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Asialista 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

2. Asialistan hyväksyminen 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja  

4. Hankkeen toteutuminen jaksolla 6/2019-12/2019  

5. Hankkeen puolivuotissuunnitelma jaksolle 1/2020-6/2020 

6. Muut mahdolliset asiat 

7. Seuraavasta kokousajankohdasta päättäminen 

8. Kokouksen päättäminen 
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Ohjausryhmän jäsenen nimi taustaorganisaatio Sähköposti läsnäolo 

Sinikka Torssonen, varalla Pirjo Onikki Maaseutuverkostopalvelut sinikka.torssonen@maaseutu.fi; 

Timo Kukkonen Hämeen ELY timo.kukkonen@ely-keskus.fi; 

Anne Ristioja  Lapin ELY  anne.ristioja@ely-keskus.fi; 

Verna Mustonen Kainuun ELY  verna.mustonen@ely-keskus.fi; 

Kukka Kukkonen  Pohjois-Pohjanmaan ELY kukka.kukkonen@ely-keskus.fi; 

Kati Savela Vates-säätiö kati.savela@vates.fi; 

Leini Sinervo THL leini.sinervo@thl.fi; Estynyt 

Pirjo Kirvesmies E-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä pirjo.kirvesmies@essote.fi; Estynyt 

Marja-Liisa Ruokolainen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi; 

Laura Airaksinen  Vetrea Terveys Oy ja Green Care Finland ry laura.airaksinen@vetrea.fi; Estynyt 

Katri Hatanpää PSH, psykiatria, Pitkäniemi katri.hatanpaa@pshp.fi; 

Päivi Haanpää Sedu Aikuiskoulutus paivi.haanpaa@sedu.fi; Sähköposti ei toimi enää 

Minna Hökkä  Kajaanin ammattikorkeakoulu, KAMK  minna.hokka@kamk.fi; 

Johanna Hirvonen  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK johanna.hirvonen@xamk.fi; 

Leena Välimaa Lapin AMK leena.valimaa@lapinamk.fi;  

Juhani Pyykkönen  Metsäkeskus juhani.pyykkonen@metsakeskus.fi; Sähköposti ei toimi 

Matti Tapaninen  Metsähallitus matti.tapaninen@metsa.fi; 

Eerika Korhonen  Oivallusvaara Oy, Uusimaa eerika@oivallusvaara.fi; 

Leena Löf  Tmi LuontoLeena, Pirkanmaa leena.lof@luukku.com; 

Siru Anu Lahti  Aasitila Sirius, Halsua siruanu.lahti@wippies.fi; 

Anne Siltavirta  Kotokero, Oulu annesiltavirta@hotmail.com; estynyt 

Kirsi Puuronen  Hyvinvointipalvelu Poloku, Vaala kirsi@hyvinvointipalvelupoloku.fi; 

Katja Ronkainen  Lumohukka Oy, Vieremä katja@lumohukka.fi; 

Maiju Okkonen  Iloluontoinen Tmi, Pielavesi maiju@iloluontonen.fi; 

Anja Yli-Viikari  Luonnonvarakeskus, Jokioinen anja.yli-viikari@luke.fi 

Marja Uusitalo  Luonnonvarakeskus, Rovaniemi marja.uusitalo@luke.fi; 

Maija Lipponen (projektiryhmä) Luonnonvarakeskus, Sotkamo maija.lipponen@luke.fi; k 

Taina Lilja (projektiryhmä) Luonnonvarakeskus, Jokioinen taina.lilja@luke.fi; k 

Elina Vehmasto Luonnonvarakeskus, Turku elina.vehmasto@luke.fi k 

mailto:leena.valimaa@lapinamk.fi
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4. Hankkeen toteutuminen jaksolla 6/2019-12/2019  
 

HyvinVoi-hankkeen järjestämät tilaisuudet 6/2019-12/2019: 
 
Vaikuttavuuden todentamisen valmennus -webinaarisarja:  

 

Vaikuttavuusvalmennusosio koostuu kolmesta webinaarista sekä orientaatio- ja välitehtävistä.   

To 29.8.19 klo 12-13: Vahva vaikuttavuusmalli;  

To 26.9.19 klo 12-13: Laadun ja vaikuttavuuden varmentamisen mittaristot   

To 31.10. klo 12-13: Vaikutustarina palvelumuotoilun ja viestinnän tukena  

 

Vaikuttavuuden todentamisen johdanto -webinaareihin ilmoittautuneita oli keväällä noin 170 

henkilöä,  syksyn valmennusosioon sitoutui 70 henkilöä, aktiivisesti valmennukseen reaaliajassa 

osallistuneita oli noin 20-30 henkilöä. 

Kävijöitä vaikuttavuusvalmennuksen sivustolla vuonna 2019 yhteensä 1723 

 

 

Hankkeen järjestämät tilaisuudet maakuntien verkostoille ja toimijoille: 

 

Keski-Pohjanmaa, Kokkola, Sokos hotelli Kaarle: 11.9.2019 klo 18-20 Green Care -päivien ”etkot”  

Etelä-Savo, Mikkeli-puisto Greeneri 18.9.2019 klo 8-10.30  Verkostoitumisaamupala  

Etelä-Karjala, Lappeenranta, Lisäarvoa luonnosta -tilaisuus: 8.11. 2019 

Maakuntien yhteyshenkilöverkoston Skype-paveri 1.10.2019 

Kainuu, Vuokatti ja verkko, SPHT-julkaisun julkistamistilaisuus 30.11.2019 

 

 

HyvinVoi-hankkeen viestintäsprintti /maaseutuverkosto: 23.-27.9.2019 
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HyvinVoi-hankkeen viestintäsprintti vk 39  

ViestintäSprintin 23.-27.9.2019 aikana julkaistiin: 

 

• Blogiteksti, joka julkaistiin GCF-portaalissa sekä luke.fi blogissa 

• Youtube-video (392 katselukertaa) 

• Twiittejä hankkeen twitter-tilillä, jaettiin myös Luken tilillä (10 kpl) 

• Fb-postauksia hankkeen ryhmässä, jaettiin muihin ryhmiin (10 kpl) 

• Osallistuttiin tutkijoiden yöhön 27.9. Kajaanissa, jossa esillä oli 

demo virtuaaliluontohuoneesta, Maaseudun Tulevaisuus teki jutun 

paperilehteen siihen liittyen (ks. seuraava dia) 

 

6 3.2.2020 



© Luonnonvarakeskus 

 

7 3.2.2020 



© Luonnonvarakeskus 8 

Projektihenkilöstön osallistumiset muihin tilaisuuksiin 6/2019-12/2019 
 
 

2.-3.7. Kanta-Häme, Evo: International Forest Therapy Days 

https://www.foresttherapydays.com/2019-2/ 

13.8. Skype, koulutussuunnittelu Turun sote-akatemian kanssa 

https://sites.utu.fi/sote/ 

28.8. Skype, yhteistyöpalaveri Kelan eläinavusteiset interventiot hankkeen 

kanssa https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-

kuntoutuksen-kehittaminen-kehittamisrahoitusta-saaneet-hankkeet 

16.9. Tapaaminen sote- ja luonnontuotealan toimialapäälliköiden kanssa 

25.9. Varsinais-Suomi, Turku, Soteuttamo-tilaisuus sote-toimialapäällikön 

kutsusta https://vslj.fi/soteuttamo/ 

27.9. Kainuu, Kajaani, Tutkijoiden yö, (demo virtuaaliluontohuoneesta, 

MT:n juttu) https://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/node/60353 

30.10.-1.11. Hki, Metsäpäivät https://smy.fi/etusivu/metsapaivat/ 

4.11. Hki Vaikuttavuutta koskeva Maaseutuviestintäverkoston järjestämä 

koulutus; 25.11. Maaseutuverkoston virtuaalikahvit koordinaatiohankkeille 

7.11. Hki, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HyTe) -päivä, THL 

https://webcast.sst.fi/cast/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-

paiva/public? 
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Webinaarit ja niiden tallenteet  3  

Blogit      5  

Tietopaketti Avit    1  

SPHT-julkaisu, Luken sarjassa 1 

SPHT-julkaisun artikkelit    3  

Luken tiedote SPHT-julkaisusta 1 

Videot      2  

Hankkeen tiedote    1 + GC-sivujen ja uutiskirjeiden uutiset ja tapahtumat 

Esitys      1 

 

Tuotetut viestintämateriaalit  6/2019-12/2019 

Facebook-ryhmän jäseniä  189 

FB-päivitykset    68  

Twiitit     24 

Twitter-seuraajien lkm  52
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Linkkejä jaksolla tuotettuihin viestintämateriaaleihin 

• Maaseudun hyvinvointipalvelut -video: Maaseudulla ja luontoympäristöissä voidaan tuottaa 

monipuolisesti erilaisia hyvinvointipalveluita. 392 katselukertaa 

• Retki luonto- ja maaseutumaisemaan (Luke) -video on tarkoitettu luontokokemuksen 

mahdollistamiseen sisätiloissa. 317 katselukertaa 

 

• Julkaisu: Lipponen, Maija & Vehmasto, Elina (toim.) 2019, latauksia 1266 kpl 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta.  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-864-7 

  

• Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden todentamisen valmennuswebinaarit:  

 katsojia hankkeen vaikuttavuussivustolla vuonna 2019 yhteensä 1723 hlöä. 

• http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/maaseudun-hyvinvointiyrittajyyden-

koordinaatiohanke/hyvinvoi-webinaarit-/ 

• Tähän liittyvä sähköinen työkirja työpohjineen ilmestyy pian! 

  

• Blogi, Taina Lilja, 270 katsojaa: Maaseutu edistää terveytä - luonto luo hyvinvointia 

• Blogi, Taina Lilja, 183 katsojaa: Green Care: pienistä puroissa laajaksi virraksi 

• Blogi, Raili Hokajärvi ja Maija Lipponen, 97 katsojaa: Mistä puitteet luontoperustaiselle 

hyvinvointipalvelulle - kenen metsään voi mennä? 

• Blogi, Heli Siirilä, 62 katsojaa: Green Care -yritykset kertomaan kuljetustarpeistaan 

• Blogi Maija Lipponen, 392 katsojaa: Luonto- ja eläinavusteisen palvelun asema julkisen 

sektorin palvelutarjonnassa.  

 

• Esitys Lappeenrannassa 8.11. Luonnosta ja kulttuurista lisäarvoa hyvinvointiin 
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HyvinVoi-koordinaation kotisivun kävijätilasto 

1.1.2019-31.12.2019 http://gcfinland.fi/kehittaminen/maaseudun-hyvinvointiyrittajyyden-koordinaatiohanke 
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Yrityskartoitus       Tehtiin ohjausryhmän esityksestä (15.2.2019) 

 

Tavoite: Luontoperustaisuutta palveluissaan käyttävien (mikro- ja PK-) yritysten määrä maakunnittain 

 

Miten kerättiin?  

- Green Care Finland ryn palveluntarjoajat (noin 240)  

- ELY-keskusten tekemät listat (Etelä-Pohjanmaa, Itä-Suomi, Kainuu, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Varsinais-Suomi) 

- HyvinVoi-koordinaation maakuntaverkoston yhdyshenkilöt 

- Hanketoimijat ja hankelistaukset 

- Kyselylomake, jota jaettiin mm. facebookissa ja uutiskirjeissa   

• (HyvinVoi- ja GCF-ryhmät) (tuotti 56 ilmoitusta) 

- Karsintaa: listauksissa sekä päällekkäisyyttä että viitekehykseen kuulumattomia  

• yrityksiä 

 

Mitä ongelmia kohdattiin?  

• Yritykset sijoittuvat monille toimialoille 

- yritysten rajaaminen: erilaiset näkemykset? 

- tietojen keräämistä ei koettu tarpeelliseksi?  

- Tietosuoja-asiat: suhtauduttiin varauksellisesti osoite ja toimijatietojen keräilyyn  

 ja välittämiseen, yritysten nimitiedot ovat julkista tietoa, jota voi luovuttaa  

• Kerätyt tiedothan ovat vain LUKEn tutkimuskäyttöön, eikä niistä tulla tekemään avoimia listoja, 

joissa olisi henkilötietolain mukaista tietoa. Tietoja ei tulla jakamaan muualle kuin LUKEn käyttöön 

eikä listoja julkisteta missään. 
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Green Care / luontoperustaisia hyvinvointipalveluja  

tarjoavat yritykset maakunnittain 
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Yrityskartoituksen lopputulema 
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-   Monimuotoinen lista yrityksiä 

- Ei lopullinen totuus vaan suuntaa antava listaus, keskustelun ja ideoinnin tueksi 

 

- kerätyillä maakuntien listoilla on nyt yhteensä yli 560 yritystä 

- ainakin neljänneksellä niistä on hevostoimintaa 

- kärkipäätä yritysten lukumäärissä pitävät Uusimaa ja Varsinais-Suomi 

- hännän huipulla ovat Kymenlaakso ja Päijät-Häme 

- yhteys maakunnan asukasluvun ja yritysten lukumäärän kanssa näkyy 

kuviossa 

- maakunnittain eroa siinä mitä on listattu, koska listaustavat vaihtelivat 

informantin mukaan 

 

Vertailukohteita  

- Osa yrityksistä löytyy myös Metsähallituksen yhteistyötahoista (opastetut 

retket kansallis-puistoissa) joita luontoon.fi sivustolla on n. 450 

- Green Care Finland ryn palveluntarjoajat n. 240 (jäseniä n. 450) 

- Osa yrityksistä löytyy myös Sosiaalipedagoginen Hevostoiminta –sivustolta: 

SPHT-täydennys-koulutuksen käyneitä henkilöitä on noin 600, SPHT-

yhdistyksen jäseniä noin 200 ja SPHT-ohjaajanimike  on noin 200  
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Hankkeen talous jaksolla 6/2019-12/2019  

15 3.2.2020 
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Hankekartoitus: Listalla 115 alan hanketta, joista 

käynnissä noin 35 kpl  

 

• MSR-kehittämishankkeita käynnissä 8 kpl  

+ yritysryhmähankkeet 8 kpl (ks. Dia nro 18) 

• ESR-hankkeita 25 kpl 

• EAKR-hankkeita 4 kpl 

• Leader-hankkeita 1 kpl 

• STEA-hankkeita 2 kpl 

• Interreg-hankkeet 3 kpl (ks. Dia nro 17) 

 

• Käynnissä olevista hankkeista vuonna 2020 päättyviä hankkeita 30 kpl; vuonna 

2021 päättyviä 5 kpl. 
• Käytetyt rekisterit:  

– EAKR- JA ESR-hankkeet Suomessa ohjelmakaudella 2014–2020: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/ 

– Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 rahoitetut kehittämishankkeet: 

https://tietopalvelu.ruokavirasto.fi/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Published/raportointi.qvw&Sheet=SH_HR_FI

&anonymous=true 

– Interreg Nord ja Botnia-Atlantica rekisteri: https://projektbank.tillvaxtverket.se/projektbanken2020#page=76150736-

06ea-4f56-b3cf-a2503d23d9ff   

– Interreg Central Baltic -ohjelman rekisteri: http://database.centralbaltic.eu/: 
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Kansainväliset käynnissä olevat alan Interreg-

hankkeet 

• Interreg Nord -ohjelma: New Nordic Nature Based Service Models, 

Nordic NABs,Toteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun 

ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopiston Levón-instituutti, Luleå 

University of Technology, päättyy 2021 

https://www.ltu.se/proj/NordicNaBs 

 

• Interreg Botnia-Atlantica ohjelma: Nordic Nature Health Hub, Luke 

ja kumppanit, päättyy 31.08.2021 https://www.luke.fi/hubben/ 

  

• Interreg Central Baltic ohjelma: NatureBizz - Business and 

Wellness from Green Economy Growth, Satakunnan 

ammattikorkeakoulu päätoteuttajana, päättyy 31.10.2020 

http://www.projectnaturebizz.eu/ 
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Maaseutuohjelman yritysryhmähankkeita 

• Laatua luonnosta – LuoLa-yritysryhmähanke 1.3.2019-28.2.2021 

• Green Care Savo Yritysryhmähanke 1.1.2020-31.12.2021 

• Karvakorvat työkaverina – Eläinavusteiset yritykset kehittävät porukassa 

HorseSense yritysryhmähanke, päättyy 31.12.2020 

• Kultuuria ja hyvinvointia luonnossa, päättyy 31.12.2020 

• Hoivaa ja voimaa Etelä-Pohjanmaan luonnosta, päättyy 31.12.2020 

• Green Care Merikarvia, päättyy 31.12.2019 

• Horse Sense, päättyy 31.12.2019 

• Vihreää voimaa - hyvinvointia ja kestävää liiketoimintaa luonnosta, päättynyt  

• Luo Hyvää! Itä-Uudenmaan luonto- ja eläinavusteisten yrittäjien yritysryhmä-hanke, 

päättynyt 

• Liikunta- ja elämysmatkailun kehittäminen yritysryhmähanke, päättyy 31.12.2019 

• Erika, luonto-, kalastus- ja erityisryhmämatkailun yritysryhmähanke, päättynyt 

• Seitsemisen ja Helvetin järven luontomatkailun kehittäminen, päättynyt 

• Voimaantuvat kylä, päättyy 30.3.2020 

• Pure Toivakka, päättynyt 

• Hyvää yhdessä, päättyy 31.10.2020 

• Eräilystä elinvoimaa, päättyy 30.4.2021 
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Asialista 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

2. Asialistan hyväksyminen 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja  

4. Hankkeen toteutuminen jaksolla 6/2019-12/2019  

5. Hankkeen puolivuotissuunnitelma 1/2020-6/2020 

6. Muut mahdolliset asiat 

7. Seuraavasta kokousajankohdasta päättäminen 

8. Kokouksen päättäminen 
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Tekeillä ja suunnitteilla olevat viestintämateriaalit: 

- Vaikuttavuusvalmennuksen sähköinen työkirja työpohjineen, blogi aiheesta 

- SPHT-toiminnan laatukäsikirja 

- Artikkeli eläinavusteisuuden käytöstä sote-palveluissa 

- Eläinavusteisuuden (hevoset ja koirat) tietokortti 

- Vesistöihin perustuvien hyvinvointipalveluiden tietokortti 

- Luontolähtöisten hyvinvointipalveluiden tietokortit (SU, SWE ja EN) 

- Ennakointityöpajojen ennakkomateriaalit, podcastit työpajojen alustuksista 

 

Tulossa oleva laajassa Itä-Uudenmaan kuntien soten ja yrittäjien yhteistyössä 

toteutettava Yhteinen luontomme -tilaisuus, Porvoossa 15.4. 

 

21.4. Metsien käyttö hyvinvointipalveluiden ympäristönä -tilaisuus 

 

Maku-verkoston skype doodletetaan maalis-huhtikuulle 

 

Haettu: Sitran tulevaisuuslaboratorioon – jos päästään mukaan 9 lähipäivää 

keväällä ja 3 syksyllä / Tiimin teema: Terveysmetsä- ja terveyspuistokonseptit 

https://www.sitra.fi/uutiset/sitra-lab-etsii-luonnosta-ratkaisuja-kaupungistumisen-

haasteisiin-hae-mukaan-tulevaisuuslaboratorioon/ 
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Jatkuu… Hankkeen puolivuotissuunnitelma 1/2020-6/2020  

Ennakointityöpajat 
 Ennakointityöpajojen tavoitteet: 

1) Hanketoimijoiden tavoittaminen (koska useat hankkeet päättyneet)  

2) Päättyneiden hankkeiden tulosten asiakasryhmäkohtainen kokoaminen 

3) Palveluryhmän yleinen kehittäminen (ennakointinäkökulma) 

4) Yhteinen visiointi alan palveluiden ja yrittäjyyden tulevaisuuden 

mahdollisuuksista ja alan kehittämisen tarpeista ja keinoista 

 

Palveluryhmät: 
• Lasten, nuorten ja perheiden liikunta- ja harrastuspalvelut 

• Varhaisen tuen palvelut, lastensuojelu, nuorten syrjäytymisen ehkäisy, I 

• Varhaisen tuen palvelut, lastensuojelu, nuorten syrjäytymisen ehkäisy, II 

• Työikäisten virkistys- ja liikuntapalvelut 

• Työhyvinvointi-  ja työuupumus 

• Ikäihmisten virkistys-, aktivointi- ja päivätoimintapalvelut 

• Sosiaalinen kuntoutus, osatyökykyisten palvelut ja maahanmuuttajien kotouttaminen  

• Mielenterveys- ja päihdekuntoutus 

• Kehitysvammaisten päivätoiminta 
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Ennakointityöpajasarjan sisällöistä 

Miksi:  Tavoite I) on selvittää, mitkä ovat luontoperustaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden 

tulevaisuuden näkymät asiakasryhmittäin vuodesta 2020 vuoteen 2040. 

  - Millaisia ovat todennäköiset, mahdolliset ja toivottavat tulevaisuudet palveluilla ko. 

asiakasryhmälle?  

 - Miten toivottaviin tulevaisuuskuviin päästään vuonna 2040 ko. asiakasryhmän osalta? 

  

Miksi: Tavoite II) on verkottaa saman asiakasryhmän palvelujen kehittämisestä kiinnostuneita 

toimijoita valtakunnallisesti, ja edistää laajemman kehittämisyhteistyön syntymistä. 

  

Kenelle: 

• Työpajojen järjestämiskumppaneiksi etsitään alan hanketoimijoita tai muuten tietyn 

asiakasryhmän luontoperustaisten palveluiden tulevaisuuden kehittämisestä kiinnostuneita 

tahoja. 

• Työpajat on suunnattu näiden palvelujen kehittämisestä kiinnostuneille tahoille, kuten 

hanketoimijoille, kehittäjäorganisaatioille ja alan yrittäjille. Kustakin työpajasta aletaan tiedottaa ja 

työpajoihin ilmoittautumisia aletaan ottaa vastaan, kun aika, paikka ja kumppanit ovat selvillä. 

Miten: 

• järjestetään asiakas-/palveluryhmittäin teemoitetut ennakointityöpajat 

hankeyhteistyökumppanien kanssa. 

• Työpajojen toteutuksessa käytetään tulevaisuuden tutkimuksen ACTVOD-tulevaisuustyöpaja: 

Lauttamäki Ville 2014: Practical guide for facilating a futures workshop, saatavilla 

https://www.semanticscholar.org/paper/PRACTICAL-GUIDE-FOR-FACILITATING-A-FUTURES-WORKSHOP-

Lauttam%C3%A4ki/d0fd6bac05fe9f62498e96b32452017e0e6cb20b 

Lauttamäki, Ville 2016. ACTVOD-futures workshop – generic structure a one-day futures workshop. 
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Ennakointityöpajasarja 

23 3.2.2020 

Asiakasryhmä tai palvelu Maakunta Ajankohta Kumppanit 

Maahanmuuttajien 

kotouttamispalvelut 

Osatyökykyisten palvelut 
Sosiaalinen kuntoutus 

Lappi: 

Rovaniemi, 
Pilke 

viikko 11: 

11.3. klo 
8:30-15:00 

Luke, Lapin AMK, Kupo-hanke 

Lapin AMK, Luonnollisesti 

valmennusmalli 

Vates-säätiö 
  

Mielenterveys- ja 
päihdekuntoutus 

Pohjois-

Pohjanmaa: 
Oulu 

huhtikuu   
  

Kehitysvammaisten päivätoiminta Pohjois-

Pohjanmaa: 
Kokkola 

huhtikuu   

Ikäihmisten virkistys-, aktivointi- 
ja päivätoimintapalvelut 

Keski-Suomi: 
Jyväskylä 

toukokuu   

Lasten, nuorten ja perheiden 
liikunta- ja harrastuspalvelut 

Keski-Suomi toukokuu   

Varhaisen tuen palvelut, 

lastensuojelu, nuorten 
syrjäytymisen ehkäisy, I 

Uusimaa: 
Helsinki 

kesäkuu   

Varhaisen tuen palvelut, 

lastensuojelu, nuorten 
syrjäytymisen ehkäisy, II 

Varsinais-

Suomi: Turku 
kesäkuu   

Työikäisten virkistys- ja 
liikuntapalvelut 

Päijät-Häme: 
Lahti 

syyskuu   

Työhyvinvointi-  ja työuupumus Pirkanmaa 
/Uusimaa 

syyskuu   
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Asialista 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

2. Asialistan hyväksyminen 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja  

4. Hankkeen toteutuminen jaksolla 6/2019-12/2019  

5. Hankkeen puolivuotissuunnitelma 1/2020-6/2020 

6. Muut mahdolliset asiat 

7. Seuraavasta kokousajankohdasta päättäminen 

8. Kokouksen päättäminen 

 



 
HyvinVoi-verkkosivut: 

http://www.gcfinland.fi/HyvinVoi-koordinaatio 
FB-ryhmä HyvinVoi-koordinaatio 
Instagramin tunniste #HyvinVoi 

Twitter @hyvin_voi 
 
 

elina.vehmasto@luke.fi 
maija.lipponen@luke.fi 

taina.lilja@luke.fi 
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Kiitos! 


