
 

 

 

            

Green Care julkisen palvelutuotannon osaksi? 

–  potentiaali, haasteet ja ratkaisumahdollisuudet 

           Valtakunnalliset Green Care -päivät Kuortaneella 17.-18.9. 2014 
 

Tervetuloa valtakunnallisille Green Care -päiville! Green Care on sateenvarjokäsite useille erilaisille 

tavoille toteuttaa luontolähtöistä hyvinvointitoimintaa. Toiminnassa hyödynnetään menetelminä 

esimerkiksi eläinavusteista toimintaa (mm. ratsastusterapia, kaverikoirat), luontoa (mm. ekopsykologiset 

menetelmät, seikkailukasvatus), viherympäristöjen käyttöä (mm. puutarhaterapia, sosiaaliterapeuttinen 

puutarhatoiminta) ja maatiloja (mm. hoivamaatalous, kuntouttava työ). Green Care -toiminta voi olla 

kuntouttavaa tai ennalta ehkäisevää. Uusia tutkimustuloksia luonnon hyvinvointivaikutuksista saadaankin 

jatkuvasti.  

Green Care -päivät ovat alan keskeinen vuosittainen tapahtuma. Nyt järjestettävä valtakunnallinen 

seminaari on järjestyksessään jo neljäs. Tänä vuonna teemana on ”Green Care julkisen palvelutuotannon 

osaksi?   –  potentiaali, haasteet ja ratkaisumahdollisuudet”. Seminaarin tavoitteena on pohtia, miten 

julkisen sektori linkitettäisiin entistä vahvemmin mukaan Green Care -toiminnan kehittämiseen 

maassamme.  

Tämän vuoden seminaari on osittain kansainvälinen. Tavoitteena on saada ideoita ja ajatuksia julkisen 

sektorin roolista Green Care –toiminnassa Hollannista, Ruotsista ja Norjasta. Seminaarin toinen päivä 

keskittyy teeman liittyviin ajankohtaisiin kotimaisiin asioihin.  



 

 

 

            

 

Kohderyhmät 

Seminaari on tarkoitettu Green Care -teemasta kiinnostuneille kehittäjille, yrittäjille, tutkijoille, kuntien ja 

julkisten sektoreiden edustajille, hallinnolle, kouluttajille ja muille alasta kiinnostuneille.   

Seminaaripaikka 

Seminaari järjestetään Kuortaneen urheiluopiston Liikuntahotellin kokoustiloissa (Opistontie 1, 63100 

Kuortane, www.kuortane.com)) 

Ohjelma 

Seminaarin tarkempi ohjelma on löydettävissä: www.gcfinland.fi 

Osallistumismaksut 

Keskiviikko 17.9.2014:  45 €/hlö sis. lounaan, kahvit, seminaarimateriaalin ja seminaariohjelman mukaiset 

esitykset 

Torstai 18.9. 2014:  45 €/hlö sis. lounaan, kahvit, seminaarimateriaalin ja seminaariohjelman mukaiset 

esitykset 

Seminaaripäivällinen: 28 €. Green Care Finland ry:n jäsenille seminaaripäivällisen hinta on 25 €. Jäsenyys 

mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.  

Opiskelijahinta seminaariin on 20 €/päivä sisältäen lounaan, kahvit, seminaarimateriaalin ja 

seminaariohjelman mukaiset esitykset. 



 

 

 

            

 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautumiset oheisen linkin kautta 1.9.2014 mennessä http://www.luontoyrittaja.fi/gcpaivat/   

Matkustus ja majoittuminen 

Osallistujat ovat itse vastuussa kuljetusten ja majoitustensa järjestämisestä. Seminaarin osallistujille 

järjestetään yhteinen linja-auto kuljetus Seinäjoen rautatieasemalta Kuortaneen urheiluopistolle 17.9. 

2014 klo 9.30. Vastaavasti järjestetään kuljetus takaisin 18.9.2014 seminaarin päätyttyä klo 16. 

Ilmoittautumiset yhteiskuljetukseen seminaari-ilmoittautumisen ohessa sähköisen 

ilmoittautumislomakkeen kautta. 

Seminaariosallistujille on varattu huonekiintiö Kuortaneen urheiluopistolta. Valittavana on: 

 Liikuntahotellissa (http://www.kuortane.com/majoitus_ja_ruokailu/majoitus/liikuntahotelli/): 

yhden hengen huone 93€/hlö/yö ja kahden hengen huone 63€/hlö/yö. 

 

 Majoitus opiston 1. tasossa 

(http://www.kuortane.com/majoitus_ja_ruokailu/majoitus/opiston_1__taso/): yhden hengen 

huone 73€/hlö/yö ja kahden hengen huone 49€/hlö/yö. 

Majoitusvaraukset 17.8.2014 mennessä Kuortaneen urheiluopistolta (puh. 06 5166 111, 

reception@kuortane.com). Mainitse varauksen yhteydessä viitteeksi Green Care -päivät.   

Hanke- ja yritysesittelyt 

Seminaarin yhteydessä järjestetään hanke- ja yritystori, jonne osallistujilla on mahdollisuus tuoda  

http://www.kuortane.com/majoitus_ja_ruokailu/majoitus/liikuntahotelli/
http://www.kuortane.com/majoitus_ja_ruokailu/majoitus/opiston_1__taso/


 

 

 

            

materiaalia ja esitellä oman hankkeensa tuloksia tai yrityksensä toimintaa. Tilaa on noin 10:lle toimijalle. 

Ilmoittaudu hanketorille ilmoittautumisen yhteydessä http://www.luontoyrittaja.fi/gcpaivat/. Paikat 

jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Lisätietoja 

Green Care päivät järjestetään yhteistyössä Green Care -toiminnasta terveyttä, hyvinvointia ja kasvua 

Etelä-Pohjanmaalle -hankkeen, Nordic Green Care -hankkeen sekä Green Care Finland ry:n kesken. 

Anne Matilainen, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti (Green Care -toiminnasta terveyttä, hyvinvointia ja 

kasvua Etelä-Pohjanmaalle -hanke): puh. 050 4151 156, anne.matilainen@helsinki.fi  

Anu Aalto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (Green Care -toiminnasta terveyttä, hyvinvointia ja kasvua 

Etelä-Pohjanmaalle -hanke): puh. 040 680 7524, anu.aalto@seamk.fi  

Juha Rutanen, Green Care Finland ry, puh. 040 5737 568, juha.rutanen@aitoluonto.fi  

 

 

TULE KUUNTELEMAAN ALAN UUSIMPIA KEHITTYMISNÄKYMIÄ JA KANSAINVÄLISIÄ KOKEMUKSIA  

SEKÄ VERKOSTOITUMAAN TOIMIJOIDEN KESKEN! 

 

 

http://www.luontoyrittaja.fi/gcpaivat/
mailto:anne.matilainen@helsinki.fi
mailto:anu.aalto@seamk.fi
mailto:juha.rutanen@aitoluonto.fi

