
Seminaari to 24.9.2015 klo 9.15-15.30 Hyrian maaseutuopistolla Hyvinkäällä, 
Uudenmaankatu 249.

Ohjelma
9.15 Tervetuloa seminaariin! 

9.30-11.30 Rastit 1-5. Opiston pihapiirissä tehtävien toiminnallisten harjoitusten avulla tutustumme 
välttämättömiin ja hyvää tekeviin luonnon palveluihin. Rasteilla nautimme myös  
nuotiokahvit. Toimintaa ohjaavat Hyrian luonnonvara-alan opiskelijat.  

11.30-12.30 Lounas

Iltapäivän luennot:

12.30-13.00 Riku Lumiaro, biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija, Suomen ympäristökeskus: 
Mitä ovat ekosysteemipalvelut? Miten ne liittyvät luontoon hyvinvoinnin lähteenä?

13.00-13.15 Marjo Soulanto, toimittaja, ja Vappu Ormio, graafinen suunnittelija: Suuri Mysteeri - 
luontopolkumateriaali ekosysteemipalveluista.

13.15-13.45 Ann Ojala, tutkija, Luonnonvarakeskus: Tutkimustietoa luonnon terveysvaikutuksista.

13.45-14.15 Jaloittelu- ja kahvitauko 

14.15-14.45 Martti Aarnio, erikoissuunnittelija, Metsähallitus: Kokemuksia kansallis- 
  puistokäynneistä.

14.45-15.30 Nina Karlsson, henkilöstöasiantuntija, työyhteisövalmentaja: Metsämieltä arkeen! 
Käytännön vinkkejä, kuinka hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa elämässä 
ja tuoda niitä työpaikalle.

15.30 Seminaarin päätös

16.00 After Seminar. Seminaarin jälkeen halukkaat voivat jatkaa keskustelua ja 
jakaa kokemuksia maaseutuopiston laavulla. Juttelun lomassa syömme  
nuotioruokaa ja valmistamme hyönteishotelleja.  
Tilaisuus päättyy n. klo 18.
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Lataa luontoa!
Mitä elintärkeitä palveluja luonto tarjoaa ilmaiseksi? Miten luonto auttaa jaksa-
maan arjessa? Miten saan voimaa luonnosta ulkoilemalla ja mielikuvien avulla?

Tule lataamaan luontoa ja oppimaan keinoja, miten voit hyödyntää luonnon hyvää 
tekeviä vaikutuksia työssäsi ja elämässäsi.
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Seminaari on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita luonnon hyvinvointivaikutuksista, ja halu-
avat soveltaa niihin liittyviä asioita työssään ja elämässään. Erityisen hyvin seminaari soveltuu 
työyhteisöjen ympäristötyöstä ja työhyvinvoinnista vastaaville henkilöille. 

Aamupäivällä liikutaan kevyesti ulkona, joten ota mukaan säähän sopiva vaatetus. Tauoilla on 
mahdollisuus tutustua pienimuotoisiin messuihin, joilla esitellään luontotoimintaa ja luontoa 
hyvinvoinnin lähteenä. Messuilta on mahdollisuus ostaa Hyriassa viljeltyjä, tuoreita kauden 
kasviksia.

Seminaari on maksuton. Lounas ja iltapäivän kahvit ovat omakustanteisia, mutta rasteilla tarjo-
tut antimet ovat osa kokemusta. 

Saapuminen:
Helsingistä lähtevät voivat nousta klo 7.48 keskustan päärautatieasemalta lähtevään H-junaan, 
joka on Hyvinkäällä klo 8.37. Hyvinkään rautatieasemalta lähtee klo 8.45 bussi numero 1 
(rautatieasema-Hyvinkäänkylä), joka on Hyrian maaseutuopiston kohdalla n. klo 9.05. Bussilla 
saapuvat voivat nousta Helsingin Kampin kaukoliikenteen terminaalista klo 7.50 (laiturilta 10) 
lähtevään bussiin, joka on n. klo 9.07 Maaseutuopiston pysäkillä.

Seminaarin jälkeen Maaseutuopiston pysäkiltä lähtee busseja Hyvinkään rautatieasemalle n. 
klo 16, 16.30, 18 ja 18.30. H- ja R-junia Helsinkiin lähtee klo 16.23, 17, 18.23 ja 19. Bussi Helsingin 
linja-autoasemalle lähtee opiston kohdalta n. 16.08 ja on Helsingissä 17.05. 

Seminaarin järjestää Uudenmaan ympäristökasvatusverkosto Välke.

Lisätietoja antavat: 
Hanna Seitapuro, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, hanna.seitapuro@hel.fi
Virpi Lyytimäki, Hyria koulutus, virpi.lyytimaki@hyria.fi
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https://www.webropolsurveys.com/S/9A6196049A158775.par



