Kiitos ilmoittautumisestasi Levi Goes Green –tapahtumaan 30.8 -1.9.2017
Tervetuloa Leville, odotamme innolla, että saamme sinut vieraaksemme. Tuloasi helpottamaan
olemme koonneet tapahtumasta tietoja tähän kirjeeseen. Toki voit olla vielä meihin suoraan yhteydessä, jos jotain jäi tässä kertomatta  yhteystiedot löydät kirjeen lopusta.
Levillä astumme reilusti tavanomaisen yläpuolelle, joten kiireen voit jättää kotiin. Ideoita, ajatuksia ja tietoja saat mukaasi, kun päästämme irti uusimmat tuulet ja tulokset Green Care-, matkailuja viheralalta. Eli virkistystä, verkostoja ja tietoa on luvassa - Tervetuloa 
______________________________________________________________________________
Matkustaminen
Leville pääset lentäen, junalla ja bussilla tai omalla autolla, katso vinkkejä osoitteesta
http://www.levi.fi/fi/tule-leville/nain-saavut-leville.html
Lisäksi yhteiskuljetuksia /-matkoja toteutetaan seuraavasti:
Kantri & Co. -hanke järjestää Leville opintomatkan yhteistyössä Luvoka -hankkeen kanssa (Luke ja
Kamk). https://www.kao.fi/koulutukset/opintomatka-green-care-paiville-leville-29-8-1-9-2017/
ps. muita mahdollisia tulevia yhteiskyytejä päivitetään tapahtuman nettisivuille www.lapinamk.fi/levigoesgreen
Tapahtumapaikka
Tapahtumapaikkana toimiva Levi Center Hullu Poro sijaitsee Levin keskustassa (Rakkavaarantie 5,
99130 Levi). Lisätietoa: http://www.hulluporo.fi/. Teillä on tapahtumapaikallan käytössä avoin wifi-yhteys. Mikäli saavut omalla autolla, on pihalla reilusti maksutonta parkkitilaa.
Ohjelma
Seminaari on kaksipäiväinen 30.-31.8.2017, sekä lisäksi ohjelma jatkuu retkipäivällä 1.9.2017. Ohjelman näet tapahtuman nettisivuilta ja lisäksi ohjelma on tämän kirjeen liitteenä.
Majoitus ja ruokailut
Majoitukset olet varannut joko ilmoittautumisen yhteydessä tai muuta kautta. Mikäli majoitus on vielä
avoinna, voit tarkastella mahdollisia majoituspaikkoja osoitteesta www.levi.fi.
Seminaaripäivien lounaat ja ohjelmassa ilmoitetut kahvitukset sisältyvät seminaarihintaan. Lounaat
tarjoillaan Hotelli Hullun Poron ravintola Taivaassa, jonne pääset nimikyltillä.

#LeviGoesGreen
www.lapinamk.fi/levigoesgreen

30.8 Illallinen Taivaassa lappilaisittain järjestetään ennakkoon ilmoittautuneille (seminaariosallistumisen yhteydessä laskutettu). Illallinen alkaa Hotelli Hullun Poron ravintola Taivaassa kello 19.00. Tarjolla on ohjelman lisäksi herkullinen menukattaus, joka sisältää alkupalana salaattibuffetin, pääruokana mustaherukanlehteen käärittyä härän rintaa sekä paistettuja muikkuja kanamunasipulikastikkeessa ja haudutettuja kaskinauriita ja jälkiruokana on hillakiisseli kermavaahdolla. Illalliskortin saat
ilmoittautumispisteeltä.
Retkipäivän 1.9.2017 lounas on tarjolla Ravintola Ylläksen Pihvikeisarissa. Herkullinen kasvislounas
sisältää erilaisia salaatteja ja muita paikallisia alkupaloja, pääruokana maa-artisokka-nokkosohrattoa
ja kasvispaistosta, sekä jälkiruoaksi maariantuoksuheinä-creme bruleen mustikkahillon kera. Suosittelemme lounaan (15 €) maksamista järjestäjille ennakkoon seminaaripäivien aikana, seminaarin aikana lipukkeita myydään ainoastaan käteisellä. Ennakkolipun avulla ruokailu sujuu nopeasti ja jonotukselta vältytään. Maksaminen onnistuu toki myös paikan päällä käteisellä tai kortilla 
Seminaaritori 30.-31.8.2017 (seminaarin aikana)
Tapahtuman yhteydessä järjestetään seminaaritori, jossa on esillä muutamia hankkeita, Green Care
–kirjoja sekä yrittäjiä ja muita toimijoita. Tori on seminaaritilan välittömässä läheisyydessä ja auki
kaikkien taukojen aikana –torilla tavataan! Seminaaritorilta pöydän vuokranneille on lähetetty erillinen
infokirje. Mikäli olet kiinnostunut pöydän vuokraamisesta, ota yhteyttä leena.valimaa@lapinamk.fi
Treffit ja työpajat 30.8.2017 (klo 16.45 alkaen Hullun Poron seminaaritiloissa)
Seminaariohjelman jälkeen on mahdollista osallistua erillisiin kokouksiin, treffeille tai työpajoihin, jotka
on rakennettu erilaisten teemojen ympärille. Valitse sinua kiinnostava kohde ja lähde mukaan 
•

Opinnäytetöiden klinikka on tarkoitettu Green Care-aiheista opinnäytetyötä tekeville, sellaista
suunnitteleville tai aiheen toimeksiantajille yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Työryhmästä kiinnostuneita pyydetään valmistamaan aiheestaan tai kysymyksistään 5-10 minuutin puheenvuoro (esim.
ppt-esitys), joka lähetetään pe 18.8 2017 mennessä sähköpostitse osoitteella anja.yli-viikari@luke.fi.

•

Kuntouttavan kalastus- ja erätoiminnan teemaryhmä kokoontuu Sininauhaliiton Vihreä veräjän
organisoimana. Tavoitteena on verkostoitua kuntouttavan kalastus- ja erätoiminnan kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen kanssa.

•

Kuntouttavan maatilatoiminnan teemaryhmä kokoontuu Satu Kumpulaisen (Isokummun lammastila) johdolla. Keskusteluun ovat tervetulleita mukaan kaikki maatilatoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet toimijat.

•

Green Care koulutusmalli korkea-asteelle –hanke järjestää hanketoimijoiden kokouksen seminaarin yhteydessä. Kokouskutsut laitetaan jäsenille sähköpostitse.
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Kävelyretki 31.8.2017
Torstain seminaaripäivän jälkeen lähdemme tutustumaan lähialueen tehostettuihin pölytyspalveluihin
eli erakkomehiläisten keinopesiin. Kävelyretkelle lähdetään klo 17.30 Hotelli Hullu Poron edustalta.
Kävelyretkellä oppaana toimii Rainer Peltola, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija. Voit tutustua ennakolta pölytyspalvelu-pilottiin osoitteessa http://www.metla.fi/voimametsat/pilotit.htm.
Retkipäivä Palla-Yllästunturin kansallispuistoon 1.9.2017
Perjantain retkipäivä suuntautuu Ylläkselle kansallispuiston maisemiin. Retkipäivä alkaa Hotelli Hullu
Poron edestä, josta nousemme busseihin klo 7.45. Busseihin jakaudutaan mahdollisuuksien mukaan
paluukyydin mukaisesti. Eli tarkastelethan busseja sen mukaan, että oletko palaamassa retken lopuksi Rovaniemelle vai Leville.
Lyhyen bussimatkan jälkeen pääsemme ensimmäisessä kohteessa katsomaan Päivikki Palosaaren
elämyskohteen kehitysprojektia Tonttulassa ja tutustumaan Voimametsät-hankkeen pilottikohteisiin.
Kohteessa on kävelyä noin kilometri, joten hyvät jalkineet ja säänmukainen varustus on syytä ottaa
mukaan. Pilottikohteisiin voit tutustua jo ennalta oheisesta osoitteessa http://www.metla.fi/voimametsat/pilotit.htm tai Tonttulan Facebook-sivuilla https://www.facebook.com/elveshideaway/
Tonttulaan tutustumisen jälkeen siirrymme Ylläkselle (n.1h bussilla). Perillä nautimme lounasta Ravintola Ylläksen Pihvikeisarissa ja kuulemme Jaana Saran yrittäjätarinan. Samalla teillä on myös mahdollisuus tehdä pieniä ostoksia ja tutustua ravintolan marja- ja yrittipuotiin. Tästä pääset tutustumaan
Ravintola Pihvikeisariin: https://www.pihvikeisariyllas.com/
Ravittuina siirrymme bussilla läheisen luontokeskus Kellokkaaseen, josta jatkamme matkaa patikoiden Varkaankurun luontopolulle (n.3,5 km) hiljaisuudesta ja luonnosta nauttien. Huom. mikäli et halua
osallistua patikointiin niin sinulla on mahdollisuus tutustua sillä aikaa Kellokkaan palveluihin – sovithan tästä kuitenkin ennakkoon järjestäjien kanssa.
Luontopolku vie meidät läpi rehevien puronvarsilehtojen, joissa kasvaa kuusia, pihlajia, tuomia, leppiä
ja raitoja sekä niiden katveessa väinönputkia ja hiirenportaita. Varkaankurussa on hyvät kohdeopasteet, ja lisäksi retkellä oppaanamme toimivat Metsähallituksen asiantuntijat. Reitillä on korkeuseroja,
mutta polku on helppokulkuinen. Varaathan mukaasi siis hyvät kengät ja säänmukaiset vaatteet
(pipo, hanskat ja sadetakki ei olisi pahitteeksi )
Tauolla nautimme kahvit ja kuulemme lisää tietoa kansallispuistoista. Pienryhmissä tehtävän harjoitteen avualla pääsemme myös astumaan tavanomaisen yläpuolelle, niin kuin meillä Lapissa on tapana sanoa – above ordinary! Samalla pysähdymme hengittämään puhdasta ilmaa ja pohdimme seminaarin antimia ja niistä itselle omaan työhön jääviä eväitä. Näin haluamme varmistaa, että kaikki
ovat rentoutuneet ja voimaantuneet Lapin matkalla.
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Patikkaretken alku- ja päättymispaikka on Luontokeskus Kellokkaan pihalla. Voit tutustua ennakkoon
Luontokeskus Kellokkaaseen http://www.luontoon.fi/yllastunturinluontokeskus, Varkaankurun –luontopolulle http://www.retkikartta.fi/?id=34361 ja Varkaanlammin putouksiin https://www.suomenvesiputoukset.fi/vesiputoukset/suomen-vesiputoukset-luettelossa/varkaanlammen-putoukset/
Paluumatka alkaa patikkaretken jälkeen busseilla kohti Leviä ja Rovaniemeä. Toinen busseista menee Leville ja toinen Rovaniemelle (mikäli osallistujien tarpeiden mukaan tämän on mahdollista). Busseissa olevat emännät ja isännät pitävät sinusta huolta koko retken ajan ja informoivat kaikkien tietojen osalta.
Levillä tapahtuu
Mikäli aikataulusi antavat myöten, on Levillä Levi Goes Green tapahtuman lisäksi yllin kyllin nähtävää
ja koettavaa.
29.8 pidetään etkot, eli ennen seminaaria Lapin kansanedustajat kokoontuvat Hotelli Hulluun Poroon
keskustelemaan biotaloudesta kanssanne. 20 ilmoittautunutta mahtuu mukaan. Lisätietoa
https://fi.surveymonkey.com/r/BY8L8YS
Jos retkipäivä ei ole ohjelmassasi, on sinulla mahdollisuus osallistua perjantaina 1.9 Hotelli Hullussa
Porossa järjestettävään elintarvikealan tapahtumaan Nyt puhutaan Lapin elintarvikealasta! keskustelutilaisuudesta lisätietoa http://kideve.fi/uutiset/nyt-puhutaan-lapin-elintarvikealasta-pe-1-9-2017/
Ruska on Leville rantautumassa ja siitä on syksyn pimeyden ja syysvärityksen lisäksi merkkinä Levillä
juostava Ruskamaraton. Joten pakkaathan lenkkikengät mukaan  lisätietoa ja ilmoittautumiset osoitteessa http://www.ruskamaraton.com/
Viihdepuolesta seminaariviikolla vastaavat Hullu Poro Areenalla esiintyvät Suvi Teräsniska 1.9.2017
ja Lauri Tähkä 2.9.2017. Lisätietoa http://www.hulluporo.fi/tapahtumat/suvi-teraesniska/
Mikäli haluat hemmotella itseäsi tapahtuman ohessa, niin varaa hemmotteluhoito, saunapalvelu tai
kokeile vaikka suolahuonetta. Hyvän olon palvelut löydät osoitteesta http://www.hulluporo.fi/hyva-olo/
Tutustu lisäksi alueen muuhun ohjelmatarjontaan http://www.levi.fi/fi/ajankohtaista.html ja nauti Levin
vierailustasi
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Lisätiedot

Tilaisuutta ovat järjestämässä

tapahtuma: sanna.vinblad@lapinamk.fi
laskutus: eva.lindstrom@levi.fi
seminaaritori: leena.valimaa@lapinamk.fi

Luontoa elämään! -hanke
Voimametsistä viherkattoihin -hanke
Green Care Finland ry
Green Care -koordinaatiohanke
Viherympäristöliitto
Metsähallitus
Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta
Levin Matkailu Oy
Lapin AMK

www.lapinamk.fi/levigoesgreen
www.levi.fi
#LeviGoesGreen2017
Tapahtuma Facebookissa Levi Goes Green 2017
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