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           Kuva Saija Räty 

 

Uusi rahoituskausi alkaa vuoden 2023 alusta 
 

Leader-toiminta jatkuu normaalisti ja viimeiset nykyisen kauden rahat sidotaan Leader-

hallituksessa kevään ja kesän 2022 aikana. Tällä hetkellä sitomatta on vielä noin 250 000 euroa 

pienyritysten investointeihin tai kehittämiseen ja yhdistysten yleishyödyllisiin hankkeisiin. Jos 

mielessäsi muhii pienempi tai suurempi hanke, kannattaa ottaa yhteyttä! 

 

Seuraavat hallituksen kokoukset pidetään 8.3. ja 19.4. Hakemusten tulee olla Hyrrässä valmiina 

kahta viikkoa ennen kokousta.  

 

Uusi rahoituskausi alkaa 2023 alussa. Parhaillaan valmistelemme uuden kauden strategiaa, jossa 

määritellään millaisia hankkeita voimme kaudella rahoittaa. Pääset vaikuttamaan tulevan 

strategian sisältöön, kun osallistut järjestämiimme työpajoihin kevään aikana.   

 

Huom. Jos et ole vielä jäsenemme, liitythän jäseneksemme! Yhdistyksen jäsenmäärä osoittaa 

myös tulevan kauden Leader-ryhmien valinnat ja rahoituksen päättävälle Maa- ja 

metsätalousministeriölle, että Leader-toiminnalla on alueellamme asukkaiden ja yhdistysten vahva 

tuki. Henkilöjäsenmaksu on 10 € ja yhdistyksen jäsenmaksu 20 €. Jäsenmaksulomake on 

tiedotteen lopussa. Maksathan jäsenmaksusi 20.2. mennessä! 

 

Osallistu tulevan kauden valmisteluun työpajoissa 
 

Laadimme vuosien 2023-27 strategiaa yhdessä asukkaiden, yhdistysten ja muiden 

yhteistyökumppaniemme kanssa. Syksyn aikana järjestimme seitsemän tulevaisuustyöpajaa, 

joiden aiheina olivat mm. nuoret, ympäristö, yrittäjät, vapaa-ajan asukkaat, kylätoiminta ja 

matkailu. Nyt keväällä järjestämme vielä muutamia alakohtaisia työpajoja sekä loppukeväästä 

työpajan, jossa käsitellään tulevan strategian sisältöä. Strategian sisältöön liittyviä asioita voi 

kommentoida keväällä myös sähköisesti.  

 



  
                                                                                                                                                    TIEDOTE 1/2022 
 

2 
 

Teematyöpajat keväällä 

 

ke 23.2. klo 10-11.30  Oloneuvokset K-60  

Työpajaan ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat nostaa esiin maaseudun varttuneemman väen 

kehittämistarpeet ja miettiä niihin ratkaisukeinoja.    

 

to 10.3. klo 17-18.30 Kulttuuri, taide ja käsityöt 

Miten kulttuuri ja kädentaidot näkyvät alueen elinvoimassa? 

 

to 17.3. klo 17-18.30 Kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet 

 

Työpajoihin ovat tervetulleita kaikki teemasta kiinnostuneet. Työpajat järjestetään etäyhteyksin. 

Ilmoittaudu tulevaisuustyöpajoihin  täällä viimeistään tilaisuutta edeltävänä päivänä. Osallistujille 

lähetetään linkki, jota klikkaamalla pääset osallistumaan. Tarvitset osallistumiseen vain 

internetyhteydellä varustetun tietokoneen, tabletin tai puhelimen!  

  

Tervetuloa ideoimaan ja vaikuttamaan!  

 

Strategian sisältöä esitellään  

to 19.5 klo 17-18.30. Voit ilmoittautua myös tähän työpajaan  täällä. Lisäksi strategialuonnosta voi 

kommentoida sähköisesti.  

 

Saatamme järjestää myös muita työpajoja.  

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

 

Yhdistyksen vuosikokous ti 19.4. klo 18 alkaen 

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään ti 19.4.2022 klo 18. Mikäli koronatilanne sallii, kokous pidetään 

Luumäellä myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Mikäli kokoontumisrajoituksia on edelleen, vuosikokous 

järjestetään etäyhteyksin. Seuraa ilmoitteluamme! 

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja tulevan strategian sisältöä. 

 

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

 

 

https://forms.gle/vDidrkLTMTaRwFm89
https://forms.gle/vDidrkLTMTaRwFm89
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Kipinärahatoiminta jatkuu! 

 

Kipinärahat on Leader Länsi-Saimaan Nuoriso-Leader -toimintatapa, joka kannustaa nuoria 
käynnistämään uutta, omaehtoista vapaa-ajan toimintaa ja kokeilemaan yritystoimintaa. Samalla 
nuoret tutustuvat Leader- ja hanketoimintaan ja voivat vaikuttaa alueen kehittämiseen. Toimintaa 
rahoittavat alueen kunnat.  

13-28-vuotiaat nuoret yrittäjät (myös 4H- yritys tai NY) voivat hakea Kipinärahaa yrityksensä 

kehittämiseen. Myös nuorten ryhmät, joissa on vähintään kolme henkilöä, voivat hakea rahoitusta 

yhteisölliseen projektiin. Kipinärahaa voi saada toimintaan, joka toteutetaan Leader Länsi-Saimaan 

toiminta-alueella (Lappeenrannassa, Lemillä, Luumäellä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella). 

Rahoitusta voivat siis saada myös Lappeenrannan kaupunkialueella asuvat nuoret ja 

yritystoimintaansa alueella toteuttavat nuoret vapaa-ajan asukkaat.  

 

Kipinärahaa myönnetään pääsääntöisesti alle 500 € tukiprosentin ollessa 90 %. Hakeminen on 

helppoa (nettilomake). Leader-toimintatavan mukaisesti päätökset myönnettävistä Kipinärahoista 

tekee alle 28-vuotiaista nuorista koostuva nuorisoryhmä. Etsimme nuorisoryhmään uusia jäseniä 

erityisesti Lemiltä, Luumäeltä, Savitaipaleelta ja Taipalsaarelta. Mikäli sinua kiinnostaa toiminta, 

ota yhteyttä Henriin.  

 

Vuoden 2022 hakuajat ovat 31.1., 30.4. ja 30.9.2022. Jos Kipinärahat kiinnostavat, ota yhteyttä 

Henriin tai laita hakemus www.leaderlansisaimaa.fi/kipinarahat/ . 

 

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

 

 

 

 

http://www.leaderlansisaimaa.fi/kipinarahat/
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Leader-rahoitetut hankkeet syyskuu 2021-tammikuu 2022    

Yritystuet  

• Vaskitsa, Laserhitsaus. 

Investointi. Kustannusarvio 18 876 €, josta Leader-rahoitus 3 775 €.  

 

Kehittämishankkeet  

• Kipinä, Saimaan paintball -urheilijat ry Lappeenrannan Mustolaan kunnostetaan 
paintballissa käytettävä supair-kenttä, hankitaan mm. ilmatäytteiset suojat, juniorikäyttöön 
soveltuvat merkkaimet (aseet) ja maskit sekä kontti, jossa tarvikkeet säilytetään. Seuran 
tavoitteena on tarjota uusi harrastusmahdollisuus erityisesti eteläkarjalaisille lapsille ja 
nuorille. Hankittavien välineiden avulla yhdistys on valmis järjestämään pelejä myös 
ympäristökunnissa. Kustannusarvio 26 768 €, josta Leader-rahoitus 13 384 € 

• Lämmitystavan muutos, Ylämaan Martat ry Yhdistyskoti Marttalan lämmitysjärjestelmä 
vaihdetaan öljylämmityksestä ilmastoystävällisempään ja taloudellisempaan 
ilmavesilämpöpumppuun.  Lämmitysjärjestelmän muutos mahdollistaa sen, että 
ylämaalaiset yhdistykset ja asukkaat voivat myös jatkossa käyttää Marttalaa, kokousten, 
tapahtumien, kurssien ja juhlien järjestämiseen. Kustannusarvio 16 700 €, josta Leader-
rahoitus 8 350 € 

• Toimintaa -teemahanke, Leader Länsi-Saimaa ry 
13 yhdistystä toteuttaa tapahtumia, koulutuksia tai opintomatkoja ja markkinoi 
asuinaluettaan.  
 
Mukana olevat yhdistykset: Joutsenon Kullervo ry, Länsi-Saimaan 4H-yhdistys ry, 
Karsturannan kyläyhdistys ry, Lappeenrannan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, 
Taipalsaaren Kirkonkylän kyläyhdistys ry, Etelä-Karjalan Kylät ry, Lappeenrannan 
Urheilumiehet ry, Lappeen Riento ry, Saimaanharjun seudun kyläyhdistys ry, Savitaipaleen 
Liikuntaseura ry, Vehkataipaleen kylät ry (2 hanketta), Ylämaan Yrittäjät ry.  
Kustannusarvio 82 993 €, josta Leader-rahoitus 66 394 €. 

 

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

 

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 tai Instagramissa! Kannattaa seurata myös Kaakkois-Suomen Leader-

ryhmien ja ELY-keskuksen viestintähanketta KaakonKantria (www.kaakonkantri.fi), joka kertoo 

maaseuturahoitusta saaneista yrityksistä ja hankkeista koko Kaakkois-Suomen alueella.  

 

 
 
 
 

http://www.leaderlansisaimaa.fi/
http://www.leaderlansisaimaa.fi/
http://www.kaakonkantri.fi/
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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 
 
Yritystukineuvoja, Seic-hanke 
Heikki Heimala (osa-aikainen) 
puh. 045-2149 412 
heikki.heimala@leaderlansisaimaa.fi  
 
 
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 
 

 

mailto:terhi.ojanen@leaderlansisaimaa.fi
mailto:tiina.sirppiniemi@leaderlansisaimaa.fi
mailto:heikki.heimala@leaderlansisaimaa.fi
mailto:saija@kaakonkantri.fi
mailto:hannu.heinonen@leaderlansisaimaa.fi

