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KOKO PERHEEN YHTEISTÄ TOUHUA
LUONNOSSA JA ELÄINAVUSTEISESTI 

STEA- rahoi t te isessa hankkeessa jär jestämme tapahtumia val takunnal l isest i ,  kohderyhmänä
eri ty is lapsiperheet y l i  d iagnoosirajojen. Tapahtumia jär jestää paikal l is tasol la Lei jonaemojen
vapaaehtoiset ,  jotka saavat tehtäväänsä koulutuksen ja projekt i työnteki jän ohjeistukset sekä tuen. 
 
Vuosi l le 2019 ja 2020 on suunni t te i l la esimerkiksi :  
Vi is i  perhepäivää vuosi t ta in 
Vi is i  perhevi ikonloppua vuosi t ta in 
esim. Oulu,  Kuopio,  Tampere, Turku, Hels inki  
Teemoja vaikkapa: 
Unelmien l i ikuntapäivä 
Nuku yö ulkona -  teemapäivä syyskuussa, lumiveistostapahtuma tai  muuta ympäristötaidetta
kevättalvel la 
 
Perhetapahtumien merkeissä tutustutaan er i la is i in luontokohteis i in,  jotka val ikoidaan
er i ty is lapsiperheiden haaveiden ja to iveiden pohjal ta.  Vierai lemme esimerkiksi  er i la is i l la
kot ie lä int i lo i l la,  tutk imme mi l la is ia mahdol l isuuksia löytyy lähi luonnosta ja otamme selvää miten
esimerkiksi  yöpyminen ulkona koko perheen voimin onnistuu er i ty isen ar jen pui t te issa. 
 
Palveluntuottaj ina pyr i tään käyttämään mm. Green Care- ammatt i la is ia.  
 



HANKKEEN
TAVOITTEET 
1.  Perheiden hyv invoint i  ja
jaksaminen l isääntyvät .  
2 .  Perheiden ark iset
luontokokemukset  l isääntyvät .  
3 .  Perheiden vanhempien ja  lasten
väl inen vuorovaikutus paranee.  
4 .  Perheet  saavat  mahdol l isuuden
osal l is tua luontoon l i i t tyv i in
tapahtumi in .  
5 .  T ie to luontokokemusten
elvyt tävyydestä perheiden
keskuudessa l isääntyy.  
6 .  Toimintaan osal l is tuvat  perheet
saavat  uus ia ystäv iä.  
 



YHTEISTYÖKUMPPANIT 
Kehitysvammaisten tukiliiton Malike- toiminta
antaa asiantuntijaosaamistaan erityislapsen
luontoretken mahdollistamisesta ja antaa tietoa
apuvälineiden valintaan sekä vuokraa tarvittavat
apuvälineet perheille.  
 
Green Care Finland ry 
tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia alan muihin
toimijoihin ja asiantuntijoihin.  
 
Parasta lapsille ry 
antaa asiantuntijaosaamistaan perheleirien
järjestämisestä ja mahdollisesti yhteistyötä tullaan
tekemään myös vapaaehtoisen tukihenkilöiden
välittämisestä leiriviikonloppuihin 
 
Mannerheimin lastensuojeluliiton Lasten ja
Nuorten Kuntoutussäätiö 
kouluttaa hankkeen vapaaehtoisia 
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KIITOS! 
OLLAAN YHTEYDESSÄ! 

Perheedellapuuhun  

Perhe edellä puuhun   

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa 
#perheedelläpuuhun 


