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Green Care uutiskirje 4/2016  
 

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 

3/2016 Green_Care_Uutiskirje_3 2016.pdf 

 

******** 

 

Tässä uutiskirjeessä:  

 Kutsu Green Care -laatulogon suunnittelukilpailuun 

 Green Care -korkeakoulutuksen haku on käynnissä 

 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.gcfinland.fi/file/original/Uutiskirje+3_2016.pdf
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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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Green Care -korkeakoulutuksen haku on nyt käynnissä 

Green Care -korkeakoulutuksen haku on avoinna 1.- 22.5. Koulutuksen pilottivaihe käynnistyy 

elokuussa 2016. Koulutus on osallistujille maksutonta, ja se on tarkoitettu Green Care -alan asian-

tuntijoille, palvelujen tuottajille ja työntekijöille, opettajille, ohjaajille, kouluttajille, neuvojille sekä 

näihin tehtäviin tähtääville henkilöille ja korkeakoulutuksessa oleville tuleville ammattilaisille. 

 

Koulutukseen valitaan noin 20 henkeä jokaista lähipaikkakuntaa kohden. Lähipaikkakunnat ovat 

Rovaniemi, Seinäjoki, Pori, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola ja Mikkeli. 

 

Green Care -koulutus muodostuu 30 opintopisteen kokonaisuudesta, jonka lisäksi on mahdollisuus 

suorittaa 10 opintopisteen ohjaaja- ja kouluttajaosaamisen kokonaisuus.  

 

Koulutuksessa saat tietoa Green Care -toimintavasta sekä sen tieteellis-teoreettisista lähtökohdista. 

Jotta tieto ja oppi muuttuvat osaamiseksi, on se sovellettava omiin valmiuksiin, ammatillisuuteen ja 

asiakastarpeisiin. 

 

Koulutus perustuu omatoimiseen verkkopainotteiseen opiskeluun, jossa vastuu osaamisen varmis-

tamisesta on opiskelijalla. Osaamista kehittävät harjoitteet, käytännön esimerkit, kokemukset ja 

keskustelut. 

 

Koulutuksen käyneet omaksuvat Green Care -toimintatavan yhteiset perusperiaatteet ja -

edellytykset osaksi toimintaansa. 

 

Green Care -koulutus korkea-asteelle kehitetään seitsemän korkeakoulun yhteistyönä ESR-

hankkeessa. Pilotoinnin aikana saatavia tietoja hyödynnetään koulutuksen kehittämisessä. Alalle 

suuntaavaa koulutusta tarjotaan valtakunnallisen koulutuksen kehittämishankkeen kautta. 

 

Katso myös opintojaksokuvaukset ja täytä HAKULOMAKE 22.5. mennessä. 

 

LISÄTIETOJA: 

 www.greencarekoulutus.fi 

 Hankkeen yhteyshenkilöt 

 

 

******** 

 

http://some.lappia.fi/blogs/greencare/2016/02/09/testiartikkeli-2/
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1105431&SID=14d12e94-c686-4255-b4d9-3ce8f7fae56d&dy=1987511322
http://www.greencarekoulutus.fi/
http://some.lappia.fi/blogs/greencare/yhteystiedot/
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Alan ajankohtaiset artikkelit 

Luonnon aineettomista arvoista hyvinvointia –artikkeli: 

http://some.lappia.fi/blogs/lumenlehti/2016/04/25/luonnon-aineettomista-arvoista-hyvinvointia/  

Luonnosta voimaa ja osallisuutta –artikkeli: 

http://some.lappia.fi/blogs/lumenlehti/2016/04/25/luonnosta-voimaa-ja-osallisuutta/   

Vihreää hoivaa ja voimaa Könkkölästä: http://some.lappia.fi/blogs/greencare/files/2016/03/Webbi-

artikkeli-Vihreaa-voimaa-ja-hoivaa-Konkkolasta_Kihlstrom-Lehtonen-29.4.2016.pdf 

 

   ******** 

Kansalliset Green Care -tapahtumat 

 

Iloa luonnosta –kampanja avattiin Hae hyvinvointia luonnosta –seminaarin (9.4.2016) yhteydes-

sä. Kampanja tekee tunnetuksi maaseudun luonnon terveysvaikutuksia ja aineettomia ekosysteemi-

palveluita. Lisätietoa http://www.maaseutupolitiikka.fi/iloa_luonnosta Linkki kampanjan esittee-

seen Iloa luonnosta esite  

Linkit Hae hyvinvointia luonnosta -seminaarin puhujien esityksiin:  

 Mene metsään – hyvinvointisi vuoksi Johtava lääkäri Anders Mickos, Sipoon kunta 

 Vihreä resepti – parempaa sietokykyä luonnosta Johtaja, FT, Kimmo Saarinen, Etelä-

Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutti 

 Hyvinvointimatkalla Suomessa – FinRelax-tähtikohteet Ohjelmapäällikkö Kiti Häkki-

nen, Visit Finland / Finpro ry 

 Pysähdy luonnossa – vahvistut ja saat energiaa Yrittäjä ja kehittäjä, YTM, Hellevi Kojo, 

Kojo Consulting 

Valtakunnalliset Green Care – päivät järjestetään 15.–16.9.2016 Rantasalmella, Etelä-

Savossa. Green Care–päivillä keskitytään maatila-avusteisen toiminnan käytännön toteutuksiin, 

kehittämisen haasteisiin ja toiminnan laajenemispotentiaaliin tuomalla esiin niin palvelun tuottajan, 

ostajan kuin asiakkaankin kokemuksia.  

Seminaarissa esitellään myös Vihreän hoivan ja voiman laatumerkit. Tilai-

suuden juontaa matkailuyrittäjä, sienilähettiläs ja kansallispuistokummi 

Saimi Hoyer.  

Green Care – päivät järjestetään yhteistyössä Hoivafarmi-hankkeen, kan-

sallisen Green Care koordinaatiohankkeen ja Green Care Finland ry:n 

kanssa. Seminaari järjestetään Hotel & Spa Resort Järvisydämessä, joka 

tarjoaa Linnansaaren kansallispuiston äärellä ainutlaatuiset majoitus-, ko-

kous- ja ruokapuitteet. www.jarvisydan.com  

http://some.lappia.fi/blogs/lumenlehti/2016/04/25/luonnon-aineettomista-arvoista-hyvinvointia/
http://some.lappia.fi/blogs/lumenlehti/2016/04/25/luonnosta-voimaa-ja-osallisuutta/
http://some.lappia.fi/blogs/greencare/files/2016/03/Webbi-artikkeli-Vihreaa-voimaa-ja-hoivaa-Konkkolasta_Kihlstrom-Lehtonen-29.4.2016.pdf
http://some.lappia.fi/blogs/greencare/files/2016/03/Webbi-artikkeli-Vihreaa-voimaa-ja-hoivaa-Konkkolasta_Kihlstrom-Lehtonen-29.4.2016.pdf
http://www.maaseutupolitiikka.fi/iloa_luonnosta
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/3770/Iloaluonnosta_esite_A5_verkko.pdf
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/3796/Mene_metsaan_-_hyvinvointisi_vuoksi!.pdf
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/3797/Kimmo_Saarinen_Vihrea_resepti.pdf
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/3797/Kimmo_Saarinen_Vihrea_resepti.pdf
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/3798/Kiti_hakkinen_FinRelax_HYVINVOINTIA_luonnosta.pdf
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/3798/Kiti_hakkinen_FinRelax_HYVINVOINTIA_luonnosta.pdf
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/3799/hellevi_kojo_pysahdy_luonnossa_2016_(002).pdf
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/3799/hellevi_kojo_pysahdy_luonnossa_2016_(002).pdf
http://www.jarvisydan.com/
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Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautumisia otetaan vastaan kesäkuusta alkaen. Lisätietoja Teija Skyttä 

teija.skytta@mamk.fi tai 050 56 888 97. Tarkemmin myös tulevissa uutiskirjeissä ja Green Care 

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

Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike mahdollistaa jokaiselle pääsyn metsään ja pellolle toimin-

tavälineiden avulla. 

 Sormet multaan– kurssi 1 vaikeavammaisille aikuisille ja heidän avustajilleen 27.–

29.5.2016, Karhe Ylöjärvi 

 Sormet multaan– kurssi 2 vaikeavammaisille aikuisille ja heidän avustajilleen 3.–4.9.2016 

Karhe Ylöjärvi 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen anssi.helin@kvtl.fi 

http://www.malike.fi/media/Malike/Esitteet/2016/Esite_sormet_multaan.pdf 

 

Ikäinstituutin kampanja Vie vanhus ulos -kampanja 6.9–6.10.2016  Lisätietoa  

http://www.vievanhusulos.fi/ 

 

Vihreä Veräjä on aloittanut Pihasta paratiisi -haasteen. Ottakaa osaa, jos haluatte tehdä tänä 

kesänä hoiva- tai asumisyksikön pihasta viihtyisämmän. Lisätietoa 

https://www.facebook.com/events/100283993719035/ 

12. ja 26.5.2016 Pysähtymisen taito puutarhassa -kurssi Kaisakodin kartanon puutarhassa 12. 

ja 26.5.2016. Lisätietoa http://www.kaisankoti.fi/ajankohtaista-2/uutinen/pysahtymisen-taito-

puutarhassa-kurssi-kartanon-puistossa-to-12.5.-ja-to-26.5..html ja ilmoittaudu 2.5. mennessä myyn-

ti@kaisankoti.fi tai 09 887 191.  

******** 

Alueelliset Green Care -tapaamiset ja -tilaisuudet 

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen toimijatapaamisen (20.4.2016) materiaalit löytyvät osoitteesta 

http://www.greencarelapland.fi/materiaalit/menneet-tapahtumat/2016-tapahtumat/ 

Hyvinvointipalveluja voimametsäverkostossa työpajan (14.4.2016) esitykset katsottavissa 

http://www.kideve.fi/hyvinvointipalveluja-voimametsaverkostossa-tyopaja-1442016. Työpajassa 

kuultiin viimeisintä tietoa Levin ja Kittilän alueen potentiaalista luonto- ja hyvinvointimatkailussa. 

Lisäksi työpajassa pohdittiin miten Levin alueella tunnistetut voimametsät voivat tarjota pohjaa 

uusille hyvinvointi- ja ohjelmapalvelutuotteille. Tavoitteena oli kehittää yhdessä osallistujien kanssa 

uusia tuotekokonaisuuksia alueen matkailun kehittämiseksi.  

Green Care -koulutusten kehittäjien keskustelutilaisuus 4.5.2016. Green Care -koulutusta kehi-

tetään eri puolilla Suomea useiden hankkeiden, koulutusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden 

avulla. Koulutusten yhteensovittamiseksi ja tiedonjakamiseksi järjestetään toimijoille yhteinen kes-

kustelutilaisuus etäyhteyden välityksellä. Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 2.5.2016 asti. Ilmoittau-

tumiset sanna.vinblad@lapinamk.fi. Lisätietoa http://some.lappia.fi/blogs/greencare/ajankohtaista/ 

 

mailto:teija.skytta@mamk.fi
http://www.gcfinland.fi/
http://www.malike.fi/media/Malike/Esitteet/2016/Esite_sormet_multaan.pdf
http://www.vievanhusulos.fi/
https://www.facebook.com/events/100283993719035/
http://www.kaisankoti.fi/ajankohtaista-2/uutinen/pysahtymisen-taito-puutarhassa-kurssi-kartanon-puistossa-to-12.5.-ja-to-26.5..html
http://www.kaisankoti.fi/ajankohtaista-2/uutinen/pysahtymisen-taito-puutarhassa-kurssi-kartanon-puistossa-to-12.5.-ja-to-26.5..html
http://www.greencarelapland.fi/materiaalit/menneet-tapahtumat/2016-tapahtumat/
http://www.kideve.fi/hyvinvointipalveluja-voimametsaverkostossa-tyopaja-1442016
mailto:sanna.vinblad@lapinamk.fi
http://some.lappia.fi/blogs/greencare/ajankohtaista/
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Forssan seudun Green Care –klusterihankkeen 2. työpaja tiistaina 17.5.2016 klo 13.00–16.00 

Anun Arkki, Pohjanmaantie 428 Minkiö Jokioinen. Ilmoittautuminen viimeistään 13.5.2016 

tiia.tuorila@hamk.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 yritysvierailut ja kumppanuustreffit 

 ti 10.5.2016 klo 13-16 Kumppanuustreffit – yrittäjäyhteistyö Meidän Iloranta Ruikko-

lantie 129 Hauho www.iloranta.fi. Treffeillä tutustutaan Meidän Ilorannan toimintaan ja 

yrittäjäyhteistyöhön. Meidän Iloranta on vanhin maaseudulla toimiva täysihoitoa tarjoava 

matkailuyritys. Ilmoittautumiset viimeistään 6.5.216.  

 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.  

 ke 8.6.2016, klo 13–16 Kumppanuustreffit – Etelä-Karjalan retkikohteet ja niiden 

hyödyntäminen Himanmäen kota Tujulantie 50 Joutseno. Hanna Ollikainen esittelee 

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön retkikohteita ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia. Li-

säksi ideoidaan, millaisia palveluita retkikohteissa voitaisiin tarjota ja millaista yhteistyötä 

voidaan tehdä. Ilmoittautumiset viimeistään 3.6.2016. 

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

tista toimintaa.  

Kumppanuustreffeillä yrittäjäkumppania etsivillä osallistujilla on mahdollisuus varata etukäteen 

oma puheenvuoro. Lisäksi kumppaneita etsivillä yrittäjillä on mahdollisuus esitellä omaa yritys-

tään ständeillä. GreenCareLab-hankkeen tapahtumista lisätietoa ja ilmoittautumiset 

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

Pohjois-Suomen rahoittajatapaaminen 9.6.2016 (HUOMAA AJANKOHTA! aikaisemmin 3.5. 

ilmoitettu tilaisuus on siirretty 9.6.). Green Care -koordinaatiohankkeen järjestämä keskusteluta-

paaminen, jossa kerrotaan rahoittajille aluetapaamisissa saatuja tietoja. Rahoittajatapaaminen järjes-

tetään etäyhteyden välityksellä. Ilmoittautumiset tapaamiseen 7.6. mennessä osoitteeseen ree-

ta.sipola@lapinamk.fi  

Lähde tutustumaan Isokummun lammastilalla (Sievi Eskolan kylä) tapahtuvaan kuntoutus-

toimintaan perjantaina 20.5.2016 klo 7.30 -16.15. 

mailto:tiia.tuorila@hamk.fi
mailto:martta.ylilauri@luke.fi
http://www.iloranta.fi/
http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat
mailto:anne.korhonen@tts.fi
mailto:reeta.sipola@lapinamk.fi
mailto:reeta.sipola@lapinamk.fi
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http://www.kotinet.com/isokummunlammastila/index.html Tilalla järjestää päivätoimintaa kolmena 

päivänä viikossa mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille. Paikan päällä mahdollisuus tu-

tustua toimintamalliin, kuulla sen syntyhistoriaa sekä palveluiden ostajan ja vastaavan lääkärin nä-

kemyksiä ja kokemuksia toiminnasta. Paikalla yrittäjäpariskunnan lisäksi ostajatahon edustajana 

Pekka Kauppinen Peruspalveluliiketoiminta Jyta:sta sekä psykiatrian ylilääkäri Kirsti Sikkilä.  Mat-

kan järjestää Green Care-tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla! –hanke. Se on ilmainen teeman parissa 

toimiville eteläpohjalaisille tahoille. Mukaan mahtuu 10 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Lisätiedot ja Ilmoittautumiset 12.5. mennessä anne.matilainen@helsinki.fi, puh. 050 4151 156.  

Green Care toimijatapaaminen ja infotilaisuus Savonlinnassa Kuntoutuskoti Kotilon tiloissa, Neit-

sytkatu 1, 31.5.2016 klo 14-17.  Teemana puutarha-avusteinen Green Care, mutta kaikki Green Ca-

re -toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Tutustumme kunnostettuihin terapeuttiseen piha-

alueeseen ja kasvihuoneeseen. Tarjoilua varten 27.5.2016 mennessä ilmoittautumiset ja ruoka-

ainerajoitteet osoitteeseen marita.mattila@mamk.fi. 

Hevonen kuntouttajana -foorumi  seuraava tapaaminen tiistaina 10.5.2016 klo 13–16 Loimi-

haassa Loimaalla os. Uitontie 142, Loimaa Lisätietoa 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1107585&SID=d2

e8e5a7-6697-4148-b637-9c7035375a56&dy=686984851 

 

   ******** 

Koulutustarjontaa 

Green Care –painotteinen yrittäjävalmennus / Yrittäjän ammattitutkinto alkaa syyskuussa 

Kauhajoella. Se on tarkoitettu henkilölle, jotka suunnittelevat vihreään hoivaan, voimaan, kasva-

tukseen ja virkistykseen liittyvää yritystoimintaa tai ovat aloittaneet lähiaikoina yrittäjänä. Koulu-

tuksen aikana perehdytään monipuolisesti liiketoiminnan eri osa-alueisiin ja kehitetään henkilökoh-

taisia yrittäjyysvalmiuksia. Koulutus on useimmissa tilanteissa mahdollista suorittaa myös yrittäjän 

oppisopimuksella. Lisätietoja ja hakeminen kouluttaja Päivi Haanpää, puh. 020 124 4538 tai pai-

vi.haanpaa@sedu.fi tai koulutussihteeri, puh. 020 124 4504 tai s-posti aikuiskoulutus@sedu.fi 

Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston psykologian oppiaineet järjestävät syksyllä 2016 

täydennyskoulutusohjelman luontoympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin välisestä yhteydestä. 

Koulutus on suunnattu psykologeille ja muille hyvinvointialan ammattilaisille, jotka toimivat tera-

pian, ohjauksen ja kuntoutuksen alueella. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 

http://www.psykonet.fi/luontoymparisto 

 

   ******** 

 

 

 

 

http://www.kotinet.com/isokummunlammastila/index.html
mailto:marita.mattila@mamk.fi
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1107585&SID=d2e8e5a7-6697-4148-b637-9c7035375a56&dy=686984851
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1107585&SID=d2e8e5a7-6697-4148-b637-9c7035375a56&dy=686984851
mailto:paivi.haanpaa@sedu.fi
mailto:paivi.haanpaa@sedu.fi
mailto:aikuiskoulutus@sedu.fi
http://www.psykonet.fi/luontoymparisto
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Green Care -alueyhdistysten toiminta 

 

Kainuuseen on perustettu avoin Facebook–ryhmä 

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

een Green Care -toiminnasta kiinnostuneet.  

Pohjois-Pohjanmaan Green Care –toimijat ovat perustaneet yhteydenpitoon ja verkostoitumiseen 

oman Facebook –ryhmän nimellä Green Care Pohjois-Pohjanmaa. Ryhmän jäsenyyttä voivat 

hakea aiheesta kiinnostuneet.  

   ******** 

Kansallinen Green Care -koulutuksen kehittäminen 

 

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 

 

Go Green Care -hanke on 2-vuotinen, kansainvälinen hanke, jota koordinoi Ylä-Savon koulutus-

kuntayhtymä ja rahoittaa  Cimon. Hankekumppaneita ovat oppilaitokset Virossa, Englannissa ja 

Kyproksella samoin kuin EfVet. Hankkeen tavoitteena on tuoda Green Care- aate ammatilliseen 

koulutukseen. Hankkeessa tuotetaan englanninkielinen opettajan opas ammatillisen koulutuksen 

perustutkintotasolle. Oppaan aihealueita ovat puutarha, metsä, turismi-terveyspalvelut, eläinavustei-

suus ja kuntoutus samoin kuin osallistava hoito ja huolenpito. Opas julkaistaan kesäkuussa 2016 

https://www.facebook.com/groups/220910034929645/?fref=ts
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
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sähköisesti.  Lisää tietoa hankkeesta: 

http://www.ysao.fi/Suomeksi/Info/Kehittamispalvelut/Kansainvaliset-hankkeet/Menossa-olevat-kv-

hankkeet/Go-Green-amp;-Care-GGC . 

 

Kasku – Kasvua ja hyvinvointia kulttuurista ja luonnosta -hanke (maaseuturahasto, 1.1.2016–

28.2.2018) on Oulun ammattikorkeakoulun ja Metsähallituksen toteuttama hanke, joka kehittää 

maaseudun luonto- ja kulttuurilähtöisiä virkistys- ja hyvinvointipalveluita. Hankkeessa kehitetään 

tuote- ja palveluideoita alueen mikro- ja pk-yrittäjien tarpeisiin sekä edistetään niiden verkostoitu-

mista. Hankkeen päätavoitteena on maaseudun luovien alojen ja matkailualan yritysten palvelutuot-

teiden kehittäminen luovaa ja innovatiivista osaamista hyödyntäen. Lisätietoja www.oamk.fi/kasku  

 

Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla! – hanke toteutetaan 15.4.2016─31.03.2018 välisenä 

aikana yhteistyössä Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:n ja 

Sedu Aikuiskoulutuksen kesken.  Hankkeen tavoitteena on edistää Green Care -toimintaa ja toimin-

taedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla.  Toiminnan aktivoinnin kautta tuetaan palveluiden kehittymistä, 

edistetään alan yrittäjyyttä sekä tuodaan uusia ratkaisuja hyvinvointipalveluiden järjestämiseen ja 

palvelumuotojen kehittämiseen. Hankkeen käytännön toimenpiteet jakautuvat kolmeen kokonaisuu-

teen:  

 tiedotus ja tunnettuuden lisääminen mahdollisille ostajatahoille, asiakkaille sekä potentiaali-

sille palvelun tarjoajille 

 palvelukonseptien kehittymisen tukeminen organisoimalla 4 käytännönläheistä kehittä-

misalustaa, joissa toimintamalleja ideoidaan yhteistyössä sekä lisätään toimijoiden tietämys-

tä Green Care –toiminnan perusteista ja laadusta  

 verkostojen kehittäminen tuomalla alueen toimijoille olemassa olevaa kansainvälistä tietoa 

sekä luomalla linkkejä eteläpohjalaisten, kansallisen ja kansainvälisten toimijoiden välille. 

 

Lisätietoja Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Anne Matilainen (anne.matilainen@helsinki.fi , 

puh. 050 415 1156), Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy Sanna Jyllilä (sanna.jyllila@seamk.fi), 

SEDU Aikuiskoulutus Päivi Haanpää (paivi.haanpaa@sedu.fi), 

http://hoivaajavoimaaluonnosta.blogspot.fi/, https://twitter.com/greencareep  

Arktiset Aromit ry toteuttaa Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella Luonnontuotteiden 

vientivalmiuksien ja matkailukytkennän kehittäminen 2016–2017 hankkeen, jonka tavoitteena 

on edistää yritysten vientivalmiuksia valmistamalla menekinedistämisaineistoa, kehittämällä vies-

tintää ja kytkemällä luonnontuotteet matkailun kehittämiseen. Lisää tietoa 

www.arktisetaromit.fi/hankkeet 

******** 

 

Tietoa muista meneillään olevista Green Care -hankkeista 

 

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

koordinaatiohanke. 

 

http://www.ysao.fi/Suomeksi/Info/Kehittamispalvelut/Kansainvaliset-hankkeet/Menossa-olevat-kv-hankkeet/Go-Green-amp;-Care-GGC
http://www.ysao.fi/Suomeksi/Info/Kehittamispalvelut/Kansainvaliset-hankkeet/Menossa-olevat-kv-hankkeet/Go-Green-amp;-Care-GGC
http://www.oamk.fi/kasku
mailto:anne.matilainen@helsinki.fi
mailto:sanna.jyllila@seamk.fi
mailto:paivi.haanpaa@sedu.fi
http://hoivaajavoimaaluonnosta.blogspot.fi/
https://twitter.com/greencareep
http://www.arktisetaromit.fi/hankkeet
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
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******** 

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

