Kehittämishankkeet kunnittain

LAPPEENRANTA
Huom. Kustannusarviot alkuperäisiä. Osa toteutunut pienempänä

Nuijamaan pitäjänmuseon
kunnostus,
Nuijamaa Seura ry
Korkea-Ahon huoltorakennukset,
Lappeenrannan kaupunki
Valkamanrannan saunan
peruskorjaus,
Valkamanrannan saunaseura ry
Coach4you,
Etelä-Saimaan 4H-yhdistys ry
Laukkaa Landelle,
Etelä-Karjalan Ravinaiset ry

Eläköön Linnoitus,
Eläköön linnoitus ry

Savusaunan lauteilla, Saimaan
äärellä,
Saimaan Saunaseura ry

Kustannusarvio,
Leader-rahoitus

Nuijamaan pitäjän museo kunnostetaan yhteisten kokoontumistilojen
turvaamiseksi sekä piha-alue siistitään ja kunnostetaan toimivammaksi.

19 059 €,
josta Leader-rahoitus 9 529 €

Huonokuntoiset huoltorakennukset korvataan uudisrakennuksilla ja
urheilukentän lähialueet raivataan ja kunnostetaan.
Joutsenon Korvenkylässä sijaitsevan Valkamanrannan yleisen saunan
peruskorjaus.

59 000 €,
josta Leader-rahoitus 29 500 €
41 916 €,
josta Leader-rahoitus 20 958 €

Tavoitteena on valmentaa kantasuomalais- ja maahanmuuttajanuoria
työhön ja suomalaiseen työkulttuuriin, yhteiseen tekemiseen sekä
suvaitsevaisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen.
Etelä-Karjalan Ravinaiset ry:n hanke tekee tunnetuksi maaseudun ja
hevostalouden mahdollisuuksia sekä Lappeenrannan raviradan erilaisia
käyttömahdollisuuksia esimerkiksi tapahtumapaikkana. Lasten ja nuorten
toiminnan kehittäminen.
Lappeenrannan linnoitus on matkailu- ja kulttuurikohde, jonka näkyvyyttä
ja vetovoimaisuutta Elävä Linnoitus ry lisää uusilla tapahtumilla sekä
linnoituksen omalla visuaalisella ilmeellä. Myös linnoituksen ja maaseudun
yrittäjien ja yhteisöjen keskinäistä yhteistyötä vahvistetaan.
Saimaan Saunaseuran Joutsenon Hinkanrannassa sijaitseva savusaunan
saunavuorot ovat kaikille avoimia ja saunaa vuokrataan myös yksityiseen
käyttöön. Saunan ja piha-alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä parannetaan
kunnostamalla rantaan menevät rappuset, lisäämällä penkki- ja

30 873,
josta Leader-rahoitus 24 698 €
57 500 €,
josta Leader-rahoitus 46 000 €.
Investointiosa: 9 000€,
Leader-rahoitus 4 500 €.
77 764 €,
josta Leader-rahoitus 62 211
€.
12 595 €,
josta Leader-rahoitus 6 297,5 €

pöytäkalustoja, kunnostamalla aita ja parkkipaikka sekä lisäämällä
ulkovalaistusta. Grillikatokseen lisätään savunpoistoimuri ja saunalle
hankitaan defibrillaattori.

LEMI
Lemin laululava,
Lemin musiikkiyhdistys ry

Rakennetaan vanhan mallin mukaan laululava, jota käytetään esiintymis- ja
konsertointipaikkana.

100 400 €,
josta Leader-rahoitus 50 200 €.

VSE majakattoremontti,
Vainikkalan seudun Erästäjät ry

Lemin Vainikkalassa sijaitsevan metsästysmajan käyttömahdollisuuksia
lisätään korjaamalla majan katto ja lisäeristämällä majaa. Näin lisätään
asukkaiden yhteisessä käytössä olevan majan ympärivuotista käyttöä.

30 200 €,
josta Leader-rahoitus 15 100 €.

Lemin Jalkosalmen tanssilavan
kunnostus,
Lemin Eskot ry

Parannetaan Jalkosalmen tanssilavan kuntoa ja lisätään sen
käyttömahdollisuuksia monipuolisena juhla- ja harrastuspaikkana.
Investoinnissa asennetaan lavalle ikkunat ja ovet, rakennetaan grillikatos ja
lipunmyyntikojut, uusitaan lattia ja räystäät sekä kunnostetaan piha-alue
aitoineen.

82 609 €,
josta Leader-rahoitus 41 304 €.

Kotkaniemi säätiö suunnittelee ja koordinoi Kotkaniemen alueen
kehittämistä laajassa yhteistyössä, johon myös paikalliset toimijat
osallistuvat. Hankkeenjälkeiset tavoitteet ovat vahvasti elinkeinolliset.
Merkittäviin kulttuuri- ja historiakohteisiin perustuvan Itsenäisyydentie reitin näkyvyyttä kehitetään mm. opastein, infopisteellä ja nettisivustolla.
Tavoitellaan vierailijamäärän kasvua, mikä säilyttää paikallisia palveluita.

111 000 €,
josta Leader-rahoitus 88 000
€.
Kehittäminen 60 000 €, josta
Leader-rahoitus 48 000 €,
Investointi 33 000 €, josta
Leader-rahoitus 16 500 €.
84 325 €,
josta Leader-rahoitus 42 162 €

LUUMÄKI
Kotkaniemi lentoon,
Kotkaniemi-säätiö
Itsenäisyydentie,
Luumäen kunta

Ukko-Pekka Ilma-aserata,
Luumäen Ampujat ry

rakentaa elektronisen ilma-aseradan ja muuntaa ruutiase-radan
elektronisille taululaitteille. Hanke parantaa ammunnan talviharjoittelu- ja
kilpailuolosuhteita, lisää metsästys- ja ampujaseurojen yhteistyötä ja
yhteisöllisyyttä.

Lähiliikuntapaikka, Luumäen
kirkonseudun kyläyhdistys

kunnostaa huonokuntoisen urheilukentän kyläläisten lähiliikuntapaikaksi.
Kentälle rakennetaan huoltorakennus (sis. pukuhuone, kompostoiva vessa
ja urheiluvälinevarasto). Hanke lisää harrastusmahdollisuuksia,
yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä.
rakentaa kuntoreitin varteen lämpöeristetyn kodan, joka toimii
metsästäjien, kyläläisten ja ulkoilijoiden taukopaikkana, lisää yhteisöllisyyttä
sekä mahdollistaa metsästysmatkailun.
Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen ja Luumäen kunnan yhteisessä
hankkeessa kartoitetaan Salpalinjan taustalla olevia linnoitteita ja tuodaan
ne esiin opastein ja infotauluin sekä järjestetään Pajarin poikien
muistojuhla.
Kotkaniemen oheistarjontaa monipuolistetaan, kehitetään puutarhasta
monipuolinen vierailu- ja tapahtumapaikka, luodaan mahdollisuuksia
paikallisyrityksille tuottaa uusia palveluita. Rakennetaan
ryhmämatkailupaketteja muiden matkailuyrittäjien kanssa.
Vilkkaan melontareitin varrelle Ala-Kivijärvelle rakennetaan sauna, jota
voivat käyttää melojat, retkeilijät ja virkistyskalastajat. Saaressa on myös
laavu, puuvarasto ja kuivakäymälä.

35 101 €, josta Leader-rahoitus
17 550,50 €.

Liiku,
Savitaipaleen kunta

Rakennetaan Savitaipaleelle toimijoiden ja palvelujen verkosto, joka nostaa
Savitaipaleen yhdeksi Suomen johtavista liikunta-, hyvinvointi- ja
matkailukunnista (pienten kuntien joukossa).

Hyrkkälän Maja,
Hyrkkälän Erämiehet ry

Hyrkkälän ent. koulun viereen Savitaipaleelle rakennetaan erillinen
jatkuvasti peruslämmitettävä pieni rakennus, johon sijoitetaan nykyaikaiset
sosiaalitilat, pieni kokoustila sekä vaadittavat tekniset tilat laitteineen. Uusi
rakennus tukee ja kehittää vanhan kansakoulun käyttöä.

174 100,
josta Leader-rahoitus 139 280
€ ja investointiosa 10 000 €,
jossa Leader-rahoitus 5000 €.
122 645 €,
josta Leader-rahoitus 61 200 €

Kota 2018, Suoanttilan
Metsästysyhdistys
Pajarin Pojat Itsenäisyydentiellä,
Luumäen kunta

Kotkaniemi kohillaan,
Kotkaniemi-säätiö

Ellolan osakaskunta,
Haukkasaaren sauna

30 501 €,
josta Leader-rahoitus 15 250 €.
42 000 €,
josta Leader-rahoitus 33 600 €.

160 000 €,
josta Leader-rahoitus 128 000
€
12 500 €, josta Leader-rahoitus
6 250 €.

SAVITAIPALE

Toimivuutta ja tasa-arvoa
Hakamäelle,
Savitaipaleen kotiseutuyhdistys ry
Myllyn ja sahan uusi elämä,
Partakosken kyläyhdistys

Virtaa kylään, Pohjanpään Erä ry

Aurinkovene,
Savitaipaleen aurinkosähkö ry

uusii Hakamäen juhlakentän penkit turvallisiksi ja käyttäjäystävällisiksi.
Rakennetaan varastotila teatterirekvisiitalle ja inva-wc.
Kärnäkosken kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden myllyn ja sahan katot
kunnostetaan museoviraston ohjeistuksen mukaan ja tilat sähköistetään.
Rakennuksia käytetään alueella järjestettävien konserttien ja
teatteriesitysten aikana sekä kyläläisten kokoontumispaikkana.
Saharakennuksessa voidaan järjestää taide- ja valokuvanäyttelyitä.
Savitaipaleen Karhulan kylässä sijaitsevan metsästysmajan yhteyteen
rakennetaan varastorakennus ja kuivakäymälä ja maja sähköistetään.
Investoinnit mahdollistavat tilojen runsaamman käytön sekä parantavat
hygieniaa, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Lähikylien asukkaat voivat
hyödyntää tiloja perhejuhlissa, saunailloissa ja kokouksissa.
Hanke lisää uusiutuvan aurinkoenergian käyttöä vesiliikenteessä
toteuttamalla opastus- ja tiedotusmateriaalia ja kannustamalla ihmisiä
uuden tekniikan hyödyntämiseen. Hanke aloittaa Solar Regattaaurinkovenekilpailut. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten ja
kansainvälisten oppilaitosten kanssa.

39 540 €,
josta Leader-rahoitus 19 770
€.
37110 €,
josta Leader-rahoitus 18 555 €

31 148 €,
josta Leader-rahoitus 15 574 €

113 540 €,
josta Leader-rahoitus 90 832 €.

TAIPALSAARI
Vehkataipaleen Metsästysmaja,
Rakennetaan kylätalo kylän yhteiseksi kokoontumispaikaksi.
Vehkataipaleen Metsästysyhdistys
ry
Ilkonsaari-hanke 2015,
Rakennetaan kaksi tsasounaa eli skiittaa (pientä kappelia) Ilkonsaarelle,
Saimaan Skiitat ry
jossa on jo kolme valmista skiittaa. Tehdään opastaulut ja esittelyvihkonen.
Tavoitteena, että saaresta muodostuu erilainen käyntikohde, joka tuo
tutuksi itäistä kulttuuriperintöä, Saimaalle.
Sarviniemi retkikohteeksi,
Taipalsaaren Sarviniemi on yksi valmisteilla olevan Saimaa Geoparkin
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö
käyntikohteista. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö suunnittelee
Sarviniemeen retkeilyyn tarvittavia rakenteita, opasteita sekä palveluita

145 476,
josta Leader-rahoitus 72 738 €
140 000,
josta Leader-rahoitus 70 000 €.

88 442 € ,
josta Leader-rahoitus 70 753
€.

Vehkataipaleen
kylätalon/metsästysmajan
hiilijalanjäljen pienentäminen,
Vehkataipaleen metsästysyhdistys
ry

Taipalsaaren kunta,
Taipalsaaren kohtaamispaikka

Esteetön sauna,
Etelä-Karjalan partiolaiset ry,

yhteistyössä asukkaiden, retkeilijöiden ja yrittäjien kanssa. Aluetta tehdään
tunnetuksi geologisia kohteita esittelevällä valokuvanäyttelyllä.
Vehkataipaleen kylätalon/metsästysmajan hiilijalanjälkeä pienennetään
rakentamalla huoltorakennus, johon kuuluvat jätteiden lajittelupiste,
kompostoiva käymälä sekä uusiutuvan energian varasto. Uusiutuvan
energian käyttöä lisätään hankkimalla kylätalolle kamiina, joka nopeuttaa
talon lämmitystä ja mahdollistaa sen käytön myös poikkeusoloissa.
Kompostoiva käymälä ja jätteiden lajittelu vähentävät jätteen
kuljetustarvetta ja poistavat biojätteen kuljetustarpeen kokonaan. Lisäksi
vesikäyttöisen käymälän käyttö vähenee ja likakaivon tyhjennystarve
pienenee. Kompostoiva käymälä lisää paitsi kylätalon, myös sen piha-alueen
monipuolista käyttöä erityisesti ulkoilutapahtumien ja metsäkoulupäivien
yhteydessä.
Saimaanharjulle perustettavassa matalan kynnyksen kohtaamispaikkaan
kootaan yhteen asukkaiden tarpeet sekä kolmannen sektorin ja julkiset
palvelut. Asukkaat saavat neuvoa, palveluita ja vertaistukea ja yhdistykset
tilat kokoontumisille ja tapahtumille. Tavoitteena on asukkaiden
hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen.
Partiolaisten leirialueelle Kyläniemeen rakennetaan esteetön sauna, joka
mahdollistaa myös matkailu- ja viikonloppukäytön partion ulkopuolisille
varaajille. Partiotoiminnassa saunaa käytetään pienten ryhmien ja erityistä
tukea tarvitsevien peseytymistilana.

20552,90 €,
josta Leader-rahoitus
10 276,45 €

64 800 €,
josta Leader-rahoitus 51 840 €

54 945 €,
josta Leader-rahoitus 27 472,5
€.

USEAMMAN KUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT
PUSA – Puhdas Pien-Saimaa,
Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry
Taipalsaari ja Lappeenranta

Tehdään aktivointi- ja neuvontatyötä, opastetaan rahoituksen haussa ja
koulutetaan urakoitsijoita ja maanomistajia tekemään
vesistönsuojelutoimenpiteitä. Jatketaan kosteikkorakentamisen ja
metsätalouden vesiensuojelukohteiden rakentamista sekä edistetään
yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä.

139 000 €,
josta Leader-tukea 111 200 €.

Liikkeellä,
Leader Länsi-Saimaa ry,
koko toiminta-alue
Kunniajuoksu,
Pesäysit ry,
koko toiminta-alue
Tapahtumatuottajavalmennus,
Lemin 4H-yhdistys ry,
Lemi, Savitaipale ja Luumäki

Yritys- ja kehittämishanketukien tiedottamiseen, aktivointiin ja neuvontaan.
Pääkohderyhmänä ovat yrittäjät ja yritystoimintaa suunnittelevat.

Kustannusarvio ja rahoitus
180 000 €

Lasten, nuorten ja aikuisten pesäpalloilu- ja liikuntamahdollisuuksia ja eri
osapuolten yhteistyötä lisätään.

67 932 €,
josta Leader-rahoitusta 54 346
euroa.
83 790 €,
josta Leader-rahoitus 67 032
€.

Terve Länsi Saimaa,
Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu
ry,
koko toiminta-alue
VIVA -viestintää ja vaikuttavuutta,
Leader Länsi-Saimaa ry,
koko toiminta-alue
Tehotonnit -teemahanke,
Leader Länsi-Saimaa ry

Etelä-Karjalan Liikunta- ja Urheilu ry edistää asukkaiden hyvinvointia ja
terveyttä tuottamalla hyvinvointipalveluita ja kouluttamalla uusia osaajia.
Samalla rakennetaan paikallisten toimijoiden kanssa yhteistä hyvinvoinnin
palveluverkostoa. Liikuntaneuvonta on keskeisessä roolissa.
kehitetään ja tehostetaan Leader-viestintää, käynnistetään Nuoriso-Leader toiminta sekä tehdään laatutyötä ja väliarviointi.

88 000 €,
josta Leader-rahoitus 70 400
€.

15 yhdistyksen alle 10 000 euron yleishyödylliset investoinnit.

110 505,9,
josta Leader-rahoitus
62 752,95 €

Lemin 4H-yhdistys kannustaa nuoria ideoimaan ja järjestämään itselleen
mieluisia tapahtumia. Samalla nuoret oppivat ottamaan vastuuta.
Hankkeella pyritään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä.

Kustannusarvio ja -rahoitus
180 000 €

ALUEIDEN VÄLISET HANKKEET (useamman Leader-ryhmän alueella toimivat hankkeet)
Alueidenvälinen
puhallinmusiikkihanke,
Kymen Puhallinmusiikkiyhdistys
ry

vie eteenpäin puhallinmusiikin pitkää perinnettä kisälli-oppilas -tyylin
leirimallilla. Tavoitteena on onnistunut leirikokemus lapsille ja
kapellimestarikurssi aikuiselle. Lisäksi järjestetään laaja Suomi 100 vuotta konserttien sarja. Leiri halutaan saada jatkossa osaksi Junior Tattoo tapahtumaa.

Alueidenvälinen Amaze Me Leader Saimaan alueen viisi Leader -yhdistystä toteuttavat yhteistyössä
-koordinointihanke,
maaseutuverkoston ja paikallisten toimijoiden kanssa kansainvälisen Amaze

Leader Länsi-Saimaan
rahoitusosuus 3810 €.

Leader Länsi-Saimaan
rahoitusosuus 11 442,20 €.

Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu Xamk

Amaze Me Leader – change
makers,
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu XAMK

Kartta vie luontoon,
SK-vuoksi,
Etelä-Karjala

ENI CBC mahdollisuudet esiselvitys,
Karelia AMK
Saimaa-visa,
Saimaan ympäristö- ja
tiedekasvatuksen tuki ry,
Etelä-Karjala
Pohjois-Karjalan Martat ry,
ILMASTOkoti Karjalan kylillä
Etelä- ja Pohjois-Karjala

Me Leader (AML) seikkailuseminaarin nuorille. Tavoitteena on kasvattaa
nuorten tietoisuutta Leader-toiminnasta, sitouttaa nuorisoa maaseudun
paikalliseen kehittämiseen ja edistää eurooppalaista yhteistyötä.
Seikkailuseminaarin yhteisenä teemana on yrittäjyyskasvatus.
Hanke edistää nuorten maaseutuyrittäjyyttä ja yrittäjähenkisyyttä
elämyspedagogisin keinoin ja edistää kulttuurien vuorovaikutusta ja
kansainvälistä yhteistyötä. Nuoret tutustuvat Leader-toimintatapaan ja
paikalliseen kehittämiseen. Hankkeeseen sisältyy viikon mittainen
seikkailuseminaari Skotlannissa 2018. Suomesta mukana viisi Saimaan
ympäristön Leader-ryhmää.
Koulujen luontoliikuntamahdollisuuksia kehitetään tuottamalla
peruskouluille, Jaakkiman opistolle, Joutsenon vastaanottokeskukselle sekä
Päivärannan ja Asinsaaren leirikeskuksille seuraavia karttoja: pihakartta,
lähi-/sprinttikartta, tavallinen suunnistuskartta ja siihen liittyvä MOBO-rata.
Nimetään kouluille vastuusuunnistusseurat, jotka ylläpitävät karttaaineistoja.
Selvitetään itärajan Leader-ryhmien Venäjä-yhteistyön tavoitteet,
mahdollisuudet ja yhteistyökumppanit. Ryhmät saavat tietoa yhteistyöstä,
ajankohtaisista kehittämistarpeista sekä niiden soveltuvuudesta ENI CBCohjelmaan.
Visa lisää eteläkarjalaisten nelosluokkalaisten luontotietoutta sekä
kiinnostusta kalastukseen, Saimaaseen sekä kalaravintoon. Yhteistyössä
koulujen, kalastajien ja osakaskuntien kanssa.

Hankkeessa koulutetaan maaseudun vapaaehtoisia viemään ilmastokestäviä
toimintatapoja koulujen kautta kotien arkeen. Koulutuksen jälkeen
vapaaehtoistoimijat soveltavat uusia taitoja asuinalueensa kouluissa sekä
Venäjän Karjalassa ja Leningradin Oblastin alueella sijaitsevissa pilottikylissä
ja kouluissa. Osatoteuttajana Etelä-Karjalan Martat ry.

Leader Länsi-Saimaan
rahoitusosuus 13 710 €.

Leader Länsi-Saimaan
rahoitusosuus 64 000 €.

LLS:n rahoitusosuus 7000 €

Leader Länsi-Saimaan
rahoitusosuus 25 852,92 €.

Leader Länsi-Saimaan osuus
kustannusarviosta on 18 909,8 €,
josta Leader-rahoitus 15 127,84
€.

Lemin 4H-yhdistys ry,
Nuorten yrityshubi-hanke,
Etelä-Karjala

Hankkeessa mukana oleviin kuntiin perustetaan nuorten yrityshubit sekä
alle 13-vuotiaille suunnattu pikkuhubi, jossa nuoret yrittäjät ja
yrittäjyydestä kiinnostuneet nuoret verkostoituvat, kehittävät omaa
yritystoimintaansa ja osaamistaan sekä oppivat tekemään yhteistyötä.
Hanke toteutetaan Etelä-Karjalassa kahden 4H-yhdistyksen yhteistyönä
(Lemi ja Parikkala) Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden ja
Savitaipaleen alueella.

Kustannusarvio 82 650 €, josta
Leader-rahoitus 66 120 €
(Leader Länsi-Saimaan
rahoitusosuus 42 320 €).

Digitie,
Etelä-Karjalan kylät ry,
Etelä-Karjala

Kylä- ja asukasyhdistyksiä rohkaistaan käyttämään digitaalisia kanavia,
somea ja verkkokokouksia sekä koulutetaan ääni- ja videotallenteiden
tekoon, joiden avulla toi tuoda maaseudun elämää ja mahdollisuuksia
persoonallisesti esiin.

Kustannusarvio 107 700 €,
josta Leader-rahoitus 86 160 €
(Leader Länsi-Saimaan osuus
rahoituksesta 51 696 euroa).

