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Kevättä kohden!, kuva Saija Räty

Ohjelmakauden 2014-2020 rahat sidottu, mutta Leader-rahoitus jatkuu
Viimeiset ohjelmakauden 2014-2020 rahat on sidottu yritystukiin ja hankkeisiin. Viimeiset
hankkeet saavat rahoituspäätöksen Elystä maaliskuun loppuun mennessä ja niillä on
toteutusaikaa vuoden 2022 loppuun asti.
Seitsemän vuoden kaudella rahoitimme 21 yritystukea ja 53 kehittämishanketta. Näiden
lisäksi olemme teemahankkeissa rahoittaneet 25 yhdistyksen alle 10 000 euron
investointeja ja työllistäneet 13 yhdistyksen kautta yhteensä 20 nuorta kahdeksi viikoksi.
EU:n, valtion ja alueen kuntien
rahaa käytettiin Leader-toimintaan
yhteensä 3,6 miljoonaa euroa.
Tämän lisäksi yritykset ja
yhdistykset laittavat hankkeisiin
omaa rahaa yhteensä lähes 2
miljoonaa euroa. Yhdistysten
hankkeissa on tähän mennessä
tehty 30 000 talkootyötuntia eli
noin 18 henkilötyövuoden verran!
Infograafi Leader-toiminnan
tuloksista tiedotteen lopussa.

Leader-toiminta jatkuu myös vuosina 2021-2022
Yritystuki- ja hankehakemuksia voi jättää normaalisti, sillä Leader-rahoitus jatkuu tuttuun
tapaan myös vuosina 2021 ja 2022. Ota yhteyttä, jos sinulla, yritykselläsi tai edustamallasi
yhdistyksellä on hankeideoita!
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Tervetuloa tulevaisuustyöpajaan!
Mihin Leader-rahaa tulisi käyttää vuosina 2023-27? Millaisia tarpeita sinun kylälläsi ja
kunnassasi on? Valmistelemme parhaillaan uutta ohjelmaa tulevalle rahoituskaudelle.
Tervetuloa ideoimaan ja vaikuttamaan oman kuntasi tulevaisuustyöpajaan!
• ti 9.2.2021
klo 17-18.30
Ylämaa
• ke 17.2.2021
klo 17-18.30
Luumäki
• ti 23.2.2021
klo 17-18.30
Savitaipale
• to 25.2.2021
klo 17-18.30
Joutseno
• ke 10.3.2021
klo 17-18.30
Lappeenranta
• ti 16.3.2021
klo 17-18.30
Lemi
• to 18.3.2021
klo 17-18.30
Taipalsaari
Illan ohjelma
• kunnan terveiset: asukkaiden vaikutus alueen kehittämiseen
• esimerkki onnistuneesta Leader-hankkeesta
• Leader-rahoituksen tulokset vuosilta 2014-2020
• tietoa nuorten osallistumismahdollisuuksista ja Kipinärahoista
• ideointia ja keskustelua tulevaisuuden tarpeista
Kaikki työpajat järjestetään etäyhteydellä, joten voit osallistua omalta kotisohvaltasi!
Ilmoittaudu oman alueesi tilaisuuteen viimeistään päivää ennen tilaisuutta tämän
ilmoittautumislinkin kautta. Osallistujille lähetetään linkki, jota klikkaamalla pääset
osallistumaan. Tarvitset osallistumiseen vain internetyhteydellä varustetun tietokoneen,
tabletin tai puhelimen!
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Koulutukset
Toimintaa -teemahankkeen koulutus to 11.2.2021 klo 17-18. Linkit lähetetään
suoraan hankkeen yhteyshenkilölle.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Tapahtumajärjestäjän vinkit to 11.2.2021 klo 18-19 etäyhteydellä
•
•

•

Mitä tapahtuman järjestämisessä pitää ottaa huomioon?
kouluttajana kulttuurialan moniottelija Virve Niiranen, CreativeKaikusta. Virvellä
on kokemusta lukuisten tapahtumien järjestämisestä ja hän on kirjoittanut vuonna
2020 Tapahtumajärjestäjän oppaan!
Yhdistykset ja muut toimijat, jotka järjestävät tai suunnittelevat järjestävänsä
tapahtumia, tervetuloa mukaan! Koulutus järjestetään etäyhteydellä ja on
osallistujille ilmainen. Ilmoittaudu tästä viim. 10.2., niin saat linkin koulutukseen!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Hankekoulutus Leader-rahoitusta saaneille kehittämishankkeille
to 18.2.2021 klo 17-18.30
Koulutus on tarkoitettu kaikille kehittämishankkeille, joille on myönnetty Leader-rahoitusta.
Mukaan ovat tervetulleita sekä rahoituspäätöksen ELY-keskukselta saaneet hankkeet että
ne hankkeet, joiden rahoituksesta on päätetty vasta Leader-hallituksessa. Myös
hankekonkarit saavat osallistua!
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Sisältönä:
• rahoituspäätöksen läpikäynti
• hankkeen hallinnointi ja raportointi
• kilpailutusasiat
• tiedottaminen
• maksatus
Kouluttajana mukana myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maksatusasiantuntija.
Ilmoittaudu viimeistään 17.2.2021 tästä linkistä.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kuinka viestin hankkeeni
vaikuttavuudesta?
25.2.2021 klo 9-12
Tervetuloa kouluttautumaan, verkostoitumaan
ja vaihtamaan kokemuksia etänä
Kaakottimeen eli Kaakkois-Suomen
hankehenkilöstön tapaamiseen!
klo 9-10 Kuinka viestin hankkeeni
vaikuttavuudesta? kouluttajana Heidi Korva
10.15-12 Hankevetäjien tapaaminen

Ilmoittaudu viim. 24.2. kello 12. Linkki lomakkeeseen. Koulutuksen järjestää
KaakonKantri, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja alueen Leader-ryhmien yhteinen
viestintähanke.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Tervetuloa

Leader Länsi-Saimaan vuosikokoukseen
tiistaina 20.4.2020 klo 18 Luumäelle (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
-

käsitellään sääntömääräiset asiat

Vuosikokouksen järjestämiseen saattavat vaikuttaa voimassaolevat koronarajoitukset, joten seuraa
tiedotustamme, mikäli kokousajankohtaa joudutaan siirtämään.
Vuoden 2021 jäsenmaksulomake on tiedotteen lopussa.

4

TIEDOTE 1/2021

Leader-rahoitetut hankkeet loka-joulukuu 2020
Yritystuet
• Karels Oy, Taipalsaari, investointituki, Tutkimustyö-, varasto- ja toimistotilojen
investointi, kustannusarvio 43 000, josta Leader-rahaa 8 600 €
• Perunapaikka Tauriainen Oy, Lappeenranta, investointituki, jätejärjestelmän
uusinta. Kustannusarvio 61 624 €, josta Leader-rahaa 21 568,40 €
Kehittämishankkeet
• PESTIS - kotipalveluyritysten yhteistyön kehittämishanke. Yritysryhmähanketta
hallinnoi Savitaipaleen kunta. Viisi savitaipalelaista yritystä, jotka tuottavat palveluita
kotiin, verkostoituvat ja rakentavat yhteisen palvelukokonaisuuden. Hankkeessa
järjestetään myynti-, vero-, ja tiimikoulutusta sekä suunnitellaan ja toteutetaan
markkinointituotteita. Kustannusarvio 31 767 €, josta Leader-rahoitus 23 825 €.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Tutustu Leader-rahoitettuihin hankkeisiin KaakonKantrissa,
Käy lukaisemassa, millaisia yrityksiä ja hankkeita olemme Leader-rahoilla rahoittaneet!
www.kaakonkantri.fi
Yritystuet
- Karels Oy, investointituki välinehankintaan, juttu ja video Ilta Saimaalla
- Jouko Laamanen, sorkanhoitaja, juttu ja video Lehmänkynnen leikkaaja
- Vesratio Oy, perustamistuki, juttu Ahaa-elämys teatterin katolla
- Ovelus Oy, perustamistuki, juttu Ovelus on vuosien pitkäjänteisen työn tulos
Kehittämishankkeet
- Savitaipaleen Hakamäen ulkomuseoalueen kehittyminen kyläläisten olohuoneeksi
(useita hankkeita), Savitaipaleen kotiseutuyhdistys ry, juttu ja video Ulkomuseosta
eläväksi tapahtuma-alueeksi
- Sarviniemen kehittäminen (Taipalsaari), Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö, juttu
Kolmikymppisellä on vilkkain vuosi koskaan
- Saimaan saunaseuran piha-alueen kunnostus (Joutseno) sekä pari muuta
saunajuttua, juttu Savusauna, avantosauna, kokoussauna, saarisauna
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Nuorille Kipinärahaa omiin hankkeisiin ja yrityskokeiluihin
13-28-vuotiaat nuoret yrittäjät (esim. 4H- yritys tai NY) voivat hakea Kipinärahaa
yrityksensä kehittämiseen ja vähintään kolmen hengen nuorten ryhmä yhteisölliseen
projektiin. Kipinärahaa voivat hakea kaikki toiminta-alueellamme, myös Lappeenrannan
kaupunkialueella asuvat, nuoret.
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Tukea voi saada maksimissaan 1000 euron kustannuksiin 90 %. Hakeminen onnistuu
nettilomakkeella. Olennaista on, että hakija on nuori itse. Leader-toimintatavan mukaisesti
Kipinärahat myöntää alle 28-vuotiaista nuorista koostuva nuorisoryhmä.
Vuoden 2021 hakuajat päättyvät 30.4 ja 30.9. Jos Kipinärahat kiinnostavat, ota yhteyttä
Henriin tai laita hakemus www.leaderlansisaimaa.fi/kipinarahat/
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
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!

Yhteystiedot
Leader Länsi-Saimaa ry
Raatimiehenkatu 18, 53100 Lappeenranta
toimisto@leaderlansisaimaa.fi

www.leaderlansisaimaa.fi

Toiminnanjohtaja
Terhi Ojanen
puh. 045 668 9007
terhi.ojanen@leaderlansisaimaa.fi

Hankesihteeri
Tiina Sirppiniemi
puh. 045 135 2804
tiina.sirppiniemi@leaderlansisaimaa.fi

Seic-hanke
hankevetäjä Heikki Heimala (osa-aikainen)
heikki.heimala@leaderlansisaimaa.fi
puh. 045-2149 412
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
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Hannu Heinonen, puh. 045 633 8420,
hannu.heinonen@leaderlansisaimaa.fi
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Jäsenmaksu
Jos Leader-rahoitus alueen yrityksille ja yhdistyksille on mielestäsi tärkeää, liity jäseneksemme!
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.
Henkilöjäsenen jäsenmaksu on vuosina 2021 ja 2022 10 €, yhteisöjäsenmaksu 20 €.

Leader Länsi-Saimaa ry
Raatimiehenkatu 18
53100 Lappeenranta

Y-tunnus 1439369-3
IBAN
FI78 5415 0020 0133 53
BIC
OKOYFIHH

Saajan tilinumero

IBAN

BIC

Saaja

FI78 5415 0020 0133 53
Leader Länsi-Saimaa ry

OKOYFIHH
JÄSENMAKSU 2021
Henkilöjäsenet 10 €
Yritykset, yhdistykset ja yhteisöt 20 €

Maksajan nimi
ja osoite

Sähköpostiosoite:

Allekirjoitus
Tililtä nro

28.2.2021
Eräpäivä
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