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kuva Saija Räty 
 

Yhdistys: työllistä nuori tai toteuta yhdistyksen pieniä investointeja 

- Haku 31.1.2020 mennessä 

Kahden teemahankkeen haku on avautunut: Yhdistykset voivat palkata nuoren kahdeksi viikoksi 

töihin tai toteuttaa pieniä yleishyödyllisiä investointeja.  

Työllistä Tiitus, palkkaa Pihla -teemahankkeessa yhdistys voi palkata 1-2 nuorta töihin kahdeksi 

viikoksi. 15-20-vuotiaan nuoren työllistämiseen yhdistys saa 600 euroa. Tuki on 80 % eli 

yhdistyksen omarahoitusosuus on 120 €. Yhdistyksille annetaan koulutusta 

työnantajavelvollisuuksista ja palkanlaskennasta ja työllistyvät nuoret saavat tietoa työelämän 

säännöistä.  

Tehotonnit II-hankkeessa yhdistykset voivat hakea tukea pieniin yleishyödyllisiin investointeihin, 
joiden kustannusarvio on 1 000-10 000 euroa. Yhdistykset voivat parantaa alueen 
harrastusmahdollisuuksia, ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksia, kunnostaa yhteisessä käytössä olevia 
tiloja tai parantaa niiden turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Investoinnit voivat olla kone-, laite- 
ja kalustoinvestointeja sekä rakentamista tai remontointia. Tukea saa 50 % ja osan 
omarahoituksesta voi korvata talkootyöllä. 

Molemmat teemahankkeet toteutetaan kertakorvausmallilla eli maksatuksen haku on 

yksinkertaista. Kuitteja ja kirjanpitoa ei maksatuksen yhteydessä tarvita. Nuorten 

työllistämishankkeessa todisteeksi riittää nuoren työtodistus, raportti ja mahdolliset valokuvat 

tehdystä työstä. Investointihankkeessa hankinta tai rakentaminen todennetaan raportin ohella 

esim. valokuvilla.  

 

Teemahanketta haetaan omalla hakemuslomakkeella. Katso tarkemmat tiedot Leader Länsi-

Saimaan nettisivuilta. Kysy lisätietoa Tiinalta tai Terhiltä.  

https://leaderlansisaimaa.fi/ajankohtaista/170-yhdistys-tyoellistae-nuori-tai-toteuta-pieniae-investointeja
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Pop-up -toimistot kunnissa 

Tule kyselemään teemahankkeista, muusta Leader-rahoituksesta tai nuorten Kipinärahoista  

Pop-up -toimistoon omassa kunnassasi tai Leader-toimistoon Lappeenrantaan. 

 

Lappeenranta, Leader-toimisto, Raatimiehenkatu 18, Lpr  ti 3.12.2019 klo 13-17  

Savitaipale, kunnantalon aula   ke 4.12.2019 klo  9-11 

Lemin Vanha Pappila, Toukkalantie 5 (joulumyyjäisten avajaiset) su 8.12.2019 klo 11-14  

Luumäki, kunnantalon aula   ke 11.12.2019 klo 10-12 

Joutseno, Kädenjälki-talo, Välitie 21,    to 19.12.2019 klo 10-14 

 

Leader-toimisto sijaitsee Raatimiehenkatu 18:ssa, toisessa kerroksessa (ei hissiä). Sisäänkäynti 

ravintola Kitchenin vierestä. 3.12. kävijöille on tarjolla glögiä ja piparia. Tervetuloa! 

 

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

 

Kestävästi 2020-luvulle -koulutusillat jäsenille ja muille 

kiinnostuneille 

 

keskiviikkoisin klo 17.00 Marttojen opetuskeittiössä (8.1., 15.1. ja 

12.2.2020), Valtakatu 45, Lappeenranta ja Leader Länsi-Saimaan 

toimistolla (5.2.2020), Raatimiehenkatu 18, Lappeenranta. 

 

08.01.2020    Ruokahävikki ja kasvisruoka, Marttojen opetuskeittiö, Valtakatu 45 Lpr 

15.01.2020    Ympäristöystävällinen siivous ja tekstiilien kierrätys, Marttojen opetuskeittiö 

05.02.2020    Saijan Vegeilta: miten tehdä helppoja kasvisruokia, jotka eivät sisällä mitään 

eläinkunnan tuotteita, Leader Länsi-Saimaan toimisto, Raatimiehenkatu 18, Lappeenranta 

12.02.2020    Tapahtumien järjestäminen kestävästi, Marttojen opetuskeittiö, Valtakatu 45, Lpr 

 

8.1., 15.1. ja 12.2. iltojen kouluttajana on Minna Paajanen Etelä-Karjalan Marttojen Kestävästi 

Kaakossa -hankkeesta. Vegeilta 5.2.2020 pidetään Leader-toimistolla. Opastajana vegemaailmaan 

toimii Saija Räty. 

 

Koulutus on ilmaista, voit osallistua yhteen tai useampaan koulutusiltaan. Ilmoittaudu viimeistään 

saman viikon maanantaina Tiinalle: tiina.sirppiniemi@leaderlansisaimaa.fi , puh. 045 135 2804. 

Tervetuloa!  

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

 

 

 

mailto:tiina.sirppiniemi@leaderlansisaimaa.fi
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Nuorille Kipinärahaa omiin hankkeisiin ja yrityskokeiluihin 

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

yrityskokeiluihin. Vuoden 2020 hakuajat: 31.1., 30.4 ja 30.9. 
 

Nuorten ryhmä voi hakea Kipinärahaa yhteisölliseen ja yleishyödylliseen projektiin, joka hyödyttää 

isompaa joukkoa nuoria. Nuori yrittäjä (esim. 4H-yritys tai NY) voi hakea tukea yrityksensä 

perustamiseen tai kehittämiseen.  

 

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

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

www.leaderlansisaimaa.fi/kipinarahat/  

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

 

Leader-rahoitetut päätöksen saaneet hankkeet syys-marraskuussa 2019   

 

Yritystuet  

• Saimaan palju ja lautta Oy, DMC Lakeland, perustamistuki asiantuntijapalveluihin. 

Kokonaiskustannukset ja -rahoitus 9 000 €. 

• Savitaipaleen Kuntokeskus Oy, Kunto- ja virkistyskeskus kaikille, investointi. 

Kokonaiskustannukset 83 543 €, josta Leader-rahoitus 16 709 € 

Kehittämishankkeet  

• Saimaan ympäristö- ja tiedekasvatuksen tuki ry, Saimaa-visa 

Hankkeessa kehitetään Etelä-Karjalan neljäsluokkalaisille tarkoitettu Saimaa-visa, johon 

sisältyy kalapäiviä, luonto-oppitunteja sekä luontotietokilpailu. Hanke edistää lasten ja 

perheiden kalastusharrastusta sekä luontotuntemusta ja liittyy kiinteästi Luonto- ja 

Tiedekeskus Saimaariumin ympäristökasvatustoimintaan. Kokonaiskustannukset 43 088 €, 

josta Leader-rahoitus 34 470 €. Hanke toteutetaan koko Etelä-Karjalassa, Leader Länsi-

Saimaan Leader-rahoitusosuus 25 852,92 €. 

• Rajakorven Riistamiehet r.y., Riistamiesten metsästysmajan peruskorjaus 

Metsästysmajan ja saunan peruskorjauksessa uusitaan majan keittiökalusteet sekä lisätään 

sähkölämmitys, liesi ja jääkaappi. Saunassa uusitaan pintaverhoukset, tulisijat ja 

parannetaan lämmöneristystä. Tavoitteena lisätä metsästysmajan ympärivuotista käyttöä 

ja tarjota lähikylien asukkaille yhteinen kokoontumis- ja harrastuspaikka. 

Kokonaiskustannukset 17 670 €, josta Leader-rahoitus 8 835 € 

• Ellolan osakaskunta, Haukkasaaren sauna 

Ala-Kivijärvellä vilkkaan melontareitin varrella sijaitsevaan Haukkasaareen rakennetaan 

sauna mm. retkeilijöiden ja virkistyskalastajien käyttöön. Kokonaiskustannukset 12 500, 

josta tuki 6250 euroa 

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

 

http://www.leaderlansisaimaa.fi/kipinarahat/
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Vuonna 2020 jaetaan viimeiset tämän ohjelmakauden rahat! 

Ohjelmakausi 2014-2020 on loppusuoralla ja viimeiset kauden rahat sidotaan vuonna 2020. Sen 

jälkeen rahoituksen haussa on parin vuoden tauko. Jos siis yritykselläsi tai yhdistykselläsi on 

rahoitustarpeita, nyt kannattaa toimia! 

 

Yrityshankkeissa, ota yhteys Heikki Heimalaan ja yhdistyshankkeissa Terhi Ojaseen tai Tiina 

Sirppiniemeen. Tulemme myös mielellämme kertomaan Leader-rahoituksesta eri tilaisuuksiin!  

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

 

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. 

 

Tärkeä tiedotuskanava alueellamme on KaakonKantri (myös Facebook, Twitter ja Instagram), joka 

on Kaakkois-Suomen Leader-ryhmien ja Ely-keskuksen yhteinen tiedotuskanava.   

 

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 

 

Hallituksen puheenjohtaja  Hannu Heinonen, puh. 045 633 8420, 

hannu.heinonen@leaderlansisaimaa.fi  

 

Jäsenmaksu  

Jos Leader-rahoitus alueen yrityksille ja yhdistyksille on mielestäsi tärkeää, maksa 

jäsenmaksumme! Jäsenien määrällä perustelemme sitä, että Leader-rahoitus on tärkeää 

alueellamme myös tulevaisuudessa. Jäsenmaksu henkilöjäsen 10 € ja yhteisöjäsen 20 €. Voit 

maksaa ensi vuoden jäsenmaksun jo tämän vuoden puolella! 

http://www.leaderlansisaimaa.fi/
http://www.leaderlansisaimaa.fi/
http://kaakonkantri/
mailto:heikki.heimala@leaderlansisaimaa.fi
mailto:tiina.sirppiniemi@leaderlansisaimaa.fi

