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Green Care Finland ry 
• Perustettu v. 2010 

• Green Care Finland ry on valtakunnallinen yhdistys 

– Alueyhdistykset: Lappi ja Itä-Suomi 

• Tarkoituksena edistää luonnon ja maaseutuympäristön 
hyvinvointivaikutuksiin perustuvaa palvelutoimintaa 

• Jäsenet alalla toimivia tai alasta kiinnostuneita yrityksiä, 
tutkimus-, kehittämis-, ja koulutusorganisaatioita tai 
henkilöitä 

• Jäsenmäärä lähenee 300 
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Green Care Finland ry: 

• On aktiivinen alan kehittäjä 

• Välittää tietoa 

• Osallistuu valtakunnalliseen green care-toimintaa 
koskevaan valtakunnalliseen keskusteluun  

• Tekee alaan liittyviä aloitteita 

• Yhteistyötä mm. Luken ja THL:sen kanssa 
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Green Care-päivät 
• 2017 28.8.-1.9.2017 Viher-, luonto- ja puutarhaympäristöt 

hyvinvoinnin lähteenä, Levi 
• 2016 Maatila-avusteisuus, Rantasalmi 
• 2015 Eläinavusteisuus, Ypäjän hevosopisto 
• 2014 Green Care julkisen palveluntuotannon osaksi?, Kuortane 
• 2013 Tulevaisuuden toimintamallien kehittäminen, Lepaa, 

Hämeenlinna 
• 2012 Green Care -yrittäjyyden ja palveluiden 

kehittämiskysymykset sekä Green Care –palveluiden laatu, 
Anttolanhovi Mikkeli 

• 2011 Green Care-menetelmät ja niiden vaikuttavuus, Ahlman 
Tampere 
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Miksi jäseneksi? 
• Sitoutuessaan yhdistyksen eettisiin ohjeisiin voi kertoa jäsenyydestään ja 

käyttää logoa 
• Toimijaesittelyt nettisivuilla 
• Laatumerkin hakemismahdollisuus 
• Alueyhdistykset (Lappi, Itä-Suomi) paikalliseen gc-toiminnan 

kehittämiseen 
• Koulutukset ja kokoontumiset jäsenille alennuksella 
• Tapahtumien/palveluiden mainostaminen GC Finlandin sivuilla 
• Vaikutusmahdollisuus alan kehittymiseen 

– Teemakohtaisten tapahtuminen järjestäminen, tärkeiden keskustelunaiheiden 
esiin nostaminen 

– Yhdistyksen asiantuntijaverkosto käytössä 
– Vertaistukea/yhteisön tuki jäsenten välillä 

Kehityksen alla: 
• Viestintämateriaalia jäsenien käyttöön 
• Menetelmäkohtaiset keskustelupalstat 
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Green Care Finland ry:n jäsenmaksut 
• Yritysjäsenet  

sivutoimiset yritykset 40 e  
päätoimiset yritykset 70 e  
 

• Henkilöjäsenet  
Opiskelijat ja eläkeläiset 20 e  
Muut yksityiset henkilöt 40 e  
 

• Kannattavat jäsenet  
Yksityiset henkilöt 20 e  
Yritykset ja yhteisöt 100 e  
 

• Yhdistyksen yhteisöjäsenten (esim. toimialakohtaisten järjestöjen) jäsenyritykset: 
sivutoimiset yritykset 30 e päätoimiset yritykset 50 e  

• Yhteisöjäsenet: Yritysten tai yrittäjien muodostamat yhteisöt, alle 100 yrittäjäjäsentä 80 e 
vähintään 100 yrittäjäjäsentä 170 e  
Yleishyödylliset yhdistykset, alueelliset 50 e valtakunnalliset 170 e  
Tutkimuslaitokset, koulutusorganisaatiot yms. 170 e  
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Green Care korkea-asteen koulutus 
 
• Alalle suuntaavaa koulutusta kehitetään pilotoimalla valtakunnallinen Green Care 

-korkeakoulutus seitsemän korkeakoulun yhteistyönä. 
• Green Care -koulutus muodostuu 30 opintopisteen kokonaisuudesta, jonka lisäksi 

on mahdollisuus suorittaa 10 opintopisteen ohjaaja- ja kouluttajaosaamisen 
kokonaisuus.  

• Korkeakoulutus suunnataan muun muassa Green Care -alan asiantuntijoille, 
palvelujen tuottajille ja työntekijöille, opettajille, ohjaajille, kouluttajille, 
neuvojille sekä näihin tehtäviin tähtääville henkilöille ja korkeakoulutuksessa 
oleville tuleville ammattilaisille. 

• Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle -hanke toteutetaan vuosina 2015 – 
2018. 
Valtakunnallista hanketta osarahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan 
Sosiaalirahastosta (ESR). 

• Koulutusmallia kehittävät yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Helsingin yliopisto 
Ruralia-instituutti, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Satakunnan 
ammattikorkeakoulu Oy ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy. 

• Lisää tietoa: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/greencare/ 
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Green Care på svenska 
• Svensk-Österbotten har två projekt på gång: 

• Utbildning inom Green Care under tiden 02/2016-12/2017 
("Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogiska 
metoder: lär på landet").   

• Den motsvarar 15 sp. Kurserna går långt som distansstudier, 
men vi har närstudiedagar i alla kurser. Studiebesök till Green 
Care-mål ingår. Vi har 38 deltagare i utbildningen.  

• Projektgenomförare Centria amk (projektledare Lena Enlund), 
Vasa Universitet (Martta Ylilauri) och Luke (Pia Smeds) 
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Green Care på svenska 
• "Livskraft från den Österbottniska naturen -Luonnostaan nouseva 

Pohjanmaa" är ett utvecklingsprojekt med målsättningen att öka 
kunskapen om naturbaserad GC-verksamhet inom social-, hälsovårds- 
och bildningssektorerna och inspirera till ny företagsamhet i 
Österbotten under 2016-2019. Därutöver skapas regionala nätverk, nya 
kontaktytor mellan kunder och tjänsteproducenter samt lokala exempel 
på verksamhet. Blue Care är ett gemensamt intresse inom vår region; att 
utveckla Blue Care i Kvarken. 
 

• Projektgenomförare Luke (projektledare Pia Smeds), VU (Martta Ylilauri) 
och Centria amk (Lena Enlund) 
 

• Följande tillfälle som vi ordnar inom det här Livskraft-projektet är 28.4. i 
Vasa, med huvudtalare psyk.läkare Kirsti Sikkilä och konsulten och 
handledaren Anneli Jäderholm från Sverige.  
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Tilläggsinformation: 

Pia Smeds 
pia.smeds@luke.fi 
 
Martta Ylilauri 
Martta.ylilauri@uva.fi 
 
Lena Enlund   Centria AMK 
lena.enlund@centria.fi  Terveystie 1 
GSM +358 (0)44 725 0594  FIN-67200 Kokkola  
     Runebergsgatan 8/68 600 Jakobstad  
 
 
Green Care i Österbotten 
 
http://gcfinland.fi/pa-svenska/ 
Naturen som källan för välbefinnande 
Green Care kvalitetshandbok 
Föreningens etiska regler 
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Ajankohtaista 

• Green Care Finland ry:n vuosikokous pidetään Hyvinkäällä 
maanantaina 27.3.2017 klo 15.30. Kokoontumispaikkana 
on Knehtilän Tilan navetta (Haapasaarentie 75).  
 

• Vuosikokouksen edellä alkaen klo 13.00 on samassa 
tilassa Green Care -menetelmäverkostojen kokoamista 
tarkasteleva keskustelutilaisuus ja työpaja alustuksineen. 
Erityisesti tarkastelussa ovat maatila- ja eläinavusteiset 
toiminnat. 

 
• Ilmoittauduthan vuosikokoukseen ja työpajaan 22.3. 

mennessä  
http://www.gcfinland.fi/yhdistys/ilmoittaudu-vuosikokoukseen/ 
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Miten tavoittaa? 
Kotisivut: www.gcfinland.fi 
Uutiskirje 
 

 Green Care Finland  
 Green Care Varsinais-Suomi 

 
 
Maija Jensen 
 Puh. 040 774 9963 
 maija.jensen@gmail.com 
 
Puheenjohtaja Tuomo Salovuori  

Puh 040 5818 244  
tuomo.salovuori@sininauha.fi  

 
Sihteeri Juha Rutanen  

Puh. 040 5737 568  
juha.rutanen@aitoluonto.fi  
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Kiitos! 


