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TIEDOTE 
 
Julkaisuvapaa heti 
 
Pohjois-Karjalan Leader-ryhmien hallitukset ovat tehneet myönteisiä hanke-esityksiä. 
Ryhmien hallitukset ovat päättäneet esittää julkista, Leader-rahoitusta seuraaville hank-
keille yhteensä 743 800 euroa. Lisäksi yhteensä seitsemän yritystä on saanut myönteisen 
Leader-yritystukiesityksen.  
 
Julkisen tuen lisäksi hankkeissa on mukana hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja osin 
talkootyötä. Julkinen tuki koostuu Euroopan union, Suomen valtion ja Leader-alueiden kun-
tien rahoitusosuuksista. Hankehaku ryhmissä on jatkuva. 
 
 
 

Keski-Karjalan Jetina ry 
Kitee, Tohmajärvi ja Rääkkylä 

 
Julkista tukea, Leader-rahoitusta on päätetty esittää seuraaville hankkeille yhteensä   
257 300 euroa. Julkisen tuen lisäksi hankkeissa on hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja 
osin talkootyötä. Lisäksi Leader-tukea esitetään kahdelle yrityshankkeelle. 
 
Lisätietoja hankkeista ja Leader-toiminnasta antaa toiminnanjohtaja Maare Laakkonen, puh.  
050-367 7660, maare.laakkonen@jetina.fi 
 
 
Leino-Vihtavaaran kyläyhdistys ry: Leinolan lämmitysjärjestelmä 
Leino-Vihtavaaran kyläyhdistys muuttaa kylätalon nykyisen öljylämmitysjärjestelmän ilma-
vesilämpöpumppujärjestelmäksi sekä uusitaan lämmityspattereille menevät putket. Myös pää-
sisään käynnin ovet uusitaan. Lisäksi jumppasalin pimennysverhot uusitaan. Edellä mainituilla 
toimenpiteillä saadaan kiinteistön lämmityskustannukset huomattavasti pienemmäksi ja verho-
jen uusimisella edistetään jumppasalin käyttömukavuutta. 
Toteutusaika: 2015-2016 
Yhteystiedot: Leino-Vihtavaaran kyläyhdistys ry, Jouko Karppanen, puh. 0500-271 780,  
jouko.karppanen@luukku.com 
 
Jänisjoen Erä ry: Eräpirtin kunnostus 
Jänisjoen Erä ry kunnostaa omistamansa Kutsun lammaen rannalla sijaitsevan eräpirtin WC-tilat 
ja jätevesijärjetelmän nykyaikaiseksi sekä ajanmukaistaa lahtivajan nykysäädösten mukaiseksi. 
Hankkeen toimenpiteillä mahdollistetaan kylätalon ympärivuotinen käyttö. Tällä hetkellä talolla 
on vain ulko-WC ja jätevedet kulkeutuvat vanhoihin jätevesikaivoihin. Metsästys on yksi keskei-
sistä harrastusmuodoista kylällä ja eräpirtti on ainoa kyläläisten kokoontumispaikka. Eräpirtillä 
järjestetään myös vuosittain hää-, syntymäpäivä-, kyläläisten tapaamisia ja juhlia. 
Toteusaika: 2015-2017 
Yhteystiedot: Jänisjoen Erä ry, Jarkko Makkonen, puh. 050-327 6661, jsmakkonen@gmail.com 
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Haapasalmen seudun kyläyhdistys: Haapasalmen kylätalon kunnostus 
Haapasalmella kylätoiminta on alkanut kylätoimikunnan perustamisella 1980-luvulla. Yhdistyk-
sen kylätalo kaipaa perusteellista remonttia, jotta se palvelisi paremmin ympärivuotista käyttöä. 
Kylätalon ulkovuoraus uusitaan ja lisäksi talo lisäeristetään. Talon päädyssä ja sivulla olevat ke-
säkäyttötilat lämpöeristetään samalla. Lisäksi talon yhteyteen rakennetaan peseytymistilat ja 
toinen WC sekä parvitilaan tehdään kaksi erillistä makuuhuonetta. Lisämajoituspaikkoja rakenne-
taan aittarakennukseen. Aitta-rakennus siirretään lähellä olevalta tilalta. Myös grillikatos uusi-
taan. Samalla tehdään suunnitelma ja toteutetaan koko piha-alueen kunnostaminen. 
Toteutusaika: 2015-2018Yhteystiedot:  Haapasalmen seudun kyläyhdistys, Urho Makkonen, puh. 
050-5605210, makkonenurho@gmail.com 
 
Lumimuutos osuuskunta: Puruveden ammattimaisen talvinuottauksen tietoisuuden lisää-
minen 
Puruvesi on ainutlaatuinen järvi Euroopassa ja vielä yhtä ainutlaatuinen on sen yhteisöllinen, 
ammattimainen talvinuottaus. Siitä ensimmäiset merkinnät ovat jo 1300-luvulta, ja se edustaa 
viimeistä kokonaisuutta Suomessa. Talvinuottauksen ja muun Puruveden ammattimaisen kalas-
tuksen tunnettavuus on kuitenkin maakunnallisesti ja valtakunnallisesti heikko, ja samaan aikaan 
kalastus on uhattuna. Puruveden ammattimaisen talvinuottauksen tietoisuuden lisääminen -
hanke korjaa tämän tilanteen. Hankkeessa tuotetaan laadukas, alle 10 minuutin englannin- ja 
suomenkielisen esittelyvideo, nettisivut, esitteitä, julistesarja ja kirjanen talvinuottauksesta ja 
Puruvedestä. 
Toteutusaika: 2015-2016 
Yhteystiedot: Lumimuutos osuuskunta, Tero Mustonen, tero.mustonen@lumi.fi 
 
Akkalan-Jouhkolan nuorisoseura ry: Seurantalon sisäremppa 
Seurantalon epäkäytännöllinen keittiö ja ajansaatossa rapistuneet muut sisätilat remontoidaan, 
jotta tiloista tulee toimivammat ja viihtyisämmät. Tavoitteena on lisätä seurantalon käyttöastet-
ta. 
Toteutusaika: 2015-2017 
Yhteystiedot: Akkalan-Jouhkolan nuorisoseura ry, Raili Väistö, puh. 050-5383885,  
raili.vaisto@gmail.com 
 
 
 

Joensuun seudun Leader -yhdistys 
Joensuun maaseutualueet, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi 

 
Julkista tukea, Leader-rahoitusta on päätetty esittää seuraaville hankkeille yhteensä 206 
700 euroa. Julkisen tuen lisäksi hankkeissa on hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja osin 
talkootyötä. Lisäksi Leader-tukea esitetään viidelle yrityshankkeelle. 
 
Lisätietoja hankkeista ja Leader-toiminnasta antaa toiminnanjohtaja Antero Lehikoinen, 
puh. 040-508 6416, antero.lehikoinen@joensuu-leader.net 
 
 
Alavi-Jukajärviseudun yhdistys ry: Kylätalon keittiöremontti 
Vuonna 1987 valmistuneen kylätalon alkuperäisessä kunnossa oleva keittiö on kulunut kovassa 
käytössä. Hankkeessa uusitaan lattian päällyste, kaapistoja ja putkistoja. Myös lattian vesieristys-
tä parannetaan. 
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Toteutusaika: 2015-2016Yhteystiedot: Alavi-Jukajärviseudun yhdistys ry, Heikki Nuutinen, puh. 
0400 576 463, heikki.nuutinen@telemail.fi  
 
Kiihtelysvaaran harrastetoimijat ry: Perinnenavetasta harrastetoimijain toimintakeskus 
Harrastetoimijat ry kunnostaa Kiihtelysvaaran entisen vanhainkodin (Joensuun kaupungin Vaah-
terapihan toimintakeskus) navettarakennuksen paikallisten harrastetoimijain käyttöön. Taloon 
tulee bänditiloja, taideharrastajien tiloja, puutyötiloja ja pajatiloja sekä tiloja liikuntakerholle, 
mopokerholle ja moottoriurheilua harrastaville. Samalla saadaan säilytettyä purkamisuhanalai-
nen paikallisesti merkittäviä suojelullisia arvoja omaa rakennus (historiallisesti perinteinen kun-
nan maatilan navettarakennus) ja rakennettu miljöö sekä turvattua rakennuksen tuleva toimin-
nallinen ylläpito. Harrastetoimijat ry ylläpitää ja edistää entisen Kiihtelysvaaran kunnan alueella 
harrastetoiminnan ja harrastusmahdollisuuksien kehittymistä. Yhdistys tukee toimillaan kaiken 
ikäistä väestöä. 
Toteutusaika: 2015-2016 
Yhteystiedot: Kiihtelysvaaran harrastetoimijat ry, Juhani Rouvinen, puh. 0500-673781,  
juhani.rouvinen@telemail.fi 
 
Kontiolahden kunta: Ilona 
Kontiolahden kunta haluaa tehostaa järjestöjen ja kunnan toimintaa ikäihmisten ja myös maa-
hanmuuttajien huomioon ottamiseksi. Kunta aktivoi järjestöjä toteuttamaan kulttuuritapahtu-
mia, kävelykerhoja, muistelu- ja loruhetkiä, synttärikäyntejä ja tapaamisia ikäihmisten kanssa. 
Ikäihmisiä viedään erilaisiin tapahtumiin. Mukaan innostetaan koululaisia tapaamaan ikäihmisiä 
sukupolvien kohtaamiseksi ja viettämään aikaa ikäihmisten kanssa esimerkiksi ulkoillen. Kon-
tiolahdella on vaikea löytää järjestöä, joka kokonaisvaltaisesti kokoaisi muut järjestöt toteutta-
maan hanketta. Kunta palkkaa vapaaehtoiskoordinaattorin ja ottaa oppisopimuskoulutukseen 
hanketyöntekijän toteuttamaan hanketta. 
Toteutusaika: 2016-2018 
Yhteystiedot: Kontiolahden kunta, Liisa Kontturi, puh. 0500-796700, liisa.kontturi@kontiolahti.fi, 
www.kontiolahti.fi 
 
Kunnasniemen kyläseura ry: Kylätalo kelpo kuntoon 
Kunnasniemen kyläseuran ylläpitämä kylätalo, Kunnaspirtti, on ollut ahkerassa käytössä. Taloa 
on kunnostettu Leader-hankkeilla. Nyt talon käyttö on lisääntynyt, kylän asukasmäärä on kasva-
nut ja kyläseura haluaa kunnostaa taloa vastaamaan uuden laajemman käytön tuomat vaatimuk-
set. Taloon tehdään inva-wc, toimistotila ja lasitettu terassi. Samalla keittiötilat ja keittiön varus-
tus uusitaan.  
Toteutusaika: 2015-2018 
Yhteystiedot: Kunnasniemen kyläseura ry, Esa Martikainen, puh. 044-055 1952, 
esa.t.martikainen@luukku.com, www.kunnasniemi.nettisivu.org 
 
Outokummun kaupunki: Kulttuuritalo Maritan kehittämishanke 
Outokummun kaupunki kehittää keskustassa sijaitsevasta kulttuuritalo Maritasta monipuolinen 
toiminnallisen kulttuuri- ja harrastustoiminnan kohtaamispaikan. Talossa toimii elokuvateatteri, 
siellä kokoontuvat kansalaisopiston ilmaisutaidonryhmä sekä muita kulttuuriryhmiä. Tiloja on 
kunnostettu avustuksin (elokuvateatterin digitalisointi), kaupungin varoin (esimerkiksi ulkora-
put) ja yhdistysten toimesta (esimerkiksi lavan laajennus ja valaistustekniikkaa. Hankkeessa kehi-
tetään tilan hallintamenettely, tiedotetaan tilasta ja kohennetaan tilaa esimerkiksi uusimalla 
esiintymislavan pintamateriaali ja valaistusta, äänentoistojärjestelmää ja tilan varustusta sekä 
ulkopuolista näkyvyyttä. 
Toteutusaika: 2016 
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Yhteystiedot: Outokummun kaupunki, Jukka Orenius, puh. 044-755 9240, 
jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi, www.outokummunkaupunki.fi 
 
 
 

Vaara-Karjalan Leader ry 
Ilomantsi, Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo 

 
Julkista tukea, Leader-rahoitusta on päätetty esittää seuraaville hankkeille yhteensä 279 
800 euroa. Julkisen tuen lisäksi hankkeissa on hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja osin 
talkootyötä.  
 
Lisätietoja hankkeista ja Leader-toiminnasta antaa toiminnanjohtaja Hannele Pyykkö, puh.  
puh. 040-104 4905, hannele.pyykko@lieksa.fi 
 
 
Ilomantsin yrittäjät ry: Ilomantsin tapahtumakartta –hanke 
Ilomantsin yrittäjät ry suunnittelee ja valmistaa painetun paperisen sekä sähköisen, tietokoneis-
sa, tableteissa ja älypuhelimissa toimivan tapahtumakartan Ilomantsin keskustan alueesta ja osin 
keskustan ulkopuolella toimivista Ilomantsin yrittäjien jäsenistä. Kartalle merkitään ensisijaisesti 
alueella toimivien ja hankkeeseen osallistuvien yrityksien sijainti ja muuta olennaista tietoa yri-
tyksen tuotteista ja palveluista. Tämän lisäksi karttatuotteesta luodaan mediakortti, jota käyte-
tään hankkeen päätyttyä toiminnan jatkuessa uusien karttojen koostamisen ja mainoshankinnan 
tukena. 
Toteutusaika: 2015-2016 
Yhteystiedot: Ilomantsin yrittäjät ry, Erkki Hukka, puh. 040-5153914, erk-
ki.hukka@solidataloushallinto.fi 
 
Lieksan Somali perheyhdistys ry: Metka – kylätalo hanke 
Lieksan Somali perheyhdistys peruskorjaa Lieksassa Rantalan alueella sijaitsevan kiinteistön 
(Rantalantie 7), josta tulee kaikille avoin kylätalo. Tavoitteena on, että kylätalo aktivoi alueen 
asukkaita osallistumaan toimintaan oman alueen kehittämiseksi. Tavoitteena on kannustaa alu-
een asukkaita yrittäjyyteen, josta hyötyisi koko Lieksan kaupunki ja uusien innovaatioiden myötä 
koko maakunta. Hankkeen toimenpiteinä on mm. sähkö-, lämmitys-, vesityöt, kiinteistön katon 
korjaus ja maalaus, talon vanhan osan pintakäsittely, maalaus, raivaus, kiinteistön pintaremon-
tointi sekä tarvittavat kone-, laite- ja kalustohankinnat.  
Toteutusaika: 2015-2018 
Yhteystiedot: Lieksan Somali perheyhdistys ry, Farhan Ahmed Mohamed, puh. 040-4822418, 
lsperheyhdistys@gmail.com 
 
Pielisen Ampujat ry: Tainiovaaran urheiluampumakeskuksen uudistaminen 
Pielisen Ampujat ry kunnostaa Tainiovaaran urheiluampumakeskuksen. Hankkeen toimenpiteitä 
ovat mm. rakennusten maalaus ja kunnostaminen, ratalaitteiden uusiminen, rata-alueen tiestön 
kunnostaminen ja kulunvalvonnanjärjestelmän rakentaminen. Alue tulee palvelemaan Lieksan ja 
ympäristökuntien metsästäjiä ja urheiluammunnan harrastajia. Aluetta käyttävät myös viran-
omaiset. Alue on ainutlaatuinen Pohjois-Karjalassa. Tavoitteena on, että käyttäjät voivat järjestää 
alueella jopa SM-kisoja. 
Toteutusaika: 2015-2018 
Yhteystiedot: Pielisen Ampujat ry, Rauno Vornanen, puh. 040-5883529, rau-
no.vornanen@gmail.com, www.pielisenampujat.net 
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Maaseudun Sivistysliiton Vaara-Karjalan Kulttuuriyhdistys ry: Karhuareena 
Hankkeessa rakennetaan Katri Vala kulttuurikeskuksen yhteydessä olevaan Areenaan Karhulato, 
kuusi vartiokoppia puusta veistetyille karhuille ja esiintymislava. Lisäksi hankitaan pöytiä, tuoleja, 
penkkejä sekä aidataan alue puuaidalla ja tehdään maanrakennustöitä areenan kahdella osiolla 
lisäämällä ulkonäyttelytilaa. Näillä toimenpiteillä parannetaan jo aiemmin rakennettua areenan 
esiintymistilaa ja teatterikatsomoa. Hankkeen tavoitteena on lisätä omaehtoisen kulttuuritoi-
minnan mahdollisuuksia Ilomantsissa. 
Toteutusaika: 2015-2016 
Yhteystiedot: MSL:n Itä-Suomen aluekeskus, Timo Reko, puh. 050-3226798, timo.reko@msl.fi,  
www.msl-ita.fi 
 
Valtimon Suojärvi-seura ry: Linduzet karjalankielizet pajojen pajattajat 
Tavoitteena on karjalankielisen muskaritoiminnan jatkuminen sekä muskaritoiminnan markki-
nointi. Valtimon Suojärvi-seura ry teettää kuorolaisille esiintymisasut, järjestää laululeirejä, sa-
noittaa uusia esiintymiskappaleita, kokoaa yhteen lauluvihkosen sekä osallistuu erilaisiin tapah-
tumiin.  
Toteutusaika: 2015-2016 
Yhteystiedot: Valtimon Suojärvi-seura ry, Tuija Toivonen, puh. 050-3711207,  
tuikku.toivonen@luukku.com 
 
Rukajärven suunnan historiayhdistys ry: Salpaetuasemat Änäkäinen 2015 
Rukajärven suunnan historiayhdistys ry peruskorjaa Änäkäisissä lahonneet Salpaetuaseman ra-
kenteet. Työ tehdään alkuperäisten "linnoitusohjesäännön" (II 2 osa Lin O II2 Työpiirustukset) 
mukaisesti. Hankkeen myötä vuonna 2011 perustetun Rukajärven tien palvelutaso parantuu. 
Kohteen valmistuminen lisää Pohjois-Karjalan sotahistorian matkailua merkittävästi. Änäkäisissä 
on eräs Salpaetuasemien hienoimmista kohteista.  
Toteutusaika: 2015-2016 
Yhteystiedot: Rukajärven suunnan historiayhdistys ry, Tenho Tikkanen, puh. 040-540 8045, 
tenho.tikkanen@gmail.com 
 
 
 
 


