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TIEDOTE     20.6.2016 
 
Julkaisuvapaa heti 
 
Pohjois-Karjalan Leader-ryhmien hallitukset ovat tehneet myönteisiä hanke-esityksiä. 
Ryhmien hallitukset ovat päättäneet esittää julkista, Leader-rahoitusta seuraaville hank-
keille yhteensä 375 420 euroa. Lisäksi yhteensä seitsemän yritystä on saanut myönteisen 
Leader-yritystukiesityksen. Julkisen tuen lisäksi hankkeissa on mukana hakijoiden omaa, 
yksityistä rahoitusta ja osin talkootyötä. Hankehaku on jatkuva. 
 
 
 

Keski-Karjalan Jetina ry 
Kitee, Tohmajärvi ja Rääkkylä 
 
Julkista tukea, Leader-rahoitusta on päätetty esittää kolmelle yrityshankkeelle. Julkisen 
tuen lisäksi hankkeissa on hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta. 
 
Lisätietoja hankkeista ja Leader-toiminnasta antaa toiminnanjohtaja Maare Laakkonen,  
puh. 050-367 7660, maare.laakkonen@jetina.fi 
 
 

Joensuun seudun Leader -yhdistys 
Joensuun maaseutualueet, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi 
 
Julkista tukea, Leader-rahoitusta on päätetty esittää seuraaville hankkeille yhteensä   
216 600 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 Antero Lehikoinen, 
puh. 040-508 6416, antero.lehikoinen@joensuu-leader.net 
 
Kuusjärven Virkkulan Ystävät ry: Virkkulan kylän virikkeellisen ympäristön rakentaminen 
Outokummun Kuusjärvelle on rakentumassa uudenlainen Virkkulan kylä -asuinalue, jonne raken-
netaan asuntoja eriasteisia palveluja tarvitseville asukkaille. Virkkulan ystävät ry rakentaa alueel-
le ja sen asukkaille polkuverkoston, laiturialueen ja nuotiopaikan, kasvimaapalstoja sekä eku-
meenisen kappelin. Lisäksi alueella oleva lähde raivataan esiin ja sen yhteyteen tehdään grillika-
tos. Rakentaminen tehdään osissa. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään kappeli.		
Toteutusaika: 2015-2018 
Yhteystiedot: Kuusjärven Virkkulan Ystävät ry, Tuija Viitala, puh. 050-305 0784, tui-
ja.viitala@kuusikkoaho.fi	
 
Outokummun Mielenterveysyhdistys Välke ry: SuVi –suuntana Viro 
Välke ry etsii Virosta kumppanikseen kansalaisjärjestöjä, joiden kanssa suunnitellaan ja haetaan 
kansainvälinen yhteistyöhanke. Välke ry:n toiminnassa on mukana venäjänkielisiä ja myös virolai-
sia maahanmuuttajaperheitä. Kumppaneita etsitään yhdistyksen omien kontaktien ja Leader-
verkostojen kautta. Esiselvityksen aikana etsitään kumppaneita, tutustutaan toisiin, neuvotel-
laan yhteistyön tavoitteista ja laaditaan yhteistyöhankkeen suunnitelma. Kansainvälisen yhteis-
työn tavoitteena on laajentaa ja aktivoida yhdistyksen toimintaa sekä saada oppia muiden mai-
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den järjestöiltä.  
Toteutusaika: 2016-2017 
Yhteystiedot: Outokummun Mielenterveysyhdistys Välke ry, Petri Kokko, puh. 050-363 5534, 
petri@valkery.fi 
 
Ylämyllyn yllätys ry: TOSE Talviliikunnan olosuhdeselvitys 
Jalkapalloseura Ylämyllyn yllätys on käyttänyt Pärnävaaran Agility-urheilijoiden Leader-
avustuksella rakentamaa hallia harjoittelupaikkanaan. Hallin ongelmana on kuitenkin kivituhka-
alustan epätasaisuus sekä hallin mataluus ja kapeus. Jalkapalloseura selvittää mahdollisuuksia 
rakentaa oma halli talviharjoittelua varten. Selvityksen kohteena on mahdollinen hallin tyyppi, 
sijainti, kustannukset sekä rahoitusmahdollisuudet. Ylläpidon ja hallin laajemman tarpeen kan-
nalta selvitetään myös muiden mahdollisten seurojen ja käyttäjäryhmien tarve ja halukkuus hal-
lin käyttämiseen. 
Toteustusaika: 2016 
Yhteystiedot: Ylämyllyn yllätys ry, Arto Mononen, puh. 050-388 6602,  
mononen.yllatys@gmail.com 
 
Sotkuman osakaskunta: Jokirapukannan parantaminen 
Polvijärven Sotkuman osakaskunnan alueen joissa ja pienissä järvissä on aikoinaan ollut runsas 
rapukanta. Kanta on hävinnyt rappuruton myötä, mutta osissa vesistöjä palautunut. Osakaskunta 
uudistaa rapukantaa istuttamalla vesistöön 15 000 jokirapua kolmen vuoden aikana, lisäksi osa-
kaskunnan alueen sisällä siirretään noin 1 500 rapua. Istutusten onnistumista seurataan koesum-
putuksilla ja -ravustuksilla. 
Toteutusaika: 2016-2018 
Yhteystiedot: Sotkuman osakaskunta, Markku Haapasalo, puh. 040-357 5885,  
maha1958@luukku.com 
 
Hammaslahden nuorisoseura: Talon käyttömahdollisuuksien ja turvallisuuden lisääminen 
Joensuun Hammaslahdessa tarvitaan kokoontumistiloja kaupungin luopuessa omistamistaan 
tiloista. Nuorisoseuran 100-vuotiasta taloa käyttää itse seuran lisäksi myös kaupungin nuoriso-
toimi ja seurakunta. Talon ulkopintaa korjataan opetusministeriön tuella. Sen lisäksi taloa pitää 
korjata sisältä. Seura uudistaa muun muassa wc-tilat, parantaa ilmanvaihtojärjestelmää, uusii 
sähköjärjestelmiä, korjaa lattiapintoja ja remontoi saunan. Lisäksi käyttöturvallisuuden paranta-
miseksi talon piippuihin asennetaan sisäpiiput ja murto- ja palohälytysjärjestelmät ajanmukaiste-
tan.  
Toteutusaika: 2016-2017 
Yhteystiedot: Hammaslahden nuorisoseura, Timo Hartikainen, puh 044-256 4285, ti-
mo.hartikainen@telemail.fi 
 
Jakokosken kyläyhdistys: Jakokosken tuulivoimala 
Kyläyhdistys rakentaa tuulimyllyn tuottamaan Tähtikallion ja Planeettapolun tarvitsemaa sähkö-
energiaa. Kyläyhdistys perustelee investointia paitsi sähkön tuottamisella myös pilottihankkeena 
pientaloille sopivana tuulivoimalana ja myös matkailijoita tuovana uutuutena. 
Toteutusaika: 2016-2017 
Yhteystiedot: Jakokosken kyläyhdistys, Pentti Seutu, puh. 050-361 9558,  
pentti.seutu@jakokoski.net 
 
Joensuun urheiluautoilijat ry: MOK1 
Joensuun urheiluautoilijat kunnostavat ja rakentavat uudestaan rata-aluetta sekä alueen ra-
kennuksia. Aluetta on kunnostettu vuosien varrella pienin toimenpitein. Nyt kilpailu- ja harrastu-
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stoiminnan lisääntyminen on luonut tarpeen perusteellisempaan kunnostukseen. Urheiluautoili-
jat kunnostavat huolto- ja kahvilarakennusta sekä myyntialuetta tapahtumia varten. Kahvila-
toimintaa varten hankitaan kalustusta.      
Toteutusaika: 2016-2017 
Yhteystiedot: Joensuun urheiluautoilijat ry, Martti Rutanen, puh. 0400-299 208,  
martti.rutanen@jns.fi 
 
Järvitoimintakeskus Höytiäisen Helmi ry: Järvitoimintakeskus Höytiäisen Helmi 
Kontiolahden Varparannan leirikeskus sijaitsee Höytiäisen rannalla noin 30 kilometrin päässä 
Joensuusta. Leirikeskuksen toiminnan kehittämiseksi on laadittu useamman vuoden kehittämis- 
ja korjaushanke. Ensimmäisessä vaiheessa yhdistys teettää asiantuntijalla selvityksen rakennus-
ten korjaustarpeesta. Yhdistys rakentaa terassin päärakennuksen yhteyteen ja remontoi päära-
kennusta. Myös alueen mökit ja aittarakennus kunnostetaan. Osa piha-alueesta varataan yleisek-
si rantautumisalueeksi ja uimarannaksi. Matkailuautoja varten kunnostetaan leiriytymisalue. Ky-
läläisten käytössä oleva kota siirretään alueelle yleiseen käyttöön. Lisäksi yhdistys laatii markki-
nointisuunnitelman ja käynnistää paikan markkinoinnin.  
Toteutusaika: 2016-2018 
Yhteystiedot: Järvitoimintakeskus Höytiäisen Helmi ry, Kyösti Romppanen, puh. 050-592 8517, 
kyosti.romppanen@netti.fi 
 
Kontiolahden kunta: Kontiopolut – monikäyttöreitistö Jaamankankaalle 
Kontiolahden kunta kehittää Kontiorannan aluetta ja yksi kohteista on alueelle rakennettava 
monikäyttöreitistö. Reitistö suunnitellaan erityisesti maastopyöräilyyn sopivaksi. Aloite reitistön 
tekemiseksi on tullut aktiivisilta pyöräilyn harrastajilta, jotka ovat mukana reitistön toteuttami-
sessa. Pyöräilyn lisäksi reitistö soveltuu patikoijille, sauvakävelijöille ja juoksijoille.  
Toteutusaika: 2016-2017 
Yhteystiedot: Kontiolahden kunta, Sauli Hyttinen, puh. 040-127 3264,  
sauli.hyttinen@kontiolahti.fi 
 
 

Vaara-Karjalan Leader ry 
Ilomantsi, Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo 
 
Julkista tukea, Leader-rahoitusta on päätetty esittää seuraaville hankkeille yhteensä   
158 820 euroa. Julkisen tuen lisäksi hankkeissa on hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja 
osin talkootyötä. Lisäksi Leader-tukea esitetään kahdelle yrityshankkeelle ja yhdelle yri-
tysryhmähankkeelle.   
 
Lisätietoja hankkeista ja Leader-toiminnasta antaa toiminnanjohtaja Hannele Pyykkö, puh. 
040-104 4905, hannele.pyykko@lieksa.fi 
 
Koivurinteen Erä ry: Eräkartanon kehittämishanke 
Koivurinteen Erä ry kunnostaa omistamaansa Putson Eräkartanoa. Hankkeen aikana rakennuk-
seen asennetaan maalämpö. Lisäksi rakennuksen keittiö remontoidaan ja pihalle rakennetaan 
grillikatos. Hankkeen myötä Koivurinteen Erä ry:n kiinteistö palvelee asiakkaita paremmin, myös 
yhdistyksen toimintaedellytykset paranevat.  
Toteutusaika: 2016-2017 
Yhteystiedot: Mauri Piironen, Varpasentie 214, 81850 Mätäsvaara 
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Kirsikoti ry: TiVa 
Kirsikoti on kehitysvammaisten taiteilijoiden asuin-, taidetyöpaja- ja harrastusyhteisö Lieksan 
Saarivaarassa. Kodin toiminnan laajetessa ja asukasmäärän kasvaessa työskentelytilat ovat käy-
neet ahtaiksi eikä kysyntään voida vastata tilan vähyyden vuoksi. Investointihankkeen tavoittee-
na on mahdollistaa päärakennuksen toimivuus tulevaisuudessa niin, että tiloissa pystyttäisiin 
tarjoamaan yhä monipuolisempaa toimintaa ja palveluja. Hankkeella turvataan Kirsikodin toimin-
nan monipuolisuus ja jatkuvuus.  
Toteutusaika: 2016- 
Yhteystiedot: Kirsikoti ry, Kaisu Nuutinen, puh. 040-773 0007 
 
Monola-seura ry: Monolanniemen aitan kunnostaminen ja toiminnan kehittäminen 
Monola-seura ry on perustamisestaan, kesästä 2015, lähtien kerännyt varoja Sibeliuksen hää-
matkakohteen kunnostamisen hyväksi. Hankkeen näkyvin konkreettinen toimenpide on aitan ja 
sen ympäristön kunnostaminen. Lisäksi hankkeen jälkeisen toiminnan suunnittelemiseksi ja tur-
vaamiseksi kootaan matkailu-, kylä- ja kulttuuritoimijoiden ym. yhteistyöverkosto sekä kerätään 
Monolaan ja Sibeliuksiin liittyvää perinnettä ja historiaa. Tavoitteena on lisäksi saada maailman-
laajuisesti valmiiksi tunnettu Sibeliuksen nimi näkyviin alueen matkailumarkkinoinnissa ja matkai-
lukuvan luomisessa.  
Toteutusaika: 2016-2017 
Yhteystiedot: Monola-seura ry, Elli Oinonen-Eden, puh. 050-555 4792 
 
Viekin vapaaehtoinen Palokunta ry: Viekin paloasema 
Viekin VPK kunnostaa miehistölle uudet tilat. Tilaan tulee kuntosali, vapaa-ajan tiloja sekä pesey-
tymistilat. Tontille rakennetaan myös kokonaan uusi paloautohalli. Paloautohallin materiaaliku-
luista vastaa Lieksan kaupunki. Paloautohallin seinäelementit rakentaa Pohjois-Karjalan Pelastus-
laitos. Hankkeen kuluksi jää hallin pohjatyöt, pystyttäminen sekä hallin viimeistely. VPK kehittää 
hankkeen avulla toimintaansa eteenpäin. Uusien tilojen ansiosta VPK voi tehdä monipuolisia har-
joituksia sekä harjoittaa esimerkiksi puhdaspaloasema-hankkeen mukaista palokuntatoimintaa. 
Toimivilla omilla tiloilla yhdistys varmistaa toiminnan jatkumisen edellytykset. Lisäksi alueen 
muut yhdistystoimijat saavat käyttöönsä toimivat kokoustilat. Rakennukseen tehtävät kuntosali 
sekä vapaa-ajan tilat ovat vapaasti muiden kyläläisten ja nuorison käytössä. Tontin siistimisen ja 
kunnostamisen ansiosta Viekin kylän risteysalue siistiytyy vesakoista.  
Toteutusaika: 2016- 
Yhteystiedot: Viekin vapaaehtoinen Palokunta ry, Henri Pyykkö, puh. 050-539 3430 
 
Ylä-Karjalan Taideyhdistys ry: Paletti-esiselvityshanke 
Ylä-Karjalan taideyhdistys kartoittaa laajasti Nurmeksen, Lieksan, Juuan ja Valtimon kuntien eri 
taiteenalojen (kuvataide, musiikki, tanssi, kirjallisuus ym.) palvelutarjonnan sekä vapaaehtoisten 
resurssit ja mahdollisuudet taidetarjonnassa. Lisäksi yhdistys selvittää kuntien, yksityisten ja yh-
teisöiden halukkuuden ja tarpeet taidepalveluiden käyttöön. Kohderyhmänä varsinaisessa hank-
keessa ovat kuntien asukkaat, lapset ja nuoret, palvelukotien ja hoitolaitosten asiakkaat ja muut 
erityisryhmät. Hankkeessa selvitetään poikkitaiteellisen yhteistyön mahdollisuudet, alueellinen 
yhteistyö sekä varsinaisen hankkeen omarahoitusosuus. Lisäksi yhdistys kehittää toimintamallin, 
jota hyödynnetään varsinaisessa poikkitaiteellisessa hankkeessa. Tavoitteena on työllistää taitei-
lijoita ja tuoda taiteen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa alueen asukkaille. 
Toteutusaika: 2016-2017 
Yhteystiedot: Ylä-Karjalan Taideyhdistys ry, Mari Mustonen, puh. 050-535 1730	
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Yhteistyöhankkeet 
 
 
Maaseudun Sivistysliitto, Itä-Suomen aluekeskus: Kotoverkostoja maaseutualueilla –hanke 
MSL:n Itä-Suomen aluekeskus rakentaa toimijaverkostoja Kiteen, Lieksan ja Joensuun maaseutu-
alueiden (Eno/Uimaharju) yhdistyksistä, yrittäjistä ja yksittäisistä ihmisistä. Tavoitteena on kehit-
tää yhdessä toimintaa, jota voidaan käyttää kotoutumisen tukemiseksi uusien asukkaiden muut-
taessa kuntaan. MSL tuottaa ja välittää tietoa ja osaamista, jotta paikalliset yhdistykset ja muut 
toimijat voisivat ottaa maahanmuuttajia paremmin mukaan toimintaansa. Paikallisten verkosto-
jen kanssa järjestetään alueen kaikille asukkaille avoimia tilaisuuksia. Paikalliset ja alueelliset 
käytännöt, kokemukset ja ideat kootaan pieneksi oppaaksi. Hanke on saanut tukea Vaara-
Karjalan Leader ry:ltä ja Joensuun seudun Leader –yhdistykseltä.   
Toteutusaika: 2016- 
Yhteystiedot: MSL, Timo Reko, puh. 050-367 5249, timo.reko@msl.fi 
 
Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri ry: Metku-jatkohanke 
Pohjois-Karjalan piiri ry tuotteistaa pohjoiskarjalaisia ympärivuotisia eräpalveluja ja tätä kautta 
tukee olemassa olevia yrityksiä ja luo uudenlaista yrittäjyyttä. Avainasemassa erämatkailuyrittä-
jyyden kehittämisessä on yritysten, kyläyhteisöjen, metsästysseurojen ja maanomistajien välinen 
yhteistyö, jota hankkeessa tiivistetään. Hanke on saanut tukea Vaara-Karjalan Leader ry:ltä ja 
Joensuun seudun Leader –yhdistykseltä.  
Toteutusaika: 2016 
Yhteystiedot: Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri ry, Antti Kuivalainen, puh. 040-566 
5504, antti.kuivalainen@metsastajaliitto.fi 
 
Runonlaulu-akatemian kannatusyhdistys ry: Matkailutiehankkeen ja kulttuurimatkailun 
itäyhteistyön valmisteluhanke 
Kannatusyhdistys suunnittelee ENI-hankkeen syksyn 2016 hakua varten. Hankesuunnitelman 
laadintaa varten kuullaan laaja-alaisesti alueen yrittäjiä sekä julkisen tahon edustajia. Lisäksi han-
kitaan tarvittavat lausunnot ja asiapaperit hakua varten. Hankkeen tavoitteena on käynnistää 
prosessi, jonka tuloksena syntyy yksi yhtenäinen Itä-Suomen alueen kattava matkailuhanke, jota 
haetaan ENI-ohjelmasta. Hanketta rahoittaa viisi Leader-ryhmää, Pohjois-Karjalasta mukana ovat 
Keski-Karjalan Jetina ry, Vaara-Karjalan Leader ry ja Joensuun seudun Leader –yhdistys.  
Toteutusaika: 2016 
Yhteystiedot: Runonlaulu-akatemian kannatusyhdistys ry, Pekka Huttu-Hiltunen, puh. 040-179 
8600, pekka.huttu-hiltunen@runolaulu.fi 
 
 
 


