Hankkeen
toteuttavat Hämeen
ammattikorkeakoulu ja
Luonnonvarakeskus.
Hankkeen rahoittaa Euroopan
maaseudun kehittämisen
maatalousrahasto ja
LounaPlussa ry.

Lisätietoja antavat:
Hämeen ammattikorkeakoulu
Yliopettaja Päivi Homan-Helenius
paivi.homan-helenius at hamk.fi
Puh. (03) 646 7506

Luonnonvarakeskus
Tutkija Anja Yli-Viikari
anja.yli-viikari at luke.fi
Puh. 029 532 6662

LounaPlussa

www.hamk.fi/gc-klusteri

FORSSAN SEUDUN
GREEN CARE -KLUSTERI
LASTEN JA NUORTEN
LUONTOLÄHTÖINEN TOIMINTA

Hankkeen tarkoituksena on lasten ja nuorten
luontolähtöiseen toimintaan keskittyvän Green
Care -klusterin perustaminen ja sen toiminnan
käynnistäminen.

Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Forssan seudulla toimii lukuisia luontolähtöisiä palveluita tuottavia
yrityksiä, joista osa on mukana Forssan seudun Green Care -klusterihankkeessa. Löydät yritykset ja yrittäjien yhteystiedot oheisesta
palvelutarjottimesta sekä esitteen lopussa löytyvästä hankkeen
nettiosoitteesta.

toimijoiden yhteen kokoaminen
klusterin perustaminen ja toiminnan käynnistäminen
teemallisten työpajojen toteuttaminen
valtakunnallisten tiedotusseminaarien järjestäminen
yrityskohtaisten kartoituskäyntien tekeminen
seudullisen palvelutarjottimen laatiminen
kartoitusten ja selvitysten tekeminen
julkaisujen laatiminen

Anun Arkki - Sosiaalipedagogista
hevostoimintaa. Anu Laamanen,
puh: 040 767 4403, anu.laamanen@
anun-arkki.com

Hankkeen kohderyhmä ja yhteistyökumppanit
Hankkeen kohderyhmänä ovat Forssassa, Humppilassa,
Jokioisilla, Tammelassa ja Ypäjällä toimintaansa
aloittavat ja jo toiminnassa olevat hyvinvointi- ja
luontomatkailualan yritykset sekä julkisen ja
kolmannen sektorin organisaatiot.
Hankkeen yhteistyötahoja ovat mm. LounaPlussa ry
ja Green Care Finland ry sekä valtakunnallinen
Green Care -koordinaatiohanke ja Etelä-Suomen
Green Care Lab -hanke.

Hankkeen
toteutusaika
1.1.2016 –
31.12.2017

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Luonnollisesti LounaisHämeessä – LounaPlussa ry:n kehittämisstrategiaa 2014 – 2020
kehittämällä paikallisia elinkeinoja ja yrittäjyyttä sekä lisäämällä
maaseudulla tuotettuja palveluja ja maaseudun vetovoimaisuutta.
Hankkeen hyödynsaajia ovat luontolähtöisiä palveluja
tarjoavien yritysten lisäksi seudun lapset ja nuoret
sekä heidän perheensä, mutta myös muutkin
seudun asukkaat sekä julkinen ja kolmas
sektori.

Erärenki - Mielelle rauhaa
luonnosta. Jouni Palén,
puh: 050 5454722,
erarenki@gmail.com,
www.erarenki.fi
Hevostoiminta Valkas - Sosiaalipedagogista hevostoimintaa.
Satu Valkas, puh: 040 4123 725,
hevostoimintavalkas@gmail.com,
www.hevostoimintavalkas.com
Jokioisten Ratsastusterapiatalli
- Ratsastusterapiaa lapsille,
nuorille ja aikuisille. Salla
Silmälä-Oja, puh: 050 5366433,
salla.silmala-oja@surffi.net,
www.ojantalli.fi
Lindabella Oy - Palveluasumista
kehitysvammaisille. Jari ja Liisa
Lindgren, puh: 040-9650290,
lindabella@surffi.net,
www.lindabella.fi
Lintupajun hevostila - Ratsastusta
ja hevosavusteista toimintaa.
Ida Nieminen, puh: 050 5739145,
lintupajunhevostila@gmail.com,
facebook.com/lintupaju

Puolikuun Ponitalli - Monipuolista
toimintaa ponien kanssa 6 - 14
-vuotiaille. Maria Tammi,
puh: 041 4419282,
puolikuun.ponitalli@hotmail.com,
www.puolikuun-ponitalli.fi
Similän Ratsutila - Ratsastuksen
opetusta lapsille, nuorille ja aikuisille.
Mari Similä, puh: 0405731978,
similanratsutila@gmail.com,
www.similanratsutila.fi
Vekkilän Museotila / Liinaharja
Oy - Eläintaito- ja eläinavusteista
toimintaa, kerhotoimintaa, leirejä,
kursseja, elämyspäiviä.
Kristiina Liinaharja, puh. 040 590 7826,
krisse@liinaharja.fi, liinaharja.fi
Vihreät Tassut - Vihreitä elämyksiä.
Tarja Jaakkola, puh: 050 4619629,
tarja.jaakkola@surffi.net,
www.vihreattassut.fi
Waivian Ratsutalli - Ratsastustunteja ja hevostoimintaa.
Mervi Malin-Santos, puh: 0405393748,
mervi.malin@surffi.net
Perhepäivähoito Tiina Lepo Yksityinen luontopainotteinen
perhepäivähoito. Tiina Lepo,
puh: 044 5072805, tinttu74@
hotmail.com, pole.mbnet.fi ja
facebook.com/varpuskodossa

