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Green Care uutiskirje 7/2016  
 

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. 

 

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 

******** 

Green Care -päivät Rantasalmella 15.–16.9.2016. 

Ilmoittautumisaika päättynyt! 

Hankkeet
1
 tarjoavat yhteiskuljetuksen Green Care 

2016-päiville ilmoittautuneille. Reitti ja aikataulu:  

ke 14.9.2016, lähtö Seinäjoelta klo 15.30 (Seinäjoki 

Areenan parkkipaikka) - klo 18.40 Jyväskylän rau-

tatieasema (odotetaan klo 18.35 saapuvat junat) -

saapuminen Rantasalmelle noin klo 20.30. 

pe 16.9.2016, lähtö Rantasalmelta noin klo 15.00 – 

Jyväskylän rautatieasema n. klo 17.30 – Seinäjoki 

n. klo 20.00. 

Hinta: 40 € järjestävien hankkeiden toimialueen 

osallistujille, muut 60 €. Ilmoittautumiset kulje-

tukseen 9.9. mennessä  

anne.matilainen@helsinki.fi puh. 050 4151156. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä! 

                                                           
1 Kuljetuksen järjestävät Valtakunnallinen Green Care –koordinaatiohanke, Keski- ja Sisä-Suomen aluekoordinaatio, 

Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla! – hanke sekä Satakunnan Green Care –tiedotushanke. Yhteiskuljetuksesta 

voi tiedustella tarkemmin seuraavilta henkilöiltä: Etelä-Pohjanmaa Anne Matilainen (anne.matilainen@helsinki.fi) puh. 

050 5240 814 ja Satakunta Jaana Ruoho (jaana.ruoho@samk.fi) puh. 044 710 3825. 

 

mailto:elina.vehmasto@luke.fi
mailto:sanna.vinblad@lapinamk.fi
mailto:sanna.vinblad@lapinamk.fi
mailto:anne.matilainen@helsinki.fi
mailto:marita.mattila@mamk.fi
http://www.gcfinland.fi/file/original/green%20care%20uutiskirje%201_2016.pdf?fileId=135216&nlId=1510742&nlVc=jhubfmayfnsn08w1vq1k
http://www.gcfinland.fi/file/original/Green+Care_Uutiskirje+2_2016.pdf
http://www.gcfinland.fi/file/original/Uutiskirje+3_2016.pdf
http://www.gcfinland.fi/file/original/Green+Care+Uutiskirje+4_2016+.pdf
http://www.gcfinland.fi/file/original/Uutiskirje+5_2016.pdf
http://www.gcfinland.fi/file/original/948163?contentId=948163&v=1470815817000
mailto:anne.matilainen@helsinki.fi
mailto:anne.matilainen@helsinki.fi
mailto:jaana.ruoho@samk.fi
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Tässä uutiskirjeessä myös  

 Alan kuulumiset 

 Tulossa olevat Green Care -tapahtumat ja –seminaarit 

 Koulutustarjontaa 

 Esittelyssä uusi Green Care –hanke 

 Tietoa Green Care –koulutuksen kehittämishankkeesta 

 Kansallinen Green Care -koulutuksen kehittäminen 

 Kansallinen Green Care –koordinaatiotyö 

 

******** 

 

Alan kuulumiset 

 

Metropolia-ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon opiskelija Hannele Kirjavaisen suunnittele-

ma, tuottama ja koordinoima dokumentaatio LuoTa-seminaarin 2016 puheenvuoroista tutustuttavis-

sa https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-

ohjelmat/sokra/teemat/teematilaisuudet/luonto-ja-taidelahtoiset-menetelmat 

******** 

Tulossa olevat Green Care -tapahtumat ja -seminaarit 

Luonnon voimaa –tapahtuma Rovaniemellä 10.9.2016. Tervetuloa hyvinvointiretkelle kaupun-

kikeitaaseen Rovaniemen kaupunkiviljelypalstalle. Rovaniemi –viikolla järjestettävässä tapahtu-

massa voit kokea, tutkia ja nauttia luonnon helmassa keskellä kaupunkia! Ohjelmassa mm. työpajo-

ja, Green Care –toimintaa, joogaa ja sadonkorjuuta. Tapahtuma on avoinna klo 11.00 – 16.00 osoit-

teessa Koskenranta 19.  

Mukana järjestöjä ja yhdistyksiä, mm. Rovaniemen kaupunkiviljelijät, Green Care Lapland ja Ro-

vaniemen Karva-kaverit. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Linkki: 

https://www.facebook.com/events/234274156967007/  

 

KASKU –hanke järjestää lokakuussa Pohjois-Pohjanmaalla yrityksille työpajoja  KASKU on 

maaseudun luonto- ja kulttuurilähtöisten virkistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen tähtäävä 

hanke. Tämän syksyn työpajat ovat 4.10.2016 Palvelumuotoilun perusteet ja palvelupolku sekä 12.-

13.10.2016 Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia. Aikataulu ja ilmoittautuminen on julkaistu 

hankkeen nettisivuilla osoitteessa http://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-

kehitys/hankkeet/kasku/tyopajat/ 

Lisätiedot: projektikoordinaattori Johanna Pihlajamaa, OAMK: johanna.pihlajamaa@oamk.fi  

 

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/sokra/teemat/teematilaisuudet/luonto-ja-taidelahtoiset-menetelmat
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/sokra/teemat/teematilaisuudet/luonto-ja-taidelahtoiset-menetelmat
https://www.facebook.com/events/234274156967007/
http://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kasku/tyopajat/
http://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kasku/tyopajat/
mailto:johanna.pihlajamaa@oamk.fi
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GreenCareLab –hanke järjestää syksyn 2016 aikana:  

 

 Kumppanuustreffit  – teemana julkisen sektorin yhteistyötahot: Hakamaan tila, Ete-

va   

Aika: ke 7.9.2016 klo 13–15 Paikka: Kumiantie 794, 15560 Nastola. Ilmoittautuminen 4.9. 

mennessä  http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat 

 Kumppanuustreffit – Pitkäniemen kampuksen ja muiden alueen yritysten esittely  

Aika: ti 13.9.2016 klo 13-16. Paikka: Pitkäniemi, Nokia. Ilmoittautuminen viimeistään 8.9. 

http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat 

 Pirkanmaan temaattinen ryhmä (palvelukuvausten luonti) 
Aika: ma 19.9.2016 klo 12-15. Paikka: Kurjen tila, Rautialantie 419, 37470 Vesilahti 

www.kurjentila.fi Pirkanmaan temaattisen ryhmän 1. tapaaminen. Ilmoittautumiset ke 14.9. 

mennessä outi.penttila@maajakotitalousnaiset.fi.  

 Yritysvierailu: Olgan farmi 

Aika: ti 20.9.2016 klo 13–15 Paikka: Hanjärventie 11, Iitti. Ilmoittautuminen 15.9 mennessä 

http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat 

 

 Kumppanuustreffit  – yrittäjäyhteistyö Aholafarm 
Aika: to 13.10.2016, klo 13–15 Paikka: Aholafarm, Kirkkovuorentie 291, 49570 Kannusjär-

vi.  Ilmoittautuminen 7.10. mennessä http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat 

 

 Case-esimerkkejä GreenCareLabista ja temaattisista ryhmistä 

Aika: pe 14.10.2016, klo 12–14 Paikka: HAMK, Mustialan toimipiste, Mustialantie 105, 

Tammela. Ilmoittautuminen 10.10. mennessä http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat 

 

 Yritysvierailu: Elontila 

Aika: 18.10.2016 klo 13–15.30. Paikka: Elontila, Salmintie 72, 15460 Mäkelä (Lahti) 

www.elontila.fi Yritysvierailulla tutustutaan Elontilan toimintaan ja kokeillaan Elontilan 

Green Care -toimintaa tukevia erimerkkiharjoitteita ulkona. Säänmukainen ulkovarastus. Il-

moittautuminen viimeistään 10.10. http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat 

 Luontolähtöisten palveluiden vaikuttavuus – tutkittua tietoa ja kokemuksia sote-

palveluissa -seminaari 

Aika: pe 21.10.2016, klo 9.30–11.30. Paikka: Tampereen messu- ja urheilukeskus, Saturnus 

& Jupiter -kokoustila. Ilmoittautuminen 14.10. mennessä 

http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat 

http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat
http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat
http://www.kurjentila.fi/
mailto:outi.penttila@maajakotitalousnaiset.fi
http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat
http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat
http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat
http://www.elontila.fi/
http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat
http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat
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 Kumppanuustreffit – teemana yrittäjäyhteistyö: Strutsitarha Ketolan tila 

Aika: ke 2.11.2016 klo 13–15. Paikka: Korvenojantie 17, 05200 Rajamäki (Nurmijärvi). 

Tapahtumassa tutustutaan Ketolan tilan toimintaan ja kuullaan tilan yrittäjäyhteistyöstä. Yri-

tys/yrittäjäkumppania etsivillä osallistujilla on mahdollisuus varata etukäteen oma puheen-

vuoro. Lisäksi kumppaneita etsivillä yrittäjillä on mahdollisuus esitellä omaa yritystään 

ständeillä. Ilmoittautumiset viimeistään 28.10. http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat 

 

Lisätietoa GreenCareLab hankkeen syksyn 2016 toiminnasta tästä linkistä.  

HoivaFarmi-hankkeen opintomatka 4.(-5.)10.2016. Ilmoittautumiset 26.9. mennessä tei-

ja.skytta@mamk.fi Lisätietoja myöhemmin!  

Luonnon hyödyntäminen kuntoutus- ja hyvinvointipalveluissa - Miksei meilläkin? Tervetuloa 

kuuntelemaan tiistaina 27.9.2016 klo 12–16 (Frami B:n Auditorio 1:ssä Kampusranta 9, Seinäjoki) 

minkälaisia mahdollisuuksia Green Care tarjoaa kuntoutus- ja hyvinvointipalveluihin! Seminaarissa 

esitellään Green Care –toiminnan perusteet, tuodaan esille alan laatukriteerit sekä kuullaan mielen-

kiintoisia esimerkkejä siitä, miten luontolähtöistä toimintaa on tuotu mukaan kuntoutukseen ja kas-

vatuspalveluihin. Lisäksi kuullaan yhden ostajaorganisaation näkökulma, siitä minkälaisilla palve-

luilla olisi maakunnassamme kysyntää.  Samalla seminaari tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden 

verkostoitua alan toimijoiden kesken Etelä-Pohjanmaalla. Seminaarin ohjelma julkaistaan lähipäi-

vinä: https://www.facebook.com/GreenCareEP/?fref=ts sekä 

http://hoivaajavoimaaluonnosta.blogspot.fi/ Ilmoittautumiset 21.9.2016 mennessä Jenna Lappalai-

nen, jenna.lappalainen@helsinki.fi, puh. 050 3147 656. Seminaari on maksuton. 

Lisätiedot: Anne Matilainen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, anne.matilainen@helsinki.fi, 

puh. 050 4151 156. Seminaarin järjestää Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla! –hanke. 

Järviseudun ammatti-instituutin hallinnoiman JAMI Green Care-hankkeen tulevaa toimintaa:  

 Verkostoitumistilaisuus / Perinnepäivä Lehtimäen Pappilanmäellä to 22.9. klo 14–19. 

Tule tutustumaan perinteisen riukuaidan rakentamiseen, niittämiseen, sekä tunnistamaan 

niittykasveja, värjäämään lankoja luonnonmateriaaleilla sekä maistelemaan villiyrttijuomaa 

ja sienipiirakkaa. Mukana myös ideapönttö, johon voit tuoda toiveesi seuraavasta Green Ca-

re -tapahtumasta!  

 Alajärven 4H:n ja JAMIn yhteistyön tuloksena Eläintaitokoulutus alkaen 20.9. tiistai–

iltapäivisin klo 16–18 1.11. saakka. 

 Nuotiopiirit laavuilla ja luontopoluilla (JAMI Kurejoki, Lohijoki, Pyhävuori...). Ideointia, 

vertaistukea toimintaan sekä kehittämistä syksyn aikana. Ensimmäinen tilaisuus 4.10. 

Kaikista JAMI Green Care-hankkeen tilaisuuksista lisätietoa hankkeen yhteyshenkilöltä he-

li.hamalainen@jamin.fi, puh. 0400-454098 

Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanja 6.9–6.10.2016 Lisätietoa http://www.vievanhusulos.fi/ 

 

http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat
http://www.gcfinland.fi/file/original/945112;jsessionid=8E8779AEC2701FA3AEA814D7BE633AD7.18?contentId=945112&v=1467187001000
mailto:teija.skytta@mamk.fi
mailto:teija.skytta@mamk.fi
https://www.facebook.com/GreenCareEP/?fref=ts
http://hoivaajavoimaaluonnosta.blogspot.fi/
jenna.lappalainen@helsinki.fi
mailto:heli.hamalainen@jamin.fi
mailto:heli.hamalainen@jamin.fi
http://www.vievanhusulos.fi/
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Vihreä Veräjä on aloittanut Pihasta paratiisi -haasteen. Ottakaa osaa, jos haluatte tehdä tänä 

kesänä hoiva- tai asumisyksikön pihasta viihtyisämmän. Lisätietoa 

https://www.facebook.com/events/100283993719035/ 

Hevonen kuntouttajana -hankkeen seuraava tapaaminen torstai 9.3.2017. Paikka ilmoitetaan 

myöhemmin. Lue lisää: http://www.hippolis.fi/hippolis/hippolis_tiedottaa?newsid=2126 

 

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

sätietoja: http://www.gcfinland.fi/news/kansainvalinen-ulkona-oppimisen-suurtapahtuma-turkuun-

kesalla-2017 

******** 

Koulutustarjontaa 

Green Care -painotteinen yrittäjävalmennus / Yrittäjän ammattitutkinto alkaa syyskuussa 

Kauhajoella. Se on tarkoitettu henkilölle, jotka suunnittelevat vihreään hoivaan, voimaan, kasva-

tukseen ja virkistykseen liittyvää yritystoimintaa tai ovat aloittaneet lähiaikoina yrittäjänä. Koulu-

tuksen aikana perehdytään monipuolisesti liiketoiminnan eri osa-alueisiin ja kehitetään henkilökoh-

taisia yrittäjyysvalmiuksia. Koulutus on useimmissa tilanteissa mahdollista suorittaa myös yrittäjän 

oppisopimuksella. Lisätietoja ja hakeminen kouluttaja Päivi Haanpää, puh. 020 124 4538 tai pai-

vi.haanpaa@sedu.fi tai koulutussihteeri, puh. 020 124 4504 tai s-posti aikuiskoulutus@sedu.fi 

Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston psykologian oppiaineet järjestävät syksyllä 2016 

täydennyskoulutusohjelman luontoympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin välisestä yhteydestä. 

Koulutus on suunnattu psykologeille ja muille hyvinvointialan ammattilaisille, jotka toimivat tera-

pian, ohjauksen ja kuntoutuksen alueella. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 

http://www.psykonet.fi/luontoymparisto 

Turun Aikuiskoulutuskeskus järjestää kolmannen Luontohyvinvointi Green Care-koulutuksen. 

Koulutuksessa Green Care- menetelmät tulevat jokaiselle opiskelijalle tutuksi käytännössä tuote-

suunnittelun ja – ideoinnin ohella. Lisätietoja 

http://www.emaileri.fi/g/l/179380/43180449/1031024/3709/1299/8 & anna-mia.rinne-

saarinen@turunakk.fi 

Seikkailukasvatus luontoon tukeutuvana sosiaalisen kuntoutuksen menetelmänä–

koulutuspäivä Rovaniemellä Santasport Lapin urheiluopistolla 6.10.2016 klo 8.30 – 16.00. 

Koulutus on suunnattu toimijoille, jotka joko itse toteuttavat tai ovat mukana suunnittelemassa ja 

edistämässä luontolähtöisiä toimintamalleja ja palveluja erilaisissa arjen hallinnan tuen tarpeissa 

oleville nuorille ja aikuisille erityisesti osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi.  

https://www.facebook.com/events/100283993719035/
http://www.hippolis.fi/hippolis/hippolis_tiedottaa?newsid=2126
http://www.gcfinland.fi/news/kansainvalinen-ulkona-oppimisen-suurtapahtuma-turkuun-kesalla-2017
http://www.gcfinland.fi/news/kansainvalinen-ulkona-oppimisen-suurtapahtuma-turkuun-kesalla-2017
mailto:paivi.haanpaa@sedu.fi
mailto:paivi.haanpaa@sedu.fi
mailto:aikuiskoulutus@sedu.fi
http://www.psykonet.fi/luontoymparisto
http://www.emaileri.fi/g/l/179380/43180449/1031024/3709/1299/8
mailto:anna-mia.rinne-saarinen@turunakk.fi
mailto:anna-mia.rinne-saarinen@turunakk.fi
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Koulutuksen järjestää Luontoa elämään! Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmil-

lä ja palveluilla –hanke. Kouluttajana toimivat Seppo J.A. Karppinen, KT, seikkailukasvatuskoulut-

taja, erityisopettaja sekä Jorma Väisänen, mielisairaanhoitaja, erä- ja luonto-opas, seikkailuohjaaja. 

Koulutukseen otetaan mukaan 50 osallistujaa. Koulutus on osallistujille maksuton. Ilmoittautumiset 

30.9.mennessä tähän linkkiin. Lisätietoja projektipäällikkö Tero Leppänen  

tero.leppanen@lapinamk.fi, p. 040 7708560 

 

Sosionomi –opinnoissa voi nyt suuntautua Green Care -toimintaan 

Mikkelin ammattikorkeakoulussa (1.1.2017 alkaen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) voi 

ensimmäisenä Suomessa suuntautua sosionomiopinnoissa Green Care -toimintaan 45 op:n laajuisis-

sa opinnoissa. Sosionomi -opintoihin haetaan 7.9.2016 alkavassa yhteishaussa ja opinnot alkavat 

tammikuussa 2017. 

Etelä- Savossa ja Mikkelin ammattikorkeakoulussa on vahvat perinteet Green Care -toiminnan ke-

hittämisessä yhdessä paikallisten yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Yh-

tenä tavoitteena on ollut Green Care -teeman juurruttaminen sosionomikoulutuksen suuntautumis-

vaihtoehdoksi.  

Lisätiedot: Johanna Hirvonen, yliopettaja, johanna.hirvonen@mamk.fi tai Seija Nissinen, lehtori, 

seija.nissinen@mamk.fi, Mikkelin ammattikorkeakoulu 

 

******** 

Esittelyssä uusi Green Care -hanke 

JAMI Green Care (1.8.2016–31.7.2017). on esiselvityshanke, jonka puitteissa parannetaan ja teh-

dään tunnetuksi Green Care -toimintaa Aisaparin alueella Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, 

Lapua, Kauhava. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan yrittäjiä ja asiakasryhmiä sekä edistetään toimi-

joiden verkostoitumista. Hanketta hallinnoi Järviseudun ammatti-instituutti. Yhteyshenkilönä toimii 

Heli Hämäläinen (heli.hamalainen@jamin.fi, puh. 0400-454098), joka toimii luonto- ja ympäristö-

alan opettajana JAMI Kurejoen Luonnonvara-alan yksikössä. Rahoittajana Leader Aisapari ry, 

Maaseutu 2020. 

******** 

Tietoa muista meneillään olevista Green Care -hankkeista 

 

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

koordinaatiohanke. 

   ******** 

Tietoa Green Care –koulutuksen kehittämishankkeesta 

Green Care –koulutuksen pilotointi etenee hyvin. Käynnissä on Green Care Perusteet -

opintojakso ja Toimintaympäristöt –jakso käynnistyy 19.9. Perusteet -opintojakson jälkeen keskeyt-

tävien tilalle ei enää oteta opiskelijoita varasijoilta.  

Mukana koulutuksen pilotoinnissa 140 opiskelijaa. Valtakunnallinen 30 opintopisteen koulutuksen 

pilotointi kestää toukokuun 2017 loppuun. Tämän kokonaisuuden jatkoksi pilotoidaan syksyllä 

https://www.webropolsurveys.com/S/5CB450E208E0743C.par
tero.leppanen@lapinamk.fi
mailto:johanna.hirvonen@mamk.fi
mailto:seija.nissinen@mamk.fi
mailto:heli.hamalainen@jamin.fi
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
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2017 erillinen 10 opintopisteen ohjaaja- ja kouluttajakoulutus. Koulutus on suomenkielinen. Lisä-

tietoja koulutuksesta ja Green Care –koulutus korkea-asteelle –hankkeesta osoitteessa 

www.greencarekoulutus.fi.  

 

Kansallinen Green Care -koulutuksen kehittäminen 

Green Care -koulutusten kehittäjät kokoontuvat jälleen keskustelemaan 23.9.2016. klo 12–14. 

Keskustelujen aiheena ovat Green Care -osaamis- ja -opinpolut. Mietitään yhdessä miten saamme 

rakennettua osaamista perustasolta syvempää osaamista kohti ja miten eri koulutusasteiden opinnot 

tukevat toisiaan. Kaikki koulutusten kehittäjät ovat tervetulleita mukaan keskustelemaan. Linkki 

etäyhteyteen:  https://meet.lync.com/lucit-lapinamk/sanna.vinblad/0A7Z085O   Lisätiedot: san-

na.vinblad@lapinamk.fi  

******** 

Kansallinen Green Care -koordinaatiotyö 

 

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

http://www.gcfinland.fi/file/original/923908?contentId=923908&v=1451992998000. 

 

Leader-ryhmille tehty esitys koordinaatiohankkeen sisällöstä on nähtävillä 

http://docplayer.fi/7267799-Valtakunnallinen-green-care-koordinaatiohanke-leader-tilaisuus-

paasitorni-helsinki-27-10-2015-elina-vehmasto-luke.html. 

 

******** 

Lisää tietoa Green Care -tapahtumista ja -toiminnassa  

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 blogissa 

kerrotaan ajankohtaisista Green Care-asioista http://hoivaajavoimaaluonnosta.blogspot.fi/ 

 

http://www.greencarekoulutus.fi/
https://meet.lync.com/lucit-lapinamk/sanna.vinblad/0A7Z085O
mailto:sanna.vinblad@lapinamk.fi
mailto:sanna.vinblad@lapinamk.fi
http://www.gcfinland.fi/file/original/923908?contentId=923908&v=1451992998000
http://docplayer.fi/7267799-Valtakunnallinen-green-care-koordinaatiohanke-leader-tilaisuus-paasitorni-helsinki-27-10-2015-elina-vehmasto-luke.html
http://docplayer.fi/7267799-Valtakunnallinen-green-care-koordinaatiohanke-leader-tilaisuus-paasitorni-helsinki-27-10-2015-elina-vehmasto-luke.html
http://www.gcfinland.fi/
https://www.facebook.com/Green-Care-Finland-141296962604106/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/220910034929645/?fref=ts
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/
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