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                        Lamposaaren lossi, kuva Saija Räty 
 

Leader-toiminta jatkuu ja rahoitushakemuksia otetaan vastaan normaalisti 

Nykyisen Leader-kauden viimeiset rahat sidotaan yritystukiin ja hankkeisiin tämän vuoden aikana. 

Leader-toiminta jatkuu myös vuosina 2021-2022.  

 

Yritystuki- ja hankehakemuksia voi jättää meille normaalisti, katkoksia hakemusten vastaanottoon 

ei tule. Eli mikäli sinulla, yritykselläsi tai edustamallasi yhdistyksellä on hankeideoita, ota meihin 

yhteyttä! Tänäkin vuonna rahoitusta on vielä jaossa! 

 

Leader-rahoituksen säännöt ovat vuosina 2021-2022 samat kuin nykyisellä kaudella. Leader-rahaa 

voi saada:  

• Alle 10 henkilöä työllistävät yritykset: Suunnitteletko toiminnan uudistamista tai 

laajentamista, uusia koneita tai laitteita vai isompien tilojen rakentamista? Investoinneissa 

tuki on 20 % kustannuksista.   

• Alle kolme vuotta toiminut tai toimintaansa uudelleen suuntaava yritys voi saada 

perustamistukea, jolla hankitaan asiantuntijapalveluita esim. tuotekehittelyyn ja 

markkinointiin liittyen. Tuki on 100 % kustannuksista.    

• Vähintään kolme yritystä voi yhdessä hakea yritysryhmähanketta, joka sisältää yritysten 

yhteisen kehittämisosion sekä yrityskohtaisia toimenpiteitä. Tuki 75 %.  

• Yhdistykset voivat hakea tukea toimintansa kehittämiseen ja laajentamiseen sekä esim. 

yhteisten tilojen kunnostamiseen ja rakentamiseen. Toiminnan tulee olla kaikille avointa. 

Kehittämishankkeissa tuki on 80 % kustannuksista ja rakentamishankkeissa 50 % 

kustannuksista. 

 

Uusi ohjelmakausi alkaa 2023 – ohjelmaa valmistellaan 

Uusi ohjelmakausi alkaa todennäköisesti vuonna 2023. Parhaillaan laadimme kehittämisohjelmaa 

uudelle kaudelle. Ohjelmaa laatiessamme järjestämme tilaisuuksia kunnissa, joissa käydään läpi 

alueen tarpeita tulevalle kaudelle. Osallistu järjestämiimme tilaisuuksiin, niin voit vaikuttaa siihen, 

millaisiin hankkeisiin rahaa tulevalla kaudella myönnetään!  
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Yhdistysten pieniin hankkeisiin Leader-rahaa 

Haku päättyy 20.11.2020. 
 
Toimintaa -teemahankkeessa rahoitusta voi saada 
 
1) kylän markkinointikuluihin: kylää tuodaan esiin asumis- ja virkistäytymispaikkana esimerkiksi 
valokuvin ja tekstein somessa tai netissä 
2) uusien tapahtumien järjestämiseen tai vanhojen tapahtumien uudistamiseen  
3) koulutuksiin ja opintomatkoihin 
     - esim. järjestysmies-, hygieniapassi-, ensiapukoulutukset ja erilaiset opintomatkat 

Tukea voi saada 80 % kustannuksista. Osan omarahoituksesta voi korvata talkootyöllä. Lue lisää.   
 
Tehdään yhdessä -teemahankkeessa voidaan toteuttaa investointeja, joissa 
 
1) rakennetaan alueen harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia tai retkeilyreittejä ja taukopaikkoja 
2) parannetaan yhteisten tilojen energiatehokkuutta, siirrytään yhteisissä tiloissa uusiutuvaan 
energiaan tai tuhotaan vieraskasveja 
3) parannetaan asuinympäristön turvallisuutta esimerkiksi hankkimalla kylälle defibrillaattori, 
parantamalla yhteiskäytössä olevien tilojen valaistusta tai hankkimalla tiloihin kameravalvontaa. 
 
Investoinnit voivat olla kone-, laite- ja kalustoinvestointeja sekä rakentamista tai remontointia. 
Tukea saa 50 % ja osan omarahoituksesta voi korvata talkootyöllä. Lue lisää. 

Molemmat teemahankkeet toteutetaan kertakorvausmallilla eli maksatuksen haku on 
yksinkertaista. Kuitteja ja kirjanpitoa ei maksatuksen yhteydessä tarvita.  

https://leaderlansisaimaa.fi/tuen-hakeminen/toimintaa-teemahanke
https://leaderlansisaimaa.fi/tuen-hakeminen/tehdaan-yhdessa
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Infotilaisuus teemahankkeista torstaina 15.10.2020 klo 18. 

Tilaisuus järjestetään etänä. Ilmoittaudu 14.10. mennessä toimisto@leaderlansisaimaa.fi, niin 
saat osallistumislinkin.  

Lisätiedot:  
Terhi Ojanen, puh. 045 668 9007, terhi.ojanen@leaderlansisaimaa.fi .  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LokaLivessä lauantaina 10.10 klo 12-13 pääset tutustumaan kaakkoissuomalaisiin 

kehittämishankkeisiin ja paikallisreporttereihin (oman elämänsä mikatommoloihin) ihan livenä!  

- Luumäen Kotkaniemi: miten yhteistyöllä Svinhufvudin kotimuseosta saadaan matkailijoita 

houkutteleva kohde 

- Rural Explorer -hanke: tarinoita paikallisten yritysten käyttöön, kohteena Joutsenon 

Käärmekallio 

- Rautjärven Nurmijärvellä pelastettiin kaunis järvi rehevöitymiseltä 

- Virolahden Vahtivuorelle on tehty upea luontonäyttämö 15-metrisen kallioseinämän 

yhteyteen 

- Iitin Vuolenkoskella asukkaat ovat yhteistyössä rakentaneet mm. liikunta-areenan.    
Klikkaa sisään YouTubeen lauantaina klo 12!  

 

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

 

mailto:terhi.ojanen@leaderlansisaimaa.fi
https://www.youtube.com/watch?v=sPRC2OShwXw&feature=youtu.be
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Leader Länsi-Saimaan hallitus uusiutui vuosikokouksessa elokuussa 

 

Hallitukseen tuli viisi uutta jäsentä. Puheenjohtajana jatkaa Hannu Heinonen ja 

varapuheenjohtajana toimii Juha Saajoranta.  

 

Varsinainen jäsen   Varajäsen 

Julkinen taho 

Johanna Väyrynen, Lappeenranta  Anne Ukkonen, Luumäki 

Osmo Laine, Taipalsaari   Kati Buuri, Lemi 

Henri Karppinen, Savitaipale  Karoliina Ahtiainen, Lappeenranta 

 

Yhdistykset 

Juha Saajoranta, Luumäki vpj.  Merja Kuukka, Luumäki 

Hannu Heinonen, Lpr/Ylämaa, pj. 

Teemu Kaskinen, Lpr/Joutseno  Henna Kauppinen, Taipalsaari 

 

Asukkaat 

Tuuli Ikäheimonen, Lemi   Jussi Turunen, Taipalsaari 

Saara Uotila, Savitaipale   Marko Haikola, Savitaipale 

Jaana Rautakoski, Lemi   Sanni Tuuha-Ahvonen, Lpr/Joutseno 

 

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

 

Jäsenmaksu  

Jos Leader-rahoitus alueen yrityksille ja yhdistyksille on mielestäsi tärkeää, liity jäseneksi! 

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.  
 

Nykyiset jäsenet, maksa jäsenmaksusi tämän tiedotteen lopussa löytyvää jäsenmaksulomaketta 

käyttäen. Henkilöjäsenen jäsenmaksu on 10 € ja yhteisöjäsenen 20 €. 

 

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

 

 

 

https://www.leaderlansisaimaa.fi/liity-jaseneksi
mailto:toimisto@leaderlansisaimaa.fi
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Leader-rahoitetut hankkeet elo-syyskuu 2020   

Yritystuet  

• Fiber-X, Tutkimuskeskuksen perustaminen. Kustannusarvio 246 225 €, josta Leader-
rahoitus 49 245 €. 

Kehittämishankkeet  

• Lemin Eskot ry, Lemin Jalkosalmen tanssilavan kunnostus. Parannetaan Jalkosalmen 
tanssilavan kuntoa ja lisätään sen käyttömahdollisuuksia monipuolisena juhla- ja 
harrastuspaikkana. Investoinnissa asennetaan lavalle ikkunat ja ovet, rakennetaan 
grillikatos ja lipunmyyntikojut, uusitaan lattia ja räystäät sekä kunnostetaan piha-alue 
aitoineen. Kustannusarvio 82 609 €, josta Leader-rahoitus 41 304 €. 

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

 

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. Olemme nyt myös Instagramissa! 

 

Tärkeä tiedotuskanava alueellamme on KaakonKantri (www.kaakonkantri.fi), joka on Kaakkois-

Suomen Leader-ryhmien ja Ely-keskuksen yhteinen tiedotuskanava (Facebook, Instagram, Twitter). 

 
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 
 
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  
 
 
 

http://www.leaderlansisaimaa.fi/
http://www.leaderlansisaimaa.fi/
http://kaakonkantri/
mailto:tiina.sirppiniemi@leaderlansisaimaa.fi
mailto:saija@kaakonkantri.fi
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Leader Länsi-Saimaa ry     Y-tunnus 1439369-3     

Raatimiehenkatu 18    IBAN FI78 5415 0020 0133 53   

53100 Lappeenranta   BIC OKOYFIHH    

Saajan tilinumero IBAN       BIC       

    FI78 5415 0020 0133 53   OKOYFIHH     

Saaja   Leader Länsi-Saimaa ry   JÄSENMAKSU 2020    

            Henkilöjäsenet 10 €    

Maksajan nimi      Yritykset, yhdistykset ja yhteisöt 20 € 

ja osoite              

         Sähköpostiosoite:    

               

               

Allekirjoitus                 

Tililtä nro                   

            Eräpäivä   Euro   

 


