
Green Care uutiskirje 1/2016  

Valtakunnallisten Green Care -koordinaatiohankkeen ja Green Care -koulutushankkeen yhteisen uutiskirjeen 

tarkoituksena on jakaa ajankohtaista tapahtuma- ja hanketietoa Green Care -toimintaan liittyen. 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, sanna.vinblad@lapinamk.fi, anne.matilainen@helsinki.fi tai marita.mattila@mamk.fi. 

 
a pe 

Tietoa Green Care -koordinaatiotyöstä 

 
Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke on käynnistynyt. Tiedote käynnistymisestä ja hankkeen 

taustoista on luettavissa Green Care Finland ry:n sivuilta: 

 http://www.gcfinland.fi/file/original/922352?contentId=922352&v=1450433483000 

Green Care -koordinaatiohankkeen esite luettavissa Green Care Finland ry:n sivuilta: 

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 

Blogi hankkeen aloitustunnelmista on luettavissa: 

 http://www.gcfinland.fi/blog/koordinaatio-on-yhteistyota 

Green Care -laatumerkkityön käynnistymistä koskeva tiedote on luettavissa:  

http://www.gcfinland.fi/file/original/921705?contentId=921705&v=1449814278000 

 

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 

 

Green Care -koulutusmalliin kuuluvat koulutusosiot pilotoidaan 2016–2017. Haku pilotteihin avataan 

toukokuussa 2016. Tiedote luettavissa Lapin AMK:n sivuilta:  

http://www.lapinamk.fi/news/Green-Care--koulutus-alkaa-syksylla,-mukaan-paasee-myos-

Lapissa/dkai3htg/51fc5577-ac1d-4393-8bf7-1bce352e7ecc 

 

 

Tulossa olevat seminaarit 

 

Työllistämis- ja valmennuspalvelut -foorumi, jonka alateemoja ovat: Green Care ja maahanmuutto. 

Aika: 15.3.2016, klo 8:30-15.30, Paikka: Porin seutu. Seminaaria valmistelevat Luonnollisesti töissä -hanke 

sekä SataPolku-hanke.  Tapahtuman tiedot ja ohjelma tulevat näkymään sivuilla: 

http://www.pori.fi/tyollisyydenhoito/luonnollisestitoissa_0/tapahtumat.html 
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Hae hyvinvointia luonnosta -seminaari: Kevätmessujen yhteydessä la 9.4.2016 klo 10.00 – 12.00 

Pasilassa, Messukeskuksen tila 203, osoite Messuaukio 1, Helsinki. Järjestäjänä Iloa luonnosta  -kampanja. 

Lue lisää: http://tapio.fi/hae-hyvinvointia-luonnosta-seminaari-huhtikuussa/ 

Luontolähtöisten menetelmien seminaari 

Luontolähtöisten menetelmien seminaari järjestetään 28.4.2016 Ahlmanin ammatti- ja aikuisopistossa 

Tampereella. Ohjelmasta tiedotetaan sen valmistuessa tällä uutiskirjeellä sekä Green Care Finland ry:n 

sivuilla: http://www.gcfinland.fi/green-care-koordinaatiohanke  

 

Green Care päivät 2016 

Vuoden 2016 Green Care päivät järjestetään Etelä-Savossa 15.-16.9.2016. Teemana ovat muun muassa 

hoivamaatalouden innoittavat esimerkit. Ohjelmasta tiedotetaan sen valmistuessa tällä uutiskirjeellä sekä 

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

 

Green Care -toimijatapaamiset 

 

Lapin Green Care -toimijoiden tapaaminen 24.2.2016 Rovaniemellä. Toimijatapaamisen ohjelmasta 

lisätietoja Green Care Lapland sivuilla:  

http://www.greencarelapland.fi/wp-content/uploads/2016/02/24.2.2016-Lapin-alueellinen-GC-

toimijatapaaminen-Rovaniemellä.pdf 

 

Kainuun Green Care -toimijoiden tapaaminen 1.3.2016 Kajaanissa. Toimijatapaamisen ohjelmasta 

lisätietoja Green Care Lapland sivuilla: 

http://www.greencarelapland.fi/wp-content/uploads/2016/02/1.3.2016.-Kainuun-alueellinen-GC-

toimijatapaaminen-Kajaanissa.pdf 

 

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

ohjelmasta lisätietoja Green Care Lapland sivuilla: 

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

GC-toimijatapaaminen-Oulussa.pdf 

 

Etelä-Suomen (Elina Vehmasto) ja Itä-Suomen (Marita Mattila) aluekoordinaattorit ovat tavattavissa 

GreenCareLab-hankkeen seuraavissa tilaisuuksissa. Voit tulla keskustelemaan esimerkiksi vireillä olevasta 

hankkeestasi vaikka tilaisuuden alkukahvien aikana! Lue lisää tilaisuuksista: 

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

4.2.2016      Kymenlaakso, Kouvola, ProAgria 

18.2.2016    Häme, Hämeenlinna, HAMK 

24.2.2016    Pirkanmaa, Virrat, Kokous- ja juhlatalo Marttinen     

25.2.2016    Kymenlaakso, Virolahti, Harjun oppimiskeskus 

 

Suomen Ratsastajainliitto toteuttaa Hevosen hyvinvointi -koulutuskiertueen, jonka tavoitteena on tietoon 

perustuvan hevostaidon tuominen jokaisen hevosharrastajan ulottuville. Lisätietoja: 

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

Järvenpää, la 13.2. klo 14-17, luennoimassa Anna Kilpeläinen. Lisätietoja ja ilmoittautumiset:  
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http://www.ratsastus.fi/etelasuomi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=5883AF0C956A119393E

F5A04732D1FBD 

Oulu, su 28.2., luennoimassa Tuire Kaimio. Lisätietoja ja ilmoittautumiset:  

http://www.ratsastus.fi/pohjoissuomi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=E3DCF3EA6C18361BB

49DCB08F3AED033 

 

 

Käynnissä ja käynnisteillä olevat Green Care -hankkeet 

 

Vihreän Veräjän jatkohanke 

Sininauhaliitolla on meneillään kehittämishanke Green Care -toiminnan vahvistamiseksi osana 

sosiaalipalveluja. Hankkeen tavoitteena on mm. vapaaehtoisten valmentaminen lasten ja ikääntyneiden 

luontoharrastuskummeiksi,  Sote-järjestöjen työntekijöiden valmentaminen Green Care -toimintaan sekä 

luontoavusteisen toiminnan starttiapu sote-järjestöille. Lue lisää: 

http://www.vihreaveraja-hanke.fi/ 

 

HoivaFarmi 

Mikkelin ammattikorkeakoulun vetämä HoivaFarmi -hanketta on toteutettu 11.1.2014 alkaen. Hanke 

päättyy 30.10.2016. Hanke on ESR-rahoitteinen. Lisätietoa hankkeesta löytyy osoitteesta: 

http://esavogreencare.ning.com/ 

 

Luontoa elämään -hanke 

Luontoa elämään!   ̶ Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla -hanke on Lapin 

AMK, Eduro-säätiön, Kemijärven kaupungin perhe- ja mielenterveysklinikka Lapponian sekä Sallan kunnan 

nuorisotoimen yhteinen hanke. Hankkeessa luodaan uusia yksilö- ja ryhmämuotoisia osallisuuden vahvistamisen 

ja kuntoutuksen malleja. Lisätietoa hankkeesta löytyy osoitteesta:  

http://www.gcfinland.fi/news/luontoa-elamaan-hanke-kaynnistynyt 

 

Green Care Kuhmo 

Kuhmon Green Care -hankkeen tavoitteena on parantaa pitkään työttömänä olleiden kuhmolaisten työ- ja 

toimintakykyä erilaisten luontolähtöisten menetelmien avulla. Lisätietoa hankkeesta osoitteesta:  

http://www.kuhmo.fi/index.asp?language= 

 

Luonnollisesti töissä 

Porin kaupungin työllisyysyksikön hallinnoiman ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen 

tarkoituksena on edistää työllistämistä tukevien Green Care -menetelmien käyttöönottamista kunnallisessa 

työllistämisessä sekä työllistämis- ja kuntoutuspalveluja tuottavissa järjestöissä että yrityksissä. Lue lisää: 

http://www.pori.fi/tyollisyydenhoito/luonnollisestitoissa_0/hanke.html 

 Hanke järjestää runsaasti koulutuksia, joista lisätietoja: https://kkgc.erno.fi/koulutuspaivat 

 

  

http://www.ratsastus.fi/etelasuomi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=5883AF0C956A119393EF5A04732D1FBD
http://www.ratsastus.fi/etelasuomi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=5883AF0C956A119393EF5A04732D1FBD
http://www.ratsastus.fi/pohjoissuomi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=E3DCF3EA6C18361BB49DCB08F3AED033
http://www.ratsastus.fi/pohjoissuomi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=E3DCF3EA6C18361BB49DCB08F3AED033
http://www.vihreaveraja-hanke.fi/
http://esavogreencare.ning.com/
http://www.gcfinland.fi/news/luontoa-elamaan-hanke-kaynnistynyt
http://www.kuhmo.fi/index.asp?language
http://www.pori.fi/tyollisyydenhoito/luonnollisestitoissa_0/hanke.html
https://kkgc.erno.fi/koulutuspaivat


GreenCareLab - Luontolähtöisten palvelujen kehittäminen ja testaus -hanke 

Työtehoseuran, ProAgria Etelä-Suomen sekä Hämeen ammattikorkeakoulun GreenCareLab - 

Luontolähtöisten palvelujen kehittäminen ja testaus -hanke on käynnistynyt. Lisätietoja: 

http://www.tts.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=1477&Itemid=100701 

GreenCareLab -hankkeen aloitustilaisuuksista löytyy päivittyvää tietoa hankkeen nettisivuilta: 

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

4.2.2016      Aloitustilaisuus, Kymenlaakso, Kouvola, ProAgria 

18.2.2016    Aloitustilaisuus, Häme, Hämeenlinna, HAMK 

24.2.2016    Aloitustilaisuus, Pirkanmaa, Virrat      

25.2.2016    Aloitustilaisuus, Kymenlaakso, Virolahti, Harjun oppimiskeskus 

 

Green Care -tiedonvälityshanke Satakunnassa  

Satakunnan ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeen 1.11.2016   ̶28.2.2018 välisenä aikana. Seuraa meitä 

Facebookissa: https://fi-fi.facebook.com/GCSatakunta Lue lisää:  

http://www.samk.fi/ajankohtaista/1/green_care_-tiedonvalityshanke_satakunnassa 

 

Forssan seudun Green Care -klusterihanke 

Leader-ryhmä LounaPlussan rahoittama Green Care -klusterihanke käynnistyy. Hanketta toteuttavat 

Hämeen ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus ja LounaPlussa. Hankkeen aloitusseminaari järjestetään 

16.2.2016 klo 13 ̶ 16 Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan yksikössä. Tilaisuuden ohjelma: 

http://www.gcfinland.fi/file/original/Kutsu_Forssan_seudun_green_care-

klusterihankkeen_aloitusseminaariin_16022016.pdf Lisätietoa hankkeesta: Päivi.Homan-Helenius@hamk.fi 

 

Green Care ja ruokakasvatus -koulutusmoduuli 

Kehitteillä on ruotsinkielinen Green Care -toiminnan ja ruokakasvatuksen koulutusmoduuli, 

”Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik”, (15op) jolla lisätään osaamista 

luontolähtöisten menetelmien hyödyntämisestä. Koulutus rakennetaan monialaisesti sekä suunnitellaan 

hyödyntämään myös sähköisiä verkko-opintojaksoja ja -materiaaleja. Koulutuksen lähijaksoja järjestetään 

pääasiassa Vaasaan ja Pietarsaaren seudulla. Koulutusta kehitetään vuosina 2016–2017 Centria-

ammattikorkeakoulun, Luonnonvarakeskuksen sekä Vaasan yliopiston/Lévon instituutin yhteistyönä. 

Koulutushanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).  Lisätietoja: Lena Kalliokoski, Centria-

ammattikorkeakoulu, lena.kalliokoski@centria.fi , 044 725 0594  

 

Green Care ja työhyvinvointi -vaikuttavuustutkimus 

Jyväskylän yliopiston psykologianlaitos on aloittamassa uutta tutkimushanketta, jossa haetaan 

työterveyshuollon toimintaan soveltuvia luontoavusteisuuden keinoja. Lue lisää: 

http://www.gcfinland.fi/news/luonnosta-voimavaroja-psyykkiseen-hyvinvointiin 

 

Green Care for the health and welfare of animals and humans – development of a Nordic 

network -verkostoitumishanke on saanut kahden vuoden 2016 ̶ 2017 rahoituksen.  Hankkeen 

tavoitteena on pohjoismaisten Green Care -tutkijoiden välisen yhteistyön lisääminen.  Suomesta 

hankkeessa on mukana Ingela Wikman Helsingin yliopistosta. Lisää tietoja:  ingela.wikman@helsinki.fi 

Lue lisää: http://www.gcfinland.fi/file/original/924255?contentId=924255&v=1452168331000 
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Alueyhdistykset 

 
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 -alueyhdistyksen toiminnasta löytyy tietoa osoitteesta: 

http://www.greencarelapland.fi/ 
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