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Vapaasti julkaistavissa

Uusi maaseudun viestintäkanava Hämeessä avattu
Hämeenraitti on uusi maaseudun viestintäkanava, joka kertoo maaseutuohjelman tapahtumista
ja toiminnasta sekä rahoitusmahdollisuuksista ja rahoituksen tuloksista Kanta‐ ja Päijät‐Hämeessä.
Hämeenraitin verkkosivuilta löytyy muun muassa hankerekisteri, tapahtumakalenteri sekä yritys‐ ja
hanketarinoita.
Hämeenraitti avasi maaliskuussa verkkosivunsa osoitteessa www.hämeenraitti.fi. Sivuille on kerätty
kattavasti tietoa maaseudun yritysten ja yhteisöjen rahoituksesta sekä tapahtumista ja toiminnasta.
Samalla kerrotaan Manner‐Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Hämeen ELY‐keskuksen ja viiden
Leader‐ryhmän toimialueella Kanta‐ ja Päijät‐Hämeessä. Leader‐ryhmistä mukana ovat Linnaseutu ry,
Päijänne‐Leader ry, Etpähä ry, LounaPlussa ry sekä EMO ry.
─ Hämeenrai on ikään kuin kokoava tekijä, joka jakaa etoa ELY‐keskuksen ja Leader‐ryhmien
rahoituksesta maaseudulla sekä tiedottaa hankkeiden etenemisestä, tapahtumista ja tuloksista. Mukaan
mahtuu paljon erilaista toimintaa, Hämeenraitin tiedottaja Ulla Harju selventää.
Verkkosivuilla julkaistaan uutisia ja tapahtumia, jotka liittyvät maaseudun kehittämiseen Hämeessä.
Kalenterissa julkaistaan Hämeen Leader‐ryhmien sekä Hämeen ELY‐keskuksen omia tapahtumia sekä
tapahtumia, joissa toimijat ovat mukana. Lisäksi kalenterissa on rahoitettujen hankkeiden infotilaisuuksia
tai koulutuksia. Tapahtuman voi verkkosivujen kautta ilmoittaa kätevästi myös itse.
Verkkosivuilla on myös hankerekisteri. Rekisteriin kootaan alueella toimivat, maaseutuohjelmasta
rahoitetut yleishyödylliset hankkeet sekä yrityshankkeet. Hankkeita syötetään sivuille aina niiden saatua
viranomaispäätöksen.
─ Rekisteristä voi käydä katsomassa vinkkiä siitä millaiset toimet voivat saada rahaa ja mitä omalla
paikkakunnalla on meneillään. Pikkuhiljaa saamme rekisteriin enemmän tietoa, kun päätöksiäkin saadaan
tehtyä, Harju toteaa.
Yritysrahoitusta tarjolla maaseudulle
Yksi Hämeenraitin tehtävistä on saattaa yritykset ja yhteisöt tietoisiksi rahoituksesta. Ulla Harju muistuttaa,
että Hämeessä maaseutuyrityksiksi luetaan kaikki alueen yritykset lukuun ottamatta Hämeenlinnan ja
Riihimäen ydinkeskustassa sekä vanhan Lahden kaupungin alueella sijaitsevia yrityksiä.
─ Erityisesti uusia yrityksiä ja innovaatioita halutaan rahoituksen piiriin. Toivottavasti saamme maaseudulla
toimivat yritykset innostumaan ja hakemaan rahoitusta toiminnan kehittämiseen. Meiltä kannattaa myös
aina kysyä ja tarkistaa kuuluuko yritys toimialueelle ja onko toimiala muutoin rahoituskelpoinen. Usein
yllätys on positiivinen, kun rahaa voikin hakea.
Hämeenraitti esittäytyy laajalti myös sosiaalisessa mediassa. Käytössä on muun muassa Facebook, Twitter
ja Instagram.

Joulukuussa 2015 alkaneen Maaseuturahoitus Hämeessä ‐hankkeen eli Hämeenraitin rahoittaa Hämeen
ELY‐keskus ja hallinnoijana toimii Linnaseutu ry. Käytännössä hanke on Hämeen ELY‐keskuksen ja viiden
hämäläisen Leader‐ryhmän yhteishanke. Leader‐ryhmistä mukana ovat Linnaseutu ry, Päijänne‐Leader ry,
Etpähä ry, LounaPlussa ry sekä EMO ry.
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