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On tavallaan absurdia, että tarvittiin globaali pandemia maaseu-
dun uudelle tulemiselle. 

Päivittäisten tartuntatilastojen lisäksi ei ole voinut välttyä uu-
tisoinneilta, kuten ”etätöitä mökillä”, uusi selvitys monipaikkaisuu-
den mahdollisuuksista” tai ”Hybridi-Suomi.”

Voidaankin hyvin sanoa, että maaseutu on nyt uusi musta. 
Myös Pyhtäällä ollaan todistettu voimistuva trendi. Omakoti-

tontteja on varattu ennätystahtiin ja vapaa-ajan asunnoilla viete-
tään nyt selvästi enemmän aikaa kuin ennen. 

Erityisen ilahduttavaa on, että hybridiasukkaat eli useammalle 
paikkakunnalle arkeaan jakavat ihmiset haluavat osallistua paikka-
kunnan kehittämiseen. 

Hieno esimerkki tästä on Pyhtään Kulttuuritalo Oy, jonka synty-
minen ei olisi ollut mahdollista ilman Leader Sepran tukea. 

Momentum on nyt maaseudulla - yhteistyö, konkreettinen teke-
minen ja rohkeat uudet avaukset pitävät huolen siitä, ettei kehittä-
misinto lopu koronaan. 

Parhaimmillaan Sepran kaltaiset rahoituksen mahdollistajat 
ovat omiaan puhaltamaan liekkiä hiillokseen. 

Uskon vahvasti, että maaseudulle satsaaminen on sosiaalises-
ti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä tapa luoda tulevaisuuden 
Suomea. 

Yhteistyöterveisin,
Jouni Eho 
Kunnanjohtaja 
Pyhtään kunta

Maaseutu on 
uusi musta
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Ei vain pelkkä 
pumptrack-rata

7,2
miljoonaa

euroa

110
hanketta

Katso video

Ruokolahdella mutkittelee ja kumpuilee Suomen suurin 
asfaltoitu pumptrack-rata. Rakennusvaiheessa lapion 

varressa heilui väkeä aina paikallisista nuorista kunnanjoh-
tajaan ja alueen asukkaisiin ja yrittäjiin.

- Helpointahan kunnalle olisi hoitaa homma ostopalvelu-
na. Joku ulkopuolinen tekijä tulisi ja pistäisi pystyyn sen mitä 
tilataan ja sitten se olisi siinä. Tässä näen vahvuutena sen, 
että teimme radan porukalla, pohtii Ruokolahti Pumptrack 
-hankkeen projektikoordinaattori Jaakko Hasu.

Kunnan kunnossapitoinsinööri Antti Suvanto on tyyty-
väinen radan Ruokolahdelle tuomaan positiiviseen näky-
vyyteen ja siihen, että esimerkiksi päiväkoti ja koulu voivat 
hyödyntää sitä. Lisäksi rakennusvaiheessa kierrätettiin van-
hoja maamassoja ja muita vanhoja, mutta edelleen käyttö-
kelpoisia rakennustarpeita. Myös Suvanto näkee hankkeen 
vaikuttavimpana elementtinä yhdessä tekemisen.

- Varmasti madaltaa kynnystä nuorilla lähteä viemään 
jatkossa tämmöisiä asioita eteenpäin. Jos tulee joku idea, 
ei jäädä odottamaan sitä, että joku toinen tekee, komppaa 
Teemu Puranen Ruokolahden nuorisovaltuustosta.

RAHOITTAJA: Etelä-Karjalan Kärki-Leader

HARRASTE- 
Ku
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Kotka on puistojen 
kaupunki

Liikunnan, retkeilyn ja 
harrastustoiminnan 
edistämiseen 
Kaakkois-Suomessa 
vuosina 2014–2020!

Katso video

Suurelta osin luonnontilainen Koskipuisto tuo näyttävän 
ja omaleimaisen lisän Kotkan upeiden puistoalueiden 

seuraan. Aiemmin vain harvojen paikallisten tiedossa ol-
lut alue sai kasvojenkohotuksen hankkeessa, jossa muun 
muassa kunnostettiin polkuverkostoa esteettömäksi sekä 
rakennettiin monipuolista retkeilyn ja vapaa-ajan infraa, 
kuten laavu, uimaranta, beach volley -kenttä sekä eväste-
lypaikkoja. 

- Puiston eteläosassa on luonnonsuojelulailla rauhoitettu 
pähkinäpensaslehto ja noin puolet Koskipuiston pinta-alas-
ta on Natura-aluetta. Uudet rakenteet on tehty luonto huomi-
oiden, Kari Taimisto kehitysyhtiö Cursor Oy:stä kertoo.

Koskipuisto on itsessään upea käyntikohde ja virkistys-
alue paikallisille asukkaille. Luonnontilainen koskimaisema 
täydentää Kotkan muuta puistotarjontaa, mutta lisää myös 
viihtyvyyttä ja mahdollistaa matkailijoiden pidemmän viipy-
misen. Näin kosken kuohuista nauttivat matkailijat jättävät 
mahdollisesti käydessään jäljen myös alueen rahavirtaan. 

Vaikka Kymijoki onkin jo aikojen saatossa antanut paljon, 
on sillä siis edelleen annettavaa alueen elinvoimaisuudelle.

RAHOITTAJA: Kaakkois-Suomen ELY-keskus

JA RETKIPAIKAT

Ku
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Kartanokulttuuria 
Kymijoen 
rannalla

Alun perin Wreden suvulle kuuluneen Anjalan karta-
non historia ulottuu 1600-luvun alkupuolelle. Ny-

kyinen, uusklassismia edustava päärakennus valmistui 
1700-1800-lukujen vaihteessa. Vuonna 2017 sen omista-
jaksi tuli Regina-säätiö, joka on vuokrannut kartanon edel-
leen Ankkapurhan kulttuurisäätiölle.

Kulttuurisäätiö toteutti vuosina 2018-2020 hankkeen, 
jonka tarkoituksena oli alueen kulttuuriperintömatkailun ja 
tapahtumaelämän kehittäminen.

- Yleinen tietoisuus kartanosta lisääntyi, kun teimme pal-
jon tapahtumakokeiluja ja tiedotusta. Hanke avasi myös yh-
teistyökumppanuuksia ja silmiä uusille mahdollisuuksille, 
kertoo kulttuurisäätiön toiminnanjohtaja Jenni Liikkanen.

Kartanossa testattiin kulttuuriperintöön liittyviä matkai-
lutuotteita, kuten lisätyn todellisuuden hyödyntämistä his-
torian elävöittämisessä, kummituskävelyitä ja näyttelyitä. 
Kartano oli myös kesän 2019 Kouvolan asuntomessujen 
oheiskohde.

- Asuntomessukesänä meillä oli todella mittavat markki-
nointiponnistukset. Hankkeen ansiosta pystyimme satsaa-
maan markkinointiin ja tunnetuksi tekemiseen.

Aiemmin kartanossa oli jo toteutettu Syötävä puutarha 
-hanke, jossa vanha hyötypuutarha entisöitiin hedelmätar-
haksi ja virkistysalueeksi.

- Alusta asti näkyi, että asukkaat ja matkailijat tulivat puu-
tarhaan fiilistelemään ja viettämään aikaa. Se otettiin heti 
omaksi.Lue lisää

RAHOITTAJA: Pohjois-Kymen Kasvu 

MATKAILU
Ku

va
: S

R

81
miljoonaa

euroa
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Luumäki huokuu historiaa. On Taavetin linnoitus, presi-
dentti Svinhufvudin Kotkaniemi, vanhoja uittoreittejä, 

Salpalinjaa ja muita sotien ja itsenäistymisen aikaisia muis-
tomerkkejä. Ilman kunnan, kolmannen sektorin ja yritysten 
aktiivisuutta kohteet eivät olisi esillä siinä määrin kuin ne 
nyt ovat.

- Hankkeet ovat mahdollistaneet Kotkaniemen markki-
noinnin, tiedottamisen ja yhteisöllisyyden kehittämisen ai-
nutlaatuisella tavalla, Kotkaniemi-säätiön projektipäällikkö 
Heini Kähkönen sanoo.

Kun osa valtatie 6:sta linjattiin perusparannuksen yhtey-
dessä uudelleen, nousi Jurvalassa huoli valtaväylästä syr-
jään jäävien yritysten pärjäämisestä. Kunta käynnisti Itsenäi-
syydentie-hankkeen, joka tuotteisti hiljentyneen tieosuuden 
matkailureitiksi.

- Se oli erinomainen hanke. Tien nimi on nyt virallisestikin 
Itsenäisyydentie. Toisin kuin pelättiin, on asiakkaita riittänyt 
myös vanhan valtatien varrelle, myhäilee Luumäen ympäris-
tönsuojelusihteeri Juha Tervonen.

Kunnalla on oma roolinsa positiivisen kierteen syntymises-
sä ja ylläpidossa.

- Kunnan työntekijät ohjaavat hankkeiden toteuttajia Lea-
deriin ja muihin rahoituslähteisiin. Luumäellä on ollut paljon 
isoja, näyttäviä hankkeita. Vaikuttaa siltä, että hyvä draivi le-
viää ympäristöön. Se on näkynyt meillä niin, että Luumäeltä 
on tullut myös pienempiä hankkeita, kuvailee Leader Län-
si-Saimaan toiminnanjohtaja Terhi Ojanen.

Luumäellä tapahtuu 
oikeita asioita

Maaseutuohjelmasta on 
vuosina 2014-2020 myönnetty 
81 miljoonan euron rahoitus 
matkailun kehittämiseen 
Suomessa. 

Lue lisää

RAHOITTAJA:  Leader Länsi-Saimaa ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Ku
va
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Vahtivuoren 
mystinen tunnelma 

hurmaa

Virolahdella, Harjun oppimiskeskuksessa sijaitseva Vah-
tivuori lyö ensikertalaisen ällikällä. 15 metriä korkea 

kallioseinämä on vaikuttava tausta ulkonäyttämölle ja ta-
pahtuma-areenalle. Katsomossa on kiinteät istumapaikat 
150 hengelle, tulipaikoilla voi kokkailla retkiruokaa ja säh-
köä on saatavilla.

- Alue on parhaimmillaan pimeän aikaan. Vahtivuori elää 
-hankkeessa hommasimme värivaloja ja savukoneita, jotta 
sinne saadaan mystistä tunnelmaa, kertoo hankeasiantun-
tija Siru Ahopelto.

Vanhalla Salpalinjan estekivilouhoksella on ehditty kokea 
jo esimerkiksi talviretkeilyn kurssi, lasten ympäristötaidelei-
ri, Markus Maulavirran eräruokakurssi ja kekri.

- Tapahtumia ja tekemistä on ideoitu sesongin ulkopuo-
lelle. Olemme kokeilleet kaikkea uutta ja erilaista. Osallistu-
jia on ollut tosi isolta alueelta, joten areenan vaikutusalue 
on laaja.

Virolahdella on pitkät perinteet laadukkaiden tapahtu-
mien järjestämisessä. Arktika-päivät vetävät kävijöitä ym-
päri maailmaa ja Kaakon kamarimusiikkifestivaali on tun-
nettu huipputason esiintyjistä. 

- Vahtivuori tulee tapahtumapaikkana heti samalle tasol-
le muun tapahtumatuotantomme kanssa. Alue täydentää 
erityisesti luonto- ja elämysmatkailun sektoria, Ahopelto 
kuvailee.

RAHOITTAJA:  Leader Sepra

Ku
va
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Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus Wan-
ha Veteraani avattiin Haminassa varuskunta-alueen ku-

peeseen elokuussa 2018. Samana päivänä marssittiin Ha-
mina Tattoon avajaisparaati. 

Wanhassa Veteraanissa on paitsi rauhanturvaamisen ja 
kriisinhallinnan valtakunnallinen museo vaihtuvine näyttelyi-
neen, myös kokous- ja koulutustiloja sekä mittava Suomen 
itsenäisyystaistelut -kirjasto tutkijoille. Tilat remontoitiin ja 
muunnettiin perinnekeskukselle sopivaksi pitkälti talkoovoi-
min. Remonttia ja alkuinvestointeja on tukenut Leader Sepra 
maaseuturahastosta.

Wanhan Veteraanin näyttelyihin on muun yleisön ohella 
tutustunut useat koululuokat. Koronan myötä virtuaaliset 
museopalvelut ovat saaneet tuulta alleen.

- Digitaalisuus on avainsana ja teemme koulujen kanssa 
yhteistyötä sen kehittämisessä, kertoo perinnekeskuksen 
toiminnanjohtaja Vesa Kangasmäki.

Nuoret ovat saaneet Wanhassa Veteraanissa myös tär-
keää kokemusta asiakaspalvelutyössä.

- Olemme tarjonneet yli 15-vuotiaille kesätyötä lipunmyyn-
nissä yhdessä kaupungin kanssa. Se on ollut toimiva kuvio. 
Kassapäätteiden käyttö on nuorille paljon helpompaa kuin 
meille vanhemmille, Kangasmäki hymyilee.

Äskettäin palvelut laajentuivat rauhanturvaajien tukikoh-
dalla, jossa on majoitustiloja, sauna sekä messiravintola.

Wanha Veteraani 
on kehittyvä 
käyntikohde 

Tutustu! 

RAHOITTAJA:  Leader Sepra

Ku
va
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Kylätaloon 
kannattaa satsata

Taipalsaarelaisen Vehkataipaleen Metsästysyhdistyksen 
maja valmistui vuoden 2016 lopulla aivan kylän ytimeen. 

- Metsätysmajassa on toista sataa tapahtumaa per vuosi 
eli joka kolmas päivä, laskee yhdistyksen majaisäntä Atte 
Vitikainen.

Rakennusta käyttävät metsästäjien ohella esimerkiksi ky-
läyhdistys, martat, partiolaiset ja kyläkahvila. Myös Vehka-
taipaleen koulun oppilaat ovat hyödyntäneet talon pihapiiriä 
metsäkoulupäivinään.

- Vireä kylä tämä on aina ollut, mutta on metsästysmaja 
helpottanut kokoontumista ja virkistänyt kylää. Kun on paikka 
kokoontua, kokoonnutaan herkemmin. Kyläkahvila on tästä 
hyvä esimerkki. Sellaista ei ollut täällä aikaisemmin, Vitikai-
nen pohtii.

Kotkassa Kymen Nuorisoseura Tapio on laittanut seuran-
taloaan kuntoon useassa remontissa. On hankittu ilmaläm-
pöpumppuja ja eristetty seiniä, keittiö on remontoitu ja asen-
nettu induktiosilmukka helpottamaan kuulokojeiden käyttöä. 

- Neljässä vuodessa rakennus on käyty läpi lattiasta kat-
toon. Kun joku on aikoinaan lahjoittanut taloa varten maat 

Lue lisää 

RAHOITTAJA:  Leader Länsi-Saimaa ja Leader Sepra

KYLÄTALOT
Ku

va
: S

R
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73 % 57 % 50 %

Kyselyyn vastanneista 47 prosenttia arvioi, että hankkeiden myötä

säästöjä oli syntynyt joko kylätalon energiamenoissa tai

kunnossapidossa. 

Säästöjä arvioitiin kertyvän keskimäärin 1200 euroa vuodessa.

1200 €/v 

KaakonKantri toteutti tammikuussa 2021 kyselyn, joka

suunnattiin Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kylätaloille ja

muille kylien yhteisille kokoontumistiloille, joita on

rakennettu tai remontoitu Leader-rahoituksella. Kyselyllä

selvitettiin, millaisia vaikutuksia hankkeilla on ollut talojen

käyttöön ja ylläpitoon. Vastauksia saatiin 30 kappaletta.

73 prosentissa

vastauksista mainittiin,

että hankkeen myötä

kylätalolle on saatu

uudenlaista toimintaa.

Uudet harrasteryhmät (mainittiin 13

vastauksessa 30:sta)

Uudenlaisia tapahtumia (17/30)

Mahdollisuus käyttää rakennusta

kokous- tai juhlatilana (16/30)

Uusia tilavuokraajia (15/30)

Uudenlaista toimintaa syntyi hankkeen

seurauksena

Hankkeen seurauksena

kylätalon käyttö on

lisääntynyt 57

prosentissa tapauksista.

Puolet vastaajista

mainitsi, että taloon on

saatu uusia

tilavuokraajia hankkeen

myötä. 

Uudenlaista

toimintaa

Kylätalon käyttö on

lisääntynyt

Uusia 

tilavuokraajia

Säästöä energiassa 

 ja kunnossapidossa! 

ja se on talkoilla rakennettu, ei meidän 
sukupolvi saa olla se, joka antaa talon 
mädäntyä, yhdistyksen seurantalovas-
taava Päivi Lecklin miettii.

Lämmitykseen käytettävän sähkön 
säästö oli yksi tärkeä kannustin Tapio-
lan remontteihin.

- Ei ole kovin ekologista kääntää pat-
tereita isommalle, jos seinissä ei ole 
eristeitä, Lecklin kuvailee.

Kaakon Kantri toteutti tammikuussa 
2021 kyselyn, joka suunnattiin 
Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson 
kylätaloille ja muille kylien yhteisille 
kokoontumistiloille, joita on 
rakennettu tai remontoitu Leader-
rahoituksella. Kyselyllä selvitettiin, 
millaisia vaikutuksia hankkeilla on 
ollut talojen käyttöön ja ylläpitoon. 
Vastauksia saatiin 30 kappaletta.
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38 milj. € 
elinkeinollisuutta 

lisääviin kehittämis- 
ja investointi
hankkeisiin 

9,3 milj. € 
yritysten 

kehittämiseen ja 
investointeihin

47
milj.€

Rahoitusta 
saaneiden 
toimenpiteiden 
vaikutuksesta on 
syntynyt*  

 583 
työpaikkaa

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät ovat 
myöntäneet maaseuturahoitusta ohjelmakaudella 2014 - 2020 

205
toimenpiteelle 

yritysten 
kehittämiseen ja 
investointeihin  

362 
kehittämis-
hankkeelle

Kaakkois-Suomen 
ELY-keskus ja Leader-ryhmät 

ovat myöntäneet maaseuturahoitusta 
ohjelmakaudella 2014 - 2020
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yritykset 
olleet mukana  

7034  
kertaa

koulutuksiin 
osallistunut  

2870 
henkilöä

kehitetty

339
uutta tuotetta tai 

menetelmää

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien 
rahoittamissa hankkeissa on ohjelmakaudella 2014 - 2020*

*) Tilanne ajalta 1.1.2014 - 31.3.2021. Osa hankkeista jatkuu 
edelleen, joten lukemaan tulee vielä muutoksia.

Maaseuturahastosta tuetaan kehittämishankkeita, 
yrityksiä ja maatiloja. Rahoitusta myönnetään, jotta 
maaseudulla palvelut ja elämänlaatu paranisivat ja 
kaupunkikeskustojen ulkopuolelle syntyisi lisää 
yritystoimintaa ja työpaikkoja.

Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien 

rahoittamissa hankkeissa on  
ohjelmakaudella 2014–2020*
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1980-luvun puolivälissä luonnon kyky käsitellä Pien-Saimaassa vuosi-
kymmenten aikana tapahtuneita muutoksia tuli päätepisteeseen. Se 

oli käännekohta, jolloin vesistön tila alkoi heiketä. Talvella 2008-2009 sini-
levät ryöpsähtivät valloilleen, mikä käynnisti laaja-alaisen ja yhä jatkuvan 
yhteistyön Pien-Saimaan pelastamiseksi. 

Kunnostushankkeita on rahoitettu useista eri lähteistä, suurelta osin 
Euroopan maaseuturahastosta. On tehty tutkimuksia, suunnitelmia ja 
seurantaa, rakennettu sata kosteikkoa, hoitokalastettu, käynnistetty Kivi-
salmen pumppaamo, valistettu ja koulutettu - muun muassa. 

- Kun Kivisalmen pumppaamo lähti käyntiin, vaikutukset näkyivät heti. 
Vedenlaadun kehityssuunta on kääntynyt parempaan päin, ravinnepitoi-
suudet ovat alentuneet ja leväkukinnat vähentyneet. Vesi on myös kirkas-
tunut ihan silminnähden, iloitsee Lappeenrannan seudun ympäristötoi-
men projektikoordinaattori Raija Aura.

Kunnostustyöllä on ollut muitakin myönteisiä vaikutuksia.
- Vesistön kunnolla on hirvittävän suuri vaikutus alueen imagoon ja ve-

tovoimaan, pohtii Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesistöpäällikkö Visa 
Niittyniemi.

Samaa mieltä on Taipalsaaren kunnan maaseutusihteeri Juha Tielinen.
- Matkailu on yksi ala, joka on hyötynyt paremmasta vedenlaadusta ja 

esimerkiksi kosteikoille rakennetuista retkikohteista.Lue lisää

RAHOITTAJA:  Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader Länsi-Saimaa 

Pien-Saimaa 
puhdistuu 
yhteisellä 
tahdolla

YMPÄRISTÖN
Ku

va
: S

R
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Kalat 
kertovat 

elinympäristöstään

Alueella on kolme isoa paperi- ja sellutehdasta. Päivittäin niistä 
syntyy noin 300 000 kuutiota jätevettä, joka päätyy Saimaaseen, 

puhdistettuna toki tietenkin, tutkija Aarno Karels kertoo.
Puhdistettukin jätevesi vaikuttaa järven vedenlaatuun. Karelsin 

tutkimus seuraa millaisia vaikutuksia vedenlaadulla on eri kalalajien 
elinvoimaan. 

- Me esimerkiksi tutkimme kutevatko muikut tehtaiden vaikutuk-
sen alueella ja säilyvätkö mätimunat hengissä, Karels selittää. 

Vielä 80-luvulla tehtaiden viemäreiden vaikutusalueella ilmeni laa-
jalti suoranaista hapettomuutta ja saastunutta pohjasedimenttiä. 
Hapettomassa vedessä kalat eivät pystyneet elämään ja ne siirtyivät 
kokonaan toisaalle. Saastuneessa pohjassa myöskään mätimunat 
eivät selvinneet kuoriutumiseen asti. 2000-luvun aikana tehtaiden jä-
tevesien laatu on puhdistamisen myötä parantunut selkeästi ja kalat 
ovat palanneet entisille elinalueilleen. Kalakantoja seuraamalla saa-
daan siis tietoa myös ympäristön tilasta.

Karelsin yrityksen tärkeimpiin investointeihin kuuluu tutkimuskäyt-
töön soveltuva vakaa, hyvin rantautumisia vaurioitumatta kestävä 
vene, jota ilman työskentely ei olisi mahdollista. Tärkeän työvälineen 
hankintaa tuki maaseuturahasto.

- Jos joku on perustamassa yritystä, niin suosittelen hyödyntä-
mään tätä mahdollisuutta, Karels vinkkaa. Katso video

RAHOITTAJA:  Leader Länsi-Saimaa
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Luomu lentoon!

Kaakkois-Suomi on vahvaa luomun viljelyaluetta. Vuon-
na 2020 luomuviljellyn pellon osuus alueen peltoalasta 

oli 16,1 prosenttia, mikä oli kaksi prosenttiyksikköä koko 
Suomen keskiarvoa suurempi. Valtaosa Kaakon luomutuo-
tannosta jalostetaan kuitenkin muualla.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin ja Pro 
Luomu ry:n Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hanke 
aktivoi luomualan ja lähialojen toimijoita entistä tiiviimpään 
yhteistyöhön. Hankkeen aikana koottiin verkosto, joka laati 
alueelle kehittämissuunnitelman luomutuotannon monipuo-
listamiseksi, luomutuotteiden jalostusasteen nostamiseksi 
sekä luomu- ja lähiruoan säännöllisen käytön lisäämiseksi. 

- Työn etenemisen varmistaa hankkeessa käynnistetty 
seurantaryhmä, jossa on edustettuna kaakkoissuomalaisia 
luomutoimijoita, kertoo hankkeen projektipäällikkö Anne 
Hytönen Xamkista.

Hankkeessa vahvistettiin myös alueen luomuviljaosaamis-
ta ja tuotiin esille luomusiementuotannon mahdollisuuksia.

- Oli hienoa huomata, että kaakkoissuomalaiset luomu-
toimijat sitoutuivat työhön. He olivat innolla mukana Ky-
menlaakson ja Etelä-Karjalan kehittäjäryhmissä, ja osa 
heistä jatkaa luomun seurantaryhmässä. Työ luomun eteen 
jatkuu Kaakkois-Suomessa siis suunnitelmallisesti ja pitkä-
jänteisesti.

Tutustu hankkeen julkaisuihin
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RAHOITTAJA: Kaakkois-Suomen ELY-keskus
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Vuolenkosken 
ihme

Vuolenkosken asukasmäärä on kasvanut koko 2020-lu-
vun ajan. Vuosituhannen vaihteessa vakituisia asukkaita 

oli 380, nyt parikymmentä vuotta myöhemmin jo 500.
- Tälläkin hetkellä Vuolenkoskelle rakennetaan yhdeksää 

uutta omakotitaloa ja uusi rivitalo on ennakkomarkkinoinnis-
sa, kertoo Pauli Pethman.

Iitin Vuolenkoskella on toteutunut se, mistä monessa maa-
seutupitäjässä vain haaveillaan.

- Tänne tulee nuoria, työikäisiä paluumuuttajia. Kahdek-
sasta entisestä luokkakaveristani kuusi on palannut takaisin, 
iloitsee Johanna Salonen, joka on ollut vahvasti mukana ky-
län hankkeissa.

Käänteentekevää alueen kehitykselle oli kevyen liikenteen 
väylän rakentaminen 2000-luvun alussa pitkälti talkoovoimin. 

- Nähtiin, että turvallinen kylänraitti on tärkeä. Ihmiset olivat 
sen jälkeen valmiita uusiin projekteihin, Pethman sanoo.

Nyt parikymmentä vuotta myöhemmin takana on raken-
tamisen hurja vuosi. Vuolenkosken satamaan on kohonnut 
uusi, tilava monipalvelukeskus sekä satamapalvelurakennus. 
Näiden kahden Leader-rahotteisen hankkeen takana on ky-
län yleishyödyllinen elinkeinoyhtiö Omakylä Vuolenkoski Oy. 
Lisäksi rantaan on noussut kahvila-ravintola terasseineen 
sekä hulppeat vierasvenelaiturit.

Yksi kylän menestystekijöistä on se, että nuoret on otettu 
aidosti mukaan kehittämistyöhön.

- Nuorille pitää antaa riittävästi tilaa kehittää kylää ja uskoa 
heidän toimintaansa, Pethman kuvailee.

Lue lisää

RAHOITTAJA: Pohjois-Kymen Kasvu

Ku
va

: S
R



18

Kun uskoo 
itseensä, pääsee 

pitkälle 

Kipinärahat ovat Leader Länsi-Saimaan ja Säpinäsataset 
Leader Pohjois-Kymen kasvun nuorten omaehtoiseen 

toimintaan suunnattua rahoitusta. Rahoitus mahdollistaa 
nuorten omien ideoiden toteuttamisen ja kehittämisen. Sitä 
myönnetään yhteisöllisiin ja yleishyödyllisiin projekteihin, 
sekä yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen.

Kaakkoissuomalaiset nuoret ovat ottaneet vaikuttavin 
ottein kopin rahoitusmahdollisuuksista. Monipuolisten pro-
jektien ja laaja-alaisen yritystoiminnan tulokset ovat upeita.
Säpinäsataset johdattelivat Kouvolan seudulla toimivan 
Nanna Rauoksen rakentamaan itselleen kesätyön ja oman 
yrityksen. Hänen yrityksensä FunSport Nanna vuokraa 
SUP-lautoja.

- Hain rahaa suppailun opetukseen, se oli silloin vielä tosi 
uusi laji, Rauos kertoo.

Säpinäsatasilla Rauos sai hankittua SUP-laudat, joiden 
avulla hän järjesti ensimmäisenä kesänään kaikille haluk-
kaille kahden viikon ajan ilmaista suppailun kokeilua ja ope-
tusta lajin pariin. 

- Kun siitä projektista jäi minulle laudat, niin sen pohjalta 
tuli seuraavana kesänä idea, että voisiko tästä tehdä joten-
kin yritystoimintaa. Sitten perustin oman yrityksen ja siitä 
lähtien olen vuokrannut SUP-lautoja, Rauos muistelee tyy-
tyväisenä.

SÄPINÄÄ JA
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Tavoitteena 
ammatti

Katso video

Lappeenrantalainen rock-yhtye Aston Kalmari valmistelee 
jo kovaa vauhtia uuden julkaisun äänityksiä. Bändillä on 

ollut kiihtyvä vauhti päällä heti ensimmäisen levynsä ilmes-
tymisestä lähtien. Levyn tekemiseen yhtye haki ja sai Kipi-
närahaa. Debyyttilevyä on striimattu pian jo huimat 300 000 
kertaa ja keikkoja on vedetty ympäri Suomen.

- Se levy on ollut meille ponnahduslauta monessa asiassa, 
kitaristi Samu Pellikka pohtii.

Yrittäjämäinen ote ja tavoitteellisuus näkyy ja kuuluu Aston 
Kalmarin toiminnassa.

- Ollaan katsottu aina pari askelta eteenpäin ja tehty asioi-
ta suunnitelmallisesti. Alusta asti on ollut tavoitteena, että 
tehdään ammatiksemme tätä joskus, laulaja-kitaristi Aleksi 
Arola kertoo. 

Olipa yritys- tai projekti-idea sitten minkälainen tahansa, on 
bändillä heittää omien kokemustensa pohjalta hyvä yleispä-
tevä vinkki rahoituksen hakemiseen.

- Kannattaa olla projektisuunnitelma, oikeasti funtsia mitä 
on tekemässä ja mikä on tavoite, Pellikka vinkkaa.

KIPINÄÄ
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Olkkarista 
areenalle

Yhdistys on perustettu 2004, myö taidettiin kaikki olla sil-
loin 14-vuotiaita, muistelee Skynett ry:n perustajajäsen 

Vesa Naukkarinen.
Skynett ry järjestää verkkopelitapahtumia. Olohuoneista 

pienellä kaveriporukalla alkaneet lanit eli tietokonepelita-
pahtumat ovat aktiivisen kehittämisen johdosta kasvaneet 
aina vain isommiksi. Näin Skynett Langames -tapahtumas-
ta on muovautunut vuosi vuodelta näyttävämpi ja ammatti-
maisempi kokonaisuus.

- Monet tulevat laneihin vuodesta toiseen yhä uudelleen 
ja tämä tapahtuma on monelle se paikka, jossa nähdään 
kerran vuodessa. Tietenkin pelikentillä tapahtuvan yhtey-
denpidon lisäksi, kertoo Skynett Langamesin pääjärjestäjä 
Toni Redsven.

Lanimiljöö on kasvanut olohuoneesta koululuokkaan, 
sieltä urheiluhalliin ja nyt tapahtumaa järjestetään isolla 
areenalla Holiday Club Saimaalla. Viimeisin siirtymä ur-
heiluhallista areenalle kasvatti tapahtuman kävijämäärän 
kolminkertaiseksi. Vuonna 2020 korona siirsi tapahtuman 
kokonaan online-muotoon ja samalla järjestelyllä mennään 
vielä vuosi 2021. Tuleviin vuosiin tähytään kuitenkin kehitys, 
kasvu ja kansainvälisyys mielessä. Aiempien kokemusten 
pohjalta järjestäjät tietävät, että potentiaalia riittää.

- Tavoitteena on nousta Suomen viiden suurimman lani-
tapahtuman joukkoon, Redsven kertoo.

Videolla historian havinaa vuoden 
2018 laneista: Skynett Langames 24 

RAHOITTAJA: Etelä-Karjalan Kärki-Leader
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Puhelinystävät 
tuovat iloa arkeen

Vanhusten määrä kasvaa ja entistä iäkkäämmät asuvat omassa 
kodissa yhä pidempään. Yksinäisyys on yleinen syy, joka joudut-

taa ikääntyneiden muuttamista pois maaseudulta.
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy:n Helmi Hyvää 

elämää ikääntyneenä -hanke etsi keinoja lievittää ikäihmisten yksi-
näisyyttä ja tukea kotona asumista. Kaakkois-Suomessa vanhustyö-
tä tekevien tahojen, kuten kuntien, seurakuntien ja järjestöjen edus-
tajat verkostoituivat hankkeen aikana entistä tiiviimmin ja tekivät 
yhteistyötä esimerkiksi tiedottamisessa.

Etelä-Karjalassa perustettiin vapaaehtoisten vetämiä kyläkerhoja, 
jotka tarjosivat vanhuksille paikan kohdata toisiaan kahvikupposten 
ääressä. Puhelinystävätoiminta sai alkunsa, kun korona laittoi kaikki 
fyysiset tapaamiset katkolle ja yksinäisyys tuntui lisääntyvän entises-
tään. Hankkeen kokemusten pohjalta Eksote vakiinnutti puhelinys-
tävätoiminnan koko Etelä-Karjalan alueelle ja Kymenlaaksossa SPR 
Kaakkois-Suomen piiri käynnisti soittokaveritoiminnan.

- Puhelinystävätoimintaa kokeiltiin sekä ryhmä- että yksilöpuhe-
luina. Ryhmäkeskusteluissa aiheet vaihtelivat päivittäisistä kuulumi-
sista puutarhanhoitoon ja alueen historiaan, kertoo Helmi-hankkeen 
projektipäällikkönä toiminut Heini Maijanen.

Saadun palautteen mukaan soitot toivat iloa ikäihmisten arkeen ja 
uusia ystävyyssuhteitakin syntyi yli kuntarajojen. 

RAHOITTAJA: Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Helmi-hankkeen aikana toteutui
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Vinkkejä ja virtaa 
hanketyöhön

Ensimmäinen Kaakkois-Suomen hanketyöntekijöiden ta-
paaminen järjestettiin tammikuussa 2018 Nuorisokes-

kus Anjalassa. Ankarasta lumimyrskystä huolimatta pai-
kalle saapui toistakymmentä osallistujaa, jotka nimesivät 
tapaamisen rennosti Kaakottimeksi. Siitä lähtien hanke-
henkilöstö on kokoontunut koulutusten, ajatustenvaihdon 
ja hyväksi havaittujen käytänteiden jakamisen merkeissä. 
Edes koronapandemia ei saanut Kaakotinta hiljenemään, 
vaan se hyppäsi verkkoon jatkamaan tapaamisiaan.

Koollekutsujana toimiva KaakonKantri-tiedotushan-
ke teki Kaakottimeen osallistuneille kyselyn kesäkuussa 
2021. Valtaosa vastanneista kertoi, että he ovat oppineet 
tapaamisissa uutta, tutustuneet muihin hankeihmisiin, in-
nostuneet ja inspiroituneet. 

Hinkua Etelä-Karjalaan -hanketta vetävä Anna-Maija 
Wikström on ollut useaan otteeseen mukana tapaamisis-
sa, joissa verkostoituminen on tarjonnut tilaisuuden yhteis-
työn viriämiseen eri hankkeiden välillä.

- Esimerkiksi Marttojen Kestävästi Kaakkossa -hankkeen 
kanssa olemme lähteneet yhdessä liikkeelle energianeu-
vonnan merkeissä, hän kertoo. 

Korona-ajan mukanaan tuomat haasteetkin lähtivät rat-
keamaan paremmin porukalla.

- Webinaarien vetämiseen saaduista vinkeistä ja ohjauk-
sesta on ollut ihan suoraan hyötyä, Wikström tuumii.

RAHOITTAJA: Kaakkois-Suomen ELY-keskus
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Kouvola: Korjärven uimala, Pikkusuon moottorirata, Anttilan ravirata 

Iitti: Iitin kesäteatteri, Kausalan street workout -telineet ja beachvolley-kenttä 

Kotka: Karhuvuori-Moronvuori-reitistö, Santalahden aallonmurtaja

Hamina: Pyhällön frisbeegolfrata, Metsäkylä-Kannusjärvi-Kitulan valokuituverkko

Pyhtää: Pyhtään kulttuuritalo, Kaunissaaren saaristolaismuseon kehittäminen

Virolahti: Hevosajoneuvomuseo Kiessi, Pyterlahden torni, Keisarin huvipuisto

Miehikkälä: Salo-Miehikkälän harrastekeskus, Suomi 100 - Miehikkälä 130 -juhlavuoden tapahtumakoordinointi

Lappeenranta: Eläinsuojelukeskus Miu, Valkamarannan saunan kunnostus

Lemi: Monttupuiston frisbeegolfrata, Lemin laululava, kirkonkylän asukastila ja kuntoportaat

Luumäki: Kivijärven venereitti, Haukkasaaren sauna, Ukko-Pekka-ilma-aserata

Taipalsaari: Rasti-pyörälautta, Sarviniemen retkeilyalue, Ilkonsaaren skiitat

Savitaipale: Hakamäen museoalue, kirkonkylän urheilukenttä, Kärnäkosken myllyn ja sahan kunnostus

Imatra: Ukonniemen monikäyttöreitistö, Lietteenrannan kuntopolku

Ruokolahti: Kemppilän Myllykosken retkeilyalue, Ruokolahden ulkomuseoalueen kunnostus

Rautjärvi: Sotahistoriakohteet, Kangaskosken retkeilyrakenteiden toteutus

Parikkala: Parikkalan kesäteatteri, Särkisalmen kävelysilta, Kinnarsalmen veneenlaskupaikka

Näitäkin kohteita on tuettu 
maaseuturahastosta 
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Karttapohja: kuntakartta.org

Kaakkois-Suomi
KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS
www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi

www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysrahoitus

Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti
ETELÄ-KARJALAN KÄRKI-LEADER RY

www.karkileader.fi

OTA YHTEYTTÄ JA 
KERROMME LISÄÄ!

Pyhtää, Kotka, Hamina, 
Virolahti, Miehikkälä

LEADER SEPRA RY
www.sepra.fi

Lappeenranta, Lemi, Luumäki, 
Taipalsaari, Savitaipale 

LEADER LÄNSI-SAIMAA RY
www.leaderlansisaimaa.fi

Kouvola, Iitti
POHJOIS-KYMEN KASVU RY
www.pohjois-kymenkasvu.fi


