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Green Care uutiskirje 6/2016  
 

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 

******** 

Tässä uutiskirjeessä:  

 Valtakunnalliset Green Care -päivät Rantasalmella: ilmoittaudu 9.9.mennessä! 

 Alan kuulumiset ja ajankohtaiset artikkelit 

 Tulossa olevat Green Care -tapahtumat ja -seminaarit 

 Koulutustarjontaa 

 Esittelyssä Green Care -hanke 

 Kansallinen Green Care -koulutuksen kehittäminen 

 Kansallinen Green Care -koordinaatiotyö 

 

 

 

Valtakunnalliset Green Care -päivät 15.–16.9.2016 Rantasalmella  

 
Päivillä keskitytään maatila-avusteisen toiminnan käytännön toteutuk-

siin, kehittämisen haasteisiin ja toiminnan laajenemispotentiaaliin tuo-

malla esiin niin palvelun tuottajan, ostajan kuin asiakkaankin kokemuk-

sia. Kansainvälisen tuulahduksen seminaariin tuo Robin Asquith (Direc-

tor, Care Farming UK), joka esittää katsauksen siitä, mitä Iso-

Britanniassa on meneillään hoivamaatalouden saralla. Tilaisuuden juon-

taa matkailuyrittäjä, sienilähettiläs ja kansallispuistokummi Saimi Ho-

yer. Päivillä esitellään myös uudet Green Care -laatumerkit. 

Päivien järjestäjinä toimivat Hoivafarmi-hanke (samalla hankkeen päätösseminaari), kansallinen 

Green Care koordinaatiohanke ja Green Care Finland ry. Tapahtumapaikkana on Hotel & Spa Re-

sort Järvisydämessä, joka tarjoaa Linnansaaren kansallispuiston äärellä ainutlaatuiset majoitus-, 

kokous- ja ruokapuitteet. www.jarvisydan.com  

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.jarvisydan.com/
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Ohjelma: http://www.gcfinland.fi/file/original/GCPAIVAT_2016_OHJELMA.pdf 

Ilmoittautumiset 9.9. mennessä: http://www.luontoyrittaja.fi/GC-paivat2016/ 

Lisätietoja Teija Skyttä teija.skytta@mamk.fi tai 050 56 888 97.  

 

Yhteiskuljetukset Green Care-päiville 

 Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan/Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen Green Care –

tiedotushankkeet ovat järjestämässä yhteiskuljetusta valtakunnallisille Green Care –päiville 

Rantasalmelle syyskuussa. Bussi kulkee reittiä Kokkola-Vaasa-Seinäjoki/Lapua-Jyväskylä-

Rantasalmi. 

Meno 14.9. iltapäivällä/illalla, paluu 16.9. seminaarin päätyttyä samaa reittiä. Hinta tarken-

tuu osallistujamäärän mukaan, mutta hinta-arvio järjestävien hankkeidenkohderyhmille on 

noin 40-50 €. Yhteiskuljetuksesta voi tiedustella tarkemmin seuraavilta henkilöiltä: 

Etelä-Pohjanmaa: Anne Matilainen (anne.matilainen@helsinki.fi), puh. 050 4151 156 

Pohjanmaa/Keski-Pohjanmaa: Martta Ylilauri (martta.ylilauri@luke.fi), ), puh. 0295325335  

ja Lena Kalliokoski (lena.kalliokoski@centria.fi), puh. 044 725 0945  

Keski-Suomi: Sanna Peltola (sanna.peltola@jamk.fi), puh. 040 560 7927 

 
 Green CareLab-hanke järjestää kuljetuksen Green Care-päiville Rantasalmella Kouvolasta. 

Bussimatkalla yrittäjien puheenvuoroja ja ajankohtaista GreenCare –asiaa. Osallistujat mak-

savat itse GreenCare –päivien osallistumismaksut (ja majoituksen). Kuljetus toteutetaan, jos 

saamme vähintään 10 osallistujaa. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 26.8.2016. Tieduste-

lut Anne Korhonen, anne.korhonen@tts.fi, 044 714 3701.  

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat 

  

******** 

Alan kuulumiset ja ajankohtaiset artikkelit 

 

Forssan seudun Green Care -klusterihankkeen, Luontotoiminnan hyödyntäminen lasten ja nuor-

ten kasvun ja kehityksen tukemisessa, tiedote luettavissa: tiedote_1_2016 

 

Artikkeli Yli-Viikari, A. & Lilja, T. 2016. Se metsä on täynnä kyyneleitäni. Luonnon hyvinvointi-

merkityksiä jäljittämässä. Alue & Ympäristö 1/2016  luettavissa 

http://www.ays.fi/aluejaymparisto/pdf/aluejaymp_2016_1_s68-79.pdf Artikkeli perustuu Green 

Care Finland ry:n ja Luonnonvarakeskuksen järjestämään kirjoituskampanjaan, jossa kerättiin  ih-

misten omakohtaisia kokemuksia  luonnon hyvinvointivaikutuksista.  Lisätietoja: 

http://www.gcfinland.fi/news/merkittavien-luontokokemusten-aarelle-paasee-omassa-

lahiymparistossa 

http://www.gcfinland.fi/file/original/GCPAIVAT_2016_OHJELMA.pdf
http://www.luontoyrittaja.fi/GC-paivat2016/
mailto:teija.skytta@mamk.fi
mailto:anne.matilainen@helsinki.fi
martta.ylilauri@luke.fi
mailto:lena.kalliokoski@centria.fi
mailto:sanna.peltola@jamk.fi
anne.korhonen@tts.fi
http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat
http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/green-care/tiedotteet-ja-esitteet/Documents/Forssan%20seudun%20Green%20Care%20-klusterihankkeen%20tiedote%201_2016_03062016.pdf
http://www.ays.fi/aluejaymparisto/pdf/aluejaymp_2016_1_s68-79.pdf
http://www.gcfinland.fi/news/merkittavien-luontokokemusten-aarelle-paasee-omassa-lahiymparistossa
http://www.gcfinland.fi/news/merkittavien-luontokokemusten-aarelle-paasee-omassa-lahiymparistossa
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Suomen Latu ry tekee yhteistyötä SYKE:n ja Pohjoismaisen ulkoiluverkoston kanssa maahanmuut-

tajien luontokotouttamisessa Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamassa Origin-hankkeessa. 

Luontokotouttamisessa kehitetään maahanmuuttajien metsäsuhdetta ulkoilemalla ja liikkumalla 

luonnossa.  Hankkeen tarkoituksena on hyvien käytäntöjen ja tiedon kokoaminen ja jalkauttaminen 

yli rajojen. Lisätietoa hankkeesta löytyy tästä linkistä.  

Hankkeen puitteissa toteutetaan kysely luontokotoutumisen kokemuksista ja mahdollisuuksista 

pohjoismaissa. https://www.webropolsurveys.com/S/256329BE5632D4BC.par Kyselyyn toivotaan 

vastauksia pohjoismaalaisilta toimijoilta niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmannelta sektorilta. 

Voit välittää linkkiä myös henkilöille tai tahoille, joilla koet olevan teemaan liittyviä näkemyksiä ja 

asiantuntemusta. 

******** 

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/  

 

GreenCareLab -hankkeen syksyn 2016 toimintaa 

 Etelä-Karjalan temaattinen ryhmä (palvelukuvausten muotoilu) 

Aika: ke 24.8.2016 klo 15–18 Paikka: Imatra (paikka tarkentuu elokuun alussa). Ilmoittautumi-

nen tilaisuuteen ma 22.8.klo 16 mennessä sanna.lento-kemppi@maajakotitalousnaiset.fi  p. 

0405447768 (myös tekstiviestillä) tai  sari.paajanen@maajakotitalousnaiset.fi p. 040 5167501 

(myös tekstiviestillä). 

 

 Hämeen temaattinen ryhmä (palvelukuvausten muotoilu) 

Aika: to 25.8.2016 klo 13–16 Paikka: Lammin biologinen tutkimusasema, Pääjärventie 320, 

16900 Lammi. Ilmoittautuminen tilaisuuteen ma 22.8.klo 16 mennessä, Karita Alén, kari-

ta.alen@maajakotitalousnaiset, p. 0400 461706. 

 

 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 

 

 

http://www.syke.fi/en-US/Research__Development/Research_and_development_projects/Projects/Outdoor_recreation_nature_interpretation_and_integration_in_Nordic_countries_ORIGIN/ORIGIN_Outdoor_recreation_nature_interpr%2839819%29
https://www.webropolsurveys.com/S/256329BE5632D4BC.par
https://www.facebook.com/events/234274156967007/
mailto:sanna.lento-kemppi@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:sari.paajanen@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:karita.alen@maajakotitalousnaiset
mailto:karita.alen@maajakotitalousnaiset
http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat
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 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 Kannusjärvi.  

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, Tam-

mela. Ilmoittautuminen 10.10. mennessä 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 

 

Lisätietoa GreenCareLab hankkeen syksyn 2016 toiminnasta: 

http://www.gcfinland.fi/file/original/945112;jsessionid=8E8779AEC2701FA3AEA814D7BE633A

D7.18?contentId=945112&v=1467187001000 

 

HoivaFarmi-hankkeen syksyn 2016 tapahtumat 

 Ensiapu I -kurssi  17.–18.8.2016 Mamk, Mikkeli.  

 

 Kuntouttava piha -koulutuspäivä (Erja Rappe) 31.8.2016 Juva. Ilmoittautumiset 23.8. 

mennessä seija.nissinen@mamk.fi  

 Green Care -päivät 15.–16.9.2016 Rantasalmi Ilmoittautumiset 9.9. 

www.luontoyrittaja.fi/GC-paivat2016/ 

 Opintomatka 4.(-5.)10.2016. Ilmoittautumiset 26.9. teija.skytta@mamk.fi Lisätietoja myö-

hemmin! 

Lisätietoja HoivaFarmi-hankkeen kuulumisista ja syksyn 2016 tapahtumista: 

http://www.gcfinland.fi/news/hoivafarmi_hankkeen_kuulumiset 

 

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
http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat
http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat
http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat
http://www.gcfinland.fi/file/original/945112;jsessionid=8E8779AEC2701FA3AEA814D7BE633AD7.18?contentId=945112&v=1467187001000
http://www.gcfinland.fi/file/original/945112;jsessionid=8E8779AEC2701FA3AEA814D7BE633AD7.18?contentId=945112&v=1467187001000
mailto:seija.nissinen@mamk.fi
http://www.luontoyrittaja.fi/GC-paivat2016/
mailto:teija.skytta@mamk.fi
http://www.gcfinland.fi/news/hoivafarmi_hankkeen_kuulumiset
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 

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 

******** 

Esittelyssä Green Care -hanke 

Uudenlaista tukea lapsiperheille – Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta 2013–2017. Pelastakaa 

Lasten Läheltä tueksi -hanke on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama valtakunnallinen hanke, 

jonka avulla pyritään tukemaan tukiperhettä odottavia perheitä jo ennen tukiperheen löytymistä ja 

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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kehittämään yhdessä perheiden kanssa heille oikea-aikaista ja oikeanlaista tukea. Vapaaehtoisia 

tukiperheitä ei ole riittävästi, sillä vuosittain noin 1000 lasta käy tukiperheessä ja saman verran 

odottaa tukiperheen löytymistä. Läheltä tueksi - hankkeen toiminta-alueella Keski-Suomessa on 

pilotoitu Lasten yhteisöllistä ryhmätoimintaa syksystä 2014 alkaen ja nyt toimintamuotoa vakinais-

tetaan kaikkien Pelastakaa Lasten aluetoimistojen alueille.  

 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Katja Mettinen p. 050 438 9135 katja.mettinen@pelastakaalapset.fi, 

Projektityöntekijä Jaana Aarnio p. 050 438 9241 jaana.aarnio@pelastakaalapset.fi & 

http://www.gcfinland.fi/news/uudenlaista-tukea-lapsiperheille-lasten-yhteisollinen-ryhmatoiminta 

 

******** 

Tietoa muista 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 pilotointi käynnistyy 8.8.2016 alkavalla Green Care -perusteet –

opintojaksolla. Mukana koulutuksen pilotoinnissa 140 opiskelijaa. Valtakunnallinen 30 opintopis-

teen koulutuksen pilotointi kestää toukokuun 2017 loppuun. Tämän kokonaisuuden jatkoksi pilotoi-

daan syksyllä 2017 erillinen 10 opintopisteen ohjaaja- ja kouluttajakoulutus. Koulutus on suomen-

kielinen. Lisätietoja koulutuksesta ja Green Care -koulutus korkea-asteelle -hankkeesta osoitteessa 

www.greencarekoulutus.fi.  

 

Green Care –koulutuksen kehittäjien keskustelutilaisuus 23.9.2016. Koulutusta kehittävät tahot 

järjestävät yhteisiä keskustelutilaisuuksia joissa jaetaan tietoa ja pohditaan ratkaisuja koulutuksen 

yhtenäiseen kehittämiseen. Seuraava keskustelutilaisuus pidetään 23.9.2016 klo 12 -14 etäyhteydel-

lä ja teemana ovat opin- ja osaamispolut. Keskustelua käydään eri koulutusasteiden sekä eritasois-

ten Green Care -opetusten yhteensovittamisesta siten, että ne tukevat opiskelijan osaamisen kasvat-

tamista eri asteita toiselle siirryttäessä sekä tiedon syventämisessä perustasolta syvällisemmän tie-

don pariin. Mukaan saa liittyä kaikki halukkaat toimijat jotka kehittävät Green Care -koulutusta.  

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

Lisätiedot: sanna.vinblad@lapinamk.fi  

******** 

 

 

mailto:katja.mettinen@pelastakaalapset.fi
mailto:jaana.aarnio@pelastakaalapset.fi
http://www.gcfinland.fi/news/uudenlaista-tukea-lapsiperheille-lasten-yhteisollinen-ryhmatoiminta
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.greencarekoulutus.fi/
https://meet.lync.com/lucit-lapinamk/sanna.vinblad/0A7Z085O
mailto:sanna.vinblad@lapinamk.fi
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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) 

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

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

