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kuva Henri Niiranen 

 

Erikoinen kevät ja erilainen syksy 2020 
 
Viime kuukausien aikana olemme kaikki saaneet oppia ja opetella paljon uutta. Leader-toimintaan 

poikkeustila on vaikuttanut siten, että suunniteltuja tapahtumia ja koulutuksia on joko siirretty 

syksyyn tai toteutettu etäyhteyksin. Esimerkiksi vuosikokouksemme pidetään maanantaina 24.8. 

Lappeenrannassa (ks. ilmoitus myöhemmin tiedotteesta). Siihen on mahdollista osallistua joko 

paikan päällä tai etänä! 

 

Etäyhteyksien käytöstä saimme hyviä kokemuksia mm. Tehotonnit II- ja Työllistä Tiitus, palkkaa 

Pihla -teemahankkeiden koulutuksista. Etäyhteyksiä on hyödynnetty onnistuneesti myös 

yhdistyksen hallituksen kokouksissa ja hankeneuvonnassa.  

 

Rajoitustoimet saattavat jatkua myös syksyllä 2020. Tulemme pitämään jokaisessa kunnassa 

vähintään yhden tiedotustilaisuuden. Tällä hetkellä on vielä epävarmaa, voimmeko järjestää ne 

paikan päällä vai toteutammeko ne etäyhteyksin.  Tarvittaessa saat meihin aina yhteyttä myös 

puhelimitse ja voimme tavata myös kasvotusten, mikäli viranomaisten määräykset niin sallivat. 

 

Kauden 2014-2020 viimeiset rahat sidotaan tänä vuonna! 

 

Nykyisen kauden Leader-rahaa on vielä jäljellä, joten ota pikaisesti yhteyttä Leader-toimistoon, 

mikäli yritykselläsi ja yhdistykselläsi on rahoitustarpeita! Jäljellä olevat rahat sidotaan hyviin 

hankkeisiin syksyn aikana.  

 

Leader-rahaa voi saada:  

• Alle 10 henkilöä työllistävät yritykset: Suunnitteletko toiminnan uudistamista tai 

laajentamista, uusia koneita tai laitteita vai isompien tilojen rakentamista? Investoinneissa 

tuki on 20 % kustannuksista.   
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• Alle kolme vuotta toiminut tai toimintaansa uudelleen suuntaava yritys voi saada 

perustamistukea, jolla hankitaan asiantuntijapalveluita esim. tuotekehittelyyn ja 

markkinointiin liittyen. Tuki on 100 % kustannuksista.    

• Vähintään kolme yritystä voi yhdessä hakea yritysryhmähanketta, joka sisältää yritysten 

yhteisen kehittämisosion sekä yrityskohtaisia toimenpiteitä. Tuki 75 %.  

• Yhdistykset voivat hakea tukea toimintansa kehittämiseen ja laajentamiseen sekä esim. 

yhteisten tilojen kunnostamiseen ja rakentamiseen. Toiminnan tulee olla kaikille avointa. 

Kehittämishankkeissa tuki on 80 % kustannuksista ja rakentamishankkeissa 50 % 

kustannuksista. 

 

Siirtymäkausi ja uusi ohjelmakausi 

Leader-toiminta jatkuu myös vuosina 2021-2022, mutta vielä emme tiedä, miten paljon rahaa 

yrityksille ja hankkeille voimme silloin myöntää. Todennäköisesti rahaa on vähemmän kuin tällä 

hetkellä, joten nyt kannattaa toimia!  

 

Uusi ohjelmakausi alkaa todennäköisesti vuonna 2023. Maa- ja metsätalousministeriö valitsee 

uudella kaudella rahoitusta saavat Leader-ryhmät myöhemmin. Parhaillaan laadimme 

kehittämisohjelmaa uudelle kaudelle. Myös sinä voit vaikuttaa siihen, millaisiin hankkeisiin rahaa 

tulee myöntää tulevalla kaudella! Osallistu syksyllä järjestettäviin tilaisuuksiin, joissa keräämme 

asukkaiden tarpeita!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenmaksu  

Tervetuloa   

Leader Länsi-Saimaan vuosikokoukseen  
maanantaina 24.8.2020 klo 18 Saimaarium, Satamatie 8, Lappeenranta 

 

Koronapandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten takia siirsimme kokouksen pidettäväksi 

maanantaina 24.8.2020 klo 18. Kokouspaikkana on vastikään avattu Luonto- ja tiedekeskus 

Saimaarium Lappeenrannassa (Satamatie 8). Kokoukseen voi osallistua myös etänä!  

 

- Kokouksen aluksi esitys luonto- ja tiedekeskuksen toiminnasta sekä Saimaan ympäristö- ja 

tiedekasvatuksen tuki ry:n toteuttamasta Saimaa-visa -hankkeesta, jota rahoitetaan Leader-

rahalla 

- Käsitellään sääntömääräiset asiat 

 

Jos haluat osallistua kokoukseen etänä, ilmoittaudu kokoukseen to 20.8.2020 mennessä: 

toimisto@leaderlansisaimaa.fi tai 045 135 2804 (Tiina). Mahdolliset valtakirjat tarkistetaan ennen 

kokousta. Mikäli osallistut etänä, tulee valtakirja toimittaa toimiston sähköpostiin kokouspäivänä 

24.8. klo 15 mennessä.  Yhden jäsenen edustamien jäsenten määrä saa olla enintään kymmenesosa 

kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.  

 

mailto:toimisto@leaderlansisaimaa.fi
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Jos Leader-rahoitus alueen yrityksille ja yhdistyksille on mielestäsi tärkeää, liity jäseneksi! 

Jäsenien määrällä perustelemme sitä, että 

Leader-rahoitus on tärkeää alueellamme 

myös tulevaisuudessa.  

Jos et ole vielä jäsen, voit liittyä 

jäseneksi täällä tai lähettämällä 

sähköpostia toimisto@leaderlansisaimaa.fi 

. Ilmoita viestissä, liitytkö henkilö- vai 

yhteisöjäseneksi sekä kerro posti- ja 

sähköpostiosoitteesi.  

Kuva: Henri Niiranen  

Nykyiset jäsenet, maksa jäsenmaksusi tämän tiedotteen lopussa löytyvää jäsenmaksulomaketta 

käyttäen. Henkilöjäsenen jäsenmaksu on 10 € ja yhteisöjäsenen 20 €. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Yrittäjyysvaihtoa Viroon ja Latviaan  
 

Yrittäjät ja palveluita tarjoavat yhdistykset: Tervetuloa 

verkostoitumaan ja kansainvälistymään suomalaisten, 

virolaisten ja latvialaisten kumppanien kanssa! Seic-

hankkeessa tehdään opintomatkoja, toteutetaan työpajoja 

sekä etsitään yrittäjille yhteistyökumppaneita. Mukana 

yrittäjiä ja yhdistyksiä Virosta, Latviasta sekä Suomessa Etelä-Karjalasta, Kymenlaaksosta ja Keski-

Suomesta. 

 

Tarjoamme mukaan toimintaan lähteville yrittäjille ja yhdistysedustajille 

• mahdollisuuden verkostoitua, saada uusia ideoita oman toiminnan kehittämiseen ja kehittää 

yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa 

• www.seic.ee -sivuille luotavan oman yrityksen/yhdistyksen toiminnan esittelyn  

• tilaisuuden osallistua Viroon, Latviaan ja Suomeen kohdentuville opintomatkoille, joissa 

työpajojen ja seminaarien sekä ’pikatreffien’ kautta voi löytää vaihtokumppanin, jonka luo 

matkustaa 2-3 päivän ajaksi tutustumaan toimintaan tai solmimaan esim. alihankinta- ja 

yhteistyökuvioita 

Edellytämme toimintaan mukaan lähteviltä 

• auttavaa englannin kielen taitoa (kaikki tilaisuudet pidetään englanniksi) 

• valmiutta osallistua ainakin 1-2 työpajaan/opintomatkaan Suomessa, Virossa tai Latviassa 

• oman toiminnan esittelyä www.seic.ee -sivuilla. Esittelyn laatimisessa autetaan tarvittaessa.  

https://www.leaderlansisaimaa.fi/liity-jaseneksi
mailto:toimisto@leaderlansisaimaa.fi
http://www.seic.ee/
http://www.seic.ee/
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• valmiutta vastaanottaa joko oman vaihtopaikkansa yrittäjä/yhdistysedustaja tai joku muu 

kiinnostunut vastavierailulle 

Ensimmäinen opintomatka järjestetään Viroon, mikäli koronatilanne sen sallii, 15.-17.10.2020.  

Verkostotoimintaan osallistuminen on maksutonta. Opintomatkoista ja työpajoista osallistujat 

maksavat osallistumismaksun, joka sisältää matkat, majoituksen, ohjelman sekä ruuat. Matkan 

kestosta ja kohteesta riippuen osallistumismaksut ovat n. 200-350 €.  

Jos olet kiinnostunut kansainvälisestä yhteistyöstä tai haluat löytää vaihtokumppanin, ota yhteyttä 

Terhiin (045 668 9007, terhi@leaderlansisaimaa.fi). Saat neuvot, miten voit tehdä esittelyn omasta 

toiminnastasi seic.ee -sivuille. Etsimme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa sinulle sopivia 

vaihtokumppaneita.  

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Leader-rahoitetut hankkeet joulukuu 2019-heinäkuu 2020   

 

Yritystuet  

• Vaskitsa, Pajan tuotantokapasiteetin kasvatus. Kustannusarvio 13 400 €, josta Leader-
rahoitus 2 680 €. 

• Wanha Havon koulu, Infran parantaminen, Majoitusyrityksen sisä- ja ulkotilojen 
kunnostaminen ja vesihuollon varmistaminen. Kustannusarvio 50 261,88 €, josta Leader-
rahoitus 10 052,38 €. 

• Jarlatec Tmi, Metalliala, auton alumiinivanteiden kunnostus. Kustannusarvio 10 316,80 € 
josta Leader-rahoitus 2063,36 € 

Yritysryhmähanke 

• Kannuskoski kutsuu kylään, Luumäen kunta 
Kannuskosken majoitusyrityksistä, ohjelmapalveluista, retkikohteista ja kylän historiasta, 
nykypäivän elämästä ja tarinoista kootaan palvelusivusto, josta matkailijat, kesäasukkaat ja 
paikalliset löytävät paikalliset palvelut helposti. Tavoitteena on brändätä Kannuskoskesta 
kylämatkailukohde, johon on helppo tulla, jossa on kiinnostavaa sisältöä ja jonka palvelut 
löytyvät helposti. Hankkeessa mukana seitsemän yritystä. Kustannusarvio 18 700 €, josta 
Leader-rahoitus 14 025 €. 

Kehittämishankkeet  

• Taipalsaaren kunta, Taipalsaaren kohtaamispaikka 
Saimaanharjulle perustettavaan 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. Kustannusarvio 
64 800 €, josta Leader-rahoitus 51 840 € 

mailto:terhi@leaderlansisaimaa.fi


  
                                                                                                                    JÄSEN- JA HANKETIEDOTE 1/2020 
 

5 
 

• Etelä-Karjalan partiolaiset ry, Esteetön sauna 
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. 
Kustannusarvio 54 945 €, josta Leader-rahoitus 27 472,5 €.  

• Vainikkalan seudun Erästäjät ry, VSE majakattoremontti 
Lemin Vainikkalassa sijaitsevan metsästysmajan käyttömahdollisuuksia lisätään korjaamalla 
majan katto ja lisäeristämällä majaa. Näin lisätään asukkaiden yhteisessä käytössä olevan 
majan ympärivuotista käyttöä. Kustannusarvio 30 200 €, josta Leader-rahoitus 15 100 €. 

Alueiden väliset hankkeet 

• Pohjois-Karjalan Martat ry, ILMASTOkoti Karjalan kylillä 
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. Toteutetaan Pohjois- ja Etelä-
Karjalassa, osatoteuttajana Etelä-Karjalan Martat ry. Leader Länsi-Saimaan osuus 
kustannusarviosta on 18 909,8 €, josta Leader-rahoitus 15 127,84 €.  

• Etelä-Karjalan kylät ry, Digitie 
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. Hanke toteutetaan 
koko Etelä-Karjalassa. Kustannusarvio 107 700 €, josta Leader-rahoitus 86 160 € (Leader 
Länsi-Saimaan osuus rahoituksesta 51 696 euroa).   

• Lemin 4H-yhdistys ry, Nuorten yrityshubi-hanke 
Lemille, Luumäelle, Savitaipaleelle, Parikkalaan, Rautjärvelle ja Ruokolahdelle 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. Kustannusarvio 82 650 €, josta Leader-
rahoitus 66 120 € (Leader Länsi-Saimaan osuus rahoituksesta 42 320 €).  

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Nuorille Kipinärahaa omiin hankkeisiin ja yrityskokeiluihin 

 

13-28-vuotiaat nuoret voivat hakea Kipinärahaa itse toteuttamiinsa projekteihin ja 

yrityskokeiluihin. Nuorten ryhmä voi hakea Kipinärahaa yhteisölliseen ja yleishyödylliseen 

projektiin, joka hyödyttää isompaa joukkoa nuoria. Nuori yrittäjä (myös 4H-yritys tai NY) voi hakea 

tukea yrityksensä perustamiseen tai kehittämiseen. Kipinärahaa voivat hakea kaikki toiminta-

alueellamme, myös Lappeenrannan kaupunkialueella asuvat, nuoret. Vuoden 2020 viimeinen haku 

päättyy 30.9. Vuoden 2021 hakuajat: 31.1., 30.4 ja 30.9. 

 



  
                                                                                                                    JÄSEN- JA HANKETIEDOTE 1/2020 
 

6 
 

Leader-toimintatavan mukaisesti Kipinärahat myöntää alle 28-vuotiaista nuorista koostuva 

nuorisoryhmä. Jos Kipinärahat kiinnostavat, ota yhteyttä Tiinaan tai laita hakemus 

www.leaderlansisaimaa.fi/kipinarahat/  

 

Nuorten Kipinärahoja on myönnetty seuraaville nuorten yrityksille ja projekteille:  
Luumäen LVI Oy, Luumäki  792 € markkinointikustannuksiin 
Sanna Kumma, Lappeenranta 423 € mikromoottorin hankintaan 
A-HA jätskikioski, Luumäki  540 € mainos- ym. kuluihin 
Vegenature, Savitaipale  540 € kosmetiikan turvallisuusarviointeihin 
BeautyKiaH., Taipalsaari  540 € tarvikkeiden hankintaan 
Iitiän pyörähuolto, Lemi  360 € pyöränkorjaustelineen hankintaan 
Saimaan Homekoirakeskus Oy, Lpr 720 € homenäytteiden hankintaan 
Aston Kalmari, Lappeenranta 675 € albumin äänitykseen 
Veljekset Huttunen Oy, Luumäki 900 € työvaatteiden hankintaan ja brodeeraukseen 
Henri Penttilä Design, Lappeenranta 401 € kynäruiskun ja tarvikkeiden hankintaan 
4H-kesäkahvila, Luumäki  360 € työvaatteiden ja ulkokalusteiden hankintaan 
Tmi Ronja Ahola, Taipalsaari 810 € turvavarusteiden hankintaan 
Luumäen 4H-apuohjaajat, Luumäki 570 € hygieniapassikoulutuksen järjestämiseen 
 
Lisäksi tukea on myönnetty kolmelle yritykselle ja yhdelle kehittämishankkeelle, jotka eivät ole 

vielä toteuttaneet projektiaan. Kipinärahoihin käytettävä tuki ei ole Leader -rahaa vaan alueen 

kuntien rahaa.  

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Seuraa ajankohtaisia asioita netissä ja somessa 

Nettisivuillamme (www.leaderlansisaimaa.fi) kerromme järjestämistämme tilaisuuksista sekä 

ajankohtaiset asiat rahoituksestamme. Helpoimmin seuraat asioitamme tykkäämällä Leader Länsi-

Saimaata Facebookissa. Olemme nyt myös Instagramissa! 

 

Tärkeä tiedotuskanava alueellamme on KaakonKantri (www.kaakonkantri.fi), joka on Kaakkois-

Suomen Leader-ryhmien ja Ely-keskuksen yhteinen tiedotuskanava (Facebook, Instagram, Twitter). 

 
Yhteystiedot 
 
Leader Länsi-Saimaa ry    
Raatimiehenkatu 18, 53100 Lappeenranta www.leaderlansisaimaa.fi  
toimisto@leaderlansisaimaa.fi   
 
Toiminnanjohtaja    Hankesihteeri  
Terhi Ojanen    Tiina Sirppiniemi 
puh. 045 668 9007   puh. 045 135 2804 
terhi.ojanen@leaderlansisaimaa.fi   tiina.sirppiniemi@leaderlansisaimaa.fi 
 

http://www.leaderlansisaimaa.fi/kipinarahat/
http://www.leaderlansisaimaa.fi/
http://www.leaderlansisaimaa.fi/
http://kaakonkantri/
mailto:tiina.sirppiniemi@leaderlansisaimaa.fi
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KaakonKantri, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yhteinen tiedotushanke 
Tiedottaja Saija Räty   Sisällöntuottaja Henri Niiranen 
puh. 050 466 4480   puh. 050 477 7330 
saija@kaakonkantri.fi   henri@kaakonkantri.fi 
 
Hallituksen puheenjohtaja  Hannu Heinonen, puh. 045 633 8420, 

hannu.heinonen@leaderlansisaimaa.fi  
 
 
 
 

Leader Länsi-Saimaa ry     Y-tunnus 1439369-3     

Raatimiehenkatu 18    IBAN FI78 5415 0020 0133 53   

53100 Lappeenranta   BIC OKOYFIHH    

Saajan tilinumero IBAN       BIC       

    FI78 5415 0020 0133 53   OKOYFIHH     

Saaja   Leader Länsi-Saimaa ry   JÄSENMAKSU 2020    

            Henkilöjäsenet 10 €    

Maksajan nimi      Yritykset, yhdistykset ja yhteisöt 20 € 

ja osoite              

         Sähköpostiosoite:    

               

               

Allekirjoitus                 

Tililtä nro                   

            Eräpäivä   Euro   

 

mailto:saija@kaakonkantri.fi

