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Green Care uutiskirje 9/2016  
 

Valtakunnallisten Green Care -koordinaatiohankkeen ja Green Care -koulutushankkeen yhteisen 

uutiskirjeen tarkoituksena on jakaa ajankohtaista tapahtuma- ja hanketietoa Green Care -toimintaan 

liittyen koko Suomessa. Uutiskirjeen jakelu perustuu em. hankkeiden sekä aluetoimijoiden omiin 

rekistereihin. Uutiskirjettä saa vapaasti jakaa eteenpäin. Uutiskirjeen postituslistalle liittäminen ja 

listalta poistaminen tapahtuu lähettämällä asiasta sähköpostiviesti: elina.vehmasto@luke.fi, san-

na.vinblad@lapinamk.fi, anne.matilainen@helsinki.fi tai marita.mattila@mamk.fi. 

 

Seuraava uutiskirje ilmestyy joulukuun toisella viikolla. Kirjeeseen tulevat materiaalit 2.12. men-

nessä taina.lilja@luke.fi Samalla aikataululla jatketaan myös vuoden 2017 puolella eli kuukauden 

toisella viikolla ilmestyvään kirjeeseen materiaalit viimeistään ensimmäisen viikon torstaina tai-

na.lilja@luke.fi   

Edelliset uutiskirjeet  

 

1/2016 Green Care Uutiskirje 1 2016.pdf  

2/2016 Green Care Uutiskirje 2 2016.pdf 

3/2016 Green Care Uutiskirje 3_2016.pdf 

4/2016 Green Care Uutiskirje_4_2016.pdf 

5/2016 Green_Care_Uutiskirje_5_2016.pdf 

6/2016 Green_Care_Uutiskirje_6_2016.pdf 

7/2016 Green_Care_Uutiskirje_7_2016.pdf 

8/2016 Green_Care_Uutiskirje_8_2016.pdf 

Tässä uutiskirjeessä  

 Alan kuulumiset 

 Uudet materiaalit 

 Tulossa olevat Green Care -tapahtumat ja 

–seminaarit 

 Esittelyssä Green Care -hanke 

 Alueellinen Green Care -tilaisuus 

 Kansallinen Green Care -koulutuksen kehittäminen 

 Kansallinen Green Care -koordinaatiotyö 

 

******** 
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Alan kuulumiset  

 

Green Care –laatumerkit, LuontoHoiva ja LuontoVoima, tulevat hakuun tammikuussa. Tie-

dot merkkien sisältövaateista ja hakuohjeet tulevat nettisivuille http://www.gcfinland.fi/ tammikuun 

alkuun mennessä. Green Care Finland ry:n hallitus päätti kokouksessaan 2.11.2016 laatumerkin 

Green Care -osaamisvaatimuksesta sekä hinnoittelusta. LINKKI uutiseen 

 

******** 

Green Care –materiaalit 

Hoivafarmi-hankkeessa kehitettiin maatilaympäristöön sijoittuvia palvelumuotoja. Mikkelin am-

mattikorkeakoulussa valmistunut Kähäri, Mari & Niemelä, Annukka 2016.  Hoivamaatilatoimintaa 

mielenterveyskuntoutujille: Opas maatalousyrittäjille auttaa maatilayrittäjää toiminnan suunnitte-

lussa.  

Hämeen ammattikorkeakoulussa Kestävää kehitystä opiskelevan Iida Holckin raportti harjoittelu-

vaihdosta Skotlannissa kesällä 2016. Harjoittelu tapahtui  Cyrenians Scotland – organisaatiossa, 

joka pyrkii estämään kodittomuutta ja syrjäytymistä http://www.gcfinland.fi/news/iida-holckin-

raportti-harjoitteluvaihdosta-skotlannissa 

Vaasan alueella toimivat Green Care-hankkeet toteuttivat kesäkuussa 2016 opintomatkan Ruotsiin 

ja Tanskaan. Matkaraportti luettavissa http://www.gcfinland.fi/news/miten-ruotsissa-ja-tanskassa-

kehitetaan-green-care-toimintaa 

 

Angela Moriggin raportti Green Care 2016- päiviltä Rantasalmelta 

http://www.sustainableplaceshaping.net/news/eco-cultural-traditions-and-contemporary-societal-

challenges-an-account-from-the-green-care-days-2016-finland/ 

 

******** 

 

Tulossa olevat seminaarit ja muut tapahtumat 

Saimaa Wellbeing – kohti hyvinvointimatkailun tulevaisuutta to 10.11.2016 klo 10–15 Antto-

lanhovi Kotaravintola Hovintie 224, 52100 Anttola. Hyvinvointimatkailu kasvaa ja suomalainen 

luonnollinen hyvinvointimatkailu kulkee trendin harjalla. Tutkimustieto ja hyvinvointiteknologia 

avaavat matkailulle uusia mahdollisuuksia. 

Seminaarissa alan huippujen puheenvuoroja: 

http://www.gcfinland.fi/
http://www.gcfinland.fi/news/laatutyo-kuulumiset
http://www.gcfinland.fi/file/original/Opas%20-2-.pdf
http://www.gcfinland.fi/file/original/Opas%20-2-.pdf
http://www.gcfinland.fi/news/iida-holckin-raportti-harjoitteluvaihdosta-skotlannissa
http://www.gcfinland.fi/news/iida-holckin-raportti-harjoitteluvaihdosta-skotlannissa
http://www.gcfinland.fi/news/miten-ruotsissa-ja-tanskassa-kehitetaan-green-care-toimintaa
http://www.gcfinland.fi/news/miten-ruotsissa-ja-tanskassa-kehitetaan-green-care-toimintaa
http://www.sustainableplaceshaping.net/news/eco-cultural-traditions-and-contemporary-societal-challenges-an-account-from-the-green-care-days-2016-finland/
http://www.sustainableplaceshaping.net/news/eco-cultural-traditions-and-contemporary-societal-challenges-an-account-from-the-green-care-days-2016-finland/
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 Pekko Vehviläinen kertoo hyvinvointiteknologian mahdollistamista uusista liiketoiminnan 

malleista. 

 Eeva Niemelä avaa esityksessään Naturventionin tarinan. 

 Visit Finland kuulumiset kertoo Liisa Renfors. 

Iltapäivällä kuullaan Etelä-Savossa hyvinvointimatkailua kehittävän LUOTUO-hankkeen tuloksista 

ja tehdään havaintoja tulevaisuuden tarpeista. Päivän kruunaa Saimaa Wellbeing 2016 -

tuotekilpailun voittajan palkitseminen. Tilaisuus on maksuton. Lisätietoja TÄSTÄ LINKISTÄ 

Pohjois-Savon ympäristökasvatusverkosto järjestää Mehtään meni - ympäristökasvatuskoulu-

tuspäivän la 12.11.2016 klo 10–17 Kuopiossa Länsi-Puijon päiväkodilla. Koulutuspäivään ovat 

tervetulleita kaikki kasvattajat, opettajat, varhaiskasvattajat, ohjaajat ja ympäristökasvattajat. Päivän 

aikana päästään tutustumaan Eskari meni metsään -työpajassa Länsi-Puijon päiväkodin metsäeska-

ritoimintaan ja Ops menee metsään –työpajassa lähimetsän mahdollisuuksiin monimuotoisena, 

eheyttävänä ja liikkumaan innostavana oppimisympäristönä. ILMOITTAUTUMISLOMAKE Lisä-

tietoja Jaana Hiltunen Pohjois-Savon ympäristökasvatusverkosto Arkkitehtuuri- ja ympäristökult-

tuurikoulu Lastu puh 050-5822 067. 

Green Care ja eläinavusteinen toiminta –teemapäivä ti 15.11.2016 Tarvaalassa Saarijärvellä. 

Päivä sisältää yrittäjätarinoita, verkostoitumista ja Taina Perkiö tuoreet Green Care –terveiset Hol-

lannin matkaltaan. OHJELMA JA ILMOITTAUTUMINEN Lisätietoja sarita.jylha-rastas@poke.fi 

tai 040 132 5014 / POKE Ammattiopisto Uuraistentie 240, 43130 Tarvaala & https://msl.fi/luokse/ 

GreenCareLab- hankkeen Uudenmaan temaattisen ryhmän (palvelukuvausten luominen) 

kokoontuminen 25.11.2016 12–15. Paikka: ProAgria Etelä-Suomi, Uudenmaan aluetoimisto, Seu-

tulantie 1, 04410 JÄRVENPÄÄ. Kaikki ryhmät (luonto-, maatila- ja eläinavusteinen) kokoontuvat 

samaan aikaan. Sitova ilmoittautuminen tilaisuuteen viimeistään 22.11.2016 puh  0400 461708 

tai  karita.alen@proagria.fi 

GreenCareLab-hankkeen yritysvierailu Kavalton tilalle. 28.11.2016 klo 10–13.  Osoite Kaval-

tontie 11 21500 Piikkiö. Ilmoittautumiset viimeistään 21.11. GreenCareLab-hankkeen tulevista 

tapahtumat ja ILMOITTAUTUMISLOMAKE 

Uudistuva hevostalous-hankkeen tulevat verkko- ja liveluennot HEVOSYRITTÄJÄUUTISET.  

Green Care –työpajasarja palvelukonseptien kehittämiseksi  Etelä-Pohjanmaalla teemalla 

Maatilat ja sosiaalinen kuntoutus! Työpajat järjestetään osana Green Care tunnetuksi Etelä-

Pohjanmaalla! -hanketta. Niiden tavoitteen on löytää käytännön toimintamuotoja, jotta toimiala 

yleistyisi Etelä-Pohjanmaan palvelutarjonnan osana. Työpajakokonaisuus, jolla pyritään antamaan 

eväitä palveluiden kehittämiseksi ja liiketoiminnan aloittamiseksi, tähtää uuden Green Care toimin-

nan käynnistämiseen vuoden 2017 aikana. Ostajat ja palveluntarjoajat tuodaan yhteen ja tietoa saa-

daan myös muista pohjoismaista, joissa Green Care–toiminta on jo Suomea pidemmällä.   

 1. Työpaja–Potentiaalisille palveluntarjoajille; palveluaihioiden tunnistaminen. Ajankohta 

ti 22.11.2017 klo 17–20 AB-Seinäjoki, Frami B, Kampusranta 9, Seinäjoki.  

 2. Työpaja – Palveluiden liiketoiminnallistaminen. Ajankohta 1/2017. 

 3. Työpaja – Palveluntarjoajien ja ostajien törmäytys. Ajankohta 3/2017. 

http://www.mamk.fi/ajankohtaista/seminaarit/saimaa_wellbeing
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1172473&SID=225361d2-45b5-4008-b07c-83ad2c613112&dy=1281635471
http://www.gcfinland.fi/file/original/Ohjelma_15112016_El-inavusteisuus+Green+Care+toiminnassa.pdf
mailto:sarita.jylha-rastas@poke.fi
https://msl.fi/luokse/
mailto:karita.alen@proagria.fi
http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat
http://hippolis.fi/UserFiles/hippolis/File/Uusihevostalous/Hevosyrittajauutiset_syksy2016.pdf
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 4. Työpaja – Palveluiden esittely asiantuntijaryhmälle (ml. ulkomaalaiset asiantuntijat). 

Ajankohta 4/2017. 

Lisätietoja TÄSTÄ LINKISTÄ Ilmoittautuminen 1. työpajaan viimeistään 15.11. ILMOIT-

TAUTUMISLOMAKE Työpajat ovat maksuttomia. Lisätietoja sanna.jyllila@seamk.fi tai 

040 830 0400 maria.suomela@seamk.fi tai 040 6807502 anu.aalto@seamk.fi tai 040 680 7524 

Green Care -tiedonvälityshanke Satakunnassa järjestää Euroja yhteistyöhön -tilaisuudet  

Miten Sinun yrityksesi voisi hyötyä yhteistyöstä ja tukieuroista? Green Caren ja maaseutumatkailun 

kehittäminen yritysryhmässä, kokemuksia, esimerkkejä ja keskustelua. 

 

 8.11.2016 Kankaanpäässä 

 10.11.2016 Raumalla 

 23.11.2016 Huittisissa 
  

Kaikki edellä mainitut tilaisuudet alkavat klo 14.00. Lisätietoja TÄSTÄ LINKISTÄ 

ja ilmoittautumiset ILMOITTAUTUMISLOMAKE 

 

Vihreä veräjä järjestää 15.12. joulupajan Pasilan Rauhanasemalla ja toivoo näkemänsä siellä 

yhteistyökumppaneitaan. Projekti on toiminut kuuden vuoden ajan auttaen sosiaali- ja terveysjärjes-

töjä luontoavusteisen toiminnan alkuun. Lisätietoa tapahtumasta lähiaikoina Vihreä veräjän sivuilta. 

Hevonen kuntouttajana –verkoston seuraava tapaaminen torstai 9.3.2017. Paikka ilmoitetaan 

myöhemmin. Lue lisää TÄSTÄ LINKISTÄ 

Kansainvälinen ulkona oppimisen suurtapahtuma Turussa ja Sauvossa kesäkuussa 2017. Li-

sätietoja TÄSTÄ LINKISTÄ.   

 

******** 

Alueellinen Green Care -tilaisuus 
 

Lapin alueyhdistys kutsuu Pohjois-Suomen alueen Green Care –toiminnasta kiinnostuneita viettä-

mään iltaa ja verkostoitumaan30.11.2016 klo 18.00-21.30 Lapin AMK, Jokiväylä 11. Vapaamuo-

toisilla nyyttikesteillä nautitaan pienestä naposteltavasta, keskustellaan ja katsotaan Green Care –

teemaisia videoituja kuulumisia vuoden kuluessa järjestetyistä tapahtumista. Lämpimästi tervetuloa 

virittelemään joulumieltä! Ilmoittautumiset 28.11. mennessä sähköpostitse: san-

na.vinblad@lapinamk.fi  

 

******** 

Esittelyssä Green Care -hanke 

Forssan seudun Green Care-klusteri-hanke keskittyy lasten ja nuorten luontolähtöisten palvelui-

den kehittämiseen. Tähän mennessä on työpajoissa käyty läpi erityisopetuksen, varhaiskasvatuksen 

http://www.gcfinland.fi/file/original/maatilat+ja+sosiaalinen+kuntoutus_ty-pajat.pdf
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1178093&SID=342b20d0-2194-4f02-87ae-e48c637d804f&dy=1709479945
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1178093&SID=342b20d0-2194-4f02-87ae-e48c637d804f&dy=1709479945
mailto:sanna.jyllila@seamk.fi
mailto:maria.suomela@seamk.fi
mailto:anu.aalto@seamk.fi
http://www.gcsatakuntasamk.fi/tapahtumakalenteri
https://elomake.samk.fi/lomakkeet/5850/lomake.html
http://www.vihreaveraja-hanke.fi/
http://www.hippolis.fi/hippolis/hippolis_tiedottaa?newsid=2126
http://www.gcfinland.fi/news/kansainvalinen-ulkona-oppimisen-suurtapahtuma-turkuun-kesalla-2017
mailto:sanna.vinblad@lapinamk.fi
mailto:sanna.vinblad@lapinamk.fi
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sekä kouluyhteisöjen mahdollisuuksia lähiluonnon hyödyntämiseen. Alueen palvelutarjonta on niin 

ikään koottu yhteiselle palvelutarjottimelle. www.hamk.fi/gc-klusteri 

******** 

Tietoa muista meneillään olevista Green Care -hankkeista 

 

http://www.gcfinland.fi/kaynnissa-olevat-green-care-hankkeet?parent=green-care-

koordinaatiohanke. 

   ******** 

Kansallinen Green Care -koulutuksen kehittäminen 

 

Green Care –koulutuksen pilotoinnin kolmas opintojakso käynnistyi. 10 opintopisteen Green 

Care –menetelmät ja toimintamuodot -jaksolla saadaan kokonaiskuva erilaisista Green Care –

menetelmistä ja toimintamuodoista erityispiirteineen. Tutuksi tulevat luonto ja eläimet sekä viher-

ympäristöt, puutarhat ja maatilat hyvinvoinnin lähteenä. Opintojaksolla tutustutaan menetelmien 

vaikuttavuuteen ja hyödyntämismahdollisuuksiin sekä saadaan valmiuksia oman toiminnan kehit-

tämiseen.  

Koulutuksen pilotointiin osallistuu 140 opiskelijaa. Opinnot ovat edenneet niin pitkälle, että va-

rasijoilta ei valitettavasti oteta enää mukaan opiskelijoita. Valtakunnallinen 30 opintopisteen koulu-

tuksen pilotointi kestää toukokuun 2017 loppuun. Tämän kokonaisuuden jatkoksi pilotoidaan syk-

syllä 2017 erillinen 10 opintopisteen ohjaaja- ja kouluttajakoulutus. Koulutus on suomenkielinen. 

Lisätietoja koulutuksesta ja Green Care –koulutus korkea-asteelle –hankkeesta TÄSTÄ LINKISTÄ. 

 

******** 

Kansallinen Green Care -koordinaatiotyö 

 

Tiedote laatumerkeistä 3.10.2016 luettavissa: 

http://www.gcfinland.fi/file/original/955732?contentId=955732&v=1475494436000 

 

Esitys ELY-keskuksille hankkeen toiminnasta 6.9.2016 luettavissa: 

http://www.gcfinland.fi/file/original/GreenCare+Koordinaatiohanke+6.9.16.pdf 

 

Green Care -koordinaatiohankkeen esite luettavissa Green Care Finland ry:n sivuilla 

http://www.gcfinland.fi/file/original/956127?contentId=956127&v=1475649658000 

 

******** 

 

http://www.hamk.fi/gc-klusteri
http://www.gcfinland.fi/kaynnissa-olevat-green-care-hankkeet?parent=green-care-koordinaatiohanke
http://www.gcfinland.fi/kaynnissa-olevat-green-care-hankkeet?parent=green-care-koordinaatiohanke
http://www.greencarekoulutus.fi/
http://www.gcfinland.fi/file/original/955732?contentId=955732&v=1475494436000
http://www.gcfinland.fi/file/original/GreenCare+Koordinaatiohanke+6.9.16.pdf
http://www.gcfinland.fi/file/original/956127?contentId=956127&v=1475649658000
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Lisää tietoa Green Care -tapahtumista ja -toiminnasta  

Green Gare Finland ry:n sivuilla http://www.gcfinland.fi/ ja facebookissa 

https://www.facebook.com/Green-Care-Finland-141296962604106/?fref=ts 

https://www.facebook.com/groups/220910034929645/?fref=ts (Kainuu) 

https://www.facebook.com/groups/533617176809464/?fref=ts (Pohjois-Pohjanmaa)  

https://www.facebook.com/GreenCareKeskiSuomi/ (Keski-Suomi) 

https://www.facebook.com/groups/180250842081121/?fref=ts (Lappi) 

https://www.facebook.com/GreenCare-It%C3%A4-Suomi-813280078736550/?fref=ts (Itä-Suomi) 

Green Care -toiminnasta terveyttä, hyvinvointia ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle -hankkeen ajankoh-

taisia kuulumisia http://hoivaajavoimaaluonnosta.blogspot.fi/ & 

https://www.facebook.com/GreenCareEP/ 

 

 

 

 

  

 

http://www.gcfinland.fi/
https://www.facebook.com/Green-Care-Finland-141296962604106/?fref=ts
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https://www.facebook.com/groups/533617176809464/?fref=ts
https://www.facebook.com/GreenCareKeskiSuomi/
https://www.facebook.com/groups/180250842081121/?fref=ts
https://www.facebook.com/GreenCare-It%C3%A4-Suomi-813280078736550/?fref=ts
http://hoivaajavoimaaluonnosta.blogspot.fi/
https://www.facebook.com/GreenCareEP/

