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Green Care uutiskirje 8/2016  
 

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 

7/2016 Green_Care_Uutiskirje_7_2016.pdf 

Seuraava uutiskirje ilmestyy marraskuun toisella viikolla. Kirjeeseen tulevat materiaalit 3.11. men-

nessä taina.lilja@luke.fi 

Tässä uutiskirjeessä  

 Alan kuulumiset 

 Alan materiaalit 

 Tulossa olevat Green Care -tapahtumat ja -seminaarit 

 Kansallinen Green Care -koulutuksen kehittäminen 

 Kansallinen Green Care -koordinaatiotyö 

 

******** 

Alan kuulumiset  

 

Green Care 2016-päivät Rantasalmella saavuttivat 

suuren suosion. Suuri kiitos osallistuneille! Pahoitte-

lut, että kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan. 

Vuoden päästä 30.8.–1.9. Levillä Green Care 2017- 

päivät pyritään järjestämään isommissa tiloissa, jotta 

useampi pääsee mukaan.    

Kuva: Teija Skyttä   

Green Care 2016 -päivien esitykset nähtävillä http://www.gcfinland.fi/news/gc_2016_paivien-

esitykset 

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
http://www.gcfinland.fi/file/original/Uutiskirje+7_2016.pdf
taina.lilja@luke.fi
http://www.gcfinland.fi/news/gc_2016_paivien-esitykset
http://www.gcfinland.fi/news/gc_2016_paivien-esitykset
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Tulevat Green Care -laatumerkit, LuontoHoiva ja LuontoVoima, esiteltiin Green Care -päivillä 

Rantasalmella. Laatumerkkejä koskeva tiedote luettavissa: 

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

 ja esitys katsottavissa: 

http://www.gcfinland.fi/file/original/955737?contentId=955737&v=1475494813000 

 

Artikkeli: Green Care -laatumerkit takaavat asiakkaille toiminnan kokonaisvaltaista turvalli-

suutta http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016092814653 

Iloa luonnosta -kampanja kerää luontoreseptejä. Kirjoita reseptisi osoitteessa: 

http://www.iloaluonnosta.fi/iloa_luonnosta/luontoreseptit 

 

******** 

Green Care -materiaalit 

Iloa luonnosta -kampanjan nettisivuille on kerätty hyvä kokoelma erilaisia alan materiaaleja: 

http://www.iloaluonnosta.fi/iloa_luonnosta/materiaalit 

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän hallinnoima ja Erasmus+ -rahoittama Go Green & Care –

hanke päättyi elokuun lopussa. Eurooppalaisessa yhteistyössä on tuotettu runsas englanninkieli-

nen tietopaketti Green Care -metodeista opettajien sekä muiden asiantuntijoiden käyttöön 

http://gogreencare.eu/.  Sivustoilta, joka on kaikille avoin ja helposti ladattavissa ja hyödynnettävis-

sä, löytyy materiaalia 1) Green Care -metodien hyödyntämiseen opetustyössä (Teachers Guide); 2) 

Green Care näkyy erilaisissa toimintaympäristöissä arjen työssä (Best Practices); 3) kattava vinkki-

listaus videoihin sekä erilaisiin Green Care aineistoihin (Additional material).  

SRL:n uusi talliluokitus Hevosavusteiset palvelut - talli: 

http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliit

towwwstructure/103029_hevosavusteiset_palvelut_kriteerit_netti.pdf Lisätietoja: Kielo Kestinmäki 

SRL:n sivuilla tietoa esteettömästä tallista: 

http://www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/esteettomyys Lisätietoja: Hanna Talvitie 

Luonto lähelle ja terveydeksi. Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys. Argumenta-hankkeen 

(2013–2014) tulokset ja toimenpidesuositukset. Raportti löytyy tämän linkin sivulta: 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153461 

Sitran Raportti Luonnon lukutaito: http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/Luonnonlukutaito.pdf 

 

******** 

http://www.gcfinland.fi/file/original/955732?contentId=955732&v=1475494436000
http://www.gcfinland.fi/file/original/955737?contentId=955737&v=1475494813000
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016092814653
http://www.iloaluonnosta.fi/iloa_luonnosta/luontoreseptit
http://www.iloaluonnosta.fi/iloa_luonnosta/materiaalit
http://gogreencare.eu/
http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstructure/103029_hevosavusteiset_palvelut_kriteerit_netti.pdf
http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstructure/103029_hevosavusteiset_palvelut_kriteerit_netti.pdf
http://www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/esteettomyys
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153461
http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/Luonnonlukutaito.pdf
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Tulossa olevat seminaarit ja muut tapahtumat 

Luonnostaan nouseva Pohjanmaa- seminaari Vaasassa (Auditorio Nissi/ Vaasan yliopiston tie-

dekirjasto, Yliopistonranta 7) keskiviikkona 12.10.2016. Seminaarissa kerrotaan mitä alueellisissa 

hankkeissa tapahtuu, Pohjoismaisen tutkimusverkoston tuloksista, millaista Green Care -

yritystoiminta voi olla kuin myös toiminnan kansallisista laatukriteereistä. Seminaari on kaksikieli-

nen ja maksuton. Ilmoittautuminen viimeistään 7.10. martta.ylilauri@uva.fi Ohjelma suomeksi ja 

ruotsiksi luettavissa TÄÄLTÄ. 

Livskraft från den Österbottniskas naturen - seminarium i Vasa (AuditoriumNissi/ Vasa ve-

tenskapliga bibliotek, Universitetsstranden 7) onsdagen den 12.10.2016. I seminariet berättar vi om 

läget i de regionala projekten, resultat från det nordiska forkningsnätverket, Green care företagare 

prsneterar sin verksamhet samt nationella kvalitetskriterierna. Seminariet är tvåspråkigt och avgifts-

fritt.  Anmälning senast 7.10. till martta.ylilauri@uva.fi  Programmet hittas HÄR. 

KASKU -hanke järjestää yrityksille Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia -työpajan 12.-

13.10. 2016 Pohjois-Pohjanmaalla. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautuminen: 

http://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kasku/tyopajat/ Lisätiedot: projektikoordinaat-

tori Johanna Pihlajamaa OAMK johanna.pihlajamaa@oamk.fi  

Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden alla toimiva Könkkölän tila järjestää Hyvinvointia 

luonnosta Toivolan Vanhalla Pihalla 15.10.2016 klo 10–16.  Tapahtuma tuo esille keskisuoma-

laista luontoalan osaamista hyvinvoinnin näkökulmasta. Päivän aikana Könkkölän tilan yhteis-

työyritykset esittelevät tuotteitaan ja palveluitaan Toivolan Vanhalla Pihalla. Paikalla on lisäksi alan 

järjestöjä ja oppilaitoksia. Tapahtuman idea on herätellä ihmisiä huomaamaan paikallisia yrityksiä, 

jotka tarjoavat vaihtoehtoisia palvelumalleja sekä ympäristöystävällisiä tuotteita. Tavoitteena on 

edistää alueellista yhteistyötä Green Care -toiminnan kehittämiseksi. Tässä suunnittelussa on muka-

na myös LuoKSe, Luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomessa –hanke kertomassa tulevista mahdol-

lisuuksista. Tapahtuman Facebook sivut: https://www.facebook.com/events/1090654894351542/ 

Green Care -tiedonvälityshanke Satakunnassa ja Satakunnan maaseutumatkailun koordinaatiohanke 

II järjestävät Green Care -verkostotapaamisen satakuntalaisille Green Care-toimijoille 

20.10.2016 klo 15–18 Villilän kartanossa Nakkilassa. Mukaan toivotaan satakuntalaisia yrittäjiä 

ja toimijoita, jotka työskentelette luonto-, puutarha, maatila- ja eläinavusteisten menetelmien parissa 

samoin kuin yrittäjiä ja toimijoita, jotka hyödynnätte luonnon hyvinvointivaikutuksia opetus- ja 

kasvatusalalla, työhyvinvointi- ja valmennuspalveluiden yhteydessä sekä vapaa-ajan virkistys- ja 

hyvinvointimatkailutuotteissa. Ohjelmassa Green Care -toiminnan ajankohtaiset aiheet ja yhteis-

työmahdollisuuksien kartoittaminen. Osallistujia pyydetään valmistautumaan siihen, että esittelevät 

omaa toimintaansa lyhyesti.  Ilmoittautumiset 14.10.mennessä 

https://elomake.samk.fi/lomakkeet/5813/lomake.html Lisätietoa Jaana Ruoho SAMK mail-

to:jaana.ruoho@samk.fi 044 710 3825 

mailto:%20martta.ylilauri@uva.fi
http://www.gcfinland.fi/view_calendarevent.twid?id=954399&recurrenceId=0
mailto:martta.ylilauri@uva.fi
http://www.gcfinland.fi/view_calendarevent.twid?id=954399&recurrenceId=0
http://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kasku/tyopajat/
mailto:johanna.pihlajamaa@oamk.fi
https://www.facebook.com/events/1090654894351542/
https://elomake.samk.fi/lomakkeet/5813/lomake.html
mailto:jaana.ruoho@samk.fi
mailto:jaana.ruoho@samk.fi
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Green Care –research Network Kick off 9.11.2016 Vaasa. Green Care – ja Blue Care –

tematiikasta kiinnostuneiden tutkijoiden yhteinen tutkijatapaaminen Vaasassa ke 9.11.2016 klo 12–

15.30 Palosaaren yliopistokampukselle (Tritonia T611).Tarkoituksena on käynnistää tutkijatapaa-

misten sarja vuosina 2016–2019, joissa kuullaan alustuksia ja keskustellaan ajankohtaisista Green 

Carea käsittelevistä tutkimuksista sekä vahvistetaan monitieteistä verkostoyhteistyötä mm. yhteisten 

julkaisujen ja rahoitushakujen kautta. Ensimmäisen tilaisuuden keskustelua kokoavana argu-

menttina on ”Luomalla ihmisten lähiympäristöihin erilaisuutta kunnioittavia osallisuuden ja toi-

minnan tukirakenteita tuotetaan yhteiskunnalle merkittäviä säästöjä (mm. erityissairaanhoidossa, 

lastensuojelussa jne.). Samalla saadaan käyttöön inhimillisiä resursseja joiden kautta hyvinvoinnin 

edut kertautuvat moninkertaisesti.” Tilaisuuden pääpuhujana on KT, Lehtori Arja Jääskeläinen 

Lapin ammattikorkeakoulusta otsikolla: ”Luontoon tukeutuva kuntoutustoiminnan malli”. 

Tapaamiseen voi ilmoittautua alustajaksi eri tieteenaloilta ja lähestyä teemaa eri näkökulmista. 

Alustukset pyydetään ilmoittamaan pe 28.10. mennessä sähköpostitse martta.ylilauri@uva.fi Kaik-

kia osallistujia koskevat ilmoittautumiset kahvitarjoilujen takia pe 4.11. mennessä mart-

ta.ylilauri@uva.fi. Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös etäyhteyden kautta. 

SOTE-palveluita luonnosta-kutsuretki to10.11.2016 Hattulaan Ylitalon alpakkatilalle. Luon-

non tuottamat terveyshyödyt ovat tutkimusten mukaan kiistattomat. Luontolähtöiset hyvinvointipal-

velut voivat tarjota hyvän ja kustannustehokkaan mahdollisuuden vastata yhteiskunnan terveys- ja 

hyvinvointihaasteisiin. Ylitalon alpakkatila Hämeessä on edelläkävijä laajassa moniammatillisessa 

yhteistyössä. Retken aikana kuullaan viimeisintä tutkimustietoa luonnosta hyvinvoinnin tuottajana 

sekä palveluntuottajien ja -ostajien kokemuksia. Lue lisää: 

http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/kutsuretki-sote-palveluita-luonnosta/ 

Green Care -tiedonvälityshanke Satakunnassa, Kankaanpään opisto ja Pohjois-Satakunnan Kehit-

tämiskeskus Oy järjestävät Green Care -toiminnan mahdollisuudet Pohjois-Satakunnassa-

seminaarin 9.11.2016 12 - 15.30 Kankaanpään opistolla Opistokatu 5 Joukanen Sali (Aspin talo) 

http://www.kankaanpaanopisto.fi/. Teemana seminaarissa on Green Care -toiminnan mahdollisuu-

det vanhustyössä. Ohjelmassa asiantuntijaluentoja ja käytännön esimerkkejä Green Care -toiminnan 

hyödyntämisestä mm. muistisairaiden kanssa. Kirsi Salonen esittelee väitöstutkimuksensa tuloksia 

ja paikalla on myös PSKK Oy:n yritysneuvoja Mari Raukola. Tervetuloa mukaan eri (vapaa-aika, 

matkailu, sote) alojen yrittäjät!  Ilmoittautumiset 7.11.mennessä 

https://elomake.samk.fi/lomakkeet/5853/lomake.html Lisätietoja Jaana Ruoho jaana.ruoho@samk.fi 

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 pääset tutustumaan ESKARI MENI METSÄÄN -työpajassa Länsi-Puijon päiväkodin metsä-

eskari-toimintaan sekä OPS MENEE METSÄÄN -työpajassa siihen, miten monimuotoinen, eheyt-

tävä ja liikkumaan innostava oppimisympäristö lähimetsä on.  Koulutuspäivä on maksuton. Päivän 

ohjelma toteutetaan kokonaan ulkona. Ilmoittautumiset 28.10. mennessä. Ilmoittautumislomake: 

TÄSSÄ. Lisätietoja: Jaana Hiltunen, Pohjois-Savon ympäristökasvatusverkosto Arkkitehtuuri- ja 

ympäristökulttuurikoulu Lastu puh. 050-5822 067. 

 OPS MENEE METSÄÄN -työpajassa tutustutaan lähimetsään monimuotoisena, eheyttä-

vänä ja liikkumaan innostavana oppimisympäristönä. Toiminnallisissa ja elämyksellisissä 

mailto:martta.ylilauri@uva.fi
mailto:martta.ylilauri@uva.fi
mailto:martta.ylilauri@uva.fi
http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/kutsuretki-sote-palveluita-luonnosta/
http://www.kankaanpaanopisto.fi/
https://elomake.samk.fi/lomakkeet/5853/lomake.html
mailto:mailtojaana.ruoho@sa
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1172473&SID=225361d2-45b5-4008-b07c-83ad2c613112&dy=1281635471
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harjoituksissa ja leikeissä opitaan ympäristöopin ohella matematiikkaa ja äidinkieltä. Tutki-

taan selkärangattomia ”ötököitä” ja mietitään niiden merkitystä ekosysteemissä. Pajan sisäl-

tö on suunniteltu erityisesti uutta opetussuunnitelmaa toteuttaville alakoulun opettajille, 

mutta sopii kaikille metsästä ja oppimisesta kiinnostuneille. Pajan vetäjinä luontopedagogi 

Mari Wikholm ja ympäristökasvattaja Meri Elonheimo. Työpaja järjestetään osana Ulos op-

pimaan Kuopiossa hanketta: http://www.kuopionsteiner.fi/yhteystiedot/ulos-oppimaan-

kuopiossa/ 

 ESKARI MENI METSÄÄN -työpajassa tutustutaan Länsi-Puijon päiväkodin metsäeska-

rin toimintaan. Länsi-Puijon päiväkodilla toimii metsäesikouluryhmä Kotala. Siellä toimivat 

päivittäin 14 esikoululaista opettajan ja lastenhoitajan johdolla. Ryhmä toimii metsässä sin-

ne rakennetusta kodasta käsin neljänä päivänä viikossa koko esiopetusajan. Tämä paja sopii 

varhaiskasvattajille sekä kaikille ulkona oppimisesta kiinnostuneille. Pajan vetäjinä lasten-

tarhanopettaja Kaija Pelo ja lastenhoitaja Jarno Ruuskanen. Kotalan elämään voi tutusta: 

https://kotalablog.wordpress.com/ 

 

GreenCareLab -hanke järjestää syksyn 2016 aikana:  

 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 

  

 Kumppanuustreffit – teemana yrittäjäyhteistyö: Strutsitarha Ketolan tila 

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

pahtumassa 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 

 

http://www.kuopionsteiner.fi/yhteystiedot/ulos-oppimaan-kuopiossa/
http://www.kuopionsteiner.fi/yhteystiedot/ulos-oppimaan-kuopiossa/
https://kotalablog.wordpress.com/
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
http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat
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 GreenCareLabin temaattinen ryhmä: Etelä-Karjalan 3. kokoontuminen - Hinnoittelu 

ja kannattavuus. Aika: to 27.10.2016 klo 15–18. Paikka: Imatra Hossukan Helmi (Hossein-

lahdentie 139) Järjestäjät/vetäjät Sanna Lento-Kemppi ja Sari Paajanen Etelä-Suomen maa- 

ja kotitalousnaisten piirikeskus. Ilmoittautuminen tilaisuuteen ti 25.10. klo 16 mennessä 

sanna.lento-kemppi@maajakotitalousnaiset.fi p. 0405447768 (myös tekstiviestillä) tai sa-

ri.paajanen@maajakotitalousnaiset.fi p. 040 5167501 (myös tekstiviestillä) Lisätietoa 

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

 

 GreenCareLabin yritysvierailu: Kavalton tila. Aika: 28.11.2016 klo 10–13  Paikka: Ka-

valton tila Kavaltontie 11 21500 Piikkiö http://www.kavaltontila.com Yritysvierailulla tu-

tustutaan tilan toimintaan. Kavalton tila on Piikkiössä toimiva maatila ja idyllinen juhla-

paikka, jossa perinteinen maanviljely sekä juhla- ja pitopalvelutoiminta kulkevat käsi kädes-

sä.  Tilalla on majoitustoimintaa ja siellä järjestetään monipuolisia aktiviteetteja sekä ohjel-

mapalveluja yhteistyössä monien ohjelmantuottajien kanssa. Ilmoittautumiset viimeistään 

21.11. Ilmoittautumislomake Retki järjestetään yhdessä MOVE- hankkeen 

https://www.facebook.com/movehanke/info?tab=page_info kanssa, joka järjestää bussikul-

jetuksen tilalle ABC Lohjan pihalta (Hossanmäentie 1 Lohja) klo 9.00. Paluu on ABC Loh-

jalle noin klo 15. Paluumatkalla bussi pysähtyy Design Hill-kahvila-myymälään Halikkoon, 

jossa on mahdollisuus kahvitella ja tehdä ostoksia. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, jos 

tarvitset kuljetuksen. Ilmoita myös aiotko syödä tilalla omakustanteisen lounaan (15€). 

Lisätietoa GreenCareLab hankkeen syksyn 2016 toiminnasta tästä linkistä.  

Alustavasti tiedoksi niin yrittäjille kuin eläinavus-

teisesta toiminnasta kiinnostuneille Green Care ja 

eläinavusteinen toiminta –teemapäivä 15.11.2016 

Tarvaalassa Saarijärvellä. Päivä sisältää yrittäjäta-

rinoita, verkostoitumista ja Taina Perkiö tuoreet 

Green Care –terveiset Hollannin matkaltaan. Tar-

kempi ohjelma ja aikataulu tulossa 

https://www.facebook.com/GreenCareKeskiSuomi/ 

Lisätietoja Sarita Jylhä-Rastas POKE Ammattiopis-

to Uuraistentie 240 43130 Tarvaala  puh. 040 132 

5014 sarita.jylha-rastas@poke.fi Kuva: Heli Kallio-

Kauppinen 

Uudistuva hevostalous-hankkeen tulevat verkko- ja liveluennot "Hevosyrittäjäuutiset": 

http://hippolis.fi/UserFiles/hippolis/File/Uusihevostalous/Hevosyrittajauutiset_syksy2016.pdf 

 Hevonen hyvinvointipalvelun tuottajana 9.11.2016 Toiska Ilmajoki. Uudistuvassa he-

vostaloudessa hevonen tuo hyvää oloa ja hyvää mieltä monin eri tavoin. Mutta millaista on 

bisnes, kun hevonen on osa hyvinvointipalvelua? Ammatilliseen perhehoitoon, hevostoimin-

taan ja Green Careen erikoistuneessa yrityksessä asiantuntijapuheenvuoroja, kohdetutustu-

minen ja demonstraatio. Koskettavimmat tarinat kertoo yrittäjä Keijo Viertoma ja Toiskan 

tiimiläiset itse. Tapahtumapaikkana Toiska Palonkuja 10 Koskenkorva. Tilaisuus on maksu-

file:///C:/Users/mto22/Documents/GC_uutiskirje/sanna.lento-kemppi@maajakotitalousnaiset.fi
file:///C:/Users/mto22/Documents/GC_uutiskirje/%20sari.paajanen@maajakotitalousnaiset.fi
file:///C:/Users/mto22/Documents/GC_uutiskirje/%20sari.paajanen@maajakotitalousnaiset.fi
http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat
http://www.kavaltontila.com/
http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat
https://www.facebook.com/movehanke/info?tab=page_info%20
http://www.gcfinland.fi/file/original/945112;jsessionid=8E8779AEC2701FA3AEA814D7BE633AD7.18?contentId=945112&v=1467187001000
https://www.facebook.com/GreenCareKeskiSuomi/
mailto:sarita.jylha-rastas@poke.fi
http://hippolis.fi/UserFiles/hippolis/File/Uusihevostalous/Hevosyrittajauutiset_syksy2016.pdf
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ton ja paikan päälle mukaan mahtuu 25 henkilöä. Ilmoittautumiset tästä. Live-lähetykset Pe-

riscopen kautta (vaatii Twitter-tilin). Tallenteet ovat katsottavissa ja kuunneltavissa Uudis-

tuva hevostalous YouTube – kanavalla tilaisuuden jälkeen. Lisätietoja: 

www.hippolis.fi/uusihevostalous  Anne Laitinen puh. 0407660830 anne.laitinen@hippolis.fi 

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 

******** 

Tietoa 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 Toimintaympäristöt -jakso on käynnistynyt 19.9. Opin-

tojaksolla tutustutaan Green Care –toimintaympäristöihin asiakkaiden ja heidän tavoitteidensa nä-

kökulmasta, sekä tarkastellaan ympäristöjen käytettävyyttä ja soveltuvuutta työskentelyyn. Opinto-

jakso tarjoaa osaamista toimintaympäristön muokkaamiseen asiakkaan, toiminnan ja palvelun ta-

voitteiden mukaisesti. Koulutuksen pilotointiin osallistuu 140 opiskelijaa. Opinnot ovat edenneet 

niin pitkälle, että varasijoilta ei valitettavasti oteta enää mukaan opiskelijoita.  Valtakunnallinen 30 

opintopisteen koulutuksen pilotointi kestää toukokuun 2017 loppuun. Tämän kokonaisuuden jat-

koksi pilotoidaan syksyllä 2017 erillinen 10 opintopisteen ohjaaja- ja kouluttajakoulutus. Koulutus 

on suomenkielinen. Lisätietoja koulutuksesta ja Green Care –koulutus korkea-asteelle –hankkeesta 

osoitteessa www.greencarekoulutus.fi 

******** 

Kansallinen Green Care -koordinaatiotyö 

 

Tiedote laatumerkeistä 3.10.2016 luettavissa: 

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

 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1145387&SID=9a83bf7a-877e-46e8-9b3d-ff0bda44fe42&dy=241131876
http://www.hippolis.fi/uusihevostalous
anne.laitinen@hippolis.fi
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
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
https://blogi.eoppimispalvelut.fi/greencare/
http://www.gcfinland.fi/file/original/955732?contentId=955732&v=1475494436000


8 
 

 
 

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 

 

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 -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/file/original/GreenCare+Koordinaatiohanke+6.9.16.pdf
http://www.gcfinland.fi/file/original/956127?contentId=956127&v=1475649658000
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/
https://www.facebook.com/GreenCareEP/

