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2. HYVINVOINTIA LEADERISTÄ HÄMEENLINNAN SEUDULLA

Asukkaiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen vaikuttavat mo-
net asiat: yhteisön yhteistyö, aktiivisuus ja läheisyys, vahva 
alueellinen identiteetti ja paikallisuus sekä alueen luon-
taisten resurssien hyödyntäminen. Ympäristön, maise-
man ja luonnon sekä historian ja vahvan kulttuuriperimän 
kautta luodaan erilaisia toimintamahdollisuuksia seudulle. 

Vahva ja monipuolinen elinkeino- ja yritystoiminta 
sekä monipuoliset asumisen mahdollisuudet ovat seu-
dun vetovoimaisuuden valttikortteja ja houkuttelevat 
uusia asukkaita ja yrityksiä alueelle. Eri yhteisöt ja asuk-
kaat järjestävät yhteistyössä toimintaa, palveluita ja ta-
pahtumia, jotka mahdollistavat kaikenikäisille suunnatun 
toiminnan rakenteelliset ja sosiaaliset puitteet sekä akti-
viteetit. Ympäristön turvallisuus, toimivien lähipalvelujen 
saavutettavuus, asukasvaikuttaminen sekä infrastruktuu-
rin ja liikenneyhteyksien toimivuus ovat asukkaiden hyvin-
voinnin avaintekijöitä.

Strategia kannustaa sekä uusien ideoiden kehittämiseen, 
että huomioi myös tuttujen ja tavanomaisten maaseudun 
ja kylien yhdistysten ja yritysten kehittämistoimenpiteiden 
rahoittamisen tärkeyden. Strategiaa rajaavina tekijöinä 
toimivat painopisteisiin kirjatut näkökulmat: yritystoi-
mintaa kehitetään lähipalvelujen ja elinvoimaisen elinkei-
noelämän turvaamisen näkökulmasta, kulttuuritoimintaa 
ja ympäristöä seudun vetovoiman, kilpailukyvyn ja pai-
kallisidentiteetin vahvistamiseksi sekä yhdistystoimintaa 
asukasaktiivisuuden kasvattamiseksi paikallis-, harrastus- 
ja vapaa-ajan toiminnassa. 

Ensisijaisen tärkeää on löytää uusia ratkaisuja asioiden 
toteuttamiselle yhteistyössä eri toimijoiden kanssa; toi-
mia nimenomaan asukaslähtöisen paikallistason toimin-
nan rahoittajana myös yksittäisellä kylällä - tasolla, jonne 
muiden toimijoiden rahalliset ja toiminnalliset resurssit 
eivät riitä.

3. TOIMINNAN KULMAKIVIÄ, EDELLYTYKSIÄ STRATEGIAN HYVÄLLE 
TOTEUTTAMISELLE

Leader-toimintatapa on vakiinnuttanut asemansa niin Hämeenlinnan seudulla, Suomessa kuin koko EU:n alueella erin-
omaisena paikallisen kehittämisen työkaluna. Linnaseutu ry on toteuttanut Leader-toimintaa Hämeenlinnan seudulla 
jo vuodesta 2001 lähtien, toimien seuraajana Ydin-Hämeen alueella ensimmäisellä EU:n ohjelmakaudella toimineelle 
Keski-Hämeen LEADER II:lle.

Tämä Paikallista aikaa –julkaisu esittelee Linnaseutu ry:n Hämeenlinnan seudun paikallisen kehittämisen strategian 
vuosiksi 2014-2020. Strategian lähtökohtana on monipuolinen paikallisen ja paikallislähtöisen kehittämisen tukeminen, 
jossa tukeudutaan alueen vahvuuksien vahvistamiseen ja kehittämiseen. Strategian kohdealueeseen kuuluu Hattulan 
ja Janakkalan kunnat sekä Hämeenlinnan kaupunki keskusta-aluetta lukuun ottamatta. Toimialueen asukasmäärä on 
57.549.

2.1 Strategian lähtökohdat

Alueiden profiloituminen on entistä tärkeämpää paitsi erottautumiseksi positiivisen imagon myötä muista vastaavis-
ta  alueista, myös asukkaiden yhteenkuuluvuuden ja paikkasidonnaisuuden vahvistamiseksi. Seuraavassa on pohdittu 
tämän strategian pohjalta keskeisiä tekijöitä asukkaiden ja toimijoiden aktiivisuuden sekä leppoisan arkielämän tavoit-
tamiseksi: strategian hyväksi toteuttamiseksi.

3.1 Profiloitumista, kestävyyttä ja innovaatioita

2

PAIKAN MERKITYS

Paikallinen toiminta koskettaa henkilökohtaisesti. Kiin-
nostuksen kohteet voivat vaihdella kotiseuturakkaudes-
ta harrastustoimintaan tai tutun porukan yhteistyöhön 
oman asuinseudun hyväksi. 

AVOIMUUS

Viestinnän niin yhteisöjen sisällä, kuin varsinaisen to-
imialueen ulkopuolellekin tulee toimia ja alueiden ke-
hittymistä tulee tukea eri viestintätapojen ja toiminnan 
avoimuuden mahdollistamiseksi. 
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TUKENA ARJESSA JA INNOVAATIOISSA

Paikallistoiminnan kehittämisen peruslähtökohta Hä-
meenlinnan seudulla on asukaslähtöisen toiminnan vah-
vistaminen. Toiminnassa tulee huomioida uusien inno-
vatiivisten toimintojen ohessa myös perustoiminnan ja 
arkisen toiminnan tärkeys ja resurssit. Asukkailla on myös 
oma vastuunsa tyytyväisyytensä saavuttamiseksi ja oma-
toimisuutta, talkootoimintaa sekä asukaslähtöistä kehit-
tämistyötä tulee tukea niin arjessa ja puitteiden luomises-
sa, kuin uusien kokeilujenkin mahdollistamisessa. 

KAIKILLE KANSSA

Kehittämistyössä tulee huomioida toimijoiden erilaiset 
lähtökohdat niin vakituisena, kesäasukkaana kuin yrit-
täjänäkin, eri ikäryhmien tai juuret seudulla omaavien 

ulkopaikkakuntalaisten sekä palvelujen, elinkeinoelämän 
että yhdistys- ja järjestötoimijoiden osalta. Sosiaalisesti 
kestävä kehitys on entistä vahvemmassa roolissa mitat-
taessa aktiivisen paikallistoiminnan tuloksia. Paikallisy-
hteisöille luodaan haasteita ja vastuita esimerkiksi palvelu-
tarjonnan osalta rakennemuutosten kynnyksellä, mutta se 
ei saa aiheuttaa toimintatapojen liiallista muutosta toimin-
nan perustarkoituksen häviämisen kustannuksella.

TUUMAT JA TOIMET
Suunnittelutyötä seuraa aina konkreettinen toiminta- ja 
kehittämisideoiden toteuttaminen alueelle sopivin resurs-
sein. Hanketoiminnassa suunnittelutyön tulee tähdätä 
aina myös ideoiden toteuttamiseen kokonaisvaltaisen ke-
hittämistyön saavuttamiseksi, jatkuvuuden turvaamiseksi 
sekä toiminnan vaikuttavuuden takaamiseksi.

3.2 Palveluja, yrittäjyyttä ja yhteistyötä

Hämeenlinnan seutu kasvaa ja kehittyy. Seudun elinvoiman kannalta ensiarvoisen tärkeää on monipuolinen ja hyvin-
voiva yrityselämä – yrittäjyys turvaa lähipalvelut. Tämä huomioidaan vahvasti seudun kehittämistoimenpiteissä.

PAIKALLISTUOTANTO JA LÄHIPALVELUT TÄYDENTÄVÄT

Asukkaille on luotava mahdollisuuksia omien resurssiensa 
mukaisen paikallistuotannon ja lähipalvelujen kehittämi-
seen ja yhteensovittamiseen julkisten palvelujen oheen 
ja niitä tukevaksi. Paikallisen tuotannon ja tarjonnan käyt-
täminen on elinehto, jotta paikalliset palvelut säilyvät 
myös tulevaisuudessa. Kehittäminen on alueen lähtökoh-
dista ja resursseista riippuen sekä pienten että suurten 
asiakokonaisuuksien toteuttamista, yhteensovittamista ja 
toimivuuden kokeilua.

YHTEISTYÖTÄ YLI KYNNYSTEN

Toiminnassa tulee korostua eri (ikäisten) toimijoiden (asuk-
kaat, yhdistykset, yritykset) yhteistyö ja resurssien yhdis-
täminen ja jopa kylärajoja rikkova toiminta naapurialuei-
den kanssa. Kehittymisen oleellinen tekijä on asukkaiden 
oman toiminnan ohessa myös toiminnan koordinointi ja 
toimijoiden tukeminen, opastaminen, aktivoiminen sekä 
yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen.

4. STRATEGIAN PERUSKYSYMYKSET JA VISIO

Tämän strategian toteuttamisella vastataan seuraaviin kehittämiskysymyksiin ja -tarpeisiin:

•  Miten Hämeenlinnan seutua kehitetään monipuolisen (pien)yritystoiminnan, omaleimai-
    sen kulttuurin ja ympäristön sekä asukasaktiivisuuden vahvistamiseksi?

•  Miten saadaan seudun monipuolinen yritystoiminta kehittymään ja verkostoitumaan en-
    tisestään ja tukemaan vahvasti elinvoimaisen elinkeinoelämän säilymistä ja lähipalvelujen 
    turvaamista?

•  Miten omaleimaista ja vahvaa kulttuuria ja ympäristöä hyödynnetään seudun pito- ja 
    vetovoiman, kilpailukyvyn ja paikallisidentiteetin vahvistamiseksi?

•  Miten asukkaiden omatoimisuutta ja aktiivisuutta vahvistetaan entisestään toimimaan 
    paikallisyhteisöjen, harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan voimavarana?
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STRATEGIAN VISIO

Hämeenlinnan seudun vahva, monipuolinen ja verkostoitunut pienyrittäjyys toimii elinvoimaisen 
elinkeinoelämän ja lähipalvelujen turvana. Omaleimainen kulttuuri, historia, ympäristö, luonto ja 
asukkaiden toiminta vahvistavat seudun omia vahvuuksia, vetovoimaisuutta, kilpailukykyä sekä pai-
kallisidentiteettiä. Asukkaat toimivat aktiivisesti ja ovat vahva voimavara paikallisyhteisöjen sekä har-
rastus- ja vapaa-ajan toiminnassa. Kylä- ja asukastoiminnalla sekä kotiseututyöllä on arvoisensa rooli 
seudun historian, nykypäivän ja tulevaisuuden hyödyntämisessä ja kehittämisessä. Linnaseudulla on 
vankka asema alueen maaseudun paikallislähtöisen yrittäjyyden ja yhdistystoiminnan kehittäjänä.

5. STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ

HÄMEENLINNAN SEUTU
Hämeenlinnan seutu on yksi Suomen vanhimmista asu-
tuista seuduista. Alue sijaitsee maakunnan näköalapai-
kalla hyvien ja sujuvien kulkuyhteyksien päässä: Helsinki-
Tampere-, Lahti-Tampere- sekä myös Lahti-Turku – akselin 
puolivälissä, joten lentokentät ja satamat sijaitsevat vain 
noin tunnin matkan päässä. Seudulla on tarjota monipuo-
lisia mahdollisuuksia niin asumiseen, vapaa-ajanviettoon 
kuin yrittämiseenkin. Seudun vahvuuksia ovat vireä yritys- 
ja elinkeinoelämä, monipuolinen yhdistystoiminta sekä 
taitavat työntekijät. Näiden elinvoimaisuutta tulee tukea 
edelleen. Koulutustarjonta on seudulla monipuolista ja 
laadukasta aina koulun alusta korkeakouluopintoihin saak-
ka. Strategia tarjoaa näytön paikkoja myös opiskelijoiden 
osaamisen esiintuontiin.

KUNNAT JA KAUPUNKI
Hämeenlinnan seutu yhtenä Suomen vanhimmista asute-
tuista alueista esittäytyy niin asukkailleen kuin matkailijoil-
leenkin runsaine vesistöineen ja laajoine peltoaukeineen sekä 
arvokkaine maisemakohteineen. Seutu tunnetaan lukuisista 
kartanoistaan, linnavuoristaan ja keskiaikaisista harmaakivi-
kirkoistaan. Hämeen linna kohoaa aluekeskuksena toimivan 
Hämeenlinnan kaupungin keskellä. Kaupungin keskusta-alueen 
sekä Hattulan kunnan keskustaajaman Parolan ja Janakkalan 
kunnan taajamien Turengin ja Tervakosken ympärille asettuvat 
monimuotoiset maaseutualueet pitäjineen ja kylineen. Useissa 
kylissä on vielä nähtävissä historiallinen kylärakenne vanhoine 
kylänraitteineen ja tiiviine asutuksineen. Myös monet suoma-
laisista merkkihenkilöistä ovat kotoisin tai opiskelleet seudulla 
ja jättäneet näin vaikutteita seudun toimintaan.

Strategia painottaa paikallisuuden merkitystä; paikallista tekemistä, hankkeiden hyötyä paikallisesti, yhdessäoloa ja 
pysymistä ajan hengessä. Loistavan pohjan strategialle luovat vahvat kunnat, pitäjät ja kylät, ja aktiivinen koko alueen 
kattava kotiseututyö, jonka toimijat tekevät ahkerasti työtä historiaa kunnioittaen, mutta myös uusiin haasteisiin tart-
tuen. Vahvalla verkostolla on vahvat eväät: erilaisten toimijoiden rajoja ylittävässä yhteistyössä on virtaa.

 

Tämän kehittämisstrategian toimialue on Hämeenlinnan seutukunta kattaen kokonaisuudessaan Hattulan ja Janakka-
lan kunnat sekä Hämeenlinnan kaupungin lukuun ottamatta kaupungin keskusta-aluetta. Hämeenlinnan seutu on yksi 
Kanta-Hämeen maakunnan kolmesta seutukunnasta. Hämeenlinnan seutu on luonteva ja etäisyyksiltään sopiva koko-
naisuus, yhtenäinen kehittämisalue, joka omaa pitkät perinteet seudullisen kehittämistyön saralla niin elinkeinotoimin-
nan, maaseudun ja kylien kehittämisen kuin matkailunkin osalla. Kohdealueen kattama väestömäärä on 57.549 asukasta 
(tilanne 30.4.2013).

Hattulan kunnan asukasluku on 9.679, Janakkalan kunnan 
16.891 ja Hämeenlinnan kaupungin 67.572.  Hattulan ja 
Janakkalan kunnat ovat mukana Linnaseudun toimialuees-
sa koko asukasmäärän osalta. Hämeenlinnan kaupungin 
alueelta ydinkeskusta on rajattu pois toimialueesta ja Lin-
naseudun  toimialueeseen  kuuluu  Hämeenlinnan kaupun-
gista noin 30.979 asukasta (keskusta-alueen aluerajauk-
sesta on sovittu yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa). 
Alue sovitetaan yhteen Hämeen ELY-keskuksen toimial-
ueen kanssa. (Lähde: Väestötietojärjestelmä, Väestörekis-
terikeskus ja Hämeenlinnan kaupunki). 
LIITE 1. Kartat Hämeenlinnan kaupungin keskusta-alueen rajauksista.
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TAAJAMAT

Hämeenlinnan seutu koostuu yhdeksästä taajama-alu-
eesta, joita Hämeenlinnassa kantakaupungin lisäksi 
ovat vanhat kuntakeskukset Hauhon, Lammin ja Rengon 
kirkonkylät, Kalvolan Iittala ja Tuuloksen Syrjäntaka, sekä 
Hattulassa Parola ja Janakkalassa Turenki sekä Tervakoski. 
Taajamissa on myös asukasyhdistystoimintaa; Hämeenlin-
nan kantakaupungissa toimii toistakymmentä asukas- tai 
kaupunginosayhdistystä ja asukasyhdistyksiä on myös 
Hauhon ja Lammin kirkonkylissä sekä Iittalassa ja Terva-
koskella.

PITÄJÄT

Seutukunnan pitäjien vetojuhtina ovat muun muassa aktii-
viset pitäjäseurat eli kotiseutuyhdistykset. Seurat pitävät 
yllä pitäjien historian ja perinteiden vaalimista, pitäjien ke-
hittymistä ja kotiseututyötä. Lisäksi alueella toimii aktiivi-
sesti 8 yrittäjäyhdistystä.

Pitäjiksi kutsutaan nykyisen toimialueen kuntiin vuosien 
varrella liitetyt kunnat, joiden alueella toimii edelleen koti-
seutuyhdistys; Vanaja (v. 1967), Tyrväntö (v. 1971) sekä 
vuonna 2009 suuremman kuntaliitoksen myötä Hauho, 
Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos. Lisäksi kotiseutuyhdistys-
ten verkostoon kuuluvat yhdistykset Hämeenlinnan kan-
takaupungista, Hattulasta ja Janakkalasta.

KYLÄT JA MAASEUTUALUEET

Hämeenlinnan seutu on tunnettu maantieteellisesti tii-
viin ja toiminnallisen maaseudun kyläverkostonsa ansio-
sta. Seudulla toimii lähes 70 toiminnallista*) kyläaluetta, 
joka on lukumäärällisesti enemmän kuin monessa muussa 
maakunnassa yhteensä. Hämeenlinnan kantakaupungis-
sa toimii myös toistakymmentä toiminnallista kaupungin-
osaa/asuinaluetta. *) alueella toimii kylä/asukastoimintaa toteuttava yhdistys tai 

toimikunta

Elinolosuhteet lähellä taajamia sijaitsevilla asuinalueilla 

ovat hyvin erilaiset verrattuna syrjäisemmillä ja harvaan 
asutuimmilla maaseutualueilla, vaikka välimatkat ovatkin 
kohtuullisen lyhyet verrattuna pohjoisemman Suomen 
maakuntiin. Taajamien tuntumassa väkiluku kasvaa, asu-
tus leviää ja palvelut ovat lähellä, kun taas kauempana kes-
kuksista palvelut ovat monin paikoin jo kaikonneet ja väki 
vähenee jatkuvasti.

Kuitenkin maaseutualueiden monimuotoisuus on myös 
seudun selkeä vahvuus, asuinpaikkoja on tarjolla erilaisiin 
tarpeisiin ja paikallinen vireä yhdistystoiminta jaksaa pitää 
pintaansa asukkaiden hyvinvoinnin edistäjänä ja toimin-
nan sekä palvelujenkin tuottajana. Seudulla on runsas ja 
monipuolinen yhdistystoiminnan verkosto: yhdistyksiä 
toimii Hattulassa 173, Hämeenlinnassa 1772 sekä Janak-
kalassa 323.

ELINKEINOT

Hämeenlinnan seudun elinkeinorakenne on monipuo-
linen. Seudun merkittävimpiä toimialoja ovat metalli ja 
koneenrakennus sekä matkailu. Muita tärkeitä toimialoja 
ovat elintarvike, hyvinvointi, kauppa ja logistiikka, luovat 
alat, rakentaminen, ympäristö ja energia sekä maa- ja 
metsätalous. 

Seudun vahvuus on logistinen sijainti Helsinki-Hämeen-
linna-Tampere -kasvuakselilla (HHT), jolla asuu joka kolmas 
suomalainen. Tallinna ja Pietari mukaan luettuna alueella 
on 10 miljoonan kuluttajan markkinat. Tutkimusten mu-
kaan tärkeimpiä yritysten sijaintipaikkaan vaikuttavia teki-
jöitä ovat liikenneyhteydet sekä markkinoiden läheisyys. 

Hämeenlinnan seutu on vetovoimainen 5 000 yrityksen 
kasvukeskus. Alueen kuntien elinkeinostrategioiden tavoit-
teena on tehdä Hämeenlinnan seudusta Etelä-Suomen 
vetovoimaisin yrittämisen ja asumisen seutu. Tämä strate-
gia omalta osaltaan tukee pienten ja paikallisten toimivien 
ja aloittavien yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittämistä. 
Yritysten tarvitseman työvoiman saatavuuden kannalta on 
tärkeää, että seudulla on kattavat asumisen lähipalvelut.

6. NYKYTILAN ARVIONTI SEKÄ ANALYYSI ALUEEN KEHITTÄMISTARPEISTA JA 
    MAHDOLLISUUKSISTA

Rahoitetut hankkeet:
• yhteisöllisiä hanketukia 115 kpl 
• yritystukia 56 kpl 

Yhteisölliset hanketuet
• kehittämishankkeet 44 kpl
• investoinnit 71 kpl

Yritystuet
• kehittämishankkeet 13 kpl
• investoinnit 33 kpl 
• käynnistystuet 10 kpl 

Linnaseutu ry on rahoittanut vuoden 2013 loppuun ohjelmakaudella 2007-2013 mennessä 171 hanketta. 
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Mukana laskelmissa ovat myös kaksi yhdistyksen toteuttamaa yhteisöllistä koordinointihanketta alahankkeiden luku-
määrien osalta, joita oli yhteensä 36: 
•    kyläkirjojen ja vastaavien julkaisujen laatiminen: 11 alahanketta
•    yhdistysten ja kylien pienten investointien toteuttaminen: 25 alahanketta

Hanke- ja yritysrahoituksen kysyntä on käynyt vilkkaana 
ja erityisesti yritystukien osalta kasvanut merkittävästi 
ohjelmakauden alkuvaiheen jälkeen rahoitusmahdollisuu-
den tunnettavuuden kasvettua. Varat on käytännössä jo 
kokonaan sidottuna hankkeisiin loppumassa olevan ohjel-
makauden osalta. Yhteisölliset hankkeet ovat olleet hyvin 
monipuolisia sisältäen peruskylätoiminnan kehittämistä, 
kokoontumistilojen remontointeja, eri-ikäisille suun-
nattujen virkistyspaikkojen kunnostamista ja puitteiden 
luomista, maisemanhoitotoimenpiteitä, kulttuuria, taidet-
ta, tapahtumia ja historiaa, lapsille ja nuorille suunnatun 
toiminnan kehittämistä ja urheilumahdollisuuksien paran-
tamista. Yrityshankkeet ovat olleet pääsääntöisesti inves-
tointeja – kone- ja laitehankintoja ja muutamia toimitilo-
jen rakentamiseen tai hankintaan liittyviä investointeja.

Kuluvalla ohjelmakaudella rahoitettujen hankkeiden 
kirjo on ollut monipuolinen ja yhteisöllisten hankkeiden 
toiminnassa on mukana runsaasti erilaisia hankehakijoita 
perinteisistä kyläyhdistyksistä muun muassa nuoriso-, lii-
kunta- ja kulttuurijärjestöihin, suuriin ja pienempiin toi-
mijoihin.  Yritystukien myöntömahdollisuus on tehnyt 
toimintaa entistä tunnetummaksi ja tukia on hyödynnetty 
niin investointeihin kuin ensimmäisten työntekijöiden 
palkkaamiseenkin.

Hankkeilla on pystytty toteuttamaan ja käynnistämään 
sellaista toimintaa, mihin erityisesti yhdistyksillä ei ilman 
rahoitusta olisi ollut mahdollisuutta. Hankkeiden kautta on 
pystytty rahoittamaan monipuolisia toimenpiteitä ja koor-
dinointihankkeet ovat mahdollistaneet samantyyppisten 
ja etenkin pienten tarpeiden toteuttamisen suhteellisen 
pienellä omarahoituksella.

Linnaseutu ry on ohjelmakauden aikana toteuttanut itse 
kolme paikallistoiminnan; kylä-, asukas- ja kotiseutuyh-
distysten toiminnan, kehittämishanketta. Linnaseudun 
omien paikallistoiminnan kehittämishankkeiden kautta 
on aktivoitu seudun noin 90 kylä-, asukas- ja kotiseutu-
yhdistystä ja koordinoitu kehittämistyötä toiminnan tun-
nettavuuden kasvattamiseksi. Hankkeiden kautta lukuisa 
määrä seudun asukkaita ja yhdistystoimijoita on saanut 
kontakteja maaseudun kehittämisen pariin ja verkostoi-
tunut keskenään. Tiivis yhteydenpito, tiedotus ja asioiden 
opastus yhdistyskohtaisesti on koettu erittäin tarpeelli-
sena toimintamuotona. Erityisesti yhdistysten tarpeiden 
mukaan järjestetyt tapahtumat ja tilaisuudet ovat saaneet 
kiitosta, koska toiminta voidaan ulottaa seututasolta aina 
kylätasolle saakka. Hankkeiden kautta Linnaseutu on toi-
minut myös edelläkävijänä kotiseututyön verkostoitumi-
sen vahvistajana seudun kymmenen pitäjäseuran kanssa.

Palautteiden mukaan seudun toimijat arvostavat Linna-
seudun tekemää työtä maaseudun kehittämiseksi ja pien-
ten paikallisten hankkeiden rahoittamiseksi. Tiedotus ja 
markkinointi ovat olleet vahvaa ja toiminnan tuloksista on 
kerrottu monin viestintäkeinoin. Toimintaryhmän lähesty-
minen on helppoa niin hankeideoiden, hankkeiden to-
teutukseen kuin maksuhakemuksiinkin liittyvien asioiden 
kanssa ja asiakaspalvelu on kiitettävää. Jokainen hanke on 
oma kokonaisuutensa ja täten hyvää asiakaspalvelua on 
perehtyä jokaisen hakijan kanssa henkilökohtaisesti hank-
keen suunnitteluun ja toteutukseen. 

Yhteistyö Hämeen ELY-keskuksen kanssa on ollut erin-
omaista niin päätöksenteon kuin maksatustenkin osalta. 
Yhdistyksen oma hallitustyöskentely on ollut rakentavaa 
ja kannustavaa. Lisäksi erinomaista yhteistyötä on tehty 
koko ohjelmakauden ajan niin Kehittämiskeskus Oy Hä-
meen (nyk. Linnan Kehitys Oy) ja kuntien kuin muiden 
hämäläisten Leader-ryhmienkin kanssa.

Omat haasteensa hanketoimintaan ovat aiheuttaneet 
menneellä ohjelmakaudella mm. korkea minitukitaso. 
Maaseudun pienten yhdistysten hakemat perinteiset ky-
lähankkeet ovat jonkin verran vähentyneet aiemmasta, 
koska yhdistyksillä ei aina ole resursseja eikä tarvetta to-
teuttaa kustannusarvioltaan suuria hankkeita. Tätä tilan-
netta kompensoimaan luotu koordinaatiohanke keräsikin 
sitten suuren määrän alahankkeita, joissa yhdistykset 
pystyivät toteuttamaan myös pieniä investointeja ja toi-
menpiteitä. Tarpeen olisi myös ollut mahdollistaa sekä 
kehittämis- että investointihankkeiden toimenpiteitä to-
teutettavaksi yhden hanketyypin alla. Nyt yhdistykset ovat 
joutuneet jossain määrin valitsemaan akuutimman kehit-
tämistarpeen  investointien  ja  kehittämistoimien välillä, 
koska kahta hanketta resurssit eivät olisi mahdollistaneet.

Hankkeisiin takautuvasti voimaan tulleet säännökset 
ovat aiheuttaneet negatiivista palautetta hanketoteutta-
jien keskuudessa. Myös muutospäätöksiä on tehty paljon, 
joka osaltaan osoittaa hankkeiden etukäteissuunnittelun 
haasteellisuuden. Hankepäätösten tulisi olla sitovia niin 
hanketoteuttajan kuin rahoittajankin osalta, mutta joissain 
tapauksissa hankepäätöksissä hyväksytyt asiat eivät ole 
maksuvaiheessa olleet kelvollisia hankkeiden kustannuk-
siksi.

Taloudellinen tilanne on osin aiheuttanut erityisesti yri-
tystukien käyttämättä jättämistä. Uudella ohjelmakaudella 
tulee panostaa erityisesti niin yhteisöllisten kuin yrityshank-
keidenkin hakijoiden taloudellisen osaamisen vahvistami-
seen, jotta hankkeiden maksuhakemusten käsittely sujuisi 
entistä vaivattomammin.
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6.1 SWOT-analyysi

Alueella on vahvat resurssit ja hyvä pohja menestykselliselle kehittämiselle, kun olemassa olevia vahvuuksia osataan 
hyödyntää ja vahvistaa entisestään niin kylien, pitäjien, kuntien kuin koko seudunkin kehittämistyössä. Strategia luo 
kehittämiselle selkärangan kohdistaen sitä keskeisimpiin painopisteisiin ja ohjaten kehittämistä alueen tarpeita vas-
taavaksi. Strategian tulee olla myös joustava ja sallia innovatiiviset hanketyöhön kuuluvat uudet ratkaisut ja ideat, joita 
ei etukäteen ole kirjattu mukaan.

• mahdollisuudet monimuotoiseen asumiseen
• alueen keskeinen sijainti
• lyhyet välimatkat
• monipuolisten maaseutualueiden vahvuus
• arvokas ja pitkä historia, luontaisia resursseja kehittämiseen
• vahva paikallisidentiteetti ja maaseutukulttuuri
• vahva yhteisöllisyys
• luonnonläheisyys, monipuolinen ympäristö
• tiivis kyläverkosto
• runsas ja monipuolinen yhdistystoiminta
• vahva ja monipuolinen yrittäjyysverkosto
• runsas kesäasutus
• monipuolinen elinkeinorakenne
• monipuoliset koulutusmahdollisuudet
• matkailu
• hämäläiset perinteet ja ruoka

• hämäläinen harkitsevaisuus ja peräänantamattomuus
• ympäristön, luonnon ja maisemien monipuolisuus
• paikallisuus, tuttuus ja pienimuotoisuus toiminnan
   ja viestinnän edelläkävijöinä
• historian hyödyntäminen entisestään
• runsas, monipuolinen ja iäkäskin rakennuskanta
• vahvuuksien hyödyntäminen kehittämistyössä
• tiivis kyläverkosto ja aktiivinen yhdistystoiminta
• yhteisöllisyys ja talkoohenki
• asukkaat ja yhteistyö eri tasoilla toiminnan
   monipuolistamiseksi ja resurssien kokoamiseksi
• monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet
• hanke- ja yritystukien hyödyntäminen
• rajoja rikkova toiminta
• maaseudun ja kaupungin toimijoiden vuorovaikutus
• runsas kesäasukkaiden määrä
• lapset ja nuoret

Vahvuudet = HYÖDYNTÄMINEN

Mahdollisuudet = TARTUTTAVA

• aktiivisten toimijoiden vähyys ja ikääntyminen
•  nuorten vähäinen määrä toiminnassa
•  yhdistystoiminnan aaltoilevaisuus
•  toiminnan uusiutumisen resurssit pienet etenkin yhdistys   
    toiminnassa
•  vaatimattomuus ja omien vahvuuksien  hyödyntämisen  
    vähäinen käyttö
•  hämäläinen muutosvastarinta
•  tiedonkulku eri toimijoiden välillä, markkinointi
•  lähipalvelujen etääntyminen
•  yhdistystoimijoiden kokoontumistilojen vähyys
•  kehno taajamien yleisilme, maisemanhoidon puute
•  infrastruktuuri; tiet, viemäri- ja vesijohtoverkostot
•  vesistöjen hyödyntämisasteen heikkous
•  alueen tarjonnan tunnettavuus osin heikkoa
•  yliopiston puuttuminen
• alueen - pitäjien ja kylien - brändin ja profiloinnin puuttuminen

Heikkoudet = RATKAISUJA KEHITTÄMISTYÖLLÄ

Uhat = VARAUDUTAAN JA ENNALTAEHKÄISTÄÄN
• toimijoiden väheneminen, aktiivisuuden puute
• toiminnan näkyvyyden, tunnettavuuden, arvostuksen ja 
   tiedottamisen heikkeneminen
• toiminnan puitteiden väheneminen
• yhteistyöosaamisen vähyys
• hankebyrokratia
• aktiivisen toiminnan ja sen jatkuvuuden ylläpitämisen  
   hiipuminen
• uusien toimijoiden ja kesäasukkaiden monipuolisen osaami-
   sen heikko hyödyntäminen
• vanhat tavat, asenteet, muutosvastarinta
• uskalluksen puuttuminen
• pienten toimijoiden pienet resurssit
• innovaatioiden jääminen byrokratian jalkoihin
• yhteiskunnan taloustilanne
• työllistymismahdollisuudet
• palvelujen katoaminen kylistä, tietoverkkojen puute

6.2 Vahvuudet
historiansa ja perinteensä - kaupungit, kunnat, pitäjät ja 
kylät ovat omaleimaisia omaten vahvan paikallisidentitee-
tin. Seudulla voi nauttia viihtyisästä ja kiireettömästä as-
uinympäristöstä, jossa on mahdollisuus yhteisölliseen 
toimintaan. Luonnonläheinen elinympäristö, maisemat; 

Hämeenlinnan seudulla on mahdollisuus väljään, monipuo-
liseen ja ekologiseen asumiseen. Seutu sijaitsee alueelli-
sesti keskeisellä paikalla, välimatkat ovat lyhyitä ja seutu on 
hyvin toimeentulevaa aluetta asumiseen ja yrittämiseen.  
Maaseutualueet ovat elinvoimaisia ja seudulla on arvokas 
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runsaat vesistöt, harjumaisemat, peltoaukeat, laajat 
metsät ja suot luovat viihtyvyyttä asukkaille ja tarjoavat 
monipuoliset ulkoilu- ja vapaa-ajanviettomahdollisuu-
det.  Historia sekä perinteet esittäytyvät niin hämäläisen 
ruokakulttuurin kuin tapahtumienkin ja matkailun myötä. 
Tärkeää on saada resursseja vahvuuksien hyödyntämiseen 
ja asukkaat huomaamaan oman asuinalueensa erityispiir-
teet.

Tiivis toiminnallisten kylien ja asuinalueiden verkosto 
pitäjissä ja kunnissa luo vankan pohjan yhteisöjen toimin-
nalle ja laaja yhteistyöverkosto antaa resursseja eri toi-
mintoihin. Runsas yhdistys- ja kulttuuritoiminta näyttäytyy 
erityisesti kesäaikaan lukuisien tapahtumien ja tilaisuuk-
sien myötä. Alueelta löytyy yhteisöllisyyttä ja talkoohen-
keä.

Seudulla on vahva palvelu- ja yrittäjyysverkosto ja 
monipuolinen elinkeinorakenne. Peruspalvelut sijaitsevat 
vielä suhteellisen lyhyiden välimatkojen päässä. Työpaik-
koja on tilanteeseen nähden hyvin ja työllistymismah-
dollisuudet myös omien asuinkuntien alueella on hyvät. 
Hämeen ammattikorkeakoulu sekä muut oppilaitokset 
tarjoavat kehittämistyöhön monipuolista osaamista ja 
koulutusmahdollisuuksia. Asumisen mahdollisuuksia löy-

tyy niin maaseudulta kuin taajama- ja kaupunkialueiltakin. 
Alue tunnetaan runsaasta kesäasukkaiden määrästä, joka 
tuo oman rikkautensa ja voimavaransa seudun toiminnan 
monipuolistamiseen ja uusiin innovatiivisiin ideoihin tart-
tumiseen. Maaseutumatkailun perinteet ovat seudulla 
pitkät ja erilaisia matkailupalveluja tukevia yrityksiä on alu-
eella useita. Hämäläinen harkitsevaisuus on hyve.

Linnaseudun rooli Hämeenlinnan seudun yhtenä ke-
hittäjäorganisaationa on vahvistunut ja tulee jatkossa 
vahvistua vielä entisestään toiminnan tunnettavuuden 
ja käytännön toiminnasta syntyneiden konkreettisten tu-
losten myötä. Asukkaille, yhdistystoimijoille ja yrityksille 
luodaan toimintaan osallistumisen kautta uusia vaikutus-
kanavia ja heitä aktivoidaan osallistumaan alueen kehit-
tämistyöhön. Toimintaan osallistuu lukuisa määrä toimi-
joita, vaikka Linnaseutu ry:n maksaneiden jäsenten määrä 
(2014) yhdistyksenä on suhteellisen pieni (ka. 80 jäsentä).  
Tämän syynä voidaan kuitenkin suurelta osin pitää sitä, että 
yhdistyksen järjestämään ja hankkeiden  toteuttamaan 
monipuoliseen  toimintaan  osallistuminen ja hankera-
hoituksen hakeminen on kaikille avointa eikä edellytä yh-
distyksen jäsenyyttä, vaikka jäsenyys toki tavoitteena onkin.

6.3 Heikkoudet
Asukkaiden vähyys ja korkea ikärakenne erityisesti maa-
seutualueella on arkipäivää. Nuoria on vaikea houkutella 
asumaan maaseudulle ja eritoten jäämään/palaamaan 
takaisin kotiseudulleen opiskelujen ja työssäkäynnin 
myötä.  Aktiivisten toimijoiden joukko on monissa kylissä 
melko pieni, keski-ikäiset, mahdolliset paluumuuttajat 
ovat kiireisiä työssä käyviä lapsiperheitä, joilla ei ole vält-
tämättä ole aikaa yhdistystoiminnalle. 

Yhdistystoiminta on aaltoilevaa, väliin mahtuvien nou-
sukausien jälkeen monella alueella kärsitään yhteisen toi-
minnan ja me-hengen ajoittaisesta puutteesta. Alueen 
asukkaat ja yhteisöt tulisi saada entistä vahvemmin tunnis-
tamaan omat vahvuuteensa ja erityispiirteensä. Hämäläis-
alueita leimaa osin vaatimattomuus ja tietynlainen muu-
tosvastarinta kaikenlaiseen uuteen kehittämistyöhön. 
Tiedonkulkua asukkaiden, ruohonjuuritason toimijoiden 
ja kuntien sekä eri organisaatioiden välillä tulisi parantaa.

(Lähi)palvelujen keskittäminen taajamiin tai vielä kau-
emmas aluekeskukseen pois maaseudulta ja lähialueil-
ta on ongelma erityisesti vanhenevalle väestölle, koska 
joukkoliikenteen tarjonta erityisesti seudun reuna-alueille 
mentäessä on heikkoa. Palvelujen säilymiseen tuleekin 
löytää uusia ratkaisuja eri toimijoiden yhteistyöllä: kunnat, 
yritykset ja kolmas sektori.

Vaikka monella kylällä on oma kokoontumistila, koetaan 
yhdistystoiminnan kokoavana voimana olevan kokoon-
tumistilan puute ja kokoontumistilojen heikko saatavuus 

monessa kylässä myös heikkoutena. Maisemanhoidon 
osalta erityisesti joidenkin taajamien keskustojen ilmeet 
ovat jääneet vuosien päähän nykyajan asumisviihtyvyyden 
tasosta.  Myös monien muiden alueiden ympäristön hoito-
toimenpiteet ovat jääneet taka-alalle niin taajamissa kuin 
maaseudullakin.

Alueen infrastruktuurin osalta erityisesti maaseudulla 
heikossa asemassa ovat teiden kunto ja niiden turval-
lisuus, vesi- ja viemäriverkostot ja asuntorakentamisen 
hitaus kaavoitetuilla alueilla.  Alueen runsaiden vesistöjen 
tarjoamia mahdollisuuksia ei ole riittävästi hyödynnetty ja 
puitteet vesiliikenteen toimimiselle ovat huonot, vaikka 
kaikki mahdollisuudet ovatkin olemassa seudun profiloitu-
miseksi runsaiden ja hyväkuntoisten vesistöjen ansiosta. 

Seudun monipuolisen palvelutarjonnan esiintuonti on 
osin heikkoa vähäisten opasteiden ja markkinoinnin vuok-
si. Seudun heikkoutena nähdään osaamisen kehittämisen 
kannalta myös yliopiston puuttuminen.
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6.4 Mahdollisuudet

Seudun mahdollisuus on ehdottomasti ympäristö. Luonto, 
arvokkaat maisemat ja niiden säilyttäminen antavat sijan 
paikalliselle, myös pienimuotoiselle ja tutulle toiminnalle, 
jota tulisi entistä vahvemmin hyödyntää niin yritys- kuin 
yhdistystoiminnassakin. Alueen tulisi vielä vahvemmin olla 
ylpeä maaseutumaisuudestaan.

Seudun historia on täynnä lukuisia erilaisia tapahtuma- ja 
toiminta-aihioita, joiden hyödyntäminen ja herättäminen 
henkiin uusimuotoisin tavoin olisi kunnianosoitus men-
neiden vuosien toimijoille. Kylille ja pitäjille tulee rakentaa 
vankempaa alueen vahvuuksiin tukeutuvaa mielikuvaa 
toiminnan erottautumiseksi massasta. Runsas rakennus-
kanta antaisi remontoidussa ja siistityssä koreudessaan 
puitteet mitä monipuolisimman yhdistys- ja yritystoimin-
nan pyörittämiseen. Seudun tunnetuksi tekevät kohteet ja 
toiminta tulee säilyttää ja niiden asemaa vahvistaa, jotta 
luontaiset resurssit saadaan hyödynnettyä ja pyöriä ei 
tarvitse keksiä uudelleen. Tiivis ja aktiivinen kyläverkos-
to tarvitsee tukea yhteisöllisyyden ja talkoohengen säi-
lyttämiseksi kylissä ja maaseudun elinvoimaisuuden 
takaamiseksi. Asukkaat ovat mahdollisuus, laajamittainen 
yhteistyö eri tasoilla tuottaa tulosta ja lisää pienimpienkin 
toimijoiden resursseja. Ympäristön suomien vapaa-ajan-
viettomahdollisuuksien hyöty tulisi nähdä vahvemmin 
myös yritystoiminnan kannalta. Hankkeiden kautta tuleva 
rahoitus on elintärkeä osa monen pienen yhteisön toimin-
nan kehittämistyötä.

Toimintojen kehittämisessä tärkeää on myös osata rik-
koa rajoja ja toimia niin alueellisesti kuin eri alojenkin 
saralla yhteistyössä - niin omanlaisten kuin erilaistenkin 
toimijoiden kanssa - kehittämistyön rikastuttamiseksi ja 
resurssien vahvistamiseksi esimerkiksi yhteishankkeiden 
voimin.

Lasten ja nuorten toiminnan kehittäminen on yksi 
tämän strategian kulmakivistä. Erilaisten harrastus- ja 
osallistumismahdollisuuksien kasvattaminen, puitteiden 
luominen, kylä- ja kotiseututietoisuuden lisääminen 
ja yhdistystoiminnan rakentaminen lasten ja nuorten 
näkökulmasta ovat tärkeitä tulevaisuuden mahdollisuuk-
sia tämänkin strategian toteuttamisessa.

Kylätoiminta ja kotiseututyö ovat haastavimpia yhdistys-
toiminnan muotoja – ihmisten sitoutuneisuus yhdistyksen 
toimintaan perustuu paikallisidentiteetin ja paikkasi-
donnaisuuden tuntemiseen, kun taas sektorikohtaiset 
harrastejärjestöt ovat usein asukkaan henkilökohtaisen 
kiinnostuksen kohde ja sitoutuneisuus on helpommin ra-
kennettu ja omakohtaisemmin koettu.

Hämeenlinnan kaupungin asukas- ja kaupunginosayh-
distysten monipuolisen työn alueen kehittämisessä toivoi-
si näyttäytyvän maaseudun toiminnan rinnalla vahvana 
seudullisen paikallistoiminnan kehittymiseen tähtäävänä 
hankekokonaisuutena. Toiminta poikisi myös enemmän 
mahdollisuuksia maaseudun ja kaupungin toimijoiden 
konkreettiselle yhteistyölle.

6.5 Uhat

Suurin haaste koko seudulla on pitää aktiiviset toimijat 
edelleen motivoituneina ja aktiivisina toiminnan kehit-
tämiseen, ja saada mukaan myös uusia toimijoita, eten-
kin nuorempaa väkeä. Aktiivisuuden laantumisen myötä 
seuraavat perässä myös näkyvyyden, tunnettavuuden ja 
tiedottamisen heikkeneminen ja tätä kautta koko yhteisöl-
lisen toiminnan hiipuminen. Yhdistysten toiminnan kul-
makivenä olevien kokoontumistilojen vähyys vaikeuttaa 
toiminnan toteuttamista puitteiden puuttuessa. Yhdistystoi-
minnan haavoittuvaisuus kaipaa rinnalleen hankehaukkaa, 
paikallislähtöistä koordinaattoria, joka neuvoo, opastaa ja 
tekee työtä yhdistysten toiminnan aktivoimiseksi. Hanke-
byrokratian vaikeus ruohonjuuritason toimijoille koetaan 
myös uhkana ja kynnyksenä kehittämistyön edistymiselle.

Monien toimintojen puitteiden luominen kokoontumisti-
loista ulkoilureitteihin vaatii aktiivista työtä myös raken-
tamisen jälkeen. Tiloille tulee löytyä käyttäjiä ja ylläpidosta 
sekä toiminnan jatkuvuudesta tulee pitää huolta. Myös uu-
sista asukkaista sekä kesäasukkaista tulisi pyrkiä saamaan 
irti kaikki se tiedon ja osaamisen hyöty suoraan asuinalu-
eille, mutta uhkana on muuttajien ”kotouttamisen” ja ky-

läyttämisen unohtuminen ja liikaa omasta identiteetistä ja 
vanhoista tavoista kiinnipitäminen. Paikallisesti tärkeää on 
huomioida erityisesti maassamuutto - tärkeä askel kotiseu-
turakkauden syntymiseen on se, että uudet asukkaat ovat 
tervetulleita uusille kotiseuduilleen ja mukaan toimintaan. 

Lääkkeeksi erityisesti yhdistyksissä mukana olevien toi-
mijoiden vähäiseen määrään voisi olla se, että pohditaan 
entistä lyhytkestoisempia, jopa kertaluonteisia osallis-
tumisen mahdollisuuksia. Nykyisellään yhdistysten hallin-
totyö ja muu, erityisesti nuorten mielestä vanhanaikaiselta 
tuntuva työskentelytapa, kaipaa uudistumista.

Yritystoiminnassa vaaditaan uskallusta toimia ja verkos-
toitua, toiminnan tukemista ja kannustusta erityisesti 
pienten yritysten toiminnan aloittamiseen ja kasvuun. In-
novaatioiden oikealle käytännön toteuttamiselle tulisi 
löytää sijansa. Vanhojen yrittäjien kokemukset tulisi pystyä 
siirtämään paremmin uusien yrittäjien hyödynnettäväksi, 
jotta samat ongelmat eivät uusiutuisi suotta. Työpaikkojen 
säilyminen huolestuttaa monia ja erityisesti nuorten työl-
listymiseen tulee panostaa.
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Hämeenlinna kasvoi vuoden 2009 kuntaliitoksen jälkeen 
maantieteellisesti yli 10-kertaiseksi. Maaseutualueet si-
joittuvat kantakaupungin ympärille ja ovat keskenään hy-
vin erilaisia. Lisäksi kuntaliitoksen jälkeen Hämeenlinna on 
Suomen suurimpia mökkiläiskuntia, vuoden 2014 alussa 
kaupungissa oli 7 821 kesämökkiä (Lähde: Tilastokeskus).

Maaseutualueet ovat erinomainen voimavara ja veto-
voimatekijä, sijainti on hyvä - pääkaupunkiseutu sekä lähi-
kaupungit ja markkinat ovat lähellä. Positiivinen väestöke-
hitys lisää mahdollisuuksia saada lisää asukkaita myös 
maaseutualueille, joten alueilla on hyvät mahdollisuudet 
kehittyä resurssien niin mahdollistaessa. Vetovoimaisen 
maaseudun avulla kaupunki pystyy houkuttelemaan asuk-
kaiden lisäksi myös yrityksiä ja matkailijoita.

Maaseutualueiden kehittämisen haasteena on palvelu-
jen turvaaminen eri-ikäisille asukkaille, uudenlaisten rat-
kaisujen löytäminen perus- ja lähipalvelujen säilymiseksi ja 
eri toimijoiden yhteistyön vahvistamiseksi. Erityisesti jouk-
koliikenteen / kulkuyhteyksien parantaminen maaseutuky-
listä palvelujen äärelle kaipaa uusia ratkaisuja ja paikallis-
toimijoiden yhteistyötä. Useat toiminnot ovat kiinni myös 
asukkaiden aktiivisuudesta ja omatoimisuudesta, osallis-
tumisesta ja vaikuttamisesta oman asuinalueensa kehit-

6.6 Maaseutu uudessa Hämeenlinnassa

tämiseen. Maaseudun kannalta on tärkeää, että vastataan 
paikallisiin tarpeisiin sekä huomioidaan kullekin alueelle 
ominaiset paikalliset olosuhteet. Kehittämisen toimet 
voivat kohdistua vetovoimatekijöihin; ympäristön, maise-
man ja kulttuurin kautta kilpailukyvyn, kansalaisten osal-
listumisen sekä yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman 
vahvistamiseen.

Hämeenlinnan kaupunki painottaa kaupunkiraken-
teen kehittämisen linjauksissaan kaupunginosakeskusten 
kehittämistä sekä maaseudulla elämisen edellytysten 
turvaamista lähtökohtana kaupungin elinvoimaisuuden 
säilyttäminen. Kylien asukkaiden lähipalvelut sijaitse-
vat käytännössä lähimmässä kaupunginosakeskuksessa 
ja tämä strategia täydentää palvelujen kehittämismah-
dollisuuksia asukaslähtöisesti myös kylätasolle saakka. 
Palvelutarjonnan osalta on ratkaistava tulevaisuudessa 
kaupungin mukaan erityisesti kansalaisyhteiskunnan ja 
lähiverkostojen rooli, jonka tukena tämä strategia asukas-
lähtöisyydellään ja paikallisuudellaan voi toimia uusien 
ratkaisujen saavuttamiseksi ja eri toimijoiden yhteistyön 
vahvistamiseksi.  (Lähteet: Hämeenlinnan maaseutuohjelma, Kau-
punkirakenteen kehittämisen linjaukset, Jukka Lindbergin esitys Palve-
lusuunnitelmat valmistelussa, mitä muutoksia palveluihin? Hämeen-
linnan Kyläkäräjillä 18.5.2013).

7. STRATEGIAN KUVAUS, PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA MITTARIT

Strategian valmisteluprosessin aikana eri tavoin kootut 
palautteet, ideat ja kehittämistarpeet uuden ohjel-
makauden toiminnasta keskittyivät selkeästi kolmen 
painopisteen alle. Painopisteet käsittelevät vireää yhdis-
tystoimintaa kylissä ja pitäjissä, monipuolista kulttuuri-
toimintaa ja viihtyisää ympäristöä sekä elinvoimaista yri-

tystoimintaa ja lähipalveluita. Asukasaktiivisuuden avulla 
ja varassa saadaan aikaan entistä vireämpää ja monipuo-
lisempaa paikallisyhteisötoimintaa, jonka tukeminen on 
tärkeää vapaa-ajan- ja harrastustoiminnan kehittämiseksi, 
lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi. Kulttuurin ja ympäristön ke-
hittäminen ovat avaintekijöitä seudun kilpailukyvyn, pito- 

Strategia toteuttaa Euroopan unionin prioriteettia 6: sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden vähentämisen ja taloudellisen 
kehityksen edistäminen maaseutualueilla.
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ja vetovoiman sekä paikallisidentiteetin vahvistamiseksi.  
Yrittäjyyden tukemista painotetaan elinvoimaisen elinkei-
noelämän ja lähipalvelujen turvaamisen näkökulmasta.  

Painopisteiden oheen koottiin lisäksi tekijöitä, jotka tuo-
vat hankkeisiin lisäarvoa. Nämä tekijät nostettiin kaikki kol-
me painopistettä läpikäyviksi asioiksi, joiden sisällyttämi-
nen rahoitettaviin hankkeisiin koettiin erityisen tärkeäksi ja 
ovat nyt osa valintakriteereitä. Hanke- ja yritystukia hake-

Koko strategian toteutumista mitataan seuraavin indikaattorein: (Lähde: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 luonnos):

via kannustetaan huomioimaan toiminnassaan erityisesti 
lasten ja nuorten toiminnan kehittäminen ja / tai kansain-
välisen toiminnan mahdollistaminen: aloittamisen tai ke-
hittämisen sekä kansainvälistymisen edistäminen Leader-
toiminnan avulla. Lisäksi lisäarvoa tuo hankkeen toteutus 
aluetypologian mukaisella ydinmaaseudulla.

Leader-indikaattorit
Syntyneet innovaatiot 5
Hankkeiden seurauksena muodostuneet uudet yhteistyön muodot 10
Kehittämistyöhön osallistuneiden lkm 2000
Kansainvälisiin hankkeisiin osallistuneiden yhdistysten ja yritysten 
määrä 10
Järjestetyt kv-tilaisuudet + tapahtumat ja osallistujamäärät 3 + 55

EU:n yhteiset indikaattorit:
Hankkeet ja yritystuet lkm 100 / 50
Hankehakijoiden organisaatio lkm 100
Yhteistyöhankkeiden lkm 5
Uusista tai parannetuista palveluista / infrastruktuurista hyötyvien 
maaseudun asukkaiden määrä 50.000
Hankkeiden ja yritystukien tuloksena syntyneiden työpaikkojen lkm 25

Kansalliset indikaattorit:
Uusien yritysten lkm 20
Uusien palvelujen lkm 30
Hankkeen aikana työllistyneet 30
Koulutettujen määrä 50
Aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden määrä 600
Teemahankkeiden määrä 3
Hankkeissa tehty talkootyö 200.000€
Talkootyö, joka ylittää hankkeen kustannukset 200.000€

Paikallistasolla innovaatioita ovat pienet asukaslähtöiset 
ideat, joita alueella ja toiminnassa ei ennen ole toteutet-
tu. Leader-toiminta on itsessään innovatiivinen ja luova 
tapa toimia paikallisten asioiden kehittämiseksi. Hyvien 
käytäntöjen räätälöimistä tulee edelleen painottaa ja 
lisätä kokemusten sekä tietojen vaihtoa, jotta uusia asioita 
uskallettaisiin lähteä kokeilemaan. Innovatiivisuutta ei saa 
hukuttaa liialla paperityöllä, hankkeiden toteutuksessa tu-
lee olla mahdollisuus tehdä toiminnan muutoksia, jos ne 
hankkeen kannalta ovat tärkeitä eivätkä muuta koko ide-
aa. Siksi myös tämän strategian tulee olla innovatiivinen, 
rajata mutta myös mahdollistaa avoimuudellaan!

Nuorten työllistämiskokeiluihin sekä eri toimijoiden kan-
sainvälistymiseen toivotaan panostusta oikeiden, todel-
lista hyötyä tuottavan toiminnan puitteissa. Linnaseudulla 
on aktiivinen rooli seudun toimijoiden kansainvälistymisen 
kynnyksen alentamisessa ja kokemusten sekä verkostojen 
tarjoamisessa kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi. 
Alueella korostetaan innovaatioiden toteuttamisessa 
yhteistyötä alueen eri tason toimijoiden kesken. Tärkeää 
on huomioida mm. seudun ruokaperinteet ja niihin liit-
tyvien innovaatioiden toteuttaminen sekä seudulle omi-
naisten vesistöjen hyödyntäminen vielä monipuolisem-
pien toimintojen toteuttamiseksi.

Innovatiivisuuteen liittyvät myös EU:n kaksi muuta läpäi-

7.1 Horisontaaliset tavoitteet: innovatiivisuus, verkostoituminen ja ilmastonmuutos

sevää teemaa. Ilmaston muutoksen hillitsemistä huo-
mioidaan seudulla muun muassa valitsemalla toiminnassa 
käytettävien tilojen lämmitysmuodoiksi ympäristöystäväl-
lisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja sekä vähentämällä 
päästöjä tehostamalla erilaisia liikkumisratkaisuja maa-
seudulta palvelujen äärelle. Ympäristön kannalta tärkeää 
on huolehtia seudulle ominaisten ja arvokkaiden maa-
seutu- ja kylämaisemien hoidosta ja ehostamisesta sekä 
maisemien yhtenäistämisestä myös rakenteellisin keinoin 
maisemaan sopivilla tavoilla. Ilmastonmuutos on myös 
sopeutumista, tavoitteena on tuoda ja luoda arkielämään 
helposti istutettavia tapoja toimia jolla ilmastonmuutok-
sen ehkäisemiseen pystytään vaikuttamaan. Hyvä esi-
merkki on Hämeen Kylät ry:n lanseeraama Kestävä kylä – 
toimintatapa esimerkiksi kyläsuunnittelun välineenä.

Verkostoituminen on perusedellytys toiminnan katta-
vuudelle, tiedottamiselle, tunnettavuudelle ja vaikutta-
vuuden vahvistamiselle. Linnaseutu ry:n rooli on olla eri 
toimijoiden kanssa eri tasoilla monipuolista yhteistyötä 
tekevä, tiedottava ja edelleen alueen toimijoita verkos-
toiva yhdistys niin paikallisesti, seudullisesti, alueellisesti, 
kansallisesti kuin kansainvälisestikin.  Linnaseutu jatkaa 
myös uudella ohjelmakaudella tiivistä yhteistyötä alueella 
toimivien eri tahojen kanssa roolin vahvistamiseksi en-
tisestään. 
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Keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat alueen kunnat, yritystoiminnan kehittämisasioissa Linnan Kehitys Oy, Janakkala 
Teollisuusalueet Oy ja Hattulan kunnan yrityspalvelut sekä Hämeen uusyrityskeskus, Hämeen ELY-keskus, Hämeen Liitto, 
MTK Etelä-Häme, ProAgria Etelä-Suomi, Maaseutupalveluyksikkö Häme, Hämeen ammattikorkeakoulu ja muut oppilai-
tokset, Hämeen Kylät ry sekä alueen yhdistykset ja järjestöt ja muut Kanta- ja Päijät-Hämeen toimintaryhmät.

7.2 ELINVOIMAINEN YRITYSTOIMINTA JA LÄHIPALVELUT: 
Paikallinen yrittäjyys elinvoimaisen elinkeinoelämän ja lähipalvelujen turvana

Tavoitteena on kannustaa uusia pienyrityksiä käyn-
nistämään toimintaansa ja jo olemassa olevien pienyritys-
ten osalta tukea toiminnan monipuolistumista, laajentu-
mista, palveluja, tuotteistamista, investointeja, viestintää, 
yhteistyön muodostumista sekä kansainvälistymistä pai-
kallisuuden, lähipalvelujen ja yrittäjyyden kehittämisen 
näkökulmasta. Yrityksiä kannustetaan myös uusiin avauk-
siin ja innovatiivisiin ratkaisuihin lähipalvelujen ja paikalli-
sen yrittäjyyden ja työllistämisen vahvistamiseksi. Lisäar-
voa hankkeisiin tuovat nuorten työllistämiseen liittyvät 
hankkeet.

Kohderyhmä: Alueella toimivat ja aloittavat mikroyritykset 
(max. 10 htv). Liitteenä Hämeen ELY-keskuksen kanssa 
tehty yhteistyösopimus.
   
Tukea voidaan myöntää:
- yrityksen toiminnan aloittamiseen
- laajentamiseen
- monipuolistamiseen
- erilaisiin investointeihin; rakentamiseen sekä kone- ja 
laitehankintoihin 

Tavoitteena on tuista saatavan hyödyn jääminen seudulle 
mahdollisimman tehokkaasti ja tukia tarkastellaan sekä 
paikallisen että koko seudun vaikuttavuuden näkökul-
masta. Yritystoiminnassa hyödynnetään alueen luontaisia 
vahvuuksia ja resursseja sekä verkostoidutaan erilaisten 
toimijoiden kanssa.

Elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämisessä Linna-
seutu on rahoittajan roolissa. Varsinainen yritysneuvonta 
tapahtuu niin Linnan Kehitys Oy:n, Uusyrityskeskuksen 
kuin ProAgriankin yritysneuvojien toimesta. Yritysneuvo-
jien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä Leader-rahoitus-
mahdollisuuksista tiedottamiseksi ja aktivoimiseksi, jotta 
neuvojat pystyvät ohjaamaan asiakkaita mahdollisimman 
tehokkaasti. Linnaseutu on mukana erilaisten yritystoi-
minnan kehittämiseen liittyvien hankkeiden ohjaus- ja 
työryhmissä, joten myös tätä kautta saadaan verkostolle 
tiedotettua ajankohtaisista yritysrahoitukseen liittyvistä 
asioista.

Toiminnan kehittymistä mitataan seuraavin indikaat-
torein koko strategian mittaamista koskevien indikaat-
toreiden lisäksi: (Lähde: Manner-Suomen maaseudun kehittämis-

ohjelman 2014–2020 luonnos)

Leader-indikaattorit
Yrittäjien yhteistyöverkostot (palvelut ja markkinointi) 5
Uudet rakennukset 5
Uudet ja säilytetyt kesämökkiläisten palvelut 5

Omat indikaattorit
Eri tukityyppien lkm 10 + 30 + 10
Uusien alojen tai sivuelinkeinojen käynnistyminen yrityksissä lkm 10

7.3 MONIPUOLINEN KULTTUURITOIMINTA JA VIIHTYISÄ YMPÄRISTÖ:
Kulttuuri ja ympäristö seudun vetovoiman, kilpailukyvyn ja paikallisidentiteetin vahvistajana

Painopiste pitää sisällään monipuolisen kulttuuritoimin-
nan, historian ja perinteiden hyödyntämisen tukemisen 
sekä maiseman ja lähiympäristönhoitoon liittyvät toimen-
piteet sekä rakentamattoman että rakennetun ympäristön 
osalta. Ympäristön ja maiseman kehittäminen on tärkeä 
osa historian hyödyntämistä, arvokkuuden esiintuon-
tia, luonnon- ja kulttuuriarvojen vaalimista, jolla pyritään 
säilyttämään hämäläisen ympäristön puhtaus, luonnon 
moninaisuus ja arvokkaat maisemakohteet. Haasteina 
ovat muun muassa uuden rakentamisen ja tämän päivän 
arkielämän yhteensovittaminen, jotta vanhat arvokkaat pi-
irteet eivät jää kehittämisen alle. Tarinallisuus ja paikkojen 

historia luovat kehittämistyölle mielenkiintoisia suuntia, 
joita tulee vahvasti hyödyntää. Kulttuurin sekä ympäristön 
kehittämiseen tulee luoda jatkuvuutta ja ylläpitää ar-
vokeskustelua toiminnan kehittymiseksi. Painopisteen 
mukaiset seikat tulee saada hyödyttämään niin asuk-
kaiden kuin yhdistys- ja elinkeinoelämänkin tarpeita. Toi-
minnassa tulee osata myös erilaistua ja luoda kulttuurin ja 
maiseman ympärille tuotteita löytämällä paikalle sopivat 
edellytykset ja mahdollisuudet. Metsät ja metsäkulttuuri 
sekä vesistöt ovat myös monin paikoin hyödyntämätöntä 
omaisuuttamme ja arvokas osa kulttuuriperintöä. Uusia 
avauksia maisemanhoitoon tuovat muun muassa ener-
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giankulutukseen liittyvät asiat. Myös kylämatkailulle on 
oma sijansa ja kysyntänsä, ja tapahtumia tulisi kehittää 
pidemmälle toiminnan vakauttamiseksi ja esimerkiksi 
erilaiset tempaukset kulttuuriin ja ympäristöön liittyvis-
sä asioissa tuovat aluetta esiin omin luontaisin voimin. 
Yhteistyötä erityisesti matkailun, maiseman ja kulttuurin 
yhdistämiseksi tulee kehittää.

Kohderyhmä: Rekisteröidyt yhdistykset ja muut vastaavat 
yhteisöt, kehittämisorganisaatiot, kunnat

Teemahankkeet: 
Painopisteen mukaisia toimia voidaan toteuttaa myös 
teemahankkeilla, jotka voivat sisältää esimerkiksi pieniä 
maisemanhoitotoimenpiteitä, investointeja, tapahtumien 
järjestämistä ja kyläkirjojen tai vastaavien julkaisujen laa-
timista.

Toiminnan kehittymistä mitataan seuraavin indikaat-
torein koko strategian mittaamista koskevien indikaat-
toreiden lisäksi: (Lähde: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-
man 2014–2020 luonnos):

Leader-indikaattorit
Järjestettyjen tapahtumien lkm 20
Ympäristön viihtyvyyttä lisäävät tai parantavat toimenpiteet lkm 30
Kulttuurihankkeiden lkm 20
Perinneruokaan liittyvien hankkeiden lkm 5
Perinnekirjat lkm 15
Luonto- tai ulkoilureitit lkm 5
Maisemahankkeiden lkm 30
Kunnostettujen / säilytettyjen rakennusten lkm 10
Laadittujen maisemanhoitosuunnjitelmien lkm 5
Nuorisohankkeet 7

Omat indikaattorit
Tämän painopisteen mukaisten hankkeiden lkm ja jakautuma eri han-
ketyyppeihin 10 + 30

7.4 VIREÄ YHDISTYSTOIMINTA KYLISSÄ JA PITÄJISSÄ:
Asukasaktiivisuus paikallisyhteisöjen, harrastus- ja vapaa-ajan toimintojen voimavarana

Teeman tavoitteena on tukea asukaslähtöistä toimintaa 
ja yhteisöllisyyttä kylä- ja asukastoiminnassa, kotiseutu-
työssä sekä erilaisten harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan 
parissa toimivissa yhdistyksissä ja järjestöissä. Asukkaiden 
vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksien kasvattamisen 
myötä työn tunnettavuus ja arvostus kasvaa. Seudun tiiviin 
kyläverkoston ja erilaisten yhdistystoimijoiden työn jatku-
vuutta tulee tukea toiminnan kehittymisen ja laajentumis-
en, puitteiden luomisen, toimijoiden osaamisen ja vankem-
man yhteistyön sekä verkostoitumisen lisäämiseksi. Tätä 
kautta taataan alueelle asukkaiden omaehtoisen toimin-
nan toteuttaminen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden kasvat-
tamiseksi. Uusia toimijoita ja etenkin nuoria tulee saada 
mukaan toimintaan. Yhdistystoimintaa tulee uudistaa sopi-
vassa suhteessa perinteitä huomioiden, jotta saadaan uu-
sia innovatiivisia ideoita sopimaan ajan henkeen ja tarpei-
siin – jotka poikivat edelleen uutta toimintaa. Tavoitteena 
on tukea kylien ja pitäjien profiilin nostamista ja vahvistaa 
omaleimaisuutta ja paikallisidentiteettiä, kullekin alueelle 
sopivin keinoin. Tuetaan erilaisten harrastus-, virkistys- ja 
vapaa-ajan toimintojen monipuolistamista ja ylläpitämistä 
niitä uudistamalla. Lisäksi tulee huomioida alueen runsas 
kesämökkien määrä ja tarjota myös kesäasukkaille miele-
kästä toimintaa. Kylien yhteiset tilat tulee saada monipu-
oliseen käyttöön täydentämään kylien palvelutarjontaa 
yhdessä yritysten ja julkisten palvelujen kanssa. Tärkeää on 
myös tukea yhteistyön syntymistä sekä yhdistysverkoston 
kesken, että kuntien, yritysten ja muiden organisaatioiden 
kanssa esimerkiksi uudenlaisten palveluratkaisujen kehit-
tämiseksi.

Kohderyhmä: Rekisteröidyt yhdistykset ja muut vastaavat 
yhteisöt, kehittämisorganisaatiot, kunnat

Teemahankkeet:
Painopisteen mukaisia toimia voidaan toteuttaa myös 
teemahankkeilla, jotka voivat sisältää esimerkiksi pieniä 
investointeja, kyläsuunnitelman laadintaa JA pienten toi-
menpiteiden toteuttamista, uudenlaisten palvelujen aloit-
tamista, toimijoiden osaamisen kasvattamista, yhteisessä 
käytössä olevien tilojen remontoimista ja eri-ikäisille suun-
nattujen toimintojen kehittämistä.

Toiminnan kehittymistä mitataan seuraavin indikaat-
torein koko strategian mittaamista koskevien indikaat-
toreiden lisäksi: (Lähde: Manner-Suomen maaseudun kehittämis-
ohjelman 2014–2020 luonnos):

Leader-indikaattorit
Kunnostettujen / säilytettyjen rakennusten lkm 10
Järjestettyjen tapahtumien lkm 20
Laaditut kylien kehittämissuunnitelmat 15
Uudet rakennukset ja rakennelmat 40
Nuorisohankkeet 7
Toimet uusien ihmisten / ryhmien aktivoimiseksi mukaan toimintaan 50
Maaseudun ja kaupungin välinen yhteistyö 10
Uudet ja säilytetyt kesämökkiläisten palvelut 10
Kesämökkiläisille suunnatut tapahtumat lkm 5

Omat indikaattorit
Tämän painopisteen mukaisten hankkeiden lkm ja jakautuma eri han-
ketyyppeihin 20 + 40
Hankkeessa mukana olevien toiminnallisten kylien määrä 35
Kunnostettujen liikunta-, vapaa-aika- ja harrastuskohteiden lkm 20
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7.5 Strategian johdonmukaisuus muiden rahastojen kanssa

Jos ESR ja EAKR –rahoitus mahdollistuu myös Leader-
toimintaryhmien käyttöön ja / tai eteenpäin jaettavaksi 
pieniin paikallisiin hankkeisiin ja strategian tavoitteita 
toteuttavaan paikalliseen kehittämiseen, Linnaseutu on 
kiinnostunut erityisesti nykyisen toimialueen ulkopuo-
lelle jäävän Hämeenlinnan kaupungin keskusta-alueen 
pienten paikallisten asukaslähtöisten toimien rahoittamis-
esta. Hankehakijoina voisivat olla esimerkiksi kaupungin 
asukas- ja kaupunginosayhdistykset. Toimia toteutettaisiin 
yhteisöllisten hanketukien tapaan painopisteiden ”Moni-
puolinen kulttuuritoiminta ja ympäristö” sekä ”Vireä yh-
distystoiminta kylissä ja pitäjissä” mukaisesti. 

EAKR:n kanssa yhteneväisiä tavoitteita ovat esimerkiksi 
sosiaalisten innovaatioiden, palvelujen ja osaamisen kehit-
täminen ja hyödyntäminen seudun kehittämisessä. ESR:n 
mukaisia yhteneväisiä tavoitteita ovat esimerkiksi sosiaal-
inen osallisuus, oppimisen tukeminen, nuorten syrjäyty-
misen ehkäiseminen ja kansalaisten osallistuminen oman 
kotiseutunsa hyvinvoinnin ja viihtyvyyden kehittämiseen.

Paikalliselle kehittämiselle on olemassa hyvä pohja 
kaupungin keskusta-alueen osalta, koska Linnaseutu on 
tehnyt sekä kuluvalla että edellisellä ohjelmakaudella 
yhteistyötä keskusta-alueen asukas- ja kaupunginosayh-

distysten kanssa muun muassa yhteisin tapaamisin ja ky-
läsuunnittelumallin jalkauttamiseksi myös kaupunkilaisten 
käyttöön. Ko. yhdistysten toiminta on vastaavanlaista kuin 
maaseutukylissäkin: oman asuinalueen viihtyvyyden ja 
asukkaiden hyvinvoinnin sekä yhteistyön kehittämistä, 
vaikka sijainti ja ympäristö ovatkin erilaisia. Kaupunginosa- 
ja asukasyhdistykset ovat olleet vahvasti kiinnostuneita 
erilaisten pienten paikallisten hankkeiden toteuttamises-
ta Leader-tyyppisesti.  Linnaseutu on neuvotellut sekä 
Hämeenlinnan kaupungin että maakuntaliiton, Hämeen 
Liiton kanssa mahdollisuudesta pienten hankkeiden osalta 
ESR-rahoituksen kulkemisesta Leader-ryhmän kautta. Eri 
tahot ovat pitäneet Linnaseutua hyvänä kumppanina jos 
monirahastoisuus tulee mahdolliseksi toimintatavaksi Hä-
meenlinnan keskusta-alueella.

Linnaseutu voi yhdistyksenä, Leader-toiminnan ulkopuo-
lella, hakea rahoituksia myös muista rahastoista tai vas-
taavista tahoista erilaisiin yhdistyksen toimintaan sopiviin 
kehittämistoimiin.

7.6 Yhteensovitus muiden aluekehittämistoimien kanssa

Strategian laadinnan pohjana ja tukena on käytetty laajasti 
seudun eri toimijoiden ohjelma- ja strategiasisältöjä sekä 
koottu yhteensopivat tavoitteet tämän strategian kanssa. 
Keskeisimpiä tarkasteltuja ohjelmia ovat maakuntaliiton, 

kuntien, elinkeinoyhtiöiden sekä koko seudun kattavat 
muiden toimijoiden ohjelmat. 
LIITE 2. Yhteenveto alueen ohjelmista painopisteineen ja yhteisine tavoit-
teineen tämän strategian kanssa.

7.7 Työnjako ja toiminnan yhteensovitus Hämeen ELY-keskuksen kanssa

Työnjaosta ja strategioiden yhteensovittamisesta sekä 
yhteistyöstä yritysrahoitusten osalta sovittiin Kanta- ja 
Päijät-Hämeen toimintaryhmien ja Hämeen ELY-keskuk-
sen yhteiskokouksissa 20.05.2013 ja 19.5.2014. 

Kaikkiin tämän strategian painopisteisiin nähden 
yhteisiä rajapintoja Hämeen ELY-keskuksen alueellisen 
strategian kanssa löytyy erityisesti ELY-keskuksen Asumi-
nen-teemasta. Toimintaryhmät rahoittavat pääsääntöis-
esti toteutustavaltaan paikallisia hankkeita. Yrityshank-
keiden osalta toimintaryhmä rahoittaa pääsääntöisesti 
pieniä, jo toimivia sekä aloittavia yrityksiä, ELY-keskus su-
urempia sekä maatilakytkentäisiä yrityksiä. 

Asumisen mahdollisuus on Hämeelle ominaisten 
luonto-, maisema- ja kulttuuriarvojen vetovoimaisuus. 
Tavoitteiden osalta yhteisiä päämääriä tukevat erityis-
esti Hämeen maaseudun kehittäminen vetovoimaisena 
vakinaisen ja vapaa-ajan asumisen ympäristönä tur-

vaten palvelut muun muassa uudenlaisin ratkaisuin ra-
joja rikkovan yhteistyön avulla. Yrittäjyyttä tuetaan osana 
maaseutuyhteisöjä. Kansalaistoiminta nähdään yhteisöl-
lisyyden ja paikallisen vastuunoton kulmakivenä ja pai-
kallisia ratkaisuja sekä palveluja kehitetään asiakaslähtöi-
sesti (asukaslähtöisesti) huomioiden alueen erityispiirteet. 
Maaseudun harrastus- ja virkistäytymismahdollisuuksia 
kehitetään ja infrastruktuurissa keskitytään esteettö-
myyteen ja turvallisuuteen.

Liitteessä 3 on esitelty tarkemmin riistiintaulukointi 
tämän strategian ja Hämeen ELY-keskuksen alueellisen 
kehittämisohjelman välllä - painopisteiden ja toimenpi-
teiden sopivuus kuhunkin Hämeen ELY-keskuksen alueel-
lisen strategian painopisteeseen. 
LIITE 3. Kaavio yhteensovituksesta Hämeen ELY-keskuksen alueellisen 
kehittämisohjelman kanssa.
LIITE 4. Yhteistyösopimus Hämeen ELY-keskuksen kanssa.
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8. STRATEGIAN TEKOPROSESSIN KUVAUS

Paikallisen strategian valmistelu on aloitettu vuoden 2011 
aikana kokoamalla aineistoa seudun nykytilanteesta ja 
tulevista kehittämistarpeista ja toimenpide-ehdotuksista 
erilaisten kohderyhmien osalta. Laajemmin ohjelmakaut-
ta on valmisteltu keväästä 2012 alkaen, jolloin ryhmä 
järjesti eri paikkakunnilla 8 pitäjäiltaa (Hattula, Hauho, 
Turenki, Tervakoski, Kalvola, Lammi, Renko, Tuulos), jotka 
kokosivat n. 200 osallistujaa eri yhdistyksistä, yrityksistä ja 
kunnista sekä yhteistyökumppaniorganisaatioista. Tilai-
suuksissa kerrottiin nykyisen ohjelmakauden tuloksista ja 
uuden ohjelmakauden valmistelusta sekä koottiin yleisön 
ajatukset nykytilasta ja kehittämistarpeista erillisen kyse-
lyn voimin. 

Lisäksi on analysoitu kuluvan ohjelmakauden toimintaa, 
hankkeita, yritystukia, niiden jakautumista seudulla, toi-
mijoiden monipuolisuutta, hankkeiden sisältöjä sekä on-
nistumisia ja kehittämistä vaativia asioita lähinnä hanke-
byrokratian näkökulmasta niin toimintaryhmän sisällä 
kuin verkostojenkin kanssa.

Kesällä 2012 ryhmän hallitus vastasi seikkaperäiseen 
kyselyyn seudun vahvuuksista, hanke- ja yritystoiminnan 
rahoituksen painopisteistä, hankerahoituksen rajaustar-
peista, maaseuturahoituksen läpileikkaavista tavoitteista, 
tulosten mittaamisen keinoista sekä ryhmän hallitustyös-
kentelyn sisällöstä ja kehittämisajatuksista. Elokuussa 
2012 järjestettiin yhteistyössä naapuritoimintaryhmä 
EMO ry:n kanssa laaja seminaari ”Leaderin uusi aikakau-
si”, jonka tavoitteena oli eri alojen asiantuntijoista kootun 
paneelin voimin nostaa esiin seudun kehittämistarpeita, 
vahvuuksia ja heikkouksia. Tilaisuuteen osallistui 59 hen-
kilöä yhdistyksistä, yrityksistä, kunnista sekä yhteistyö-
kumppaneista. Eri teemoista kootuista ryhmätöistä kirjat-
tiin ylös seudun toimijoiden ajatuksia hankerahoituksesta 
ja sen painopisteistä. 

Syyskuussa 2012 järjestettiin lisäksi vielä tiivis kysely seu-
dun eri toimijoille hanke- ja yritystukien kohdentamisesta 
ja tulostavoitteiden mittaamisen vaihtoehdoista, johon 
vastasi n. 50 eri tahoa. Ryhmä vieraili myös kaikissa seu-
dun kunnissa tavaten kuntien keskeisimpiä virkamiehiä 
ja esitellen nykyisen ohjelmakauden tuotoksia, uuden 
ohjelmakauden valmistelua ja kuunnellen kuntien tarpei-
ta hanke- ja yritysrahoituksen osalta. Keskusteluja uuden 
ohjelmakauden sisällöstä on käyty myös lukuisten eri 
yhteistyötahojen kanssa.

Talven ja kevään 2013 aikana keskityttiin rajaamaan ja 
täsmentämään sekä täydentämään olemassa olevaa run-
sasta aineistoa strategiaa varten. Toimintasuunnitelma 
laadittiin prosessin aikana esiin tulleista toimenpidetar-
peista sekä yritys- että yhteisöllisten tukien osalta. Yh-
distyksen hallitukselle järjestettiin alkuvuodesta 2013 
sekä 2014 strategian sisältöön liittyvä koulutuspäivä, jon-

ka avulla pohdittiin alueen vahvuuksista nousevia uusia 
avauksia painopisteiden mukaisesti. 

Lisäksi haastateltiin painopisteiden mukaisia asiantun-
tijoita käytännön toimenpiteiden kirjaamiseksi ja tulevai-
suuden tarpeiden kartoittamiseksi. Strategian paino-
pisteitä ja toimenpide-ehdotuksia käytiin läpi useassa 
Linnaseudun kylätiimin ja kotiseututiimin kokouksessa, 
joissa kerättiin toimijoiden kokemuksia sekä konkreettisia 
kehittämistarpeita strategian kokoamiseksi.

ELY-keskus sekä Kanta- ja Päijät-Hämeen toimintaryhmät 
pitivät toukokuussa 2013 ja 2014 kokouksen strategioiden 
yhteensovittamiseksi ja yritystukien rajauksista sopimisek-
si. Kaikkea tätä toimijoilta koottua aineistoa hyödynnettiin 
myös oppimissuunnitelman, aktivointisuunnitelman sekä 
viestintäsuunnitelman laadinnassa.

Linnaseutu on käynyt strategian laatimiseksi myös 
yhteistyöneuvotteluja alueen kuntien sekä niiden 
elinkeinoyhtiöiden, maakuntaliiton, ProAgria Hämeen, 
Hämeenlinnan Setlementin, maakuntakirjaston ja 
maakuntamuseon kanssa sekä vieraillut lukuisissa toimi-
joiden tilaisuuksissa kutsuttuna kertomaan uudesta ohjel-
makaudesta ja Linnaseudun rahoituksen painopisteistä. 
Kuntarahaneuvottelut käytiin keväällä 2014 ja samalla 
esiteltiin täsmennetyn strategian sisältöä ja painopisteitä, 
sekä rahoituksen jakautumista yhteisöllisten ja yritys-
hankkeiden kesken.
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• asuinviihtyvyyden lisääminen ja kylämaisemien hoito ja yhtenäistäminen
• seudun kulttuuriin liittyvien toimintojen ja tapahtumien kehittäminen
• historian ja perinteiden tallentaminen jälkipolville, uusia ideoita kehittämiseen menneisyydestä kumpuavien ajatusten voimin
• sopiva ympäristön ennallistaminen ja hoito rakenteellisen ja rakentamattoman lähiympäristön osalta 
• seudun vesistöistä ja omaleimaisista ja arvokkaista maisemakokonaisuuksista huolehtiminen
• alueen houkuttelevuuden parantaminen,  uuden ja vanhan yhteensovittaminen
• matkailun, kulttuurin, maiseman ja ympäristön yhteistyön kehittäminen, kylämatkailun kehittäminen
• talkooperinteen vahvistaminen
• ulkoilu-, liikunta- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien monipuolistaminen ja puitteiden luominen
• maisemanhoidon jatkuvuuden parantaminen, seudulle ominaisten maisematekijöiden hyödyntäminen kehittämisessä, vanhat 
tiet, reitit, vesistöt ym.
• kyläkirjojen, historiikkien ja vastaavien julkaisujen laatiminen
• toimintojen tuotteistaminen
• tiedotuksen parantaminen
• kulttuuri- ja kylätoiminnan vahvistaminen
• uudet avaukset – green care, maiseman elvyttävyys, ekopsykologia, kylädynamiikan kehittäminen

9. TOIMINTASUUNNITELMA: painopisteiden mukaisia toimenpide-esimerkkejä

• pienten yritysten toiminnan vahvistuminen ja monipuolistuminen, toiminnan laajentuminen ja puitteiden parantaminen
• uusien ideoiden, erikoisempienkin alojen tukeminen, yrittäjien rohkaiseminen; alueelle luontaisen, historiaa ja perinteitä hyödyn-
tävän ja paikallisuutta tukevan yrittäjyyden herättäminen henkiin, modernin teknologian hyödyntäminen palvelujen järjestämisessä
• uusien työpaikkojen saaminen ja etenkin nuorten työllistymisen parantuminen, yritystoiminnan aloittamisen tukeminen
• yhteistyöverkostojen kehittyminen ja vahvistuminen sekä yritysten että muiden toimijoiden kesken
• yritysten työllistämisen helpottaminen toiminnan kannattavuutta parantamalla
• investointien – rakentamiseen sekä kone- ja laitehankintoihin kohdistuvan toiminnan toteuttaminen
• investointeja tukevan kehittämistyön, yritysten markkinoinnin ja kysynnän kasvattaminen
• päivittäisten lähipalvelujen turvaaminen eri sektoreiden yhteistyöllä
• yritystoiminnan edellytysten ja jatkuvuuden turvaaminen
• palvelukulttuurin ja toiminnan tunnettavuuden kehittäminen entisestään
• paikallisiin vahvuuksiin ja resursseihin nojautuvan matkailun kehittäminen, kylämatkailun kehittäminen
• yritysten ja työntekijöiden kouluttautuminen ja osaamisen lisääminen

• kylä- ja asukastoiminnan sekä kotiseututyön kehittäminen, monipuolistaminen, tunnetuksi tekeminen ja uudistaminen
• erilaisten vapaa-ajan- ja harrastustoimintaan liittyvien yhdistysten toiminnan kehittäminen, monipuolistaminen ja uudistaminen
• puitteiden luonti yhdistysten toimintaan, esimerkiksi erilaisten investointien kautta – tilojen remontointi, rakentaminen, lait-
teiden, välineiden, kaluston jne. hankkiminen
• vapaaehtoisesti luotujen palvelujen aloittaminen, jotka täydentävät jo olemassa olevia lähipalveluja kolmannen sektorin osalta
• toimijoiden aktivointi, osaamisen ja tietämyksen lisääminen
• uudenlaisten tapojen kehittäminen tehdä yhteistyötä ja verkostoitumista vahvemmaksi, eri alojen yhdistysten verkostoituminen
• eri-ikäisille suunnatun toiminnan käynnistäminen tai uudistaminen, eri-ikäisten toimijoiden yhteensaattaminen 
• harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan paikkojen kunnostaminen tai rakentaminen – urheilukentät, uimarannat, ulkoilureitit jne.
• viestinnän kehittäminen
• kansainvälisen toiminnan käynnistäminen
• yhteisten alueiden kunnostaminen ja viihtyisyyden lisääminen
• yhteisöllisyyden, aktiivisuuden ja yhdessä tekemisen ylläpitäminen ja kehittäminen
• tapahtumatarjonnan monipuolistaminen; esim.. lasten ja nuorten kotiseutu- ja kyläpäivät, tapahtumat kesäasukkaille
• lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen, uudenlaisten harrastusmuotojen tuottaminen
• lasten ja nuorten kotiseutu- ja perinnetietoisuuden kasvattaminen, yhteistyössä oppilaitokset
• tietotekniikan hyödyntäminen nuorten osallistavuuden kasvattamisessa kylätoimintaan ja kotiseututyöhön
• erityisryhmien huomioiminen yhdistystoiminnan kehittämisessä (esimerkiksi kehitysvammaiset)
• kesäasukkaiden osallisuuden kasvattaminen yhdistystoimintaan
• tiedotuksen vahvistaminen kesäasukkaille alueella tapahtuvasta toiminnasta

9.1 ELINVOIMAINEN YRITYSTOIMINTA JA LÄHIPALVELUT: 

9.2 MONIPUOLINEN KULTTUURITOIMINTA JA VIIHTYISÄ YMPÄRISTÖ:

9.3 VIREÄ YHDISTYSTOIMINTA KYLISSÄ JA PITÄJISSÄ:
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Ohjelma edellyttää, että hankehakija sekä yhteisöllisten että yrityshankkeiden rahoitusten osalta täyttää kaikki pakolliset kriteerit.

I PAKOLLISET VALINTAKRITEERIT

1)  Ohjelmanmukaisuus: hankkeen on toteutettava Linnaseudun strategian tavoitteita.   kyllä/ei
2)  Hanke on selkeä, realistinen ja toteutettavissa.       kyllä/ei
3)  Hakijalla on riittävä osaaminen hankkeen toteuttamiseen.      kyllä/ei
4)  Hakijalla on riittävä taloudellinen tilanne toteuttaa hanke.      kyllä/ei
5)  Hankkeesta saatavan hyödyn on kohdistuttava Linnaseudun toimialueelle    kyllä/ei
6)  Kansainvälisessä hankkeessa toiminnan on suuntaudutta Suomen rajojen ulkopuolelle.  kyllä/ei
7)  Hanke toteuttaa jotakin seuraavista strategian painopisteistä:  
 a. elinvoimainen yritystoiminta ja lähipalvelut      kyllä/ei
 b. monipuolinen kulttuuritoiminta ja viihtyisä ympäristö     kyllä/ei
 c. vireä yhdistystoiminta kylissä ja pitäjissä       kyllä/ei

II HANKETYYPITTÄISET VALINTAKRITEERIT, pisteytys 0-2 (0=ei ollenkaan / ei koske hanketta, 1=kohtalaisesti, 2=hyvin)

YLEISHYÖDYLLISET HANKKEET:
Paikallislähtöisyys  = hanke on paikallisten asukkaiden ja yhdistysten tarpeista lähtevää toimintaa  0/1/2 p.
Yhteisöllisyys = hanke edistää yhteisöllisyyttä tai yhteistyötä      0/1/2 p.
Jatkuvuus = hankkeen aikaansaama hyöty ja toiminta jatkuu myös hankkeen päättymisen jälkeen  0/1/2 p.
Innovatiivisuus ja uudistuminen = hanke tuottaa jotakin uutta alueensa toimintaan,    0/1/2 p.
joko täysin uutta tai sellaista mitä ko. alueella ei ole ennen tehty 
Vaikuttavuus = hanke on kohderyhmäänsä nähden vaikuttava ja saatava hyöty     0/1/2 p.
jakautuu mahdollisimman laaja-alaisesti

YRITYSHANKKEET:
Työllisyys = hanke edistää alueen työllisyyttä tai yritystoiminnan kehittymistä    0/1/2 p.
Jatkuvuus = hankkeen aikaansaama hyöty ja toiminta jatkuu myös rahoituksen jälkeen   0/1/2 p.
Oma-aloitteisuus = idea on uusi tai kehitetty tai monipuolistettu tai uudistettu toimintamuoto   0/1/2 p.
tai uuden asian kokeilu
Yrityksen toiminnan kasvu = hanke edistää yrityksen liikevaihdon, laadun tai tuotantomäärän kasvua 0/1/2 p.
Työturvallisuus ja työskentelyolosuhteet = hanke edistää yrityksen työturvallisuutta tai   0/1/2 p.
työskentelyolosuhteiden kehittymistä

KANSAINVÄLISET HANKKEET:
Paikallislähtöisyys  = hanke on paikallisten asukkaiden ja yhdistysten tarpeista lähtevää toimintaa  0/1/2 p.
Yhteisöllisyys = hanke edistää yhteisöllisyyttä tai yhteistyötä      0/1/2 p.
Jatkuvuus = hankkeen aikaansaama hyöty ja toiminta jatkuu myös hankkeen päättymisen jälkeen  0/1/2 p.
Innovatiivisuus ja uudistuminen = hanke tuottaa jotakin uutta alueensa toimintaan,    0/1/2 p.
joko täysin uutta tai sellaista mitä ko. alueella ei ole ennen tehty
Vaikuttavuus = hanke on kohderyhmäänsä nähden vaikuttava, ja saatava hyöty    0/1/2 p.
jakautuu mahdollisimman laaja-alaisesti

III KAIKILLE HANKETYYPEILLE LISÄARVOA TUOVAT VALINTAKRITEERIT, pisteytys 0-1 (0=ei, 1=kyllä)

Hanke kehittää lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa.      0/1 p.
Hanke edistää kansainvälistymistä.         0/1 p.
Hanke toteutetaan aluetypologian mukaisella ydinmaaseudulla tai harvaan asutulla maaseudulla.  0/1 p.

9.4 Hankkeiden valintakriteerit

Linnaseudulle toimitettujen hankehakemusten käsittelyä ohjaavat kolmiosaiset valintakriteerit. Hankepäätöksistä vastaa 
Linnaseutu ry:n hallitus, joka käsittelee jokaisen hakemuksen pisteyttämällä hankkeen alla olevien kriteereiden perus-
teella. Valintakriteerit ovat hakijoiden nähtävillä kotisivuilla www.linnaseutu.fi.

Jotta hankkeelle voidaan myöntää rahoitus, sen tulee täyttää kaikki pakolliset valintakriteerit (I) (kohta 6 koskee aino-
astaan kansainvälisiä hankkeita) sekä saada vähintään 5 pistettä hanketyypittäisistä valintakriteereistä (II). Saman pis-
temäärän hanketyypittäisistä valintakriteereistä saaneet hankkeet voidaan tarvittaessa laittaa paremmuusjärjestykseen 
lisäarvoa tuovien kriteereiden perusteella (III).



Alueen toimijoiden aktivoinnin peruslähtökohta on Lin-
naseutu ry:n esillä oleminen ja oma-aloitteinen yhteyden-
pito toimijoihin. Alueen toimijoita aktivoidaan hanketoi-
mintaan ja maaseudun kehittämiseen mm. järjestämällä 
erilaisia tilaisuuksia, tapahtumia, kokouksia pyrkien eri-
tyisesti kohderyhmittäin tapahtuvaan aktivointiin, jolloin 
asia saadaan esitettyä kunkin toimijan kiinnostuksen mu-
kaisesti. Lisäksi yhdistys on aktiivinen olemaan yhteyksissä 
eri toimijoihin ja päästen näin mukaan muiden tahojen 
järjestämiin kokouksiin, tilaisuuksiin, seminaareihin, ta-
pahtumiin ja näyttelyihin kertomaan hanketoiminnan 
mahdollisuuksista ja maaseudun kehittämisestä Hämeen-
linnan seudulla. Kaikki seuraavana olevan viestintäsuun-
nitelman keinot ovat myös osa aktivointia.

Hanketoimijoiden näkökulmasta aktivointi keskittyy po-
tentiaalisten hankehakijoiden aktivointiin sekä henkilö-
kohtaisten kontaktien että yleisten tilaisuuksien myötä. 
Aktivointi on tärkeää myös hankkeiden toteuttamisen 
aikana hankkeiden onnistumiseksi ja myös hankkeen jäl-
keen toimijoihin pidetään yhteys toiminnan jatkuvuuden 
vahvistamiseksi. Aktivointia ovat myös hankkeiden tu-
loksista tiedottaminen. Tätä toteutetaan sekä perinteisin 
tiedotusmenetelmin, että järjestämällä hankekohteisiin 
opintoretkiä.

Päävastuussa aktivoinnista ovat sekä Linnaseudun 
henkilökunnan että hallituksen ja tiimien jäsenet, jotka 
omien verkostojensa kautta aktivoivat toimijoita strate-
gian toteuttamiseen.

9.5 Alueen toimijoiden aktivointisuunnitelma

9.6 Alueen toimijoiden oppimissuunnitelma

Yhdistyksen oppimissuunnitelma keskittyy hyödyntämään 
SWOT-analyysiin kirjattuja asioita. Alueen asukkaille tul-
laan järjestämään ohjelmakauden aikana alueen vah-
vuuksien hyödyntämiseen, heikkouksien ratkaisemiseen, 
mahdollisuuksiin tarttumiseen sekä uhkien torjumiseen 
liittyviä tilaisuuksia, seminaarisarjoja ja kyläiltoja. Tavoit-
teena on saada vahvuutta hankesuunnitteluun ja löytää 
oman alueen vahvuuksista ja mahdollisuuksista hakijan 
mukaisia kokonaisuuksia, joita voitaisiin edistää hank-
kein ja jotka näin toteuttavat tämän strategian tavoitteita 
parhaalla mahdollisella tavalla. Tilaisuuksin pystytään 
myös kartoittamaan keinoja heikkouksien poistamiseksi ja 
uhkien ehkäisemiseksi hanketoiminnan avulla.

Tilaisuuksia ja neuvontaa järjestetään sekä koko toimi-
jajoukon kattavina että kohdennetusti eri kohderyhmille; 
hankehakijoille, -toteuttajille, yhteistyökumppaneille ja 
yhdistyksen hallitukselle. Vuosittain järjestetään Linnaseu-

dun hallituksen ja henkilökunnan yhteinen koulutuspäivä 
vuoden alussa, jolloin samalla hallitus pitää järjestäyty-
miskokouksensa.

Oppimissuunnitelman keskeinen tavoite on myös hank-
keiden toteuttamisvalmiuksien parantaminen sekä han-
kesuunnittelun, käytännön toiminnan että talousasioiden 
entistä parempi hoitaminen.

Henkilökunta osallistuu säännöllisesti Leader-ryhmille 
järjestettäviin koulutuksiin ja tilaisuuksiin ajantasaisten 
hanketietojen ylläpitämiseksi.

Kyläsuunnittelu-, pitäjä- ja kotiseutusuunnittelu on 
yksi osa alueen toimijoiden oppimista ja osaamisen kas-
vattamista – Linnaseutu tarjoaa opastusta alueen kylä-, 
asukas- ja kotiseutuyhdistyksille sekä niin kylä-, asukas-, 
pitäjä- kuin kotiseutusuunnitelmienkin laadintaan sekä 
alue/toimijakohtaisesti että yhdistysten yhteistyönä.

9.7 Viestintäsuunnitelma

Viestinnän tavoitteena on Linnaseutu ry:n toiminnasta 
tiedottaminen ja toiminnan tunnetuksi tekeminen, maa-
seudun kehittämistyöstä, hanke- ja yritystukirahoitusmah-
dollisuuksista, käynnissä olevien hankkeiden toiminnasta 
ja päättyneiden hankkeiden tuloksista tiedottaminen 
sekä sisäinen viestintä. Valtakunnallisesti Leader-ryhmien 
yhteinen ilme vahvistaa entisestään toiminnan tunnet-
tavuutta ja markkinointimateriaalit laaditaan yhteisen il-
meen mukaisiksi.

Viestinnän kohderyhmiä ovat sisäisen viestinnän osalta 
yhdistyksen oma henkilökunta, hallitus, hallituksen alaisu-
udessa toimivat tiimit, Hämeen ELY-keskus, alueen kunnat, 
MMM / Maaseutuvirasto / Maaseutuverkostoyksikkö, eri 
yhteistyöorganisaatiot sekä yhdistyksen jäsenistö.

Viestinnän kohderyhmiä ovat ulkoisen viestinnän osalta 
seudun asukkaat ja eri toimijat, yhdistykset ja yhteisöt, 
yritykset, kunnat, yhteistyöorganisaatiot ja hanketoimin-
nan osalta eriteltynä hankehakijat, hanketoteuttajat, 
päättyneiden hankkeiden toteuttajat, hankkeisiin osallis-
tumisesta kiinnostuneet asukkaat ja yhteisöt sekä hank-
keiden kokemuksista ja tuloksista hyötyvät tahot. Viestin-
nän tulee olla monipuolista, jatkuvaa, oikein ajoitettua ja 
eri kohderyhmille tulee luoda erilaisia mahdollisuuksia 
viestinnän tavoittamiseen.  Tiedotusvastuu jaetaan hen-
kilökunnan kesken.
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Viestinnän keinoja ovat:

• suorat henkilökohtaiset kontaktit, henkilökohtaiset 
   tapaamiset ja vierailut
• sähköposti- ja kirjetiedotteet
• ajan tasalla olevat kotisivut
• facebook
• vuosittain ilmestyvä oma tiedotuslehti
• vähintään kaksi kertaa vuodessa järjestettävät retket erilaisiin 
   hanke-, kylä- tai maaseutuyrityskohteisiin
• oma esite (sekä sähköinen että paperiversio)
• media; lehdistö, radiot, tv, lehdistötiedotteet ja -tilaisuudet, 
   uutiskirjeet ja hanketiedotteet, lehti-ilmoitukset

• suunnittelu- ja työkokoukset 
• tiedotus- ja aktivointitilaisuudet
• messut ja markkinat
• ilmoitustaulut
• yhteistyöverkostojen hyödyntäminen
• osallistuminen eri tahojen kokouksiin ja tilaisuuksiin sekä 
    työryhmiin
• raportit, toimintakertomukset ja julkaisut, alustukset, esitelmät 
   ja artikkelit, arvioinnit
• hallituksen sisäinen internet-sivusto kokousmateriaaleineen
• toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan säännölliset 
   hankekokoukset
• henkilökunnan sekä puheenjohtajan säännölliset tapaamiset

10. ALUEIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Alueiden välistä yhteistyötä voidaan toteuttaa yhteistyöhank-
keiden voimin muiden toimintaryhmien kanssa esimerkiksi 
kaikille yhteisten kehittämistarpeiden tai useamman kuin 
yhden ryhmän alueelle ulottuvan kehittämistä vaativan 
asian parantamiseksi. Hankkeissa voidaan palkata yhteisesti 
henkilö hoitamaan kaikkien toimintaryhmien asioita, jolloin 
resursseja voidaan yhdistää (esimerkiksi kansainvälistyminen, 
tiedotus, kulttuuri, matkailu jne.). Alueiden välisiä hankkeita 
voidaan toteuttaa myös kansainvälisenä hankkeena.

Linnaseudun kv-toiminnan tavoitteena on yritysten, yh-
distysten ja asukkaiden kansainvälistyminen, kv-valmiuksien 
edistäminen, kiinnostuksen herättäminen ja yhteistyön 
lisääminen – lähtökohtana erityisesti kynnyksen madaltami-
nen kv-toiminnan aloittamiseen. Rahoitettavien hankkeiden 
avulla pyritään suoraan hyötyyn toiminnan tuloksista: asuk-
kaiden, yhdistysten ja yritysten on saatava lisäarvoa ja hyötyä 
kansainvälisestä toiminnasta. Samalla toimintaryhmä on mu-
kana vaikuttamassa kansainväliseen toimintaympäristöön, 
sen muodostumiseen ja vahvistamiseen sekä tunnettavu-
uden kasvattamiseen.  Kv-hankkeiden valinnassa arvioidaan 
erityisesti hankkeen toimialueelle tuomia tuloksia ja vaiku-
tuksia sekä strategian tavoitteiden mukaisuutta. Hankkeiden 

tulee tuottaa alueelle uutta osaamista, tietotaitoa ja uusia 
toimintaideoita. 

Yhdistyksellä on jo olemassa monia kansainvälisiä verkos-
toja eri puolille maailmaa. Aikaisemmin yhdistys on toteutta-
nut useita kehitysyhteistyöhankkeita mm. Makedoniassa ja 
Keniassa. POMO+ -kaudella virittelimme yhteistyötä calabria-
laisen toimintaryhmän kanssa Italiassa sekä olimme mukana 
yhtenä kumppanina toteuttamassa komission rahoittamaa 
syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvää hanketta. Lisäksi 
eteläiset toimintaryhmät toteuttivat kaksi yhteistä kv-val-
miuksia nostattavaa hanketta päättyneellä ohjelmakaudella.  

Kv-toiminnan tulee edistää alueen toimijoiden, palvelujen 
tai tuotteiden tunnettuutta kohdemaassa, lisätä kiinnostusta 
oman kotiseudun kehittämiseen; kylä-, yhdistys-, asukas- tai 
harrastustoimintaan, kasvattaa paikallisidentiteetin ja – kult-
tuurin arvostamista sekä hyödyntämismahdollisuuksia sekä 
edistää mahdollisten yhteisten kansainvälisten tapahtumien 
järjestämistä ja luoda kontakteja uusien toimijoiden kanssa. 
Kansainvälistyminen on paikallistasolla erityisesti yhdistys-
toimijoiden keskuudessa vielä melko vierasta, mutta kuiten-
kin usein monia ikäryhmiä kiinnostava asia, jolla toimintaan 
saadaan uutta puhtia, uusia ideoita ja uusia kontakteja.

Linnaseutu ry on rekisteröity yhdistys, jonka toimialueena 
on Hämeenlinnan seutukunta. Yhdistyksen ylin päättävä 
elin on kaksi kertaa vuodessa pidettävä yleinen kokous 
keväisin ja syksyisin. Syyskokouksessa valittu hallitus vastaa 
yhdistyksen toiminnasta, tekee päätöksen rahoitettavista 
hankkeista ja toimii henkilöstön työnantajana. Hallitus 
noudattaa kokoonpanossaan kolmikantaperiaatetta (1/3 
jäsenistä edustaa alueen kuntia, 1/3 alueen yhdistyksiä ja 
1/3 yksittäisiä asukkaita / alueen pienyrittäjiä). Jokaisella 
hallituksen jäsenellä on myös kolmikantaan perustuva 
varajäsen (alk. 2014 syyskokouksen valinnat). Jäsenten toi-
mikausi voi olla enintään kaksi kautta (2x3 vuotta). 

Uudella ohjelmakaudella on tarve pienentää hallituksen 
jäsenten lukumäärää nykyisestä 15:sta esimerkiksi kun-
tien asukasluvun suhteessa, pyrkien valitsemaan jäsenet 

11. STRATEGIAN HALLINNON JA SEURANNAN JÄRJESTÄMINEN
kuitenkin alueellisesti tasapuolisesti. Tähän yhdistyksen 
säännöt antavat kuitenkin jo nyt mahdollisuuden ilman eril-
listä muutosta. Yhdistyksellä on kaksi HTM-tilintarkastajaa. 
LIITE 5. Linnaseudun hallituksen kokoonpano ja kolmikantaperiaatteen sekä 
toimikausien toteutuminen

Toimintaryhmän hallinto, talous, viestintä, aktivointi ja 
hankeneuvonta rahoitetaan rahoituskehyksestä toiminta-
rahahankkeella. Näitä työtehtäviä ja strategian koordinoin-
tia hoitaa kokopäiväinen toiminnanjohtaja, puolipäiväinen 
talouspäällikkö sekä kokopäiväinen paikalliskoordinaattori. 

Toiminnanjohtajan työtehtäviin kuuluvat toimiston ylläpi-
to, yhdistyksen sisäinen ja ulkoinen viestintä, hankeneuvon-
ta, hankeneuvottelut, hankevalmistelut ja –esittelyt sekä 
viranomais- ja muiden yhteistyösuhteiden hoito, hallituk-
sen sihteerinä toimiminen sekä mahdolliset teemahank-
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keiden hallinnointiin liittyvät tehtävät ja kansainvälinen 
toiminta. Talouspäällikön tehtäviin kuuluvat yhdistyksen 
ja omien hankkeiden, mukaan lukien teemahankkeet, 
maksuhakemukset, taloushallinto ja kirjanpito sekä Lin-
naseudun rahoittamien hankkeiden maksatusneuvonta. 
Paikalliskoordinaattorin tehtäviin kuuluvat hankeak-
tivointi, paikallistoimijoiden ja –yhteisöjen vireyttäminen, 
asukas- ja kylätoiminnan ja kotiseututyön aktivoiminen, 
yhdistyksen viestinnästä, tiedottamisesta ja markkinoin-
nista vastaaminen sekä oppimis-, aktivointi- ja viestintä-
suunnitelman toteutus ja hankkeiden arviointi yhdessä 
toiminnanjohtajan kanssa ja mahdolliset teemahank-
keiden hallinnointiin liittyvät työt. Paikalliskoordinaattori 
toimii kylissä ja pitäjissä innostajana, yhteistyön solmi-
jana ja paikallisten kehittämistarpeiden kokoajana. Lisäksi 
strategian toteuttamista ja paikallistoiminnan aktivoimista 
voidaan vahvistaa yhdistyksen omasta rahoituskehyksestä 
rahoitetuilla omilla tai yhteistyössä esimerkiksi muiden 
toimintaryhmien kanssa toteutettavilla hankkeilla, joiden 
avulla voidaan työllistää 1-2 henkilöä. Nykyisin vastaavia 
työtehtäviä hoitavalla henkilökunnalla on pitkä työkoke-
mus vastaavista tehtävistä toimintaryhmätyöstä: toimin-
nanjohtajalla yli 11 vuoden, talouspäälliköllä yli 15 vuoden 
ja kyläkoordinaattorilla yli 12 vuoden työkokemus.

Hallituksen lisäksi toimintaryhmän ja henkilöstön tuke-
na toimivat yhdistyksen hallituksen ”alajaostoina” ole-
vat kylätiimi ja kotiseututiimi. Kylätiimi koostuu seudun 
kylä- ja asukastoiminnan aktiiveista, kokoontuu säännöl-
lisesti ja käsittelee kokouksissaan Linnaseudun toiminnan 
kehittämistä ja ideointia kylä- ja asukastoiminnan osalta. 
Kotiseututiimi koostuu seudun 10 kotiseutuyhdistyksen 
edustajista ja kokoontuu säännöllisesti. Kokouksissa käsi-
tellään ajankohtaisia kotiseututyöhön liittyviä asioita 
alueella, ideoidaan Linnaseudun toimintaa seudun koti-
seututyön kehittämiseksi ja toimijoiden yhteistyön kasvat-
tamiseksi sekä jaetaan ajankohtaisia kuulumisia kunkin 

yhdistyksen osalta. 
Toimintaryhmän hankeaktivoinnin tukena ja tiedonvälit-

täjinä tarpeellisista kehittämisideoista toimivat seudun yri-
tysneuvojat ja maaseutuasiamiehet. 

Hankehakijoita ohjeistetaan ottamaan yhteyttä toi-
mintaryhmään heti hankeidean herätessä. Rahoitettavien 
hankkeiden valintakriteerit asetetaan julkisesti esille mm. 
yhdistyksen kotisivuille.  

Toimintaryhmälle tulevat hankehakemukset käsittelee 
hallitus. Toiminnanjohtaja ottaa hankehakemukset vas-
taan ja toimii hankkeiden esittelijänä hallituksen kokouk-
sissa. Hankkeiden hakupaperit ovat hallituksen luettavissa 
ennakkoon hallituksen omalla sisäisellä internet-sivulla. 
Hankepäätöskokouksia pidetään säännöllisesti ja hallitus te-
kee päätökset rahoitettavista hankkeista perustuen strate-
gian valintakriteereiden täyttymiseen. Hankepäätöksen jäl-
keen toiminnanjohtaja vastaa asiakirjojen toimittamisesta 
Hämeen ELY-keskukselle lopullista päätöstä varten, sekä 
laatii jokaisesta päätöksestä valintakriteereihin perustuvan 
lausunnon rahoittamisesta tai rahoittamatta jättämisestä. 
Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet hankkeet  saavat 
koko toteutusajan neuvontaa ja opastusta Linnaseudun 
henkilökunnalta. Talouspäällikkö vastaa maksuhakemusten 
laadintaan liittyvästä neuvonnasta.

Toiminnan seuranta toteutetaan arvioimalla rahoitet-
tujen hankkeiden vaikuttavuutta suhteessa strategian 
tavoitteisiin ja mittareihin sekä rahoituskriteereiden to-
teutumiseen. Arviointia tehdään sekä virallisin lomakkein 
että yhdistyksen omana arviointina, joka keskittyy paino-
pisteiden mittareihin ja rahoituskriteereihin. Itsearviointi 
kohdistuu paitsi rahoitettujen hankkeiden onnistumisen 
arviointiin, myös koko Leader-toiminnan vaikuttavuuteen 
ja tuloksiin erilaisten yhdistystoimijoiden, yhteistyöorga-
nisaatioiden, kuntien, hallituksen ja henkilöstön näkökul-
masta. Tarkoituksena on myös toteuttaa arviointi hankkei-
den pitkäaikaisten vaikutusten ja tulosten kartoittamiseksi.

muistiinpanoja - muistiinpanoja - muistiinpanoja - muistiinpanoja
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12. STRATEGIAN RAHOITUSSUUNNITELMA

Rahoitussuunnitelma perustuu mahdollisimman realistisiin laskelmiin suhteessa strategian toteutukseen ja kuntarahao-
suuksien suuruuteen. Nykyisellä ohjelmakaudella rahoitus on kysyntään nähden loppunut kesken. Strategia laadittiin 
realistiseksi toteuttaa tässä muodossa sekä taloudellisesti että ohjelmallisesti eikä tarvittavan rahoituksen määrää ole 
ylimitoitettu. Kaikkien toimialueen kuntien kuntarahapäätökset ovat liitteenä 6.
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LIITE 6. Kuntarahapäätökset

MAASEUTURAHASTON KAUTTA RAHOITETTAVAT TOIMENPITEET:

€ / 2014-2020 %
EU (42%) + VALTIO (38%) 2.880.000 52
KUNNAT (n. 2€/asukas/vuosi) 720.000 13
JULKINEN RAHOITUS YHTEENSÄ 3.600.000 65
YKSITYINEN RAHOITUS 1.938.461,50 35
KOKONAISRAHOITUS YHTEENSÄ 5.538.461,50 100

JULKISEN RAHOITUKSEN JAKAUTUMINEN / yhteisöllinen hankerahoitus, yritysrahoitus ja toimintaraha

€ / 2014-2020 %
YRITYSRAHOITUS 1.008.000 28
YHTEISÖLLINEN HANKERAHOITUS 1.800.000 50
TOIMINTARAHA 792.000 22
JULKINEN RAHOITUS YHTEENSÄ 3.600.000 100

JULKISEN RAHOITUKSEN JAKAUTUMINEN strategian painopistealueittain

€ / 2014-2020 %
YRITTÄJYYS 1.008.000 28
KULTTUURI JA YMPÄRISTÖ 700.000 19
ASUKASAKTIIVISUUS 1.100.000 31
TOIMINTARAHA 792.000 22
JULKINEN RAHOITUS YHTEENSÄ 3.600.000 100

KUNTARAHAOSUUKSIEN JAKAUTUMINEN 

Kunta
Asukasluku 
(30.4.2013)

Rahoitusosuus % / 
koko kausi

Hattula 9.679 16,8
Hämeenlinna 30.979 53,8
Janakkala 16.891 29,4
YHTEENSÄ 57.549 100




