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9/ 2022 Verkostotiedote  
 

Green Care 

Pirkanmaa 
 

Tervehdys! 

Ohessa ajankohtaista ja tulevaa asiaa. 

Muun toiminnan ohessa, aluejaosto suunnittelee uutta 

hanketta mm. Luonnonvarakeskuksen kanssa Green Care –

toiminnan kehittämiseksi ja näkyvyyden lisäämiseksi alueella. 

Myös muita hanke- ja toimintaideoita voi ehdottaa ja 

edistää. Esityksiä voi tehdä aluejaostolle vaikkapa 

sähköpostilla gcpirkanmaa@gmail.com.  

  

Syysterveisin, Henriikka 

 
 

Verkostotapaamisia alueen toimijoille 

 

Valtakunnalliset Green Care –päivät Tampereella 3.-4.11.2022 

 Ilmoittautuminen 20.10.2022 mennessä, tule mukaan! 

Pirkanmaan alueen toimijoiden on mahdollista tuoda omia 

esitteitään myös yhteiselle esittäytymispisteelle. 

• Luontohoivaa perheille Pirkanmaalla -hankkeen 

kokemuksia ja jatkosuunnitelmia 25.10.2022 klo 9 (Teams) 

• Pikkujoulut Tikanmäen Tilalla 29.11.2022 klo 17.30 

  

 

 

 

 

Tulevia tapahtumia 

Green Care -menetelmät esillä 

Perheterapiakongressissa 

Tampere-talossa 

21.-23.11.22 

Riikka Lamminen ja Sirpa 

Mäkinen pitävät työpajan. 

https://perheterapia2022.fi/ 

 

Green Care -aiheisen 

opinnäytetyön esittely  

Verkostot yrittäjän tukena 

17.10.2022 klo 15 (Teams) 

Työ liittyy Pirkanmaan 

aluejaoston toimijoiden 

kanssa toteutettuun 

työpajaan ja siellä esiin 

nousseisiin, 

verkostotoimijuudesta 

koettuihin etuihin. 

Tervetuloa tutustumaan! 

 

 

 

 

 

https://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/Valtakunnalliset-Green-Care--paivat-3.-4.11.2022-ohjelma-julkaistu--558.html
https://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/Luontohoivaa-perheille-Pirkanmaalla-556.html
http://www.tikanmaentila.fi/
https://perheterapia2022.fi/
https://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/Green-Care--verkostot-yrittajan-tukena-536.html
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Hankkeet 

Luonnollisesti – luontolähtöiset menetelmät sote-ammattilaisen 

työvälineenä. Edistämme yhdessä ESR-rahoitteista hanketta 

Luonnonvarakeskuksen kanssa, Green Care –toiminnan 

kehittämiseksi ja näkyvyyden lisäämiseksi alueella. 

Yhteyshenkilöinä Anja Yli-Viikari ja Sirpa Mäkinen 

https://rakennerahastot.fi/-/valtakunnallisen-tyoelaman-kehittaminen-

teeman-koordinoivan-hankkeen-hakuaikaa-on-jatkettu 

VALKKU – valmennusta ja tukea yritystoiminnan uudistamiseen 

TTS Työtehoseura toteuttaa parhaillaan REACT-EU ESR-

rahoituksella Kanta-Hämeessä ja Uudellamaalla VALKKU - 

hanketta, joka tarjoaa green care-, luonto- ja 

elämysmatkailuyrittäjille sekä luontoa toiminnassaan 

hyödyntäville hyvinvointialan yrittäjille maksutonta valmennusta, 

sparrausta ja vertaistukea. 

Tavoitteena on parantaa yrittäjien osaamista. Hankkeessa 

lisätään valmiuksia uudistaa ja kehittää yritystoimintaa 

selviytymään koronan muuttamassa uudessa 

toimintaympäristössä.  

Samankaltaista hanketta ollaan suunnittelemassa myös 

Pirkanmaalle ja Keski-Suomeen. Hakuvaiheessa olisi tarpeen olla 

tiedossa jo hankkeesta kiinnostuneita yrittäjiä ja yrityksiä. 

Osallistuminen on maksutonta ja hanke on suunnattu 

yksinyrittäjille sekä mikro- ja pk-yrityksille. 

Suunniteltu hankeaika on 12/2022–12/2023. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä TTS:n tutkija Anne Korhoseen syyskuun 

aikana. anne.korhonen@tts.fi p. 044 7143 701 

 

Muuta toimintaa 

OP Tampereen Hyvä työ -lahjoitus 

Hyvä työ -lahjoituksen hakua suunnitellaan Hanna Sannamon 

johdolla What´s App- yhteydellä keskiviikkona 28.9.22 klo 18. 

Pyrkimys on laajempaan toimijoiden yhteistyöhön ukrainalaisten 

parissa, Tikanmäen Tila on toimintaa jo suunnitellut ja toteuttanut.  

Aiheesta kiinnostuneet, ilmoittautuminen mukaan 

gcpirkanmaa@gmail.com. 

 

 

 

Yhteys- ja 

taustatietojen 

ilmoittaminen 

Jos et ole vielä ilmoittanut 

omia yhteystietojasi tai niihin 

on tullut muutoksia, käythän 

tekemässä sen tämän linkin 

kautta:  

https://forms.office.com/r/ZqHSYJN2mR 

Näin pysymme kärryillä, 

keitä me Pirkanmaan 

aluejaoston toiminnasta 

kiinnostuneet olemme ja 

saat varmasti jatkossakin 

tietoa toiminnasta 

sähköpostiisi. Halutessasi voit 

saman linkin kautta liittyä ja 

osallistua What’s App 

ryhmän ajatusten vaihtoon. 

Jos haluat hakea Green 

Care Finland ry:n viralliseksi 

jäseneksi, lisätietoa täältä: 

https://www.gcfinland.fi/yhdistys/ 

 

 

https://rakennerahastot.fi/-/valtakunnallisen-tyoelaman-kehittaminen-teeman-koordinoivan-hankkeen-hakuaikaa-on-jatkettu
https://rakennerahastot.fi/-/valtakunnallisen-tyoelaman-kehittaminen-teeman-koordinoivan-hankkeen-hakuaikaa-on-jatkettu
https://www.tts.fi/tutkimus_ja_kehitys/tutkimushankkeet/tyon_kehittaminen_ja_tuottavuus/valkku
https://www.tts.fi/tutkimus_ja_kehitys/tutkimushankkeet/tyon_kehittaminen_ja_tuottavuus/valkku
mailto:anne.korhonen@tts.fi
https://www.op-media.fi/op-tampere/hyva-tyo-ekokipina/
mailto:gcpirkanmaa@gmail.com
https://forms.office.com/r/ZqHSYJN2mR
https://www.gcfinland.fi/yhdistys/

