JÄSEN- JA HANKETIEDOTE 1 / 2019
Uudet jutut – vanhat tutut
Vuosi 2019 on käynnistynyt vauhdikkaasti. Ensimmäisen teemahankkeemme haku on avautunut ja
olemme käynnistämässä myös Nuoriso-Leader -toimintaa nimellä nuorten Kipinärahat.
Vuonna 2018 hallituksemme puolsi 18 hanketta, joista seitsemän oli yritystukia. Yhteensä
hankkeille myönnettiin Leader-rahoitusta reilut 600 000 euroa. Edelleen myönnämme tukea
yritysten ja yhdistysten hankkeille. Erityisesti toivomme, että yritykset innostuisivat hakemaan
rahoitusta investointeihinsa ja toimintansa kehittämiseen ja laajentamiseen.
Yhdistyksessä on tapahtunut henkilömuutoksia. Viime keväänä puheenjohtaja Heikki Asikaisen
hallitusvuodet tulivat täyteen ja uutena puheenjohtajana aloitti ylämaalainen yrittäjä Hannu
Heinonen. Syksyllä yli 20 vuotta yhdistystämme luotsannut toiminnanjohtaja Sirpa Onttinen siirtyi
hyvin ansaituille eläkepäiville ja uutena toiminnanjohtajana aloitti Terhi Ojanen, jolla on pitkä
kokemus Leader- ja kehittämistyöstä. Uutena KaakonKantrin sisällöntuottajana aloitti elokuussa
Henri Niiranen. Kiitokset Heikille ja Sirpalle tarmokkaasta alueen kehittämisestä!

Etelä-Karjalan Leader-ryhmien (Leader Länsi-Saimaa ja Etelä-Karjalan Kärki-Leader) hallitusten yhteinen
koulutuspäivä järjestettiin 19.1.2019 Imatralla. Meidän hallituksestamme koulutuksessa olivat mukana
Osmo Laine, Auli Ylikoski, Vesa Punkka, Juha Saajoranta, Merja Kuukka, Heikki Heimala ja Hannu Heinonen
sekä toimistosta Terhi Ojanen ja Tiina Sirppiniemi. Kuva Saija Räty.
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Tehotonnit-teemahankkeen haku on auki 31.3.2019 asti
Yhdistykset voivat hakea tukea pieniin, 1 000-10 000 euron, investointeihin Tehotonnitteemahankkeesta. Investointien avulla voidaan esim. kunnostaa yhteisiä tiloja, parantaa niiden
energiataloutta, kohentaa asuinympäristöä tai kehittää harrastusmahdollisuuksia. Investoinnit
voivat olla kone-, laite- ja kalustoinvestointeja sekä rakentamista tai remontointia. Tukea saa 50 %
ja osan omarahoituksesta voi korvata talkootyöllä. Haku on auki 31.3.2019. Tutustu tarkemmin
nettisivuillamme tai kysy Tiinalta.
Nuorille Kipinärahaa omiin hankkeisiin ja yrityskokeiluihin
Aloitamme keväällä Nuoriso-Leader -toiminnan, jossa 13-28-vuotiaat nuoret voivat hakea
Kipinärahaa itse toteuttamiinsa hankkeisiin ja yrityskokeiluihin. Tukea voi saada 100-500 €
(erityistapauksissa 1000 €) ja tukiprosentti on 90 %. Kipinärahaa voi hakea esim. tapahtuman
järjestämiseen, harrastusvälineiden hankkimiseen, kokoontumispaikan viihtyvyyden
parantamiseen tai muuhun nuorten itse suunnittelemaan ja toteuttamaan asiaan. Hakijana voi olla
vähintään kolmen hengen nuorten ryhmä, nuorten yhdistys tai nuori yrittäjä yksin. Ensimmäinen
hakujakso päättyy 31.3.2019.
Kipinäraha kannustaa nuoria toimimaan itse, tekee hanketoiminnan tutuksi ja rohkaisee nuoria
yrittämään. Toimintatapa on samanlainen kuin Leader-toiminnassa: Rahoitamme nuorten omia
hankkeita ja hankkeiden valintaryhmä koostuu nuorista. Käytettävä raha ei kuitenkaan ole Leaderrahaa vaan tulee alueen kunnilta (viime kaudelta ylijäänyttä kuntarahaa). Tästä syystä Kipinärahaa
voivat saada myös Lappeenrannan kaupunkialueen nuoret.
Etsimme nuorisoryhmään, joka valitsee Kipinärahojen saajat, nuoria jäseniä. Ilmianna sopiva
ehdokas Terhille (terhi@leaderlansisaimaa.fi).
KEVÄÄN INFOTILAISUUDET
Tervetuloa kuulemaan Leader-rahoituksesta, Tehotonnit-teemahankkeesta ja nuorten
Kipinärahoista kuntien järjestämiin yhdistyspalavereihin:
•
•
•
•
•

Savitaipale to 7.2.2019 klo 18 kunnantalo
Luumäki ti 12.2. klo 18 kunnantalo
Taipalsaari to 21.2.2019 kunnantalo Keulasali klo 17.30
Lemi ma 4.3. klo 18 Vanha Pappila
Ylämaa 6.3. (alueraati, alustava tieto)

Lappeenrannan infot on tarkoitus pitää alueraadeissa, joiden ajankohta ei ole vielä selvillä. Seuraa
netti- ja facebook-sivujamme.
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Yrittäjäaamiaiset
Joutsenossa pe 8.2.2019 klo 8.00 Sataman Tornissa (Poijutie 4, Joutseno)
Taipalsaarella pe 8.3.2019 klo 8.00 Kunnantalolla (Kellomäentie 1, Taipalsaari)
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista yrittäjäaamiaisille! Leader LänsiSaimaan yritystukineuvoja Juri Savtschenkon ohella paikalla ovat Pasi Toropainen ja Tarmo
Soronen Etelä-Karjalan Yrittäjistä. Joutsenossa mukana ovat myös kaupunginvaltuutetut Juha
Turkia ja Karoliina Ahtiainen sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola.
Taipalsaarella voi tutustua uuteen kunnanjohtajaan Kari Kuuramaahan.
Ilmoittaudu aamiaiselle toimisto@leaderlansisaimaa.fi. Lisätiedot Jurilta, p. 045 214 9412
tai juri@leaderlansisaimaa.fi
Kutsu meidät talkoisiin ja keskustelemaan teille tärkeistä asioista!
Kohta koittaa kevät ja tarjoudumme teille talkoisiin. Työn lomassa voimme jutella maailman
menosta ja toiveistanne asuinympäristön kehittämiseen. Kysy meitä talkoisiin soittamalla Tiinalle
tai Terhille.
Tulemme mielellämme myös kertomaan Leader-rahoituksen mahdollisuuksista. Samalla
kuulemme, mitä asioita asukkaat ja yrittäjät pitävät tärkeinä ja mihin meidän teidän mielestänne
pitää panostaa. Tämä on tärkeää erityisesti valmistautuessamme uuteen ohjelmakauteen.
Leader-rahoitetut hankkeet, joista Ely-keskus on tehnyt päätöksen helmi-joulukuussa 2018
Yritystuet
• Karels Oy, kalustoinvestointi. Yritykselle hankitaan työvene, kuljetuskalustoa sekä
tarvittavia työvälineitä. Kustannusarvio 43 050 €, josta Leader-rahoitus 8 610 €
• Suomen Epidemiapuhdistus Oy, investoinnilla hankitaan tarvittavaa kalustoa toiminnan
käynnistämiseksi ja laajentamiseksi. Kustannusarvio 36 386 €, josta Leader-rahaa 7 277,16
€
• Jouko Laamanen, investointituki sorkanhoitotelineen hankinnaksi. Kustannusarvio 39 825
€, josta Leader-rahaa 7 965 €.
• DogGym Oy, perustamistuella (100 %) yritys hankkii asiantuntijapalveluita yrityksen
liiketoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Kustannusarvio ja -rahoitus 9 325 €
Kehittämishankkeet
• Hyvää oloa Luumäeltä. Yritysryhmähankkeessa neljä hyvinvointialan yritystä (Tunne
Askeleet, Tovi terveydelle, Ajatusten polku ja muruStella) kehittävät osaamistaan ja
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•

•

•

•

•

keskinäistä yhteistyötään. Tavoitteena on luoda uusia tuotteita ja toimintatapoja sekä
kehittää olemassa olevia kouluttautumisen, yhteisideoinnin ja työpajatoimintojen avulla.
Hakija ja hallinnoija Luumäen kunta. Kustannusarvio 15 960 €, josta Leader-rahoitus 11 970
€.
VIVA -viestintää ja vaikuttavuutta. Leader Länsi-Saimaan oma hanke, jossa kehitetään ja
tehostetaan Leader-viestintää tunnettuuden lisäämiseksi. Hankkeessa käynnistetään
NuorisoLeader-toiminta sekä tehdään laatutyötä ja väliarviointi. Kustannusarvio 180 000 €.
Pajarin Pojat Itsenäisyydentiellä. Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen ja Luumäen kunnan
yhteinen hanke kartoittaa Salpalinjan taustalla olevia linnoitteita kuten Hamina-Taavetti linjaa ja tuo ne esiin opastein ja infotauluin. Hanke järjestää myös Pajarin poikien
muistojuhlan. Kustannusarvio 42 000 €, josta Leader-rahoitus 33 600 €.
Ukko-Pekka Ilma-aserata. Luumäen Ampujat ry rakentaa elektronisen ilma-aseradan ja
muuntaa ruutiaseradan elektronisille taululaitteille. Hanke parantaa ammunnan
talviharjoittelu- ja kilpailuolosuhteita. Kustannusarvio 84 325 €, josta Leader-rahoitus 42
162,50 €
Lähiliikuntapaikka. Luumäen kirkonseudun kyläyhdistys kunnostaa huonokuntoisen
urheilukentän kyläläisten lähiliikuntapaikaksi. Kentälle rakennetaan huoltorakennus, jossa
on pukuhuone, kompostoiva vessa sekä urheiluvälinevarasto. Kentän valaistus uusitaan ja
porakaivo kunnostetaan. Kenttä lisää kirkonseudun ja lähikylien harrastusmahdollisuuksia,
yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä. Kustannusarvio 35 101 €, josta Leader-rahoitus 17 550,50 €
Kota 2018. Suoanttilan Metsästysyhdistys rakentaa lämpöeristetyn kodan kuntoreitin
varteen. Kota toimii metsästäjien ohella kyläläisten ja ulkoilijoiden taukopaikkana, lisää
yhteisöllisyyttä sekä mahdollistaa metsästysmatkailun. Kustannusarvio 30 501 €, josta
Leader-rahoitus 15 250,50 €

Seuraa ajankohtaisia asioita netissä ja somessa
Nettisivuillamme kerromme järjestämistämme tilaisuuksista sekä ajankohtaiset asiat
rahoituksestamme. Helpoimmin seuraat asioitamme tykkäämällä Leader Länsi-Saimaata
facebookissa. Tykkää ja jaa uutisia, joiden takana seisot! Niin me ja elinvoimainen maaseutu saa
enemmän näkyvyyttä.
Tärkeä tiedotuskanava alueellamme on KaakonKantri, joka on Kaakkois-Suomen Leader-ryhmien ja
Ely-keskuksen yhteinen tiedotuskanava. Käy tykkäämässä myös KaakonKantrin facebook-sivuista.
KaakonKantrin löytää myös Twitteristä ja Instagrammista.
Jäsenyys
Leader-toiminnan jatkuvuudelle ja yhdistyksemme vaikuttavuudelle on tärkeää, että meillä on
paljon jäseniä, joten muistathan maksaa jäsenmaksusi ja houkutella uusiakin jäseniä mukaan!
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Uusi toimistomme on Lappeenrannan keskustassa Raatimiehenkadulla
Olemme muuttaneet. Uusi toimistomme sijaitsee osoitteessa Raatimiehenkatu 18, toisessa
kerroksessa. Sisäänkäynti ravintola Kitchenin vierestä. Tiloihimme ei ole esteetöntä kulkua, joten
otathan yhteyttä, jotta voimme tarvittaessa sopia esteettömän tapaamispaikan. Tervetuloa
käymään!
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

Yritystukineuvoja
Juri Savtschenko
puh. 045 214 9412
juri.savtschenko@leaderlansisaimaa.fi

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

Leader Länsi-Saimaan hallituksen jäsenet
Varsinaiset

Varajäsenet

Julkinen taho
Johanna Väyrynen, Lappeenranta
Osmo Laine, Taipalsaari
Vesa Punkka, Luumäki (Savitaipale)

Vilho Nissinen, Taipalsaari
Laura Sirkka, Lemi
Ville Tanskanen, Luumäki

Yhdistystaho
Juha Saajoranta, vpj., Luumäki
Hannu Heinonen, pj. Lappeenranta (Ylämaa)
Heikki Heimala, Lappeenranta
Yksittäiset asukkaat
Henri Karppinen, Savitaipale
Auli Ylikoski, Savitaipale
Kristiina Korjonen-Kuusipuro, Lemi
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Merja Kuukka, Luumäki
Esa Hyväri, Lappeenranta

Jari Räsänen, Lemi
Anu Kellokangas, Lappeenranta (Joutseno)
Markku Kivistö, Savitaipale

