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Green Care uutiskirje 5/2016  

 

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 

 

******** 

 

Tässä uutiskirjeessä:  

 Valtakunnalliset Green Care – päivät Rantasalmella syyskuussa 

 Alan kuulumisia ja ajankohtaiset artikkelit 

 Tulossa olevat Green Care –seminaarit ja tapahtumat 

 Koulutustarjontaa 

 Kansallinen Green Care -koulutuksen kehittäminen 

 Kansallinen Green Care -koordinaatiotyö 

 Uudet käynnistyvät Green Care –hankkeet 

 Vielä ehdit osallista Green Care -laatulogon suunnittelukilpailuun 
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Valtakunnalliset Green Care – päivät järjestetään 15.–16.9.2016 Rantasalmella, Etelä-

Savossa. Green Care–päivillä keskitytään maatila-avusteisen toiminnan käytännön toteutuksiin, 

kehittämisen haasteisiin ja toiminnan laajenemispotentiaaliin tuomalla esiin niin palvelun tuottajan, 

ostajan kuin asiakkaankin kokemuksia.  

Seminaarissa esitellään myös Vihreän hoivan ja voiman laatumerkit. Tilai-

suuden juontaa matkailuyrittäjä, sienilähettiläs ja kansallispuistokummi 

Saimi Hoyer.  

Green Care – päivät järjestetään yhteistyössä Hoivafarmi-hankkeen, kan-

sallisen Green Care koordinaatiohankkeen ja Green Care Finland ry:n 

kanssa. Seminaari järjestetään Hotel & Spa Resort Järvisydämessä, joka 

tarjoaa Linnansaaren kansallispuiston äärellä ainutlaatuiset majoitus-, ko-

kous- ja ruokapuitteet. www.jarvisydan.com  

Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautumisia otetaan vastaan kesäkuusta alkaen. Lisätietoja Teija Skyttä 

teija.skytta@mamk.fi tai 050 56 888 97. Tarkemmin myös tulevissa uutiskirjeissä ja Green Care 

Finland ry:n sivuilla http://www.gcfinland.fi 

    

******** 

Alan kuulumisia ja ajankohtaiset artikkelit 

Luonto- ja taidelähtöiset menetelmät (LuoTa)-seminaarin (Ahlmanin ammattiopisto 28.4.2016) 

esitykset ja valokuvat löytyvät täältä http://www.gcfinland.fi/news/luota-seminaarin-ahlmanin-

ammattiopisto-2842016-materiaalia 

Green Care Finland ry:n vuosikokouksen (28.4.2016 Ahlman) kuulumisia 

http://www.gcfinland.fi/news/yhdistyksen-vuosikokousuutisia 

Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston Hoivafarmi-hankkeen tiimoilta  

 ikäihmisiä aktivoiva pilottipuutarha Juvalle palvelutalo Juvankotiin. Lue lisää aiheesta: 

http://www.gcfinland.fi/news/hyvinvointipiha-kuntouttaa-asiakkaita 

 

 kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja ikäihmisten päivä- ja työtoiminta laajenee 

eteläsavolaisille maatiloille. Lue lisää aiheesta: http://www.gcfinland.fi/news/etela-savo-on-

hoivamaatalouden-edellakavija 

 

ECOSOS-tutkimushanke etsii ekososiaalisia innovaatioita.  Hankkeen tavoitteena on oppia lisää 

nuorten osallistumisen tavoista, saada tietoa kestävän siirtymän mahdollisuuksista ja selvittää, miten 

sosiaalityö ja sosiaaliturvajärjestelmät voisivat tukea siirtymää, Lue lisää: 

http://www.gcfinland.fi/news/ecosos-tutkimushanke-etsii-ekososiaalisia-innovaatioita-osaisitko-

auttaa 

 

http://www.jarvisydan.com/
mailto:teija.skytta@mamk.fi
http://www.gcfinland.fi/
http://www.gcfinland.fi/news/luota-seminaarin-ahlmanin-ammattiopisto-2842016-materiaalia
http://www.gcfinland.fi/news/luota-seminaarin-ahlmanin-ammattiopisto-2842016-materiaalia
http://www.gcfinland.fi/news/yhdistyksen-vuosikokousuutisia
http://www.gcfinland.fi/news/hyvinvointipiha-kuntouttaa-asiakkaita
http://www.gcfinland.fi/news/etela-savo-on-hoivamaatalouden-edellakavija
http://www.gcfinland.fi/news/etela-savo-on-hoivamaatalouden-edellakavija
http://www.gcfinland.fi/news/ecosos-tutkimushanke-etsii-ekososiaalisia-innovaatioita-osaisitko-auttaa
http://www.gcfinland.fi/news/ecosos-tutkimushanke-etsii-ekososiaalisia-innovaatioita-osaisitko-auttaa
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Artikkeli mielenterveyskuntoutujien hoivakodin viherpihan rakentamisesta paikalliselle maa-

tilalle kuntouttavan päivätoiminnan käyttöön. https://uasjournal.fi/tutkimus-

innovaatiot/kuntoutujan-polku-palvelukodista-farmille/ 

Maaseutupolitiikan blogi: Lapsi tarvitsee muovirihkaman sijaan multaa 

http://www.maaseutupolitiikka.fi/uutishuone/maaseutupolitiikan_blogi/lapsi_tarvitsee_muovirihka

man_sijaan_multaa.3368.blog 

Artikkeli: Luontoa elämään! Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja 

palveluilla on julkaistu osana Sairaanhoidollisesta avustajasta itsenäiseksi hoitotyön ja terveyden-

edistämisen osaajaksi Rovaniemellä –julkaisua. Linkki: 

https://issuu.com/lapinamk/docs/seppanen_ja_kangastie_hoitotyon_jul   (sivut 78–86). 

Green Care Keski-Suomen uusille FB-sivuille pääsee 

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

   

******** 

Tulossa olevat Green Care –seminaarit ja tapahtumat 

 

 

 
 

Tiedosta tekoihin – ohjataan sote-laiva yhdessä uusille vesille! Palvelupakettipilotoinnin tulosten 

julkistamistilaisuus 17.6.2016 Helsinki. Lisätietoja: 

http://www.gcfinland.fi/view_calendarevent.twid?id=942739&recurrenceId=0 

 

https://uasjournal.fi/tutkimus-innovaatiot/kuntoutujan-polku-palvelukodista-farmille/
https://uasjournal.fi/tutkimus-innovaatiot/kuntoutujan-polku-palvelukodista-farmille/
http://www.maaseutupolitiikka.fi/uutishuone/maaseutupolitiikan_blogi/lapsi_tarvitsee_muovirihkaman_sijaan_multaa.3368.blog
http://www.maaseutupolitiikka.fi/uutishuone/maaseutupolitiikan_blogi/lapsi_tarvitsee_muovirihkaman_sijaan_multaa.3368.blog
https://issuu.com/lapinamk/docs/seppanen_ja_kangastie_hoitotyon_jul
https://www.facebook.com/GreenCareKeskiSuomi/
http://www.gcfinland.fi/view_calendarevent.twid?id=942739&recurrenceId=0
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GreenCarelab-hankkeen yritysvierailut ja kumppanuustreffit 

 ke 8.6.2016, klo 13–16 Kumppanuustreffit – Etelä-Karjalan retkikohteet ja niiden 

hyödyntäminen Himanmäen kota Tujulantie 50 Joutseno. Hanna Ollikainen esittelee 

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön retkikohteita ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia. Li-

säksi ideoidaan, millaisia palveluita retkikohteissa voitaisiin tarjota ja millaista yhteistyötä 

voidaan tehdä. Ilmoittautumiset viimeistään 3.6.2016. 

 ti 14.6.2016 klo 13–16 Valkeakoski Ilolan maatilamatkailu, jossa monipuolista ympärivuo-

tista toimintaa.  

Kumppanuustreffeillä yrittäjäkumppania etsivillä osallistujilla on mahdollisuus varata etukäteen 

oma puheenvuoro. Lisäksi kumppaneita etsivillä yrittäjillä on mahdollisuus esitellä omaa yritystään 

ständeillä. GreenCareLab-hankkeen tapahtumista lisätietoa ja ilmoittautumiset 

http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat ja anne.korhonen@tts.fi tai puh. 044 714 3701.  

 

Pohjois-Suomen rahoittajatapaaminen 9.6.2016 (HUOMAA AJANKOHTA! aikaisemmin 3.5. 

ilmoitettu tilaisuus on siirretty 9.6.). Green Care -koordinaatiohankkeen järjestämä keskusteluta-

paaminen, jossa kerrotaan rahoittajille aluetapaamisissa saatuja tietoja. Rahoittajatapaaminen järjes-

tetään etäyhteyden välityksellä. Ilmoittautumiset tapaamiseen 7.6. mennessä osoitteeseen ree-

ta.sipola@lapinamk.fi  

 

Green Care -koulutusten kehittäjien keskustelutilaisuus 10.6.2016. Green Care -koulutusta ke-

hitetään eri puolilla Suomea useiden hankkeiden, koulutusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden 

avulla. Koulutusten yhteensovittamiseksi ja tiedon jakamiseksi järjestetään toimijoille yhteisiä kes-

kustelutilaisuuksia. Ensimmäinen keskustelutilaisuus on järjestetty 4.5.2016. Green Care –

koulutuksia kehittäviä tahoja pyydetään osallistumaan seuraavaan keskustelutilaisuuteen 10.6. klo 

12.00. Etäyhteys tilaisuutta varten hoidetaan Lync/Skype for business yhteydellä 

https://meet.lync.com/lucit-lapinamk/sanna.vinblad/RC1KLJS2 . 

 

Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike mahdollistaa jokaiselle pääsyn metsään ja pellolle toimin-

tavälineiden avulla.  

 Sormet multaan– kurssi 2 vaikeavammaisille aikuisille ja heidän avustajilleen 3.–4.9.2016 

Karhe Ylöjärvi Lisätietoja ja ilmoittautuminen anssi.helin@kvtl.fi 

http://www.malike.fi/media/Malike/Esitteet/2016/Esite_sormet_multaan.pdf 

 

 

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

 

http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat
mailto:anne.korhonen@tts.fi
mailto:reeta.sipola@lapinamk.fi
mailto:reeta.sipola@lapinamk.fi
https://meet.lync.com/lucit-lapinamk/sanna.vinblad/RC1KLJS2
http://www.malike.fi/media/Malike/Esitteet/2016/Esite_sormet_multaan.pdf
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 

   ******** 

Kansallinen Green Care -koulutuksen kehittäminen 

Green Care –koulutuksen pilotoinnin opiskelijavalinnat on tehty. Kiinnostus koulutusta koh-

taan oli suurta ja hakijat korkeatasoisia. Koulutukseen haki 375 henkeä, joista 140 on valittu mu-

kaan koulutukseen (7 paikkakuntaa, 20 henkeä/alueryhmä). Hakijoille on ilmoitettu valinnoista säh-

köpostitse.  

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
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Hakijamäärät alueryhmittäin: 

 Rovaniemi 51 hakijaa 

 Kajaani 49 hakijaa 

 Kokkola 44 hakijaa 

 Seinäjoki 39 hakijaa 

 Pori 62 hakijaa 

 Jyväskylä 75 hakijaa 

 Mikkeli 55 hakijaa 

 

Valtakunnallinen 30 opintopisteen koulutuksen pilotointi käynnistyy elokuussa 2016 ja kestää tou-

kokuun 2017 loppuun. Tämän kokonaisuuden jatkoksi pilotoidaan syksyllä 2017 erillinen 10 opin-

topisteen ohjaaja- ja kouluttajakoulutus. Koulutus on suomenkielinen. Lisätietoja koulutuksesta ja 

Green Care –koulutus korkea-asteelle –hankkeesta osoitteessa www.greencarekoulutus.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. 

******** 

Käynnistyvät Green Care -hankkeet 

Kantri & Co. – Yhteistyöllä valmiuksia ja kasvua elintarvike ja luontoaloille –hanke (Manner-

Suomen maaseudun kehittämisohjelma MSR, Kainuun ELY –keskus, 2016-2018) on Kainuun 

ammattiopiston ja ProAgria Kainuu ry / Kainuun Maa- ja kotitalousnaiset toteuttama hanke. Ta-

voitteena on parantaa maaseutu-, luonto- ja luonnontuotealan sekä elintarvikealan yrittäjien, yrittä-

jiksi aikovien, luonnonvara-alan opiskelijoiden sekä kehittäjäverkostojen menestymisedellytyksiä 

osaamista kehittämällä, yrittäjyysvalmiuksia ja yhteistyötä lisäämällä. Hankeen tavoitteena on uu-

denlaiset toimialoja yhdistävät tuotteet ja palvelut, jotka pohjautuvat luontoon, luonnontuotteisiin ja 

hyvinvointiin. Toimenpiteitä ovat valmennus, työpajat, pienryhmät, opintomatkat sekä koulutus. 

Valmennuskokonaisuuksia ovat mm. Green Care sekä Monipuolistuva maaseutuyritys. Lisätietoja 

Kainuun ammattiopisto, Riitta Turpeinen, riitta.turpeinen@kao.fi, puh. 044 294 

4514,  http://www.kao.fi/koulutusalat/luonnonvara-ala/kehittaminen-ja-kv-toiminta/kantri-co-

yhteistyolla-valmiuksia-ja-kasvua-elintarvike-ja-luontoaloille/  

 

Luonnostaan nouseva Pohjanmaa – Livskraft från den Österbottniska naturen Pohjanmaan ja 

Keski-Pohjanmaan alueilla vuosina 2016–2019 toteutettavan Green Care- ja Farm education -

http://www.greencarekoulutus.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
mailto:riitta.turpeinen@kao.fi
http://www.kao.fi/koulutusalat/luonnonvara-ala/kehittaminen-ja-kv-toiminta/kantri-co-yhteistyolla-valmiuksia-ja-kasvua-elintarvike-ja-luontoaloille/
http://www.kao.fi/koulutusalat/luonnonvara-ala/kehittaminen-ja-kv-toiminta/kantri-co-yhteistyolla-valmiuksia-ja-kasvua-elintarvike-ja-luontoaloille/
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kehittämishankkeen tavoitteina ovat eri toimijoiden tietoisuuden lisääminen luonto- ja maatila-

avusteisista hyvinvointipalveluista, paikallisten esimerkkien lisääminen, alueellisen yhteistyöver-

koston vahvistaminen sekä uusien kontaktipintojen rakentaminen asiakkaiden ja palveluntarjoajien 

välille. Hankkeessa kehitetään paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia palvelumalleja sekä tuotetaan 

toiminnan käynnistämistä ja kehittämistä tukeva virtuaalinen työkalupakki. Pilotointien rinnalla 

kehitettävän Merenkurkun Blue Care –konseptin kautta pyritään luomaan uusia saaristoalueen ai-

nutlaatuiseen luontoon, kulttuuriin, osaamiseen sekä asiakkaiden tarpeisiin perustuvia hyvinvointi-

palveluja, jotka hyödyntävät erityisesti vesiympäristöjä. Hankkeen tutkimusosiossa tutkitaan Green 

Care –toiminnan edellytyksiä muuttuvassa sote-rakenteessa. Kaikki hankkeen osiot toteutetaan kak-

sikielisinä. Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseuturahastosta rahoittaman hankkeen toteutuksesta 

vastaa Luonnonvarakeskus yhteistyössä Vaasan yliopiston Levón-instituutin ja Centria-

ammattikorkeakoulun kanssa.  Utvecklingsprojektet inom Green Care och Farm education genom-

förs i Österbotten och i Mellersta Österbotten år 2016-2019. Projektets mål är att öka olika aktörers 

medvetenhet och kunskap inom natur- och lantgårdsassisterade välfärdstjänster, öka verksamhet 

genom lokala exempel, förstärka regionalt nätverk och att bygga nya kontaktytor mellan kunder och 

tjänsteleverantörer. Inom projektet kommer att utvecklas lämpliga verksamhetsmodeller för lokala 

förhållanden samt produceras en virtuell verktygslåda i syfte att stöda igångsättningen och utveckl-

ingen av verksamhet. Parallellt med piloteringar utvecklas Kvarken Blue Care -koncept i syfte att 

skapa nya välmåendetjänster baserade på den särskilda vattenmiljön och genuina naturen, kulturen 

och kunnandet samt olika kundgruppernas behov. Inom projektets forskningsdel utredas Green Care 

–verksamhetens förutsättningar gällande pågående social- och hälsovårdreformen. Alla delar av 

projektet genomfördes tvåspråkigt. Projektet är finansierats av Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling via Österbottens NTM-centralen. Projektets huvudgenomföraren är Naturre-

sursinstitutet i samarbete med delgenomförare Vasa universitet/Levón-institutet och Centria yrkes-

högskola. Tilläggsuppgifter/Lisätietoja: pia.smeds@luke, martta.ylilauri@luke.fi ja le-

na.kalliokoski@centria.fi. 

 

LuoKSe - Luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta (1.3.2016 - 28.2.2018) on Manner-Suomen 

Maaseudun kehittämisohjelman rahoittama hanke, jolla tuetaan maaseudun uusia palvelumuotoja ja 

monialaisten yritysten uusia palveluinnovaatioita Green Care toiminnan tiedottamisen ja palvelu-

mahdollisuuksien tunnistamisen avulla. Hankkeen toteutusta koordinoi Jyväskylän ammattikorkea-

koulu ja osatoteuttajina ovat Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (JAO), Ää-

nekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Pohjoisen Keski-

Suomen ammattiopisto (POKE), Maaseudun sivistysliitto (MSL) sekä 

Luonnonvarakeskus Laukaa puutarha (LUKE). Lisätietoja san-

na.peltola@jamk.fi, puh. 040 560 7927 http://www.jamk.fi/fi/reportronic-

project/?projectid=2021 ja 

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

******** 

 

 

mailto:pia.smeds@luke
mailto:martta.ylilauri@luke.fi
mailto:lena.kalliokoski@centria.fi
mailto:lena.kalliokoski@centria.fi
http://www.jamk.fi/fi/reportronic-project/?projectid=2021
http://www.jamk.fi/fi/reportronic-project/?projectid=2021
https://www.facebook.com/GreenCareKeskiSuomi/
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Tietoa muista meneillään olevista Green Care -hankkeista 

 

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

koordinaatiohanke. 

******** 

Kutsu Green Care -laatulogon suunnittelukilpailuun 

Green Care Finland ry (www.gcfinland.fi) ja kansallinen Green Care -koordinaatio järjestävät 

Green Care -laatumerkkilogon suunnittelukilpailun. Green Care -laatumerkkityö on käynnissä ja 

merkin määrittelyt, kriteerit ja hallinnointitapa valmistuvat elokuun loppuun mennessä.  

Laatumerkkejä tulee kaksi: merkki sekä LuontoHoivan että LuontoVoiman palveluille. Ajatus on, 

että merkkien grafiikka on yhtenäinen, mutta erot tulevat esiin väreissä ja/tai logoon liittyvässä teks-

tissä (LuontoHoiva ja LuontoVoima). Logon tulee ilmentää Green Care -toiminnan arvoja ja eettisiä 

periaatteita.  (Ks. Green Care -toiminnan eettiset ohjeet: 

http://www.gcfinland.fi/file/original/eettisetohjeet.pdf?fileId=18029) 

Tekeillä olevat uudet Green Care Finland ry:n internetsivut hyödyntävät värimaailmaltaan ry:n lo-

gon värejä samoin kuin värejä, jotka sointuvat siihen (ks. Tulevien sivujen layout: 

http://leiska.semio.fi/gcfinland/8.html). Myös laatumerkin logo voi väritykseltään sointua ja muoto-

kieleltään jollakin tavoin liittyä Green Care Finland ry:n 

logoon.  

Pyydämme lähettämään logoluonnokset 10.6.2016 mennes-

sä osoitteella: info@aitoluonto.fi tai Green Care Finland ry, 

co Helsingin yliopisto, Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki. Kuoreen tunnus: Logo-kilpailu. 

Logoehdotuksesta pyydetään toimittamaan sekä värillinen että mustavalkoinen luonnos. Mukaan 

toivotaan lyhyt selostus ehdotuksen sisällöstä, väreistä, symboliikasta yms. Kilpailuun voi ottaa 

osaa useallakin esityksellä. 

Ehdotukset käsitellään ry:n hallituksessa kesäkuussa, ja päätös voittajasta tehdään 8.8. mennessä, 

jonka jälkeen voittajat julkistetaan. Yhdistys saa kilpailuun jätettyjen ehdotusten käyttö- ja muok-

kausoikeudet. Kilpailuehdotuksia ei palauteta. 

 Kilpailun vaihtoehtoiset palkinnot:  

1. Palkinto 300 euroa 

2. Palkinto osallistuminen ja majoitus Green Care -päiville 15.–16.9.2016 Etelä-Savo (ar-

vo n. 200 euroa) 

tai  

Kanootti päiväksi käyttöön ohjeistuksen ja picnic-korin kera kesän 2016 melontakau-

den aikana Tampereella Näsijärvelle tai Pyhäjärvelle. Palkinnon lahjoittaja Hiking 

Travel Hit Ky. 

******** 

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.gcfinland.fi/
http://www.gcfinland.fi/file/original/eettisetohjeet.pdf?fileId=18029
http://leiska.semio.fi/gcfinland/8.html
mailto:info@aitoluonto.fi
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Lisää tietoa 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) ja                                           

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

http://hoivaajavoimaaluonnosta.blogspot.fi/ 

 

 

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/
http://hoivaajavoimaaluonnosta.blogspot.fi/

