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GeroCenter säätiö
• Tutkimus –ja kehittämiskeskus GeroCenter on ikääntyvän väestön 

toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvä tutkimus- ja 
kehittämiskeskus, joka mm. tuottaa hyvän toiminnan malleja 
toimintakyvyn heikkenemisen ja sairauksien ehkäisyyn, työkyvyn 
ylläpitämiseen, kuntoutukseen sekä hoito- ja hoivatyöhön. 

• www.gerocenter.fi

Mukana hankkeessa myös Keski-Suomen Muistiyhdistys

sekä Hankkija Jyväskylä.

http://www.gerocenter.fi/


Päivän ohjelma:
• 12.00-12.45 Päivä Farmilla –hanke, kokemukset ja tulokset

• 12.45-13.15 Jaana Aarnio (Aluehallintovirasto), lupa-asiat

• 13.15-13.30 Keskustelua

• 13.30-14.00 Kahvit

• 14.00-14.30 Kimmo Aalto (MTK), tuotteistus, hinnoittelu, markkinointi

• 14.30-15.00 Merja Lehtinen (ELY-keskus), yritysryhmähankkeet

• 15.00-15.30 Riina Harinen (Onnenpisara), kokemuspuheenvuoro

• 15.30-16.00 Keskustelua, lopetus



Päivä Farmilla –hanke
Ikäihmisten maatilapäivätoiminnan asiakaskonseptien kehittäminen osaksi 
vanhuspalveluita 1.9.2018-29.2.2020

• Ikääntyneiden toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja kotona asumisen 
tukemiseen sekä maaseudulle uudenlaista liiketoimintaa

• Tavoitteena:
– Ikääntyvien maatilatoiminnan juurruttaminen Keski-Suomessa

• Isompi ”volyymi”
• Verkostojen kartoittaminen ja tiiviimpi yhteistyö

– Vaikuttavuuden seuranta
• Toimintakykymittaukset

– Asiakaskonseptien luominen (muisti –ja viriiliryhmät)
– Lisää työkaluja maatiloille

• Ikääntyvien hyvinvointia tukeva maatilapäivätoiminta -oppaan päivittäminen



Yhteistyömaatilat

• 12 yhteistyömaatilaa eri puolilta Keski-Suomea

– Mm. lammastila, emolehmätiloja, hevostiloja, viljelytiloja, 
perinnebiotooppitila

– Valintaan vaikutti käytössä olevat sisätilat sekä monipuolisen, 

maatilaan liittyvän toiminnan mahdollisuudet

• Ei kustannuksia, ei palkkiota

• Osa tilallisista oli aktiivisesti mukana toiminnan järjestämisessä ja 
ryhmän ohjaamisessa, osa tarjosi puitteet → ryhmänohjaus 
hankkeella



Ikääntyvien maatilatoiminta
• Maatila-avusteista toimintaa (Green Care)

– Tavoitteellista, ammatillista, vastuullista
– Ryhmä- ja yksilötason tavoitteet

• Hyödynnetään maatilan normaalia arkea ja luontolähtöisen 
toiminnan monipuolisia mahdollisuuksia maatilaympäristössä

• Hyviä elementtejä:
– Yhteisöllisyys
– Kodinomaisuus, tavallinen arki, elämää ympärillä
– Monipuolinen, virikkeellinen, aktiivisuuteen kannustava ympäristö
– Säännöllinen ulkoilu
– Hyödyllinen, mielekäs toiminta



Ikääntyvien maatilatoiminnan kulmakivet

• Motivoitunut, ikääntyvistä kiinnostunut maatilayrittäjä 

• Löytää itselle sopiva tapa tuottaa toimintaa (mm. oma osaaminen, asiakasryhmän valinta, toiminnan 

tapa, ajalliset resurssit, yhteistyömahdollisuudet muun yrittäjän kanssa jne.)

• Toimintaan soveltuva maatila
– Soveltuvat toiminta- ja sosiaalitilat (mm. saavutettavuus, turvallisuus, monipuolisuus)

– Oman tilan ja asuinalueen vahvuuksien tunnistaminen (esim. rakennukset, historia, maisema, eläimet) 

ja niiden käyttö

• Hyvä etukäteissuunnittelu ja –valmistelu
– Käytännön asiat (mm. kuljetukset, työvälineet, toimintapisteet jne.)

– Voimavaralähtöinen näkökulma (mm. asiakaslähtöisyys, asiakkaan omien vahvuuksien tunnistaminen ja 
tukeminen)

– Asiakastuntemus (mm. toimintakyvyn taso, aistitoiminnot, tasapaino, perussairaudet)

Ikääntyvien hyvinvointia tukeva maatilapäivätoiminta –oppaassa paljon lisätietoja → löytyy tästä sekä 
GeroCenterin ja hankkeen omalta nettisivustolta.

https://hyvinvointiamaatilalta.files.wordpress.com/2018/03/ikaantyvien_hyvinvointia_tukeva_maatilapaivatoiminta.pdf


“Sain olla oma itseni, 
sain tutustua uusiin 
ihmisiin, pääsin pois 

kotiympyröistä. 
Kosketus eläinten 

kanssa oli hoitavaa.” 



“Maatilatoiminta kokonaisuudessaan 
oli mielenkiintoista, josta sai myös 

uusia virikkeitä eläkeläisen 
arkipäivään. Tapahtuma vahvasti plus 

merkkinen.”



“Mielenvirkistystä, 
pientä tekemistä. 
Aivoille hyvää.”



“Erilainen ympäristö ja 
ihmiset kiinnostavat. 
Uudet ihmissuhteet. 

Mielekäs puuha, apuna 
toimiminen.”



Sain uusia tuttavuuksia. 
Opin näkemään millaista 
työtä maatilalla tehdään. 

Opin uutta eläimistä.



Projektin kulku

- 9 vkon toimintajaksot / maatila
- 1 ryhmäkerta/vko, 4h kerrallaan, 

ajankohta klo 11-15/12-16



Käytetyt toimintakykymittarit
• Fyysinen toimintakyky + aktiivisuus

– Kiihtyvyysanturimittari (UKK-RM42)
– SPPB
– Käden puristusvoima

• Psyykkinen toimintakyky
– RYFF –kysely
– BDI-II – kysely

• Kognitiivinen toimintakyky
– Trail Making Test
– Merkkikoe

• Elinpiiri –kysely



• 15 lopetti kesken eri syistä 

n = 75
ka 

Naisia % 68%

Ikä (v) (n=61) 79.3 (64-92)

Koulutus (v) (n=47) 8.4 (1-19)

Sairauksien (lm) (n=61)                                          

< 3 sairautta 79%

> 3 sairautta 21%

MMSE (p) (n=70) 21.1 (8-30)

Tietoja osallistujista alkutilanteessa



Liikkumisaktiivisuus ja fyysinen toimintakyky 

Alkumittaus Loppumittaus Muutos

Liikkumisaktiivisuus
(kohtuullinen liikunta 
ka min/6vrk) n=40

17.6 22.0 4.4

Alaraajojen 
toimintakyky 
(SPPB pistem.) n=52

Tasapaino
Kävely
Tuolilta ylösnousu

8.2

3.2
3.2
1.9

8.7

3.4
3.5
2.0

0.4

0.2
0.3*
0.1

Käden 
puristusvoima (kg) 
n=52

27.1 25.8 1.3*

*tilastollisesti merkitsevä



Mielen hyvinvointi

Alkumittaus Loppumittaus Muutos

RYFF n=46 52.4 53.0 0.5

BDI-II n=44 10.1 10.3 0.2



Kognitiivinen toimintakyky

Alkumittaus Loppumittaus Muutos

TMT B-A  s (n=28)
TMT A (n=49)
TMT B (n=28)

149.8
98.0
222.5

156.5
86.6
213.6

6.7
11.4*
8.9

Merkkikoe,
merkkiä (n=47)

19.8 21.1 1.3

*tilastollisesti merkitsevä



Elinpiirin laajuus

Alkumittaus Loppumittaus Muutos

Elinpiiri 58.8 60.0 1.2

Liikkumisaktiivisuus 
elinpiirissä kuvaa 
liikkumisen laajuutta, 
määrää sekä 
mahdollista avun 
tarvetta liikkumiseen (0-
120). < 60 pistemäärä 

kertoo rajoittuneesta 
elinpiiristä



Yhteenveto
• Alaraajojen toimintakyky parani

• Tiedonkäsittely- / prosessointinopeus parani

• Mieliala säilyi samanlaisena

• Elinpiiri laajeni hieman



Palautetta
• Osallistujat

– Vaihtelua arkeen
– Mielekästä tekemistä, saanut olla hyödyksi
– Tavannut uusia ihmisiä
– Vanhan kertaamista, uuden oppimista

• Maatilat
– Antoisaa tuottaa iloa ikääntyville, nähdä toiminnan vaikutukset
– Suurimalla osalla halu jatkaa kehittämistä/toiminnan tarjoamista
– Haasteina tuotteistaminen, hinnoittelu, markkinointi sekä oma 

osaaminen + kuka maksaa (yksityiset/organisaatiot)?
• Myös ajankohta palvelulle, jotta sopii yhteen maatilan töiden kanssa

– Tarve verkostoille ja yhteistyötahoille



Lisäksi
• Ikääntyvien hyvinvointia tukeva maatilapäivätoiminta -

oppaan päivitys hankkeen lopulla
– Lisäosia: työkirja, esite, asiakaskonseptiesimerkit 
– Loppuraportti tammi-helmikuussa 2020

• Kuntakierrokset, vietävät terveiset?

• Seuraa hanketta www.paivafarmilla.wordpress.com tai 
www.gerocenter.fi + Facebookissa & Instagramissa 
@paivafarmilla

http://www.paivafarmilla.wordpress.com/
http://www.gerocenter.fi/


Hyviä lähteitä

• Green Care Finland ry:n sivustot+ eri alueiden Green Care –
sivustot (esim. Green Care Keski-Suomi)
– Keski-Suomen alueella myös Green Care –keskus Könkkölä

• Kohti luonnollista hyvinvointia –julkaisu

• LuontoHoivan, LuontoVoiman –laatutyökirja

• Luonto hyvinvoinnin lähteenä -julkaisu

• Green Care – Maatilatoimijan työkalupakki -julkaisu

http://www.gcfinland.fi/
https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/8172/978-952-476-861-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/503/green-care-tyokirja-2018.pdf
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/greencare/voimaa/greencare.pdf
http://jukuri.luke.fi/handle/10024/543946




Kiitos!
Esityksessä käytetyt kuvat Päivä Farmilla–hanke (2018-2020): kuvaajat 

Laura Kymäläinen ja Salla Partala. 

Esitystä sellaisenaan saa jakaa eteenpäin.

Yhteystiedot 

Projektikoordinaattori taina.poranen-clark@gerocenter.fi

Projektityöntekijä laura.kymalainen@gerocenter.fi

Projektityöntekijä salla.partala@gerocenter.fi

Hankkeessa mukana myös: 

Keski-Suomen Muistiyhdistys

Hankkija

mailto:taina.poranen-clark@gerocenter.fi
mailto:laura.kymalainen@gerocenter.fi
mailto:salla.partala@gerocenter.fi

