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LounaPlussa ry - ihmisten kokoisille ideoille jo 20 vuotta 

LounaPlussa ry:n perustamiskokous pidettiin 24.11.1999 Tammelassa ja yhdistyksen tarkoitukseksi 
päätettiin maaseudun kehittämisohjelmien toteuttaminen Forssassa, Tammelassa, Jokioisilla, Humppilassa 
ja Ypäjällä. Yhdistyksen perustamista oli valmisteltu Lounakylät-projektissa, jonka mahdollistivat uudet 
rahoitusmahdollisuudet Suomen liityttyä EU:iin vuonna 1995. 

Yhdistyksen kaksi ensimmäistä toimintavuotta olivat uuden toimintamuodon kehittämistä ilman toimintaan 
tarkoitettua rahoitusta. Valmistelutyötä tehtiin talkoilla asiaan vihkiytyneiden henkilöiden toimesta silloisen 
TE-keskuksen henkilöstön taustatuella.  

Yhdistyksen hallitus järjestäytyi toimintaryhmäksi hallinnon ohjeiden mukaisesti eli hallitukseen tuli kuulua 
julkisen tahon ja yhdistysten edustajia sekä alueen asukkaita. Tämä toimintamalli on jatkunut jo 20 vuotta. 
Yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Jouko Lindroos, jolle sittemmin on kertynyt 
puheenjohtajavuosia jo toistakymmentä eri jaksoissa. Hallitustyöskentelyssä on ollut tänä aikana mukana 
yli 90 eri henkilöä seutukunnalta. 

Ensimmäinen rahoituskausi alkoi käytännössä vuonna 2001 ja silloin saatiin käyttöön Maa-ja 
metsätalousministeriön kautta kansallista ALMA-rahoitusta 14,8 miljoonaa markkaa. Vuosiksi 2007-2013 
LounaPlussa ry:n käyttöön saatiin kansallisen rahan lisäksi EU:n maaseuturahaston rahoitusta ja 
toimintaryhmät kattoivat maantieteellisesti lähes koko Suomen. Noiden vuosien aikana myönnetty julkinen 
rahoitus seutukunnalle oli 2,9 miljoonaa euroa.  

Vuosien 2014-2020 rahoitusohjelmaa ”Luonnollisesti Lounais-Hämeessä” toteutetaan edelleen 20 vuotta 
sitten hyväksyttyjen Leader-periaatteiden, kuten ruohonjuuritason toimijoiden ja alueen tarpeista lähtien. 
Rahoitusmuodot ovat tarkoitettu sloganimme mukaisesti ”ihmisten kokoisille ideoille”.  Nykyisen 
rahoituskauden julkinen rahoitus vuonna 2015 tehdyssä päätöksessä oli 3,4 miljoonaa euroa ja MMM on 
tänään päättänyt myöntää lisärahoitusta LounaPlussa ry:lle käytettäväksi 200 000 euroa vuonna 2020. 
Vastaavasti tarvittavan kuntarahoituksen määrä on 50 000 €, jolloin vuosien 2014-2020 julkisen 
kokonaisrahoituksen määrä nousee 3,65 miljoonaan euroon. Ohjelman yksityisen rahoituksen tavoite on 35 
% eli 1,96 milj. euroa. Yksityinen rahoitus kertyy hakijoiden omasta rahoituksesta ja talkootyöstä. 

Kuluneen kahdenkymmenen vuoden aikana rahoitusta on saanut yli 270 eri hanketta Forssan seudulla ja 
niille myönnetyn julkisen rahoituksen kokonaismäärä nykyarvossaan on noin 9 miljoonaa euroa. 

LounaPlussa ry on tällä vuosikymmenellä lisäksi kehittänyt alueen yhdistysten kanssa yhteistyössä 
työllistämistoimintaa ja tämän vuoden keväällä on avattu uusi toimintakeskus TriPlaamo Euroopan 
sosiaalirahaston tuella. Kaikkiaan näihin työllisyyshankkeisiin on saatu ulkopuolista rahoitusta yli miljoona 
euroa yhdeksän vuoden aikana ja niissä on työllistetty satoja henkilöitä yhdistyksiin ja yrityksiin. 

Viime vuosina LounaPlussa ry on toiminut tiiviissä yhteistyössä mm. Jokioisten kunnan ja 
Luonnonvarakeskuksen sekä alueen yhdistysten kanssa Lasten Maatalousnäyttely Mansikin järjestelyissä.  

LounaPlussa ry juhli 20 toimintavuottaan Tammelassa perjantaina 29.11.2019 ja juhlapuheen 
kutsuvierastilaisuudessa pitää Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja Petri Rinne. 
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