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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 
hankkeille yhteensä 1 576 100 euroa. Lisäksi yhteensä seitsemän yritystä on saanut 
myönteisen Leader-yritystukiesityksen. Julkisen tuen lisäksi hankkeissa on mukana 
hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja osin talkootyötä. Hankehaku ryhmissä on jatkuva. 
 
 
 

Keski-Karjalan Jetina ry 
Kitee, Tohmajärvi ja Rääkkylä 

 
Julkista tukea, Leader-rahoitusta on päätetty esittää seuraaville hankkeille yhteensä   
537 400 euroa. Julkisen tuen lisäksi hankkeissa on hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja 
osin talkootyötä. Lisäksi Leader-tukea esitetään neljälle yrityshankkeelle. 
 
Lisätietoja hankkeista ja Leader-toiminnasta antaa toiminnanjohtaja Maare Laakkonen, puh.  
050-367 7660, maare.laakkonen@jetina.fi 
 
 
Villalan Erämiehet ry: Riistankäsittelytilan rakentaminen 
Villalan Erämiehet Ry rakentaa uuden riistankäsittelytilan, jossa voidaan käsitellä riistasaaliit 
asianmukaisella tavalla. Uudet tilat mahdollistavat myös kurssi- ja neuvontatoimintaan.  
Toteutusaika: 2015-2016 
Yhteystiedot: Villalan Erämiehet ry, puh. 050-544 0495, petri.karjalainen@suursaimaa.com 
 
Totkunniemi-Marjoniemi ry: Totkunniemen näkötornin ja ympäristön kunnostamishanke 
Hankkeessa 1999 valmistunut näkötorni ja tornin ympäristö kunnostetaan. Paikalla on ollut 
torneja eri käyttötarkoituksissa 1800-luvulta lähtien. Yhdistys uusii nykyisen tornin 
heikkokuntoiset rakenteet käyttäen painekyllästettyä puuta. Lisäksi yhdistys avartaa tornin 
ympäristön lähimaisemaa näkymän parantamiseksi. Mäelle tulevan tieyhteyden ympäristö 
raivataan, tiepohja kunnostetaan ja kulkukelpoisuutta parannetaan sorastuksella. Toimenpiteillä 
on tavoitteena varmistaa tornille pitkä käyttöikä ja monipuoliset käyttömahdollisuudet 
kyläläisille, vierailijoille ja luontoharrastajille. 
Toteutusaika: 2015 
Yhteystiedot: Totkunniemi-Marjoniemi ry, Pertti Heinonen, puh. 044-972 7181, 
perttiheinonen1@luukku.com 
 
Puhoksen Vesa ry: Seurojentalo 2062 2-vaihe 
Puhoksen Vesa ry peruskunnostaa vuonna 1952 rakennettua Puhoksen seurojentaloa. 
Tavoitteena on talon säilyminen tuleville sukupolville. Talon eteläpuolen lahovaurioinen seinä 
uusitaan ja maalataan. Sisätiloja ehostetaan vastaamaan nykyvaatimuksia ja kahviokalusto 
uusitaan. Lisäksi talkootyönä rakennetaan tontille halkokatos polttopuiden varastointiin.  
Toteutusaika: 2015-2016 
Yhteystiedot: Anja Kiljunen, puh. 050-367 5540, anjaokiljunen@gmail.com, 
www.puhoksenvesa.blogspot.com 
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Kiteen jäähalli Oy: Jäähallin LED-valaistus 
Kiteen jäähalli Oy toteuttaa säädettävän LED-valaistusinvestoinnin Kiteen jäähalliin. Investointi 
parantaa hallin valaistustehoa ja energiatehokkuutta. Säädettävä valaistus mahdollistaa 
monipuolisten tapahtumien järjestämisen ja parantaa palvelun laatua kestävän kehityksen 
hengessä. 
Toteutusaika: 2015-2018 
Yhteystiedot: Kiteen jäähalli Oy, Tuula Hirvonen, puh. 010-255 4287, tuula.hirvonen@opkk.fi 
 
Hummovaaran Erä ry: Elias-hanke 
Hummovaaran Erä ry sai 1970-luvulla lahjoituksena 1900-luvun vaihteessa rakennetun 
Nousiaisten suvun asuintalon, joka kunnostettiin tuolloin metsästysmajaksi. Hankkeella lisätään 
rakennuksen viihtyvyyttä ja käyttökelpoisuutta niin metsästysseurakäytössä kuin kyläläisten 
harrastus- ja talkookäytössä. Yhdistys saattaa jätevesien käsittelyn ohjeiden mukaiseksi, tekee 
ulkomaalauksen, korjaa ulkovuoren, remontoi keittiön ja kunnostaa lahtivajan. 
Toteutusaika: 2015-2016 
Yhteystiedot: Hummovaaran Erä ry, Markku Hirvonen, puh. 0400-284 905, 
markku.antero.hirvonen@gmail.com 
 
Säyneenkylän alueen kyläyhdistys ry: Kylän kesäkeidas 
Kyläyhdistys hallinnoi rantatonttia Säynejärven rannalla ja uudistaa rannalla sijaitsevan laiturin 
sekä huussin. Vanha laituri ja sen kiinteät rakennelmat poistetaan, huussi päivitetään 
kompostikäymäläksi. Lisäksi yhdistys hankkii ilmoitustauluja tapahtumatiedotusta varten ja 
järjestää kaikille avoimen rantapelastuskurssin sekä hankkii asianmukaisen pelastusrenkaan 
köysineen. 
Toteutusaika: 2015-2016 
Yhteystiedot: Säyneenkylän alueen kyläyhdisty, Helena Heinvuori, puh. 040-521 4402, 
helena@heinvuori.com 
 
Jaaman seudun kyläyhdistys ry: Jaaman kylätaloympäritön perusparannus 
Kyläyhdistys parantaa kylätalon palvelutasoa peruskunnostamalla taloa ja sen varustusta. Uusilla 
investoinneilla kyläyhdistys luo alueesta kaikkia kyläläisiä, kylätalon käyttäjiä sekä yleisen 
uimarannan käyttäjiä palvelevan hyvinvointikeskuksen. Kylätalon palvelutasoa kohennetaan 
maalaamalla ulkopuoli, lakkaamalla lattioita, siistimällä kylätalon ympäristöä ja remontoimalla 
saunaa ja nykyaikaistamalla kylätalon varustetasoa. Myös ulko-ovet uusitaan ja hankitaan uudet 
patjat vuokraustoimintaa tukemaan. Piha-alueelle tehdään ulkoliikuntapaikka ja sinne hankitaan 
asianmukaiset varusteet. Kyläyhdistys uusii myös uimalaiturin. 
Toteutusaika: 2015-2018 
Yhteystiedot: Jaaman seudun kyläyhdistys, Mikko Juvonen, puh. 0400-579 260, 
juhani.tiainen1@luukku.com, www.jaama.fi 
 
Rääkkylän kunta: Piuhasta palveluiksi –hanke 
Rääkkylään on valmistunut kiinteä, koko kunnan kattava laajakaistaverkko. Rääkkylän kunnan 
tavoitteena on jalostaa yhteydet hyötykäyttöön. Rääkkylässä on juuri päättynyt "Suomen Suurin 
Mummola" esiselvityshanke, jossa nostettiin Rääkkylän imagoa ikäihmisten viihtyisänä 
asuinpaikkana hyvien palveluiden äärellä. Piuhasta palveluksi -hanke jakautuu kolmeen 
toimenpideosioon: Nopeiden tietoliikenneyhteyksien hyödyntäminen yritystoiminnassa, 
Mummola -portaalin rakentaminen ja palveluverkoston tekeminen sekä mummolan fyysisen 
rakentamisen suunnittelu. 
Toteutusaika: 2015-2016 
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Yhteystiedot: Rääkkylän kunta, Raita Joutsensaari, raita.joutsensaari@raakkyla.fi, 
www.raakkyla.fi 
 
Onkamon metsästysseura ry: Wanhan metsäkoulun kehittämishanke 
Wanhan metsäkoulun kehittämishankkeen tavoitteena on luoda Onkamon entisestä 
metsäkoulusta Onkamon ja Tikkalan kylien toiminnallinen keskus. Metsästysseura kunnostaa 
metsäkoulun kiinteistöä ja varustaa tiloja monenlaista käyttöä varten. Tarkoituksena on tehdä 
vanhasta metsäkoulusta alueen yhdistysten ja vapaa-ajantoiminnan keskus. 
Toteutusaika: 2015-2017  
Yhteystiedot: Onkamon metsästysseura ry, Juha-Pekka Raatikainen, puh. 050-350 2606, 
raatikainenjp@hotmail.com 
 
Pro Onkamojärvet ry: Onkamojärvien kunnostaminen 
Luonnon monimuotoisuutta lisätty sekä vesistöjen tilaa paranettu jo vuodesta 2009 lähtien 
Onkamojärvillä. Yhdistys selvittää rantakiinteistöjen omistajien kanssa mahdollisuuksia 
pohjapadon tekemiseen. Lisäksi yhdistys poistaa muun muassa kelluslehtisiä vesikasveja 
juurineen, tekee raivausnuottauksia ja luo vedenlaadun omatarkkailujärjestelmän.  
Pro Onkamojärvet ry:n tavoitteena on Onkamojärvirantojen virkistyskäytön lisääminen, 
kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja kalastusmatkailun lisääminen. Lisäksi tavoitteena on  
Onkamojärvien veden laadun parantaminen, rantojen soistumisen estäminen ja pohjalietteen 
vähentäminen. Hanke on yhteishanke Joensuun seudun Leader –yhdistyksen kanssa. 
Toteutusaika: 2015-2016 
Yhteystiedot: Pro Onkamojärvet ry, Tuovi Vaaranta, puh. 0500-376 018, www.onkamojarvet.fi 
 
Keski-Karjalan moottorikelkkailijat ry: Keski-Karjalan kelkkaurat 
Keski-Karjalan moottorikelkkailijat ry päivittää Keski-Karjalan alueen moottorikelkkaurien 
maankäyttösopimukset sekä parantaa urapohjia ja merkkausta. Lisäksi yhdistys kehittää Aimo 
alueella tapahtuvaa kilpailutoimintaa. Tavoitteena on pitää moottorikelkkaurasto toiminnassa 
moottorikelkkailijoille. Urasto on merkittävä asia koko seutukunnan matkailulle. 
Toteutusaika: 2015-2016 
Yhteystiedot: Keski-Karjalan moottorikelkkailijat ry, Pasi Immonen, puh. 0400-475 404, 
nfo@karjalanhelmi.net 
 
Pohjois-Karjalan liikunta ry: Virtaa ja elinvoimaa seuroihin (VIRE) -kehittämishanke 
Pohjois-Karjalan liikunta ry edistää urheiluseurojen ja muiden liikuntaa tarjoavien yhdistysten 
toimintaa, yhteistyötä ja liikuntapalveluita Keski-Karjalan alueella. Tavoitteena on 
yhteisöllisyyden ja paikallisen identiteetin vahvistaminen liikuntatapahtumien avulla. Pokali 
hakee toimintaan mukaan noin 20 urheiluseuraa ja 40 yhdistystä. Yhteistyössä tehdään  
10 seurojen ja muiden yhdistysten järjestämää liikunnallista kylätapahtumaa ja kolme 
kuntakohtaista tapahtumaa. 
Toteutusaika: 2015-2017 
Yhteystiedot: Pohjois-Karjalan liikunta ry, Jari Hurskainen, puh. 040-546 5236, 
jari.hurskainen@pokali.fi 
 
Pohjois-Karjalan Martat ry: Luonnosta turvaa –hanke 
Luonnosta turvaa -hankkeella kannustetaan kotitarveviljelyyn, luonnontuotteiden keräämiseen 
ja kotivara-ajatteluun. Ensinnäkin hankkeen aikana järjestetään luonnontuotteiden keräämiseen 
liittyvää neuvontaa ja kursseja. Kotitarveviljelyn ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi toteutetaan 
laatikkoviljelymalleja sekä helppohoitoisia yhteisiä hyötykasviviljelyksiä. Hankkeen aikana 
tuotetaan selkokielistä neuvontamateriaalia ja toisaalta sähköistä materiaalia, jolla testataan 
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uudenlaisia etäneuvonnan malleja. Kolmanneksi toteutetaan yhteisöllisyyttä lisäävin menetelmin 
toteutettuja näkyvyystempauksia, tapahtumia sekä viljely- ja koristekasveja hyödyntäviä 
yhteisöllisiä teoksia. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Pohjois-Karjalan Martat ry, Pro Agria 
Pohjois-Karjala ry/Maa- ja kotitalousnaiset, MSL:n Joensuun kulttuuriyhdistys ry. 
Yhteistyökumppanina toimii Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Hanke toteutetaan Keski-
Karjalan Jetinan ja Joensuun seudun Leader-yhdistyksen toiminta-alueilla. 
Toteutusaika: 2015-2018 
Yhteystiedot: Pohjois-Karjalan Martat ry, Maarit Sallinen-Uusoksa,  puh. 050 448 33 35, 
maarit.sallinen-uusoksa@martat.fi ,www.pohjois-karjala.martat.fi 
 
 
 

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

 
Julkista tukea, Leader-rahoitusta on päätetty esittää seuraaville hankkeille yhteensä   
633 400 euroa. Julkisen tuen lisäksi hankkeissa on hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja 
osin talkootyötä. Lisäksi Leader-tukea esitetään yhdelle yrityshankkeelle. 
 
Lisätietoja hankkeista ja Leader-toiminnasta antaa toiminnanjohtaja Antero Lehikoinen, 
puh. 040-508 6416, antero.lehikoinen@joensuu-leader.net 
 
 
Joensuun kaupunki: Joensuun kaupungin maaseutualueiden taajamien yleisilmeen  
kohentaminen 
Joensuun kaupunki kaupunki kohentaa taajamien, Hammaslahden, Kiihtelysvaaran, 
Tuupovaaran, Enon ja Uimaharjun yleisilmettä. Hammaslahden ja Tuupovaaran  keskustaan 
muodostetaan uusi laajempi torialue. Hammaslahdella pystytetään pysäkkikatoksia ja Sintson 
kosteikkolle tehdään polku ja tarkkailulava. Kiihtelysvaaran Määtänmäelle rakennetaan 
kyläyhdistyksen hallintaan uusi esteetön oleskelualue. Enossa tehdään pienimuotoisia 
liikuntapaikkarakennusten kunnostuksia. Lisäksi Enossa ja Uimaharjussa avataan maisemia 
raivauksilla.  
Toteutusaika: 2015 – 2017 
Yhteystiedot: Timo Mikkonen, puh. 0400 477 585, timo.mikkonen@jns.fi, www.jns.fi 
 
Mulon Kalaveden osakaskunta: Mulon kalaveden kotaprojekti 
Mulon kalaveden osakaskunta rakentaa kodan kyläläisten ja osakaskunnan käyttöön 
kokoontumis- ja kokoustilaksi. Kota rakennetaan Reijolan uima- ja venerantaan, jossa on 
ennestään Leaderin rahoittama avantouintisauna. Kota poistaa kylän osakaskunnan ja 
kylätoimikunnan kokoontumistilan puutteen. Tila toimii myös nuorten leirien, kesä- ja 
talvikurssien sekä onkikilpailujen tukikohtana.  
Toteutusaika: 2015 – 2016 
Yhteystiedot: Harri Hallikainen, puh. 0400 199 009, harri.hallikainen@pekotek.fi 
 
Pyhäselän 4H-yhdistys ry: LuonnonILO 
Pyhäselän 4H-yhdistys yhdistää nuoret ja ikäihmiset luonnonantimien ja luontoretkien keinoin. 
Alasta kiinnostuneita nuoria koulutetaan ja työllistetään ikäihmisten marja-, sieni- ja yrttiretkien 
vetäjiksi. Ikäihmisiä kannustetaan lähtemään pois kotoa kokemaan uusia elämyksiä ja 
muistelemaan vanhoja taitoja luonnossa. Myös alakoululaisille 4-6 luokkalaisille ryhmille 
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järjestetään marja-, sieni- ja yrttiretkiä, sekä annetaan tietoa vieraslajien (mm. jättiputki) 
tunnistamisesta ja hävittämisestä. 
Toteutusaika: 2015 – 2017 
Yhteystiedot: Pyhäselän 4H-yhdistys, Pirjo Poutanen, puh. 050 406 2554, pyhaselka@4h.fi, 
www.pyhaselka.4h.fi 
 
Joensuun urheilusukeltajat ry: Kompressorin hankinta ja kompressorihuoneen kunnostus 
Urheilusukeltajat uusivat erikoiskompressorin ja kunnostavat kompressorihuonetta. Hanke 
tukee ja mahdollistaa lukuisia toimintoja sukelluksen lisäksi, esim. vapaaehtoinen 
pelastuspalvelu, uimarantojen kunnostus, erilaiset avustus, etsintä ja nostotehtävät sekä 
ympäristön suojelu.  
Toteutusaika: 2015 – 2016 
Yhteystiedot: Janne Tuomikko, puh. 050 300 2065, janne.tuomikko@tecwill.com, 
www.joensuunurheilusukeltajat.fi 
 
Liperin hevosystäväinseura ry: Hevoskeskushanke 
Liperin hevosystäväin seura muuttaa omistamansa raviradan monipuoliseksi ja nykyaikaiseksi 
valmennuskeskukseksi palvelemaan sekä ammattimaista että harrastusvalmennustoimintaa. 
Keskukseen rakennetaan huoltorakennus ja valjaskatos. Olemassa olevaa rataa levennetään ja 
keskialueelle rakennetaan ponirata ja ratsastuskenttä. Alueen pysäköintialuetta laajennetaan.  
Seuran omistama ranta-alue varustetaan hevosten uittamiseen sopivaksi.  
Toteutusaika: 2015 –20016 
Yhteystiedot: Veli-Pekka Hartikainen, puh. 0500 884 296, veli-pekka.hartikainen@pp.inet.fi 
 
Liperi-Seura r.y.: Maatalouden rakennekehitys näkyväksi Tähkässä 
Liperi-Seura kehittää uuteen museorakennukseen, Tähkähalliin uutta toimintaa ja kertoa 
maatalouden rakennemuutoksesta. Tavoitteeseen pääsemiseksi luetteloidaan ja käsitellään / 
digitoidaan MTK:n lahjoittama vanha maaseutuun liittyvä eläkuvamateriaali ja hankitaan 
esittämiseen tarvittava välineistö. Materiaalin pohjalta Lipero-Seura järjestää Tähkähallissa 
elokuvatilaisuuksia, joissa digitoitua materiaalia esitellään museovieraille ja matkailijoille. 
Elokuvamateriaalin antamaa tietoa laajennetaan haastatteluilla. 
Toteutusaika: 2015 –20016 
Yhteystiedot: Jaana Tarkkonen, puh.  040 524 9275, jaana.tarkkonen@hotmail.com, www.liperi-
seura.fi 
 
Outokummun Riistanhoitoyhdistys: Salmijärven ampumarata, kunnostus ja muutostyöt. 
Riistanhoitoyhdistys kehittää Salmijärven rata-aluetta. Yhdistys rakentaa kaikille radoille 
luotiloukot ja luodikkoradalle uusitaan näyttösuoja. Villikarjurata rakennetaan loppuun, 
äänivalleja korotetaan ja maalaustyöt saatetaan päätökseen. Lisäksi hdistys parantaa koko rata-
alueen yleisilmettä.  
Toteutusaika: 13.5.2015- 11.5.2017 
Yhteystiedot:  Hannu Oinonen, puh. 050 520 6607, outokumpu@rhy.riista.fi 
 
Polvijärven yhteiskristillinen Laupiaat kädet ry: Laupiaat kädet yhteiseksi hyväksi  
Laupiaat kädet ry perustaa matalan kynnyksen kohtaamispaikan syrjäytyneille tai syrjätymisuhan 
alla oleville. Kohtaamispaikka toimii tukikohtana, jossa mm. järjestetään tapaamisia, erilaisia 
toiminta-aktiviteetteja, ruokailua ja muuta toimintaa. Hankkeen tavoitteena on kohdata kahden 
vuoden aikana vähintään 150 eri elämäntilanteessa olevaa ihmistä, nostaa ja kannustaa uuteen 
alkuun elämässä ja parantaa  heidän elämänlaatuaan. 
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Toteutusaika: 2015 – 2017 
Yhteystiedot: Kari Tolppanen, puh. 0500 205 042, kari.tolppanen@windowslive.com 
 
Mutkan Eräveljet r.y: Grillikodan rakentaminen 
Mutkan Eräveljet rakentaa vuokraamalleen tontille olemassa metsästysmajan viereen grillikodan 
seuran, sen vieraiden ja kyläläisten käyttöön. Kylällä ei ole muuta kokoontumispaikkaa. Seura 
myös luovuttaa maastoa muualta tulevien kenneljärjestöjen koetoimintaan. Hankkeeseen 
kuuluu grillikodan rakentamisen lisäksi majan lattian korjaaminen.  
Toteutusaika: 2015 – 2016 
Yhteystiedot: Matti Piiroinen, puh. 050 328 0519, mattipiiroinen@gmail.com 
 
Sotkuman Lapset ry: Sopu ei satu- Nopeli yhdistää 
Sotkuman Lapset ry kehittää uusia, innovatiivisia ja innostavia keinoja osallistaa asukkaat 
yhteistoimintaan. Hankeen tavoitteena on tuottaa yhteisöön vertaisohjaajia koulutuksen kautta 
jokaiseen ikäryhmään niin, että hankkeen toiminnan jälkeen tästä muodostuu pysyvä toiminnan 
pohja alueelle. Kylän yhdistykset ja koulu yhdessä valitsevat vuosittain yhteisöneuvottelijat ja 
palkittavat Nopeli-palkinnon saajat, jotka ovat edistäneet hyvää yhteishenkeä ja 
suvaitsevaisuutta sekä järjestävät kehitysiltoja. 
Toteutusaika: 2015 – 2017 
Yhteystiedot: Pia Väistö, puh. 050 5463434, piava@netti.fi 
 
Joensuun seudun Leader-yhdistys: Pienet investoinnit (teemahanke) 
Joensuun seudun leader-yhdistys tukee rekisteröityjen yhdistysten kalusto- ja laiteinvestointeja 
sekä pienimuotoista rakentamista. Kyseessä voi olla esimerkiksi koneiden ja kaluston hankinta 
yhteiseen kokoontumistilaan tai yhteiskäyttöön tarkoitettujen harrastusvälineiden hankinta. 
Pienimuotoinen rakentaminen voi olla asuinympäristön viihtyisyyden kohentamista ja yhteisten 
tilojen rakentamista ja kunnostamista. Investointeihin kohdistuvat toimenpiteet kootaan yhdeksi 
kokonaisuudeksi teemahankkeeseen. 
Toteutusaika: 2015-2017 
Yhteystiedot: Joensuun seudun Leader-yhdistys, Esko Lehto, puh. 050 540 9901, 
esko.lehto@joensuu-leader.net, www.maakaista.fi/joensuun-seutu 
 
Pohjois-Karjalan Martat ry: Luonnosta turvaa –hanke 
Luonnosta turvaa -hankkeella kannustetaan kotitarveviljelyyn, luonnontuotteiden keräämiseen 
ja kotivara-ajatteluun. Ensinnäkin hankkeen aikana järjestetään luonnontuotteiden keräämiseen 
liittyvää neuvontaa ja kursseja. Kotitarveviljelyn ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi toteutetaan 
laatikkoviljelymalleja sekä helppohoitoisia yhteisiä hyötykasviviljelyksiä. Hankkeen aikana 
tuotetaan selkokielistä neuvontamateriaalia ja toisaalta sähköistä materiaalia, jolla testataan 
uudenlaisia etäneuvonnan malleja. Kolmanneksi toteutetaan yhteisöllisyyttä lisäävin menetelmin 
toteutettuja näkyvyystempauksia, tapahtumia sekä viljely- ja koristekasveja hyödyntäviä 
yhteisöllisiä teoksia. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Pohjois-Karjalan Martat ry, Pro Agria 
Pohjois-Karjala ry/Maa- ja kotitalousnaiset, MSL:n Joensuun kulttuuriyhdistys ry. 
Yhteistyökumppanina toimii Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Hanke toteutetaan Keski-
Karjalan Jetinan ja Joensuun seudun Leader-yhdistyksen toiminta-alueilla. 
Toteutusaika: 2015-2018 
Yhteystiedot: Pohjois-Karjalan Martat ry, Maarit Sallinen-Uusoksa,  puh. 050 448 33 35, 
maarit.sallinen-uusoksa@martat.fi ,www.pohjois-karjala.martat.fi 
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Vaara-Karjalan Leader ry 
Ilomantsi, Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo 

 
Julkista tukea, Leader-rahoitusta on päätetty esittää seuraaville hankkeille yhteensä   
405 300 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 Hannele Pyykkö, puh.  
puh. 040-104 4905, hannele.pyykko@lieksa.fi 
 
 
Lieksan naisyrittäjät ry: Esiselvitys naisenergiaa ilman rajoja. 
Lieksan naisyrittäjät ry:n esiselvityshankkeen kohderyhmää ovat naisyrittäjät, naiset ja nuoret 
tytöt. Kokonaistavoitteena on naisyrittäjien aktivoiminen ja yhteistyön lisääminen rajan 
molemmin puolin, Lieksassa ja Mujejärvellä. Esiselvityksen aikana kartoitetaan Mujejärven piirin 
naisyrittäjien määrä ja toimialat, naisten ja nuorten tyttöjen harrastustoiminta, sekä 
koulutustarpeet. Esiselvityshankkeen aikana järjestetään info- ja ideointitilaisuus Lieksassa. 
Lisäksi yhdistys neuvottelee varsinaisen yhteishankkeen sopimukset sekä laatii 
hankesuunnitelma yhteishanketta varten.  
Toteutusaika: 2015-2016 
Yhteystiedot: Lieksan Naisyrittäjät ry, Taina Kiiskinen, puh. 050-5862210, 
taina.i.kiiskinen@gmail.com 
 
Vaara-Karjalan Leader ry: Woman the hunter –esiselvitys 
Hankkeessa yhdistetään kansallista ja kansainvälistä metsästystietoa ja -kulttuuria sekä 
kokemusta naismetsästystoiminnan ja yleensä metsästysyhteisöjen käyttöön rakentamalla 
kansainvälinen metsästävien naisten verkosto. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan perinteistä 
suomalaista ja eurooppalaista metsästystoimintaa erityisesti koulutuksellisesta näkökulmasta ja 
haetaan toiminnalle uusia kehityssuuntia, joilla taataan tulevaisuudessakin maaseutua 
monipuolisesti hyödyntävän harrastustoiminnan elinvoimaisuus ja jatkuminen. Lisäksi 
huomioidaan suomalaisen metsästyskulttuurin alueellisten erot ja luodaan edellytyksiä myös 
kansallista yhteistyölle.  
Toteutusaika: 2015-2016 
Yhteystiedot: Vaara-Karjalan Leader ry, Jaana Puhakka, puh. 046-9234139, 
jaana.puhakka@lieksa.fi, www.vaarakarjalanleader.fi 
 
Vaara-Karjalan Leader ry: Vesakot veks -teemahanke 
”Vesakot veks” - kylien luontokohteet – teemahanke sisältää kylien luonto- ja maisemakohteiden 
kehittämistä. Erityisesti hanke sisältää kylien keskeisten luonto- ja maisema + retkeilykohteiden / 
keskeisten matkailukohteiden kehittämis- ja/tai kunnostusinvestointeja. Myös uusien kohteiden 
rakentaminen on mahdollista.  
Toteutusaika: 2015-2017 
Yhteystiedot: Vaara-Karjalan Leader ry, Niina Seppänen, puh. 040-104 44907, 
niina.seppanen@lieksa.fi, www.vaarakarjalanleader.fi 
 
Vaara-Karjalan Leader ry: Tuunaa kyläsi -teemahanke 
”Tuunaa Kyläsi” – kylien ja asutuskeskusten pienet investoinnit – teemahankkeessa etsitään 
käytännössä kylien pieniä rakennuskohteita ja/tai kone- ja laitehankintoja pois lukien 
laajakaistaan liittyvät kalusto- ja laitehankinnat. Esimerkiksi kylätalojen lämpöjärjestelmän 
uusiminen ja/tai muu kylätalon tai muun keskeisen kokoontumispaikan kunnostaminen, kylän 
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yhteiset postilaatikkotelineet, kylän nuotiopaikan/uimakopin kunnostaminen tai maitolaiturin/ 
laavun/kodan/lintutornin rakentaminen, tai kylän leikkipaikan rakentaminen.  
Toteutusaika: 2015-2017 
Yhteystiedot: Vaara-Karjalan Leader ry, Niina Seppänen, puh. 040-104 44907, 
niina.seppanen@lieksa.fi, www.vaarakarjalanleader.fi 
 
 
 


