
GREEN CARE -PÄIVÄT 

19.–20.9.2013, Lepaa, (Lepaantie 129, 14610 Hattula)

Mistä Green Caren tulevaisuus on tehty? Puutarhoista, liikkumisesta ja elämyksistä 
kaikille aisteille, puusta vai jostakin ihan muusta. Tule mukaan Lepaalle kokemaan ja 
poimimaan sytykkeitä yritykseesi, työhösi ja elämääsi. 

Green Care päivät käynnistää Vihreän välittämisen -areena. Torstaina 19.9. on luvas-
sa innostavia puheenvuoroja Vihreän välittämisen palveluista tänään ja huomenna. 
Innomyllyssä käytät erilaisia innovaatiotyökaluja, joilla ideat kehittyvät uusiksi palve-
luiksi. Torstai-iltana tutustut Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikön luon-
nonläheiseen miljööseen puutarhakierroksella, rentoudut saunan lämmössä ja virkis-
tyt ja verkostoidut illanvietossa.  

Perjantaina 20.9. pääset Green Caren työmenetelmien lähteille. Työpajoissa kokeilet 
ja opit esimerkiksi sitä, miten maisema kertoo tarinaa, miten luonto soi ja mitä on 
luonnollinen liikkuminen. Aamupäivän aikana osallistut kahteen työpajaan. Iltapäivän 
retkikohteena on Ylitalon alpakka- ja laamatila Hattulassa.

Päivien hinnat
Green Care-päivien osallistumismaksu kahdelta päivältä 100 euroa sisältää Vihreän 
välittämisen innovaatioareenan, työpajat, luonaat ja kahvitukset sekä torstaina puu-
tarha-/historiakierroksen (max 30 henk.) ja saunomismahdollisuuden. Torstain hinta 
on 60 euroa ja perjantain 45 euroa. Opiskelijahinta 15 euroa/pv. Torstaina on mah-
dollisuus osallistua erillisistä maksuista kauneutta ja hyvinvointia luonnosta 15 euroa 
(toteutuu, jos osallistujia on vähintään 10 henkeä) ja illalliselle 33 euroa (GreenCare 
Finlandin jäsenille 28 euroa). Perjantain tilaretki 15 euroa. 

Linja-autokuljetus Hämeenlinnan rautatieasemalta ja linja-autoasemalta Lepaalle tor-
stai- ja perjantaiaamuina 10 euroa/kerta (toteutuu, jos tarvitsijoita on riittävästi). 

Majoittuminen
Lepaalla on rajoitetusti majoitusta hostell-tasoisissa rivitalohuoneistoissa. Majoituk-
sen hinta on 25 €/hlö 2 hengen huoneessa sisältäen liinavaatteet. Majoituksen Lepaal-
le voit varata ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätietoja majoituksesta saa Sari Rämöltä, 
sari.ramo@hamk.fi , 0400 128 990

Muita majoitusvaihtoehtoja löytyy Hämeenlinnan matkailun sivuilta http://visitha-
meenlinna.fi /majoitus. 

Lisätietoja: 
Juha Rutanen, Green Care Finland, p. 040 5737 568, juha.rutanen@aitoluonto.fi 

Anne Korhonen, TTS, LIVE-hanke, p. 044 714 3701, anne.korhonen@tts.fi 

Ilmoittautumiset 12.9. mennessä: www.gcfi nland.fi 



TO 19.9.2013
9.00–10.00 Ilmoittautuminen ja kahvit
10.00–11.30
10.00–10.15 
10.15

10.45

11.45

Vihreän välittämisen innovaatioareena, juontajana Merja Saarela, HAMK
Tervetuliaispuhe, Eeva Nurmi, Green Care Finland ry
Tulevaisuuden luontoarvot ja luova Green Care -potentiaali,
tutkija, tohtori Sam Inkinen
Tuulesta temmattu juttu - vai tulevaisuuden liiketoimintaa luonnosta? 
tutkija, fi losofi an maisteri Katariina Heikkilä
Lumihiutaleesta lumipalloefekti, Jukka Teppo, Snowbrick

10.00–16.00
Innomylly

12.30–13.30 Lounas

13.30–16.00
13.30
14.00

14.30

15.00–15.15

Vihreän välittämisen innovaatioareena jatkuu
Virta-ajatuksia ja visioita, 
kirjailija, puutarhuri Mari Mörö
Osaamisen ulkoistaminen - myy elämyksiä, säästä seinissä ja sijainnissa,
elämysyrittäjä, Saara Viteli
Mitä jos tulevaisuuden luontopalvelut löytyisivätkin menneisyydestä? 
palvelumuotoilija Heikki Savonen, Palmu
Yhteenveto päivän annista, Eeva Nurmi, Green Care Finland ry

13.30
Innomylly jatkuu

15.30–16.00 Iltapäiväkahvit

16.00–16.15 Majoittuminen

16.15–17.15
16.00–19.00

Opastettu puutarha-/historiakierros
Saunomismahdollisuus 
Savusauna: naiset 16.00–17.30 / miehet 17.30–19.00

16.00–18.00 Kauneutta ja hyvinvointia luonnosta, tarinaa luonnonyrttien käytöstä kauneuden ja hyvinvoinnin 
tukena sekä yrttijalkakylpy ja käsihauteet. Toimii non-stop periaatteella. 

19.00–21.00 Ohjelmallinen illallinen, verkostoituminen
Voimaannuttava viininmaistelu

Varaamme oikeudet ohjelmamuutoksiin. 

Perjantai 20.9.2013
8.30–9.00  Ilmoittautuminen, kahvit,  ja alustus päivän ohjelmaan

9.00–10.30 Työpajoja erilaisista menetelmistä (Osallistuja voi valita työpajoista kaksi, joissa haluaa vierailla)

Sielukkaita sii-
vuja puutarhas-
ta - puutarha-
tarinat aistien 
ja kohtaamisen 
välineenä. Mari 
Mörö

Äänimaise-
mat, musiikki 
ja luontoko-
kemus. Mikko 
Romppanen, 
HAMK

Löydä maise-
maan tarina. 
Minna Komu-
lainen ja Auli 
Hirvonen
ProAgria Ete-
lä-Suomi

Vuorovai-
kutteinen 
valokuvaus. 
Sirpa Ryyppö 
(huom. oma 
kamera mu-
kaan)

Hyvinvointia 
hevosesta. 
Teea Ekola, 
Perhekoti 
Toiska

Luonnollinen 
liikkuminen – 
mielekästä ja 
monipuolista 
liikuntaa kai-
kissa ympäris-
töissä. Jaakko 
Savolahti

Mielenvirke-
yttä matkai-
lusta. Anu 
Ahtela ja TTS 
matkailualan 
opiskelijat

11.00–12.30 Työpajoja erilaisista menetelmistä
Edellä olevat työpajat toistuvat

12.30–13.30  Lounas

13.30–16.00 Retki Ylitalon alpakka- ja laamatilalle, Hattula


