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TIEDOTE 21.12.2015 

Etelä-Karjalan Leader-ryhmien hallitukset ovat päättäneet esittää julkista Leader-
rahoitusta ao. hankkeille yhteensä runsaat 700 000 euroa. Julkisen tuen lisäksi 
hankkeissa on mukana hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja osin talkootyötä. 
Leader-ryhmien hallitukset ovat esittäneet myös yritystukea viidelle 
yrityshankkeelle. Hakija toteuttaa Leader-ryhmien hallitusten puoltamia hankkeita 
omalla riskillä ennen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
lopullista rahoituspäätöstä.  

Maaseutuohjelma eli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 jatkaa 
edellisten ohjelmakausien tavoin maaseudun kehittämistä. Ohjelma mahdollistaa 
maaseudun viihtyisän, luonnonläheisen asuinympäristön kehittämisen ja luo oivat 
mahdollisuudet monipuolisen yritystoiminnan syntymiseen.   
 
Ohjelmakaudella on valtakunnallisesti käytettävissä kansallista ja EU:n maaseuturahaston 
kehittämisrahaa yhteensä yli kahdeksan miljardia euroa. Hyöty kohdentuu viljelijöille, 
maaseudun yrityksille ja asukkaille sekä koko ympäristölle. Maaseuturahaston tuesta 
Leaderin osuus on 300 miljoonaa euroa. Leader-ryhmät toimivat maaseutuohjelman 
toteuttajina paikallisesti yhteistyössä alueellisten elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten kanssa. Hankehaku Kaakkois-Suomen Leader-ryhmissä on jatkuva.  

	  
	  

	  

Julkista Leader-tukea on päätetty esittää seuraaville hankkeille yhteensä 401 148 euroa. 
Julkisen tuen lisäksi hankkeissa on hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja osin 
talkootyötä. Lisäksi Leader-tukea esitetään yhdelle yrityshankkeelle. Lisätietoja hankkeista 
ja Leader-toiminnasta antaa toiminnanjohtaja Sirpa Onttinen, puh. 040 734 3053, 
sirpa.onttinen@lansi-saimaa.eu 
 
Tractor pulling -rata Lappeenrantaan   
Lappeenrannan seudulle tuodaan uusi ja vetovoimainen yleisötapahtuma elävöittämään 
aluetta ja monipuolistamaan matkailua. Rakennetaan tractor pulling -rata harrastuksen 
kehittämiseksi sekä kaikille ja kaikenikäisille suunnatun kansallisen ja kansainvälisen 
yleisötapahtuman tuomiseksi Lappeenrantaan. Vuodesta 2015 eteenpäin tavoitteena on 
järjestää Lappeenrannan raviradalla vuosittain yhdestä kahteen tractor pulling -
tapahtumaa ja tuoda lajia tunnetuksi Kaakkois-Suomessa.  
 
Hakija: Karjala-Pulling ry 
Rahoitus: Investointihankkeen Leader-tuki 6 250 €, talkootyö 7 740 €  Yhteensä 13 990 €. 
Toteutusaika: 16.5 - 22.8.2015 
Yhteyshenkilö: Tomi Mikonsaari, tomi.mikonsaari@hotmail.com 

Leader Länsi-Saimaa ry, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari 
 

Toiminta-alue: Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari 
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Vehkataipaleen metsästysmaja  
Vehkataipaleen metsästysyhdistyksen vanha taukotupa on käynyt ahtaaksi eikä täytä 
alueen 600 asukkaan ja kyläyhteisöjen tarpeita. Metsästysyhdistys rakentaa 
metsästysmajan koko kyläyhteisön tarpeita palvelevaksi kokoontumistilaksi. 
 
Hakija: Vehkataipaleen metsästysyhdistys ry  
Rahoitus: Investointihankkeen Leader-tuki 72 738 €, talkootyö 62 100 €, oma raha10 638 €. 
Yhteensä 145 476 €. 
Toteutusaika: 1.6.2015 - 31.12.2016 
Yhteyshenkilö : Rauno Iivonen, rauno.iivonen@gmail.com 
 
PUSA - Puhdas Pien-Saimaa 
Vahvistetaan läntisellä Pien-Saimaalla jo aloitettuja vesiensuojelutoimenpiteitä sekä 
lisätään alueen elinvoimaa. Vastuun ja sitoutumisen vahvistaminen alueelle. Edistetään 15 
uuden kosteikon rakentumista tai rakentamisen käynnistymistä ja metsätalouden 
vesiensuojelukohteiden toteuttamista. Toimenpiteitä: Vuosina 2012-2015 valmistuneiden 
ja rakennettujen kosteikkojen hoitosuunnitelmien laadinta, rahoituksen haussa 
opastaminen sekä maanomistajien ja urakoitsijoiden koulutus. Yhteisöllisyyden ja 
yhteistyön edistäminen ja ylläpitäminen eri tahojen välillä. 
 
Hakija: Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry 
Rahoitus: Kehittämishankkeen Leader-tuki 111 200 €, talkootyö 3 000 €, oma raha 24 800 
€. Yhteensä 139 000 €. 
Toteutusaika: 15.6.2015 - 31.12.2017 
Yhteyshenkilö: Marjut Sassi, marjut.sassi@gmail.com 
 
LIIKU   
LIIKU nostaa Savitaipaleen pienten kuntien joukossa yhdeksi Suomen johtavista liikunta-, 
hyvinvointi- ja matkailukunnista. LIIKU rakentaa toimijoiden ja palvelujen verkoston 
digitaalisesti. Se tuo elinvoiman, ihmisten hyvinvoinnin ja yhteistyön uusiutumisen 
merkityksen monipuolisesti ja ekologisin periaattein esille. Verkoston toimintaa 
vahvistetaan modernilla monikanavaisella markkinoinnilla, verkostotoimijat koulutetaan 
yhteistyön, tuotteiden sekä palveluiden kehittämisessä ja markkinoinnissa. Yhteistyötä 
tehdään alueellisesti.  
 
Hakija: Savitaipaleen kunta  
Rahoitus: Kehittämishankkeen Leader tuki 139 280 €, oma raha 34 820 €. Yhteensä 174 
100 €. Investointihankkeen Leader-tuki 5 000 €, talkootyö 2 500 €  oma raha 2 500 €.  
Yhteensä 10 000 €. 
Toteutusaika: 15.10.2015 - 31.12.2016 
Yhteyshenkilö: Eija Pajula, eija.pajula@savitaipale.fi 
 
Kartta vie luontoon    
Kartta vie luontoon -projekti ulottuu koulujen lähimaastoon koko Etelä-Karjalan alueella. 
Laadittavia suunnistuskarttavaihtoehtoja ovat piha- ja lähikartat sekä tavanomainen kartta, 
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johon liitetään mobiilisovellus MOBO-radan muodossa. SK Vuoksi ry toteuttaa hankkeen 
yhdessä paikallisten suunnistusseurojen kanssa, jolloin hankkeen jälkeenkin on olemassa 
vastuutaho ylläpitoa ajatellen. Hankkeesta kaksi kolmasosaa kohdistuu Leader Länsi-
Saimaa ry:n alueelle ja kolmannes Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n alueelle. 
Hakija: SK Vuoksi ry  
Rahoitus: Kehittämishankkeen Leader-tuki 96 000 € (josta Leader Länsi-Saimaa ry:n osuus 
on 64 000 euroa), talkootyö 6 000 €, oma raha 18 000 €. Yhteensä 120000 €. 
Toteutusaika: 6.10.2015 - 31.12.2018 
Yhteyshenkilö: Antti Kanerva, puh 0503395611, anttipute@gmail.com 
 

 
Julkista Leader-tukea on päätetty esittää seuraaville hankkeille yhteensä 313 835 euroa. 
Julkisen tuen lisäksi hankkeissa on hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja osin 
talkootyötä. Lisäksi Leader-tukea esitetään neljälle yrityshankkeelle. Lisätietoja hankkeista 
ja Leader-toiminnasta antaa toiminnanjohtaja Riitta Bagge, puh. 050 5969 489, 
riitta.bagge@pp.inet.fi 
 
MYLLYKOSKI  
Uunituore kyläyhdistys Torsantaka-Jukajärvi kylät ry rakentaa Ihalanjärven ja Suuren 
Jukajärven välisen putouksen varteen kodan, laavun, huussin ja liiterin sekä kunnostaa 
vanhaa uittopatoa. Putous on Suomen viidenneksi korkein, 17-metrinen. Puistomaisesta 
kohteesta tulee viehättävä pistäytymispaikka, joka tarjoaa mahdollisuuden viihtymiseen niin 
pienporukoille kun bussiseurueellekin. 
 
Hakija: Torsantaka-Jukajärvi Kylät ry 
Rahoitus: Investointihankkeen Leader-tuki 21 470 €, talkootyö 16 100 €, oma raha 5 370 €.               
Yhteensä 42 940 €. 
Toteutusaika: 1.9.2015 - 30.6.2019 
Yhteyshenkilö: Raija Kuusisto, raijakuusisto@hotmail.com 
 
LÄPILYÖNTI! 
”Läpilyönti!” luo perinteiselle pesisseuralle, Imatran Pallo-Veikoille, mahdollisuuden 
kasvattaa toimintaansa. Toiminnan kasvu näkyy päätoimisen henkilön palkkaamisena, 
uusina pesisryhminä ja toiminnan levittäytymisenä koko Leader-alueellemme. 
Hankekauden aikana IPV toteuttaa myös isoja tapahtumia, jotka tuovat alueen matkailulle 
asiakkaita ja elinkeinoelämälle tulovirtaa. Punaiset paholaiset saavat hankkeesta lisäkipinää 
uuden pesisstadionin hyödyntämiseen! 
 
Hakija: Imatran Pallo-Veikot ry 

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry, Parikkalantie 45, 59100 Parikkala 
 

Toiminta-alue: Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala 
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Rahoitus:	   Kehittämishankkeen	   Leader-‐tuki	   59	   200	   €,	   talkootyö	   11	   100	   €,	   oma	   raha	   3	   700	   €.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Yhteensä	  74	  000	  €. 
Toteutusaika: 1.1.2016 - 31.12.2017 
Yhteyshenkilö: Anu Urpalainen, puh. 040 5280 876, urpalainenanu@gmail.com 
 
TAVOITTEET TAIVAISSA 
Skynett ry on järjestänyt toistakymmentä verkkopelitapahtumaa Parikkalassa. Tapahtuma 
on kasvanut pikku hiljaa, seuraavana tavoitteena on ottaa peliareenaksi koko Parikkala-halli. 
Osallistujamäärää kasvatetaan 200 pelaajaan ja tuhansiin seuraajiin paikan päällä ja 
varsinkin verkon välityksellä. Laajentuva toiminta kaipaa lisää koneita, kalusteita ja 
tarvikkeita.  
Hakija: Skynett ry  
Rahoitus: Investointihankkeen Leader-tuki 8 503 €, talkootyö 6 377 €, oma raha 2 126 €.                     
Yhteensä 17 006 €. 
Toteutusaika: 13.10.2015 - 30.6.2016 
Yhteyshenkilö: Antti Tykkyläinen, antti.tykkylainen@luukku.com 
 
KARTTA VIE LUONTOON 
”Kartta vie luontoon” ulottuu koulujen lähimaastoon koko Etelä-Karjalan alueella. Laadittavia 
suunnistuskarttavaihtoehtoja ovat piha- ja lähikartat sekä tavanomainen kartta, johon 
liitetään mobiilisovellus MOBO-radan muodossa. SK Vuoksi ry toteuttaa hankkeen yhdessä 
paikallisten suunnistusseurojen kanssa, jolloin hankkeen jälkeenkin on olemassa 
vastuutaho ylläpitoa ajatellen. Hankkeesta kolmannes kohdistuu Kärki-Leaderin ja kaksi 
kolmannesta Länsi-Saimaan alueelle. 
 
Hakija: SK Vuoksi ry 
Rahoitus: Kehittämishankkeen Leader-tuki 96 000 € (josta Etelä-Karjalan Kärki-LEADER 
ry:n osuus on 32 000 euroa), talkootyö 6 000 €, oma raha 18 000 €. Yhteensä 120 000 €. 
Toteutusaika: 6.10.2015 - 31.12.2018 
Yhteyshenkilö: Antti Kanerva, puh. 050 3395 611, anttipute@gmail.com 
 
ENGLANTIA YRITTÄJILLE 
”Englantia yrittäjille” on Ruokolahden yrittäjät ry:n kolmas koulutushanke viiden vuoden 
sisään. Innokkaat opiskelijat tarttuvat tällä kertaa englannin kieleen 120 tunnin ajaksi 
kahdessa tasoryhmässä. Uurastuksen kruunaa Irlantiin tehtävä opintomatka, jolloin 
tutustutaan kielen lisäksi sikäläiseen kulttuuriin ja yrittämiseen. 
Hakija: Ruokolahden Yrittäjät ry 
Rahoitus: Koulutushankkeen Leader-tuki 36 750 €, oma raha 20 750 €. Yhteensä 57 500 €. 
Toteutusaika: 1.9.2015 - 31.12.2016 
Yhteyshenkilö: Matti Jaatinen, puh. 0500 154 151, mj.jaatinen@co.inet.fi 
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RAUTJÄRVELLÄ TAPAHTUU – MARKKINOINTIA YHTEISÖN VOIMIN 
Rautjärven kunnan hanke pitää sisällään yritysten ja yhteisöjen yhteistyön syventämistä, 
tehokasta markkinointia monin eri menetelmin, alueen tunnettavuuden lisäämistä ja 
ihmisten saamista mukaan toimintaan. Taustalla on aiemman Leader-kauden kokemukset 
Asemanseudun kehittämishankkeista. Nyt kuvio vain laajenee koko kunnan alueelle. 
 
Hakjia: Rautjärven kunta 
Rahoitus: Kehittämishankkeen Leader-tuki 43 235 €, ylimääräinen kuntaosuus 5 404 €,                             
talkootyö 954 €, oma raha 1 451 €. Yhteensä 54 044 €. 
Toteutusaika: 1.7.2015 - 30.6.2016 
Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Natunen, puh. 040 5818 040, juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi 
	  

LIETTEENRANTA / KUNTOPOLKU – LIRA 
Lietteenranta / kuntopolku – LIRA on yhteishanke, jonka hakijoina ovat Niskan Vuoksi ry ja 
Raution kyläyhdistys ry. Immalanjärven länsilaidalla oleva Lietteen uimaranta	  kunnostetaan, 
rantaan rakennetaan lintutorni, ja kylien välille rakennetaan esteetön kuuden kilometrin 
pituinen ulkoilureitti. Jatkossa on tarkoitus tehdä kunnossapidosta sopimus hakijoiden ja 
Imatran kaupungin kesken. 
Hakija: Niskan Vuoksi ry  
Rahoitus: Investointihankkeen Leader-tuki 41 689 €, talkootyö 29 445 €, oma raha 12 244 
€. Yhteensä 83 378 €. 
Toteutusaika: 1.9.2015 - 30.6.2018 
Yhteyshenkilö: Seppo Vainikka, puh. 050 5410 118, seppo.vainikka@pp3.inet.fi 
 
TERVE ELÄMÄ 
Hankkeella edistetään Imatran seutukunnan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä tuottamalla 
hyvinvointineuvontapalveluita, kouluttamalla uusia osaajia ja synnyttämällä palveluita. 
Hanke yhdistää eri toimijoita ja vapauttaa näin muodoin resursseja, sekä lisää palveluiden 
laatua. Hankkeessa viestitään terveydestä ja hyvinvoinnista, toteutetaan tapahtumia, joilla 
edistetään ihmisten omatoimisuutta ja työyhteisöiden ja oppilaitosten hyvinvointia. 
 
Hakija: Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry 
Rahoitus: Kehittämishankkeen Leader-tuki 71 168 €, oma raha 17 792 €. Yhteensä 88 960 
€. 
Toteutusaika: 1.1.2016 - 31.12.2018 
Yhteyshenkilö: Mikko Ikävalko, puh. 0400 478 134, mikko.ikavalko@eklu.fi 
 
 


