
  JÄSENTIEDOTE 1/2016 

 
 
Keväinen tervehdys Leader –toimistolta! 

 
Kylät avaavat ovensa lauantaina 11.6.2016  
 
Etelä-Karjala on jälleen mukana valtakunnallisessa Avoimet kylät -tapahtumassa. Avoimet kylät -päivän 
ideana on järjestää tapahtumia niin pienissä kuin isoissakin kylissä. Kylät voivat järjestää sellaisen 
tapahtuman kuin haluavat: kylätorista teatteriesitykseen tai vaikka patikointiretken laavulle. Ohjelman ei 
tarvitse olla suurimuotoista vaan mukavaa yhdessä olemista ja tutustumista kylien elämään. Mikäli 
ilmoittautumispäivä lipsahti ohitse ja kylältänne löytyy innokkaita osallistujia, niin vielä ehtii mukaan!  
Ilmoittautumiset: minna.piutula@taipalsaari.fi  
 
Leader -viikolla syyskuussa juhlitaan 20 vuotiasta Leader-toimintaa 
 
Leader on vahvasti paikallista ruohonjuuritason toimintaa lisättynä kansainvälisillä mausteilla. Suomalaisen 
Leaderin merkkipäivää juhlitaan ympäri maata elo-syyskuun vaihteessa viikolla 35. Viikko huipentuu 
valtakunnalliseen juhlaseminaariin lauantaina 2.9. Merkitkää viikko kalenteriinne. Lisätietoa seuraa. 
 
Ensimmäiset rahoituspäätökset maaliskuussa 
 
Hankekauden ensimmäiset rahoituspäätökset saatiin paperisena Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta 
maaliskuussa. Jatkossa päätökset pyritään tekemään sähköisenä Hyrrä -järjestelmän kautta. Maksatus 
käynnistyy myöhemmin. 
 
Uusia kasvoja Leader –toimistolla 
 
Maaliskuusta elokuulle yhdistyksen Help deskinä työskentelee datanomi Janne Mikola.  KaakonKantri –
hankkeessa sisällöntuottaja, FM Terhi Ojanen tekee maaseutuohjelman toteutuksesta juttuja tiedottaja, 
FM Saija Rädyn rinnalla.  Leaderin tai ELY:n rahoittamista hankkeista voi laittaa juttuvinkkejä Terhille tai 
Saijalle.   
 
Yhteistyöterveisin, 
 
Sirpa, Tiina, Janne, Saija ja Terhi 
 

KUTSU yhdistyksen vuosikokoukseen 
 
Vuosikokous torstaina 28.4.2016 kello 17.30 Luumäen kunnantalolla Käräjäsalissa os. Linnalantie 33, 
54500 TAAVETTI. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu kello 18.30 kunnantalon kahviossa. 
Kahvion Leader-infopisteessä tarjolla tietoa hankkeista ja rahoitustuista.  

Kello 19.00 valtuustosalissa esitellään Luumäen Itsenäisyydentie -matkailureitin suunnitelmia. 
Itsenäisyydentien varrella on lukuisia eri aikakausien historiallisia kohteita 1700 -luvun 
vartiolinnakkeesta Suomen itsenäisyyteen ja itsenäistymiseen liittyviin merkittäviin kohteisiin kuten 
presidentti P. E. Svinhufvudin kotitalo Kotkaniemi, lottien rajatoimisto ja Salpalinja. Juha Tervonen 
kertoo, miten niitä tuodaan näkyville ja tehdään tunnetuksi. Tilaisuus on avoin kaikille. 
 
TERVETULOA! 
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Yhdistyksen uudet nettisivut: www.leaderlansisaimaa.fi. Meidät löytää myös Facebookista! 
 

 
 
 

Leader Länsi-Saimaa ry 

Kellomäentie 1 
54920 Taipalsaari 
toimisto@lansi-saimaa.eu 

www.leaderlansisaimaa.fi 
 

 

Toiminnanjohtaja 

Sirpa Onttinen 

puh. 040 734 3053 
sirpa.onttinen@lansi-saimaa.eu 

  
 

 

KaakonKantri 

Saija Räty 

puh. 050 466 4480 
saija.raty@saunalahti.fi 
www.kaakonkantri.fi 

 
  

 

JÄSENMAKSU 2016 
 
Jäsenmaksu: 10 € / henkilöjäsen ja 20 € / yhteisöt, yritykset.  
Viestikenttään: Yhteystiedot, myös sähköpostiosoite. 
 
Jäsenedut: Vuodessa 1-3 jäsentiedotetta, jossa kerromme yhdistyksen tapahtumista, puolletuista 
hankkeista ja muista ajankohtaisista asioista. Saat jäsenalennusta retkistä ja osallistumismaksuista. 
Olet mukana vaikuttamassa oman alueesi kehittämiseen Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, 
Savitaipaleen ja Taipalsaaren alueella.  
 
Jäseneksi voivat liittyä kaikki maaseudun kehittämisestä kiinnostuneet maksamalla jäsenmaksun LLS 
ry:n OP:n tilille FI78 5415 0020 0133 53. 
 
Ilmoitathan muuttuneet yhteystiedot sekä mikäli et halua olla yhdistyksen jäsen. 
 

http://www.leaderlansisaimaa.fi/

