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Green Care uutiskirje 2/2016  
 

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. 

 

Edellinen Uutiskirje 1/2016 luettavissa Green Care Uutiskirje 1_2016.pdf 

 

Tässä uutiskirjeessä tietoa 

 tulevista Green Care -seminaareista ja tapahtumista 

 Green Care -toimijatapaamisista 

 uusista käynnistyvistä Green Care -hankkeista 

 kansallisesta Green Care -koordinaatiotyöstä 

 kansallisesta Green Care -koulutuksen kehittämishankkeesta 

 Green Care -alueyhdistyksistä ja aluetoiminnasta 

 

 

Tulossa olevat seminaarit ja muut tapahtumat 

Työllistämis- ja valmennuspalvelut -foorumi, jossa teemoina työllisyyden ajankohtaiset asiat, 

Green Care ja  maahanmuutto 15.3.2016 klo 8.30 -15.30 Porissa. Seminaarin järjestävät Luonnolli-

sesti töissä -hanke sekä SataPolku-hanke.  Ohjelma: http://www.vihreaveraja-

hanke.fi/@Bin/243969/Pori%2015-16.3%20Foorumiohjelma_15.3.2016_6.pdf 

Green Care -toiminta osana hyvinvointimatkailua -seminaari 1.4.2016 klo 8.30 -14.00 Porissa. 

Ilmoittautumiset 24.3.2016 mennessä https://elomake.samk.fi/lomakkeet/5143/lomake.html Lisätie-

toa jaana.ruoho@samk.fi tai puh. 044 710 3825. Seminaarin järjestää Satakunnan Green Care -

tiedotushanke. Ohjelma: https://www.facebook.com/GCSatakunta tai 

http://web.samk.fi/public/viestinta/esitteet/GreenCare_010416.pdf 

Hae hyvinvointia luonnosta -seminaari 9.4.2016 klo 10.00 – 12.00 Pasilassa Kevätmessujen yh-

teydessä. Järjestäjänä Iloa luonnosta  -kampanja. Lue lisää: http://tapio.fi/hae-hyvinvointia-

luonnosta-seminaari-huhtikuussa/ 

 

Green Care –tiedonvälityshankkeen opintomatka Porista 26.4.2016. Tarjolla on mielenkiintoi-

sia kohteita ja mukavaa matkaseuraa. Lisätietoja jaana.ruoho@samk.fi ja 

http://hevents.hakosalo.fi/samk/?q=NcSXngkvxqU5zw0aRlyWDooN3hGnRuSweAA99cAZMQW

uVSJVxQ 
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LuoTa!  –  Luonto- ja taidelähtöisillä menetelmillä hyvinvointia -seminaari to 28.4.2016 klo 

9.00 -15.45 Tampereella osoite: Ahlmanin kartano, Hallilantie 24.  Miten luonto ja taide lisäävät 

osallisuutta? Seminaarissa tuodaan esille sitä, kuinka monin tavoin luonto ja taide luovat merkityk-

sellisyyttä ja edistävät osallisuutta ja hyvinvointia. Lisäksi esitellään tutkittua tietoa, kokemuksia, 

konkreettisia menetelmiä, tuloksia ja vaikutuksia. Ilmoittautuminen: 

 https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1073911&SID=1b

e66324-fc94-45d3-9856-db33f8300be7&dy=1010173194 

 

Satakunnan avoin ammattikorkeakoulu järjestää toistamiseen Green Care -opintojakson 

(5op), jonka voi suorittaa kokonaan verkossa.  Tarjolla on myös yksi lähipäivä Porissa 11.5.2016. 

Opintojakso toteutetaan 11.5.2016 -31.8.2016 välisenä aikana. Lisätietoja jaana.ruoho@samk.fi tai 

maarika.iijolainen@samk.fi. Linkki ilmoittautumiseen: https://meerkado.fi/apply/88900/green-care-

luonnosta-hyvinvointipalveluja ja tietoa löytyy myös Facebookin kautta: https://fi-

fi.facebook.com/GCSatakunta  

Green Care 2016 

Vuoden 2016 Green Care- päivät järjestetään Etelä-Savossa 15. -16.9.2016. Ohjelma koostuu hoi-

vamaatalouden innoittavista esimerkeistä samoin kuin hoivaeläimistä ja viranomaispuheenvuorois-

ta. Päivillä esitellään myös uunituore Green Care -laatumerkki. Tarkemmin tulevissa uutiskirjeissä 

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

 

Suomen Ratsastajainliitto toteuttaa Hevosen hyvinvointi -koulutuskiertueen, jonka tavoitteena 

on tietoon perustuvan hevostaidon tuominen jokaisen hevosharrastajan ulottuville. Lisätietoja: 

http://www.ratsastus.fi/hevosenhyvinvointikiertue Seuraavat tilaisuudet: 

 Torstai 10.3. Pori, luennoimassa Minna Tallberg. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Lounais-

Suomen alueen sivuilta. 

 

 Sunnuntai 13.3. Jyväskylä, luennoimassa Mintti Rautioaho. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 

Keski-Suomen alueen sivuilta. 

 

 Lauantai 2.4. Hevosen Hyvinvointiseminaari Hevoset 2016 messujen yhteydessä Tampe-

reella, luennoimassa mm. Tuire Kaimio. Lisätietoja liiton nettisivuilta. 

 

 Lauantai 9.4. Joensuu, luennoimassa Minna Tallberg. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Itä-

Suomen alueen sivuilta. 

 

******** 

Green Care -toimijatapaamiset 

GreenCareLab -hankkeen aloitustilaisuus Hyvinkäällä 10.3.2016 Osoite: Hyria, Uudenmaanka-

tu 249.  Ohjelma >> Etelä-Suomen aluekoordinaattori (Elina Vehmasto) on tavattavissa tilaisuuden 

aikana. Lisätietoja hankkeesta: 

http://www.tts.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=1477&Itemid=100701 
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Työtehoseuran, ProAgria Etelä-Suomen ja Hämeen ammattikorkeakoulun GreenCareLab - Luonto-

lähtöisten palvelujen kehittäminen ja testaus - hankkeen tilaisuuksista löytyy päivittyvää tietoa 

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

 

Pohjois-Savon Green Care- infotilaisuus ja toimijatapaaminen Kuopiossa ke 13.4.2016 klo 

12.30-15.30  Kuopion yliopisto, Tietoteknia 1036, Savilahdentie 6 L. Ohjelmassa Pohjois-Savon 

ProAgrian, Itä-Suomen yliopiston, yrittäjän ja Green Care Koordin puheenvuorot sekä verkostoitu-

mista toimijoiden kesken. Kahvitarjoilu. Ilmoita osallistumisestasi sähköpostilla osoitteeseen mari-

ta.mattila@mamk.fi Osallistujilla on mahdollisuus lounastaa Amica-ravintolassa, joka on aivan 

sisääntuloaulan vieressä.   

Pohjois-Pohjanmaan Green Care -toimijoiden tapaaminen 20.4.2016 Oulussa. Toimijatapaa-

misessa ajankohtaista tietoa sekä keskustelua ja verkostoitumista. Ilmoittautumiset 13.4. mennessä 

osoitteeseen reeta.sipola@lapinamk.fi. Ohjelma ja lisätietoja Green Care Lapland sivuil-

la:http://www.greencarelapland.fi/wp-content/uploads/2016/02/20.4.2016-Pohjois-Pohjanmaan-

alueellinen-GC-toimijatapaaminen-Oulussa.pdf   

Green Care -koordinaatiohankkeen Pohjois-Suomen toimijatapaamiset järjestettiin Rova-

niemellä ja Kajaanissa. Tilaisuuksissa esiteltiin alueen Green Care –hankkeita ja tutustuttiin alu-

een Green Care –yrityksiin ja muihin toimijoihin. Ohessa linkit tilaisuuksista koottuihin tietoihin: 

Rovaniemi 24.2.2016 ja Kajaani 1.3.2016 http://www.greencarelapland.fi/materiaalit/menneet-

tapahtumat/2016-tapahtumat/ 

******** 

Uudet käynnistyvät Green Care –hankkeet 

Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittäminen–hanke käynnistynyt Suomussalmella 

1.3.2016. Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on tukea työikäisiä työelämän ulkopuolella olevia 

asiakkaita yhteiskunnallisessa ja sosiaalisessa osallisuudessa hyödyntämällä taiteen ja luonnon tera-

peuttista vaikutusta. Hankkeen tiivistelmä löytyy: 

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20552. Lisätietoja hankkeesta antaa 

minna.saastamoinen@suomussalmi.fi. Infoa on tulossa myös Suomussalmen kunnan sivuille 

http://www.suomussalmi.fi.  

 

Tietoa jo meneillään olevista hankkeista löytyy Green Care Finland ry:n sivulta: 

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

 

******** 

Tietoa Green Care -koordinaatiotyöstä 

 

Green Care -koordinaatiohankkeen esite luettavissa Green Care Finland ry:n sivuilta: 
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http://www.gcfinland.fi/file/original/923908?contentId=923908&v=1451992998000 

 

Leader-ryhmille tehty esitys koordinaatiohankkeen sisällöstä on nähtävillä palvelussa: 

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

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

******** 

Tietoa Green Care -koulutuksen kehittämishankkeesta 

 

Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle -hanke on käynnistynyt. Hanke on ESR-rahoitteinen. 

Tiedote luettavissa Lapin AMK:n sivuilta:  

http://www.lapinamk.fi/news/Green-Care--osaamista-korkea-asteen-

koulutuksella/fuu3sfdb/a1528ab2-119e-428d-a6cc-e1fabcc74759 

 

Korkea-asteen Green Care –koulutuksen pilotoinnin haku on avoinna 1.-22.5.2016. Valtakun-

nallinen 30 opintopisteen koulutuksen pilotointi käynnistyy elokuussa 2016 ja kestää toukokuun 

2017 loppuun. Tämän kokonaisuuden jatkoksi pilotoidaan vielä syksyllä 2017 erillinen 10 opinto-

pisteen ohjaaja- ja kouluttajakoulutus. Lisätietoja: http://www.greencarelapland.fi/green-care-

koulutuksen-pilotointiin-haku-1-5-22-5-2016/ 

******** 

Alueyhdistykset ja aluetoiminta 

 

Itä-Suomen Green Care -alueyhdistys aloitti toimintansa. Lue lisää: 

http://www.gcfinland.fi/news/ita-suomen-ita-suomen-green-care-alueyhdistys-osaksi-

yhteiskunnallista-muutosta 

 

Green Care Lapland –alueyhdistys kokoontuu Lapin ammattikorkeakoululla 23.5.2016. Lisätieto-

ja Lapin alueen yhdistystoiminnasta http://www.greencarelapland.fi/yhdistystoiminta/ 

 

Kainuuseen on perustettu avoin Facebook-ryhmä Green Care Kainuu. Ryhmään voivat liittyä 

kaikki alueen Green Care –toiminnasta kiinnostuneet.  

Lisää hankkeista, 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 
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