
 
 
Green care -päivät 
Mikkeli, Anttolanhovi 13.-14.9.2012 
 
Anttolanhovi, Hovintie 224, 52100 Anttola 
 
 
Green Care Finland ry järjestää valtakunnalliset Green Care -päivät Mikkelin Anttolassa 
13.-14.9.2012 yhteistyössä alueen toimijoiden ja kehittämishankkeiden kanssa. 
Tapahtuma toteutetaan viime vuonna runsaasti alan yrittäjiä ja toimijoita koonneiden 
päivien palautteen innostamana. 
 
Päivien tavoitteena on koota alan yrittäjiä, kehittäjiä ja muita alan parissa toimivia 
yhteiseen keskusteluun, tutustuttaa ihmisiä toisiinsa yli aluerajojen sekä käsitellä 
ajankohtaisia alan kehittämiskysymyksiä. Vuoden 2012 Green Care -päivien teemoina 
ovat alan yrittäjyyden ja palveluiden kehittämiskysymykset sekä green care -palveluiden 
laatu. Lisäantia päiville tuo saksalaisen Hartwig Ehlersin vierailu ja paneelikeskustelu 
saksalaisen päivätoiminnan mallin soveltamisesta Suomessa. Yksi päivien kohokohta on 
tietysti myös yhteinen ohjelmallinen päivällinen. 
 

Tapahtuman järjestämisessä Green Care Finland ry:n 
yhteistyökumppaneina toimivat Mikkelin ammattikorkeakoulun 
hallinnoima Luontohoiva-projekti sekä MTT:n hallinnoima Voimaa! -
hanke. Seminaaripaikalle on mahdollista tuoda omaa 
yritystoimintaa, koulutusta tai hanketta esittelevää materiaalia. 

 
Päivien ohjelma ja ilmoittautumisohjeet ovat ohessa. Varaamme oikeuden pieniin 
ohjelmamuutoksiin. Seminaarin osallistumismaksu kattaa ohjelman, jaettavan materiaalin, 
kahvit ja lounaan. Yhteinen illallinen on sekin varattavissa ilmoittautumisen yhteydessä. 
Mikkelin rautatieasemalta järjestetään meno-paluukuljetus seminaaripaikalle ennakkoon 
ilmoittautuneille kuljetusta tarvitseville. Matka- ja majoittumiskustannuksista ja -
järjestelyistä osallistujat vastaavat muutoin itse. 
 
Tapahtumaa varten on varattu elokuun loppuun saakka majoituskiintiö Anttolanhovista 
Rantahotellista (45 e/hlö 2 hengen hotellihuoneessa) tai Art & Design huviloista (65 e/hlö 2 
hengen makuuhuoneissa liinavaatteineen, takkapuineen ja loppusiivouksineen). 1 hengen 
huonelisä on 30 e. Hinnat sisältävät majoituksen sekä sauna- ja allasosaston käytön. 
Huonevaraukset Anttolanhovista, puh. 0207 575 200. 
 
Lisätietoa tapahtumasta antavat Green Care Finland ry:n sihteeri Juha Rutanen, puh. 040 
5737 568, juha.rutanen@aitoluonto.fi, sekä Teija Skyttä, projektipäällikkö, Mikkelin 
ammattikorkeakoulu, Luontohoiva-projekti, puh. 050 56 888 97, teija.skytta@mamk.fi 
 
Tervetuloa! 
 
Green Care Finland ry yhteistyökumppaneineen 
  



OHJELMA 
 
Torstai 13.9.2012 
 
11.10-11.45 Kuljetus Mikkeli, rautatieasema – Anttolanhovi 

(ennakkoon kuljetuksen varanneille) 
 
11.30-12.30 Ilmoittautuminen ja lounas 
 
12.30 Päivien avaus 

Eeva Nurmi, puheenjohtaja, Green Care Finland ry 
 
 
Teema: Green care -toimintamallit käyttöön Suomessa 
 
12.45 Green Care -Synergies of social enterprises and ecologic challenges, an idea 

of “inclusion” (luento englanniksi, tiivistelmä suomeksi osallistujille) 
Hartwig Ehlers, Manager of “Weide-Hardebek” (Weide-Hardebek, an initiative 
of social farming and social-therapy in Northen Germany, www.weide-
hardebek.de) 

 
13.45 Asiantuntijapaneeli “Kuinka saksalainen työllistämisen/päivätoiminnan malli 

olisi sovellettavissa Suomeen?” 
 
14.45 Iltapäiväkahvi ja varustautuminen työryhmiin 
 
 
Teema: Green care -yrittäjyyden mahdollisuudet ja haasteet 
 
15.45 Toiminnalliset pisteet green care -teemoittain 
 

Kokoonnutaan ulkona (säävaraus), tutustutaan ryhmittäin savolaisiin green 
care -yrityksiin ja -palveluihin sekä keskustellaan alan yrittäjyyteen liittyvistä 
haasteista ja kehittämiskysymyksistä. 
 
Päivien osallistujat voivat toimittaa ennakkoon green care -palveluihin liittyviä 
kysymyksiä, joihin haetaan ryhmissä keskustellen vastauksia. 
 
Ryhmien työskentelyssä ovat mukana muun muassa: 

 Suomen Ikihyvä Oy, toimitusjohtaja Päivi Valli (vanhusten 
palveluasuminen) 

 Kivisalmen hoitokoti, yrittäjä Riitta Räsänen (kehitysvammaisten 
ohjattu palveluasuminen & maatila) 

 Tuokon Talli / Perhekoti Heporanta, yrittäjä Katariina Mutka 
(perhekotitoiminta) 

 Metsämatkat Oy, yrittäjä Mirja Nylander (työhyvinvointi).  
 Muurutvirran hoitokoti, kehittämishankkeen projektipäällikkö Teemu 

Peuraniemi (kehitysvammaiset ja ikäihmiset) 
 
17.45 Hengähdystauko... 
 
19.00 Ohjelmallinen päivällinen ja illanvietto 

 
Lähiruokamenun esittely ja green care -sävytteistä ohjelmaa 



 
 
Perjantai 14.9.2012 
 
Teema: Green care -palveluitten laatu ja arvot kilpailuetuna 
 
8.15  Johdanto aamupäivän teemaan, green caren eettiset ohjeet 
 Suvi Saarinen / Tuomo Salovuori, Green Care Finland ry 
 
8.30  Green care -palveluitten laatu - taustatietoa ja kehitystyön alustavia tuloksia 

Raija Lääperi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Voimaa! -hanke 
 
9.00  Laatu sote- ja matkailupalveluissa 
 Siru Hannula, toimitusjohtaja, Aaria Family Oy 

Kirsi Mutka-Paintola, yritysneuvoja, ProAgria Etelä-Savo / Maa- ja 
kotitalousnaiset 

 
9.40 Työryhmäkeskustelut palveluteemoittain (mahdollisuuksien mukaan ulkona): 

 
”Mitkä ovat hyvän green care -palvelun elementit? Saadaanko palveluiden 
laatu ja arvot näkymään kilpailutuksessa ja saadaanko näistä kilpailuetua?” 

 
11.00 Työryhmien purku ja keskustelua 
 
11.30 Päivien päättäminen ja lounas 
 
12.15-12.50  Bussikuljetus Mikkeliin ennakkoon varanneille 
 
 
 
Green Care -päivien osallistumismaksu on 50 euroa yhdeltä seminaaripäivältä ja 80 
euroa kahdelta seminaaripäivältä. Lisäksi seminaaripäivällinen on 20 euroa Green 
Care Finland ry:n jäsenille, muille 25 euroa. Hinnat sisältävät päivien materiaalit ja 
ohjelmassa mainitut tarjoilut. Majoitus- ja matkakustannuksista ja -järjestelyistä osallistujat 
vastaavat itse. 
 
  



VALTAKUNNALLISET GREEN CARE -PÄIVÄT 
13.-14.9.2012 MIKKELIN ANTTOLANHOVISSA 
 
Ilmoittautumiset 30.8.2012 mennessä www.luontoyrittaja.fi/gcanttolanhovi 
tai osoitteella: 
 
Heli Ämmälä, Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry, Kampusranta 9 C, 60320 SEINÄJOKI 
tai puh. 050 382 3022, fax. (06) 414 1504, sp. info@aitoluonto.fi 
 

ILMOITTAUTUMINEN 
 
0SALLISTUN TAPAHTUMAAN MIKKELISSÄ 13.-14.9.2012 SEURAAVASTI: 
 

  Osallistun 13.9.2012 seminaaripäivään ja varaan kokouspaketin sisältäen materiaalit, 
lounaan ja kahvit. 

  Osallistun 13.9.2012 seminaaripäivälliselle Anttolanhovissa. 

 Osallistun 14.9.2012 aamupäivän seminaariosuuteen ja varaan kokouspaketin sisältäen 
materiaalit, kahvit ja lounaan. 

 Tarvitsen kuljetuksen Mikkeli-Anttolanhovi-Mikkeli 
 Olen / taustayhteisöni on Green Care Finland ry:n jäsen. 

 Olen kiinnostunut toimittamaan esittelymateriaalia seminaarin yhteyteen (maksuton). 
 
TOIVON TYÖRYHMISSÄ KÄSITELTÄVÄN SEURAAVAA ALAN KEHITTÄMISKYSYMYSTÄ: 
 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Green Care -päivien osallistumismaksu on 50 euroa yhdeltä seminaaripäivältä ja 80 euroa kahdelta 
seminaaripäivältä. Lisäksi seminaaripäivällinen on 20 euroa Green Care Finland ry:n jäsenille, muille 
25 euroa. Hinnat sisältävät päivien materiaalit ja ohjelmassa mainitut tarjoilut. Majoitus- ja 
matkakustannuksista ja -järjestelyistä osallistujat vastaavat itse. 
 
Green Care Finland ry laskuttaa tapahtuman osallistumismaksut ilmoittautumistietojen saavuttua. 
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli osallistumista ei peruuteta 30.8.2012 mennessä ja osallistuja jää ilman 
hyväksyttävää syytä saapumatta, häneltä veloitetaan koko seminaarimaksu. 
 
 
NIMI   _______________________________________________________________ 
 
 
YRITYS/YHTEISÖ _______________________________________________________________ 
 
 
OSOITE  _______________________________________________________________ 
 
 
LASKUTUSOSOITE _______________________________________________________________ 
(jos eri) 
  _______________________________________________________________ 
 
 
PUH.  _____________________________ FAX    ____________________________ 
 
 
SP.  _______________________________________________________________ 
 
MAHDOLLINEN  
ERIKOISRUOKAVALIO _______________________________________________________________ 
 


