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Tehotonnien kysyntä oli kova: 19 hakemusta yhdistysten pieniin investointeihin 
 

Ensimmäinen teemahankkeemme Tehotonnit innosti yhdistyksiä hakemaan Leader-rahaa pieniin 

investointeihinsa. Hakemuksia tuli 19 ja niiden kustannusarvio oli yhteensä lähes 130 000 euroa.  

Rahoitettavat Tehotonnit-hankkeet päätetään huhtikuun hallituksen kokouksessa. Myös 

ensimmäiseen nuorten Kipinäraha-hakuun saimme neljä nuorten hakemusta. Hienoa! 

 

Kevään aikana yritystukineuvojamme on vaihtunut. Juri Savtschenko suuntasi kohti uusia haasteita 

ja Liikkeellä-hankkeen loppuajan yritystukineuvojana toimii Heikki Heimala 

(heikki.heimala@leaderlansisaimaa.fi,  p. 045 214 9412 ).  

 

Tervetuloa Leader Länsi-Saimaa ry:n vuosikokoukseen ti 16.4.2019 klo 18.30 

 

Vuosikokous pidetään tiistaina 16.4.2019 klo 18.30 alkaen kurssi- ja luontaisterapiakeskus Villa 

Harmonyssa Lemillä, osoite Pöllöläntie 172 54720 Laksiainen (Lemi). Vuosikokouksessa käsitellään 

yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Jäsentiedotteen liitteenä toimintakertomus, tuloslaskelma ja -

tase sekä vuoden 2019 toimintasuunnitelma.  

 

Samalla tutustumme Villa Harmonyyn ja pääsemme tutustumaan tilan alpakoihin. Saattaapa käydä 

niin, että Tupac-alpakkapoika vierailee ihan sisätiloissa! 

 

Kipinärahaa voi hakea taas 31.5. mennessä 

 

13-28-vuotiaiden nuorten Kipinärahaa voi hakea neljä kertaa vuodessa. Seuraava hakujakso 

päättyy 31.5. Kipinärahaa voi saada nuorten itse suunnittelemiin ja toteuttamiin projekteihin sekä 

nuorten yrityskokeiluihin. Tukea saa yleensä 100-500 €, erityistapauksissa 1000 € ja tukiprosentti 

on 90 %. Lue lisää Kipinärahoista nettisivuiltamme. 

 

mailto:heikki.heimala@leaderlansisaimaa.fi
https://www.leaderlansisaimaa.fi/kipinarahat
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KEVÄÄN ja KESÄN INFOTILAISUUDET  
 

Kevään ja kesän aikana levitämme Leader-tietoutta eri tapahtumissa. Tällä hetkellä olemme 

varmasti ainakin näissä tapahtumissa:  

• Luumäki la 27.4.2019 klo 9-13 Taavetin tori 

• Avoimet kylät -päivä 8.6.2019, paikka vielä avoinna 

• Lemin maalaismarkkinat 17.8.2019 

Tervetuloa tapaamaan meitä ja kyselemään yritysten ja yhdistysten Leader-tukimuodoista sekä 

nuorten Kipinärahoista!  

Seuraa netti- ja Facebook-sivuillamme, missä muualla kesän aikana liikumme! Tulemme 

mielellämme myös sinun kyläsi tai yhdistyksesi tilaisuuteen kertomaan Leader-rahoituksen 

mahdollisuuksista. Kutsu meidät kylään tai vaikka talkoisiin!    

Tulevaisuusverstas Lappeenrannan Upseerikerholla 29.4.2019 

ma 29.4.2019 klo 17.30-20.30, Upseeritie 2, Lappeenranta 

 

Mitä vaikutuksia hankkeilla on? Miten omilla toimilla saamme 

asuinalueelle uutta toimintaa ja uusia mahdollisuuksia? Oletko 

sinä mahdollistaja vai aktivoija? 

Tervetuloa innostavaan tilaisuuteen ideoimaan ja pohtimaan 

uusia vaihtoehtoja! Työpajan vetää Markku-Pekka Antikainen, 

joka toteuttaa Leader Länsi-Saimaan toiminnan 

vaikuttavuusarviointia. Ilmoittaudu Terhille 25.4.2019 

mennessä terhi@leaderlansisaimaa.fi, 045 668 9007. 

Vaikuttavuus esiin! -koulutus Kotkan Höyrypanimolla 

perjantaina 10.5.2019 klo 9-14, Kotkan Höyrypanimo (Metsontie 41, Kotka) 

Miksi hankkeen vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeää? Miten ja milloin vaikuttavuutta 

mitataan? Kuinka hankkeen vaikuttavuus tuodaan esille raportoinnissa ja viestinnässä? Vinkkejä 

myös rahoittajille - kuinka ohjata ja tukea hanketoimijoita vaikuttavuuden esilletuonnissa? 

Kouluttajana on asiantuntija Sari Rannanpää aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI Public 

Oy:stä. Koulutus on tarkoitettu hankkeitten henkilöstölle sekä rahoittajien edustajille. 

Koulutuksen järjestää Leader Länsi-Saimaa ry ja Kaakkois-Suomen Ely-keskus, ilmoittautumiset:  

saija@kaakonkantri.fi tai p. 050 466 4480 

 

http://www.leaderlansisaimaa.fi/
https://www.facebook.com/leaderlansisaimaa/
mailto:terhi@leaderlansisaimaa.fi
mailto:saija@kaakonkantri.fi
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Kärnäkosken myllyä ja sahaa kunnostetaan Leader-rahalla. 

 

Leader-rahoitetut hankkeet, joista Ely-keskus on tehnyt päätöksen joulu-maaliskuussa 2018   

 

Yritystuet  

• Ovelus Oy, perustamistuki (100%) asiantuntijapalveluiden hankintaan liittyen uudenlaisen 

sisustuspaneelijärjestelmän kehittämiseen ja markkinointiin. Kustannusarvio ja rahoitus 34 

930 €. 

• DogGym Oy, kalustoinvestointi, koiraurheilukeskuksen kalusteiden hankinta. 

Kustannusarvio 14 733 €, josta Leader-rahaa 2947 €.  

• Vesratio Oy, perustamistuki (100 %) kotihoidon etätuen kehittämiseen liittyviin 

asiantuntijapalveluiden ostoon. Kustannusarvio ja rahoitus 20 500 €.  

 

Kehittämishankkeet  

• Kotkaniemi kohillaan, Kotkaniemi-säätiö, Kotkaniemen oheistarjontaa monipuolistetaan ja 

siitä saadaan ympärivuotinen tapahtumapaikka: käsityöläisten myyntipaikka, uusien 

tapahtumien järjestäminen ja ryhmämatkailupakettien tuotteistaminen. Hankkeen 

tavoitteena on yritysten yhteistyön lisääminen ja että 2-3 yritystä saa uutta liiketoimintaa 

Kotkaniemen oheispalveluissa. Kustannusarvio 160 000 €, josta Leader-rahoitus 128 000 €.  

• Myllyn ja sahan uusi elämä, Partakosken kyläyhdistys ry kunnostaa Kärnäkosken 

kulttuurihis-toriallisesti arvokkaiden myllyn ja sahan katot ja sähköistää tilat. Rakennuksia 

käytetään alueella järjestettävien konserttien ja teatteriesitysten aikana sekä kyläläisten 

kokoontumispaikkana.  Hanke säilyttää rakennusperintöä, lisää 

yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa kylä- ja tapahtumamatkailun 

kehittämisen. Kustannusarvio 37 110 €, josta Leader-rahoitus 18 555 €. 

 

Hankkeet huomio! Tiedottaessanne hankkeesta, mainitkaa, että saatu tuki on 

Leader-rahaa ja rahoittaja on Leader Länsi-Saimaa ry.  
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Jäsenyys 

Leader-toiminnan jatkuvuudelle ja yhdistyksemme vaikuttavuudelle on tärkeää, että meillä on 

paljon jäseniä, joten muistathan maksaa jäsenmaksusi ja houkutella uusiakin jäseniä mukaan! 

 

Yhteystiedot 

 

Leader Länsi-Saimaa ry   Toiminnanjohtaja 

Raatimiehenkatu 18, 53100 Lappeenranta Terhi Ojanen 

toimisto@leaderlansisaimaa.fi  puh. 045 668 9007 

www.leaderlansisaimaa.fi   terhi.ojanen@leaderlansisaimaa.fi 

 

Yritystukineuvoja    Hankesihteeri  

Heikki Heimala   Tiina Sirppiniemi 

puh. 045 214 9412   puh. 045 135 2804 

heikki.heimala@leaderlansisaimaa.fi  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 

saija@kaakonkantri.fi   henri@kaakonkantri.fi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:tiina.sirppiniemi@leaderlansisaimaa.fi
mailto:saija@kaakonkantri.fi
mailto:henri@kaakonkantri.fi

