan myös oman mielensä sopukoita samalla – Tavoitteena on asiakkaan 

sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin vahvistaminen, voimaantuminen

 Luonto- ja retkeilyopastuksissa tarkastellaan luonnon monimuotoisuutta, 

vesistöjä, kasveja, eläimiä, opitaan syötävistä tai muutoin käytettävistä 

luonnontuotteista lähtemällä luontoon ja kokemalla itse kaikin aistein –

Tavoitteena on rohkaista asiakasta liikkumaan luonnossa ja käyttämään luonnon 

rikkauksia rohkeasti hyödyksi perinteisin ja kestävin tavoin

 Turvallisuuskoulutuksissa pohditaan ruokaketjun kestävyyttä, asumisen ja 

kylien turvallisuutta, retkeilyn, matkailun ja erilaisten tapahtumien riskejä, 

oikeuksia, velvollisuuksia ja mahdollisuuksia – Tavoitteena on herättää asiakas 

näkemään ympäristönsä uusin silmin ja osallistumaan osaltaan terveellisen ja 

turvallisen elinympäristön luomiseen  





Lillukkametsän visio

 Lillukkametsän Aana uskoo, että asiakkailla on mahdollisuus 

voimaannuttavaan muutokseen luontopalveluiden kautta

 Asiakkaan on mahdollista saavuttaa hyväksyntää, levollisuutta, luottamusta 

elämään, uskoa omiin voimavaroihin sekä vahvistaa minuutta uusien taitojen 

ja tietojen myötä

 Teot ja tunteet, ilot ja murheet asettuvat oikeaan mittakaavaan, kun asiakas 

viedään luontoon, ohjataan huomaamaan erilaisia näkökulmia ja annetaan 

työkaluja purkaa mieltään luonnon helmassa

 Ohjattu luonnossa ja luonnosta oppiminen parantaa sosiaalisia taitoja, mielen 

taitoja sekä elämän- ja kehonhallintaa

 Luonto opettaa olemaan läsnä ja aistimaan kaikin aistein, luontoyhteyden 

merkitys kasvaa entisestään teknistyneessä hektisessä maailmassa





Lainaus asiakaspalautteesta

 ”Olimme hyvin tyytyväisiä opehuoneessa päivään. Aikataulutus 

onnistui, tehtävät olivat lapsille sopivia ja sopivasti erilaisia, kuin mitä 

koulussa on tehty. Tällainen luonnon tutkiminen palvelee monia 

tarkoitusperiä; raitista ilmaa, liikuntaa, mielihyvän kokemista 

luonnosta, kiitollisuutta ympärillämme olevasta puhtaasta ja kauniista 

luonnosta. Oman ryhmäni lapset olisivat viihtyneet metsässä vaikka 

kuinka kauan. Kodalla rauhoittuessamme hetkessä oli jotain hyvin 

juhlallista ja mehukin maistui niin hyvältä ettei ikänä. Oli myös viisas 

veto siirtää polku perjantain hyvään säähän. Aurinko oli hyvä lisäarvo.”





Hoivaa ja voimaa

Etelä-Pohjanmaan luonnosta

Kuva Maija Yliaho



Hoivaa ja voimaa

Etelä-Pohjanmaan luonnosta

➢ Yritysryhmähanke 1.6.2019 – 31.12.2020

➢ Miksi: Green Care -toiminnan tunnettuuden lisääminen, 

palvelujen kehittäminen ja asiakkaiden tavoittaminen

➢ Mitä: Yhteistyöverkoston syventäminen, yritysten 

tunnetuksi tekeminen eri tavoin, yhteisen etelä-

pohjalaisen Green Care -brändin luominen

➢ Osaamisen kohentamiseen: Ammattimatka Hollantiin ja 

alan seminaareihin Suomessa, työpajoja & koulutuksia

tuotteistamiseen & markkinointiin, laatumerkit palveluille

➢ Markkinointiin: Yhteinen brändi, kuvia & video, 

palveluiden tuotetestaus & kokeilut, sote-toimijoiden 

tietoisuuden lisääminen, yhteiset palvelut



Ala-Rannan ratsutila

 Mervi Syrjälä Kauhajoki

 Ratsastustallitoiminta, hevostaito-opetus, 

hevosavusteinen lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaus



Lillukkametsä tmi

 Aana Vainio Alajärvi

 Luonto- ja ympäristöalan asiantuntipalvelut ja koulutukset, 
mm. Hyvinvointia Lillukkametsästä, Metsämieli©palvelut



Maatalous Tiina Tuominen    

/ Toiskan Talli   

 Tiina Tuominen & Keijo Viertoma Ilmajoki

 Elämykselliset tilat, kuntouttava hevostoiminta ja hyvinvoinnin 

palvelut, mm. luonto-, eläin-, maatila-avusteinen Green Care -toiminta



Savolan maatila    

 Krista ja Jarkko Savola, Lappajärvi

 Green Care -toiminta, erikoskasviviljely ravintoloille ja 

kuluttajille sekä luonnonkasvien keruu



TarinaMaija             

 Maija Yliaho, Alajärvi

 Asiantuntijapalvelut yrityksille, koulutuspalvelut, Green Care -
palvelut maatilaympäristössä tai asiakkaan luona



Voimavaratila Taikamäki

 Karoliina Takamäki, Alajärvi

 Eläin- ja luontoavusteinen kasvatuksellinen tavoitteellinen toiminta



Jamin Palvelut Oy

 Yritysryhmähankkeen hallinnoija


