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Tervehdys! 
 

Tässä tulee Kainuun ensimmäinen oma Green Care –uutiskirje! Green Care tarkoittaa toimintaa, 

jossa hyödynnetään luonto- ja maaseutuympäristöjä ja luonnon hyvinvointivaikutuksia erilaisten 

sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalvelujen sekä virkistyspalveluiden tuottamisessa.  Uutiskirje ilmestyy 

muutaman kerran vuodessa ja siinä kerromme Kainuun alueen tulevista tapahtumista, esittelemme 

Green Care –toimijoita ja kerromme muita ajankohtaisia kuulumisia. 

Uutiskirjeellä tavoitamme Green Care -palveluiden tarjoamista tai ostamista suunnittelevia, 

maatilayrittäjiä, luonto- ja hyvinvointimatkailualan yrittäjiä, luonnontuotealan toimijoita, sosiaali-, 

kasvatus-, terveys- ja hyvinvointialan toimijoita, yhdistyksiä ja julkisen sektorin toimijoita, kehittäjiä, 

päättäjiä ja viranomaisia sekä Green Care -alaan linkittyviä hankkeita ja muita sidosryhmiä. Ja jos et 

vielä tiedä, mitä Green Care on, yhtä lämpimästi tervetuloa mukaan kuulemaan!  

Kainuun Green Care -uutiskirjeen takana on Luonto voimaksi Kainuussa –tiedonvälityshanke, jota 

hallinnoi Luonnonvarakeskus ja osatoteuttajana on Kajaanin ammattikorkeakoulu. Yhteistyössä 

Kantri&Co. –hankkeen ja Green Care –koulutusmalli korkea-asteelle –hankkeen kanssa järjestämme 

vuosina 2017-28 tilaisuuksia eri teemoilla. Tulossa on muun muassa tilaisuus Green Care –

laatumerkkiin liittyen, työpajoja Green Care –menetelmiin, luonto- ja hyvinvointimatkailuun sekä 

hoivamaatilatoimintaan liittyen, Green Care –perusteet sekä Green Care -liiketoimintaosaamisen 

opintoja, avoin opintomatka Green Care –päiville Leville sekä isompi seminaari ensi vuonna. Katso 

alempaa tarkemmat ajat!  

Uutiskirjeen lisäksi tiedotamme Kainuun ajankohtaisista Green Care –asioista omilla 

nettisivuillamme www.gcfinland.fi/greencarekainuu. Käy tutustumassa! Liity myös facebook-

ryhmään Green Care Kainuu, niin saat uusimman tiedon ja voit vuorovaikuttaa! Mikäli sinulla on 

toiveita hankkeille tai haluat toimittaa materiaalia nettisivuille tai uutiskirjeeseen, ole yhteydessä 

maija.lipponen@luke.fi.  

Kainuun uutiskirjeessä emme tiedota valtakunnallisista ajankohtaisista asioista, vaan niitä 

seuratakseen kannattaa katsoa Green Care Finland ry:n internet-sivut www.gcfinland.fi. Sieltä löytyy 

kootusti ja kattavasti materiaalia sekä meneillään olevia hankkeita, tulevia tapahtumia ja 

koulutuksia. Etusivulta voi myös tilata itselleen valtakunnallisen Green Care -koordinaatiohankkeen 

uutiskirjeen, joka ilmestyy kerran kuussa. 

 

Tervetuloa mukaan seuraamaan Green Careen liittyviä ajankohtaisia asioita! Mikäli et halua tätä 

uutiskirjettä tai muuta tiedotusta jatkossa, ilmoitathan asiasta maija.lipponen@luke.fi. 

 

Innostunein terveisin, 

Maija Lipponen, projektipäällikkö, Luke maija.lipponen@luke.fi  

Minna Hökkä, projektipäällikkö, KAMK minna.hokka@kamk.fi  
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Tulevat tapahtumat Kainuussa 
 

29.3.17 Green Care –toimijatapaaminen Kajaanissa hanketoimijoille sekä kaikille 

kiinnostuneille 

Järjestäjät: Valtakunnallinen Green Care –koordinaatiohanke, Luvoka, Kantri&Co. 

ja Green Care koulutusmalli korkea-asteelle 

  

18.4.17 Hakuaika Green Care –perusteet (5 op) valmennukseen 

päättyy  Koulutus ajalla touko-elokuu 2017 verkko-opintoina+ 4 lähipäivää. 

Koulutus täyttää Green Care -laatumerkkiin vaadittavat 

sisällöt http://www.kao.fi/koulutukset/green-care-perusteet/ 

  

27.4.17 Webinaari Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin hanketoimijoille 

Järjestäjä: Valtakunnallinen Green Care –koordinaatiohanke 

  

22.8.17 Green Care –menetelmätyöpaja Tule oppimaan, kokemaan elämyksiä ja 

voimaantumaan työpajaan! Työpajassa esitellään erilaisia Green Care –

menetelmiä, jotka soveltuvat LuontoHoivaan (tavoitteellinen hoito ja kuntoutus) 

ja LuontoVoimaan (virkistys ja voimaantuminen).  Paikkana alustavasti 

Luontohyvinvointikeskus Tyynelä Sotkamossa. Järjestäjät: Luvoka, Kantri&Co. ja 

Green Care koulutusmalli korkea-asteelle 

  

30.8.-1.9.17 Valtakunnalliset Green Care –päivät Levillä. Yhteinen 

opintomatka Kainuusta, osallistujien matkakuluja tuetaan hankevaroista. 

Järjestäjät: Luvoka, Kantri&Co. ja Green Care koulutusmalli korkea-asteelle 

  

 

http://gcfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/Kajaani_-Kainuun-alueen-Green-Care-_infotilaisuus-ja-_toimijatapaaminen-_-Mita-on-meneillaan-luontolahtoisen-hyvinvointitoiminnan-kehittamisessa_-67.html
http://gcfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/Kajaani_-Kainuun-alueen-Green-Care-_infotilaisuus-ja-_toimijatapaaminen-_-Mita-on-meneillaan-luontolahtoisen-hyvinvointitoiminnan-kehittamisessa_-67.html
http://www.kao.fi/koulutukset/green-care-perusteet/
http://gcfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/Lapin_-Kainuun-ja-Pohjois_Pohjanmaan-Green-Care-_hanketoimijoille-suunnattu-webinaari--37.html
http://gcfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/Sotkamo_-Green-Care-_menetelmatyopaja-68.html


Lokakuu 2017 LuontoVoima-työpaja: Onko luonto- ja hyvinvointimatkailu 

Green Carea? Luonto- ja hyvinvointimatkailuyrittäjä tai hanketoimija, tule 

mukaan keskusteluun! Järjestäjät: Luvoka, Kantri&Co. ja Green Care 

koulutusmalli korkea-asteelle 

  

6.2.2018 Maatila-avusteisen toiminnan työpaja. Työpajassa esitellään 

Kainuun alueen maatiloille opinnäytetyönä toteutetun tarvekartoituksen tuloksia 

ja keskustellaan maatila-avusteisen hyvinvointitoiminnan kehittämistarpeista. 

Maatilayrittäjä – tule mukaan verkostoitumaan! 

  

30.10.2018 Päätösseminaari Mitä Kainuussa ollaan Green Caren parissa saatu 

aikaan, mitä seuraavaksi lähdetään kehittämään?   



 


