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Green Care uutiskirje 3/2016  
 

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 

 

******** 

Kutsu Green Care Finland ry:n vuosikokoukseen 

Green Care Finland ry:n vuosikokous pidetään Tampereella to 28.4.2016 klo 15.45. Kokoontu-

mispaikkana on Ahlmanin ammatti- ja aikuisopiston auditorio Hallilantie 24 

(http://www.ahlman.fi/). Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat (mm. tilin-

päätös, toimintakertomus, toiminta- ja taloussuunnitelmat, jäsenmaksut, henkilövalinnat). Erovuo-

rossa ovat hallituksen jäsenistä Liisa Tyllilä, Laura Airaksinen, Anu Kaukonen ja Hilkka Kokkonen 

sekä heidän varajäsenensä Maija Jensen, Kirsti Järvensivu, Pirkko Kivikari ja Leena Rimpiläinen. 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jokaisella yhteisö-, yritys- ja henkilöjäsenellä on yksi ääni yhdistyk-

sen kokouksissa. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Hallituksen jäse-

net valitaan yhdistyksen äänioikeutettujen jäsenten piiristä. Puheenjohtaja valitaan hallituksen var-

sinaisista jäsenistä. Muistattehan tarkistaa jäsenmaksuasianne! Ilmoittautumiset info@aitoluonto.fi. 

******** 

 

Tässä uutiskirjeessä lisäksi: 

 Kutsu Green Care -laatulogon suunnittelukilpailuun 

 Alan ajankohtaiset artikkelit 

 Kansalliset Green Care -tapahtumat 

 Alueelliset Green Care -tapaamiset ja -tilaisuudet 

 Koulutustarjontaa 

 Green Care -alueyhdistysten toiminta 

 Kansallinen Green Care -koulutuksen kehittäminen 

 Kansallinen Green Care -koordinaatiotyö 

 Uudet käynnistyvät Green Care -hankkeet 

 

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.ahlman.fi/
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******** 

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 mennessä 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/
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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Alan ajankohtaiset artikkelit 

Green Care yhdistää luonnon ja hyvinvoinnin -artikkeli on julkaistu osoitteessa 

http://www.maatalous.net/ymparisto/green-care-yhdistaa-luonnon-ja-hyvinvoinnin. 

Tapio Oy ja Suomen metsäkeskus ovat kehittäneet hyvinvointipolku-konseptin, jonka tavoitteena 

on metsässä liikkumisen avulla edistää terveyttä ja hyvinvointia ja monipuolistetaan talousmetsien 

käyttöä.  Polut suunnitellaan yhteistyössä metsänomistajien ja matkailuyrittäjien kanssa. Lisää ai-

heesta: http://www.biotalous.fi/hyvinvointipolku-helpottaa-stressia-ja-herkistaa-aistimaan/ 

 

   ******** 

Kansalliset Green Care -tapahtumat 

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

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

seminaari-huhtikuussa/. 

 

LuoTa!  Luonto- ja taidelähtöisillä menetelmillä hyvinvointia -seminaari Tampereella to 

28.4.2016 klo 9.00–15.45 Ahlmanin ammattiopisto 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 vaikutuksista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen:  

https://tapahtumakalenteri.thl.fi/web/thl/tapahtumat/-/tapahtumalistaus/view/1383308. 

Seminaarin jälkeen Green Care Finland ry:n vuosikokous.  

 

Valtakunnalliset Green Care -päivät 2016 järjestetään Etelä-Savossa, Rantasalmella Järvi-

Sydämessä  http://www.jarvisydan.com/fi 15.–16.9.2016. Ohjelma koostuu hoivamaatalouden in-

noittavista esimerkeistä samoin kuin hoivaeläimistä ja viranomaispuheenvuoroista. Päivillä esitel-

lään myös uunituore Green Care -laatumerkki. Tarkemmin tulevissa uutiskirjeissä ja Green Care 

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

 

******** 

Alueelliset Green Care -tapaamiset ja -tilaisuudet 

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 11.4.2016 mennessä sähköpos-

tilla marita.mattila@mamk.fi Osallistujilla on mahdollisuus lounastaa Amica-ravintolassa, joka on 

aivan sisääntuloaulan vieressä. 

http://www.maatalous.net/ymparisto/green-care-yhdistaa-luonnon-ja-hyvinvoinnin
http://www.biotalous.fi/hyvinvointipolku-helpottaa-stressia-ja-herkistaa-aistimaan/
http://tapio.fi/hae-hyvinvointia-luonnosta-seminaari-huhtikuussa/
http://tapio.fi/hae-hyvinvointia-luonnosta-seminaari-huhtikuussa/
https://tapahtumakalenteri.thl.fi/web/thl/tapahtumat/-/tapahtumalistaus/view/1383308
http://www.jarvisydan.com/fi
http://www.gcfinland.fi/
mailto:marita.mattila@mamk.fi
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Voimametsistä viherkattoihin -hankkeen työpaja Levillä to 14.4.2016.  Työpajassa kuulet vii-

meisintä tietoa Levin ja Kittilän alueen potentiaalista luonto- ja hyvinvointimatkailussa. Lisäksi 

pohditaan miten Levin alueella tunnistetut voimametsät voivat tarjota pohjaa uusille hyvinvointi-

tuotteille. Tapahtuman sivut osoitteessa http://www.kideve.fi/voimametsat_tyopaja_3_140416. 

Pohjois-Pohjanmaan Green Care -toimijatapaaminen Oulussa 20.4.2016. Tapaamisessa ajan-

kohtaista tietoa sekä keskustelua ja verkostoitumista. Ilmoittautumiset 13.4. mennessä osoitteeseen 

reeta.sipola@lapinamk.fi. Ohjelma ja lisätietoja Green Care Lapland sivuilla 

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

alueellinen-GC-toimijatapaaminen-Oulussa.pdf. 

Green Care -tiedonvälityshankkeen opintomatka Porista 26.4.2016. Tarjolla on mielenkiintoisia 

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

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

uVSJVxQ. 

Pohjois-Suomen rahoittajatapaaminen 3.5.2016 etäyhteydellä. Kysymyksessä on Green Care- 

koordinaatiohankkeen järjestämä tapaaminen, jossa kerrotaan rahoittajille aluetapaamisissa saatuja 

tietoja. Ilmoittautumiset 28.4. mennessä osoitteeseen reeta.sipola@lapinamk.fi. 

Green Care Kompetens i Österbotten! Kick-off seminarium Vasa fre 20.5.2016 kl. 9–12 Audi-

torium Bruhn Academill/ÅA Strandgatan 2. Green Care tar steg framåt i svensk-Österbotten. Kom 

och hör hur Green Care-verksamheten utvecklas i regionen. Det blir möjligt att få en första utbild-

ning på svenska i regionen. Avsikten är att öka och utveckla den österbottniska kompetensen av 

hälsofrämjande natur- och djurbaserade metoder samt lär på landet-pedagogik. Utbildningen riktar 

sig till arbetslivets behov och deltagandet är gratis. Vänligen meddela om ditt deltagande för kaffe-

serveringen senast per ti 17.5. till Martta Ylilauri, martta.ylilauri@luke.fi.  

GreenCareLab -hankkeen kumppanuustreffit, teemana yrittäjäyhteistyö Hauholla ti 10.5.2016 

klo 13–16. Treffeillä tutustutaan Meidän Ilorannan toimintaan ja yrittäjäyhteistyöhön. Yri-

tys/yrittäjäkumppania etsivillä osallistujilla on mahdollisuus varata etukäteen oma puheenvuoro. 

Lisäksi kumppaneita etsivillä yrittäjillä on mahdollisuus esitellä omaa yritystään ständeillä.  

GreenCarelab-hankkeen yritysvierailut 

 pe 27.5.2016 Kisälli–Harjulanmäki Vihti, jossa tutustutaan mm. kädentaitojen työpajaan 

kehitysvammaisille.  

 to 2.6.2016 klo 13–16  Hämeenlinna (Hattula) Ylitalon moniammatillinen terapia ja toi-

mintatalli.  

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

tista toimintaa.  

Kaikkiin GreenCareLab-hankkeen tapahtumiin lisätietoa ja ilmoittautuminen 

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

 

http://www.kideve.fi/voimametsat_tyopaja_3_140416
mailto:reeta.sipola@lapinamk.fi
http://www.greencarelapland.fi/wp-content/uploads/2016/02/20.4.2016-Pohjois-Pohjanmaan-alueellinen-GC-toimijatapaaminen-Oulussa.pdf
http://www.greencarelapland.fi/wp-content/uploads/2016/02/20.4.2016-Pohjois-Pohjanmaan-alueellinen-GC-toimijatapaaminen-Oulussa.pdf
mailto:jaana.ruoho@samk.fi
http://hevents.hakosalo.fi/samk/?q=NcSXngkvxqU5zw0aRlyWDooN3hGnRuSweAA99cAZMQWuVSJVxQ
http://hevents.hakosalo.fi/samk/?q=NcSXngkvxqU5zw0aRlyWDooN3hGnRuSweAA99cAZMQWuVSJVxQ
mailto:reeta.sipola@lapinamk.fi
mailto:martta.ylilauri@luke.fi
http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat
mailto:anne.korhonen@tts.fi
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******** 

Koulutustarjontaa 

Hevosen hyvinvointi -koulutuskiertue jatkuu. Seuraava tapaaminen, jossa luennoimassa Minna 

Tallberg, on Joensuussa la 9.4.2016. Lisätietoja http://www.ratsastus.fi/hevosenhyvinvointikiertue 

ja ilmoittautumiset Itä-Suomen alueen sivuilta. 

 

Satakunnan avoin ammattikorkeakoulu järjestää Green Care -opintojakson (5 op) 11.5.–

31.8.2016 välisenä aikana. Tarjolla on yksi lähipäivä Porissa 11.5., mutta muuten opintojakson voi 

suorittaa kokonaan verkossa. Lisätietoja jaana.ruoho@samk.fi tai maarika.iijolainen@samk.fi. Il-

moittautuminen: https://meerkado.fi/apply/88900/green-care-luonnosta-hyvinvointipalveluja Lisää 

tietoa myös Facebookissa https://fi-fi.facebook.com/GCSatakunta. 

Lapin ammattikorkeakoulun kaikkien ylempien AMK-tutkintojen vapaavalintaisten opinto-

jaksojen tarjontaan tulee syksystä 2017 lähtien myös Green Care -sisältöä. Viiden opintopis-

teen jakson Ihmisen hyvinvointi luonnonvarasuunnittelussa ytimenä on se, että opiskelija osaa tar-

kastella kriittisesti ja kehittäen luonnonvarojen ja alueiden käytön suunnittelua myös Green Caren ja 

monialaisuuden näkökulmasta. Uusi opintosuunnitelma vahvistetaan kevään 2017 aikana, jonka 

jälkeen opintojakson sisällöt julkaistaan Lapin AMKin sivuilla. Lisätietoja 

http://www.lapinamk.fi/fi/Hakijalle/YAMK-tutkinnot/Alueiden-kayton-suunnittelu. 

 

   ******** 

Green Care -alueyhdistysten toiminta 

 

Green Care Lapland -alueyhdistys kokoontuu Lapin ammattikorkeakoululla 23.5.2016. Lisä-

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

 

Kainuuseen on perustettu avoin Facebook–ryhmä 

https://www.facebook.com/groups/220910034929645/?fref=ts. Ryhmään voivat liittyä kaikki alu-

een Green Care -toiminnasta kiinnostuneet.  

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

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

yhteiskunnallista-muutosta 

 

   ******** 

 

  

http://www.ratsastus.fi/hevosenhyvinvointikiertue
http://www.ratsastus.fi/itasuomi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=6463631FB88047240700C20F4840911B
http://www.ratsastus.fi/itasuomi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=6463631FB88047240700C20F4840911B
mailto:jaana.ruoho@samk.fi
mailto:maarika.iijolainen@samk.fi
https://meerkado.fi/apply/88900/green-care-luonnosta-hyvinvointipalveluja
https://fi-fi.facebook.com/GCSatakunta
http://www.lapinamk.fi/fi/Hakijalle/YAMK-tutkinnot/Alueiden-kayton-suunnittelu
http://www.greencarelapland.fi/yhdistystoiminta/
https://www.facebook.com/groups/220910034929645/?fref=ts
http://www.gcfinland.fi/news/ita-suomen-ita-suomen-green-care-alueyhdistys-osaksi-yhteiskunnallista-muutosta
http://www.gcfinland.fi/news/ita-suomen-ita-suomen-green-care-alueyhdistys-osaksi-yhteiskunnallista-muutosta
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Kansallinen Green Care -koulutuksen kehittäminen 

 

Valtakunnallisen Green Care -koulutuksen infotilaisuus Kokkolassa pe 15.4. klo. 9.00–9.45. 

Hyvinvointikampus Terveystie 1 Luokkatila C243 Kokkola. lena.kalliokoski@centria.fi. 

 

Haku Green Care -koulutuksen pilotointiin on avoinna 1.–22.5.2016. Valtakunnallinen 30 opin-

topisteen koulutuksen pilotointi käynnistyy elokuussa 2016 ja kestää toukokuun 2017 loppuun. 

Koulutuksen lähipaikkakunnat ovat Rovaniemi, Seinäjoki, Pori, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola ja 

Mikkeli. Tämän kokonaisuuden jatkoksi pilotoidaan vielä syksyllä 2017 erillinen 10 opintopisteen 

ohjaaja- ja kouluttajakoulutus. Koulutus on suomenkielinen. Lisätietoja 

http://www.greencarelapland.fi/green-care-koulutuksen-pilotointiin-haku-1-5-22-5-2016/ ja 

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 

Voimametsistä viherkattoihin -hanketta (EAKR 1.1.2015–31.12.2017) toteuttavat Luonnonvara-

keskus ja KideveElinkeinopalvelut, Kittilän kunta yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa. Toiminnalla 

luodaan edellytyksiä uusille lähiruoka-, matkailu-, hoiva- ja ympäristöpalveluja tarjoaville yrityksil-

le. Hankkeen päätavoitteet ovat mm. matkailukeskuksen voimaannuttavien paikkojen tunnistami-

nen, ekosysteemipalvelujen tukeminen viherrakentamisohjeina ja viheraluemalleina sekä uusien 

asiakastarpeiden mukaan räätälöityjen palvelukonseptien kehittäminen voimametsissä. Lisätietoja 

www.kideve.fi/voimametsat tai http://www.metla.fi/voimametsat/tyopajat.htm sekä 

http://www.metla.fi/voimametsat/. 

 

 

******** 

 

 

 

mailto:lena.kalliokoski@centria.fi
http://www.greencarelapland.fi/green-care-koulutuksen-pilotointiin-haku-1-5-22-5-2016/
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
http://www.kideve.fi/voimametsat
http://www.metla.fi/voimametsat/tyopajat.htm
http://www.metla.fi/voimametsat/
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Tietoa muista meneillään olevista Green Care -hankkeista 

 

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

koordinaatiohanke. 

 

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. 

 

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/
https://www.facebook.com/Green-Care-Finland-141296962604106/?fref=ts

