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TIEDOTE     4.10.2016 
 
Julkaisuvapaa heti 
 
Pohjois-Karjalan Leader-ryhmien hallitukset ovat tehneet myönteisiä hanke-esityksiä. 
Ryhmien hallitukset ovat päättäneet esittää julkista, Leader-rahoitusta seuraaville hank-
keille yhteensä 159 600 euroa. Lisäksi yhteensä kolme yritystä on saanut myönteisen Lea-
der-yritystukiesityksen. Julkisen tuen lisäksi hankkeissa on mukana hakijoiden omaa, yksi-
tyistä rahoitusta ja osin talkootyötä. Hankehaku on jatkuva. 
 
 

Keski-Karjalan Jetina ry 
Kitee, Tohmajärvi ja Rääkkylä 
 
Julkista tukea, Leader-rahoitusta on päätetty esittää seuraaville hankkeille yhteensä   
31 300 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 Maare Laakkonen,  
puh. 050-367 7660, maare.laakkonen@jetina.fi 
 
 
Kiteen Ampujat ry: Elektoriniikalla nykyaikaan 
Kiteen Ampujat ry hankkii seuralle elektroniset taululaitteet, jotka mahdollistavat ilma-
aseampumaharrastuksen lisäämisen erityisesti nuorten parissa. Laitteiden hankinta edistää kilpa-
ammuntatoimintaa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Ilma-aseradat ovat olleet ensiarvoisen 
tärkeitä ylläpitäessä ampumataitoa myös metsästäjien keskuudessa. 
Toteutusaika: 2016	
Yhteystiedot: Kiteen Ampujat ry, Minna Suomalainen, puh. 050-344 9783,  
minna.suomalainen@pp5.inet.fi 
 
Rääkkylä-Seura ry: Paksuniemen meijerirakennuksen kunnostushanke 
Paksuniemen satama-aluetta on kehitetty aktiivisesti viimeiset viisi vuotta. Kunta on kunnosta-
nut vierasvenesataman laiturit ja laittanut yhdessä satamaravintolan yrittäjän kanssa kuntoon 
kahvilarakennusta. Myös meijerirakennuksessa olevat majoitustilat on myös kunnostettu. Rääk-
kylä-Seura kohentaa hankkeessa rakennuksen ulkoilmettä purkamalla julkisivua rumentava ja 
huonokuntoinen varastosiipi pois. Lisäksi meijerirakennus maalataan. Toimenpiteet tehdään yh-
teistyönä Rääkkylä Seura ry:n ja Tsemppi ry:n kesken.  
Toteutusaika: 2016-2017 
Yhteystiedot: Rääkkylä-Seura ry, Leena Sallinen, puh. 040-722 8163, leena.sallinen2@gmail.com 
 
Rasivaaran Nuorisoseura ry: Seurantalo Rasihovin kunnostushanke 
Rasihovi on rakennuksena merkittävä osa Rasivaaran kyläyhteisöä sekä näkyvin ja konkreettisin 
osa koko alueen seuratoimintaa. Rasivaaran Nuorisoseura kunnostaa seurantaloa. Talon katto, 
syöksytorvet ja räystäskourut uusitaan. Lisäksi taloa kunnostetaan sisältä.  
Toteutusaika: 2016-2017 
Yhteystiedot: Rasivaaran Nuorisoseura ry, Tommi Sallinen, puh. 0400-485 947,  
tommi@rasivaara.fi	
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Joensuun seudun Leader -yhdistys 
Joensuun maaseutualueet, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi 
 
Julkista tukea, Leader-rahoitusta on päätetty esittää seuraaville hankkeille yhteensä   
112 800 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 
 
 
Tuupovaaran Pilkekylät ry: Niiralanniemen majan kunnostus 
Pilkekylät-yhdistys osti Niiralanniemen majan Joensuun kaupungilta vuonna 2014. Majan ovat 
aikoinaan rakentaneet Tuupovaaran sotainvalidit. Majaa ei ole aiemmin remontoitu, joten nyt 
pilkekyläläiset remontoituvat majaa ja hankkivat majalle tarvittavaa kalustoa. Samalla yhdistys 
tasoittaa pihaa ja kunnostaa grillipaikan. Kyläyhdistys vuokraa majaa loma- ja juhlakäyttöön. 
Kunnostamisen jälkeen yhdistys markkinoi majaa laajemmin. 
Toteutusaika: 2016-2017 
Yhteystiedot: Tuupovaaran Pilkekylät ry, Eeva Tahvanainen, eeva.tahvanainen@kirjanpito.inet.fi 
 
Särkivaaran kyläyhdistys ry: Varaston rakentaminen, kylätalon ja ympäristön siistiminen 
Särkivaaran kyläyhdistys rakentaa omistamalleen kiinteistölle uuden varastorakennuksen yhdes-
sä Kiihtelyksen nuotiosissit ry:n kanssa. Varastorakennukseen tulee yksi isompi varastotila nuo-
tiosissien käyttöön, pienempi varastotila kyläyhdistyksen käyttöön sekä pukukoppi luistelijoille 
ja muille pelaajille. Lisäksi kyläyhdistys kunnostaa kylätaloa ja sen pihapiiriä.  
Toteutusaika: 2016-2019 
Yhteystiedot: Särkivaaran kyläyhdistys ry, Leena Piiroinen, leena.piiroinen@telemail.fi 
 
Roukalahden Kivekkäät ry: Roukalahden viihtyisäksi 
Roukalahden Kivekkäät kunnostavat kylätalon ja kesäteatterin olosuhteita ja ympäristöä. Urhei-
luseurana Kivekkäät parantavat myös Roukalahden urheilukentän käyttömahdollisuuksia ja kylän 
asukkaiden liikunnan harrastamisen edellytyksiä. Lisäksi yhdistys kunnostaa Kivekkäiden kiinteis-
tön vieressä sijaitsevaa lampea (iso vettynyt suppakuoppa). 
Toteustusaika: 2016-2019 
Yhteystiedot: Roukalahden Kivekkäät ry, Henna Kinnunen, hetakinnunen@gmail.com 
 
Pukkelon Erä ry: Rimmin maja 
Pukkelon Erä ry siirtää Polvijärven kirkonkylältä Taipaleen Ortodoksisen seurakunnan kirkonpi-
hasta noin 100 vuotta vanhan rakennuksen uusiokäyttöön Outokumpuun Sukkulansalolle Mus-
tanrimmin reunaan kyläläisten virkistyskäyttöön. Rakennukselle on saatu purkulupa ja siirrosta 
on sopimus seurakunnan kanssa. Uudessa paikassa rakennus on kyläläisten ja ortodoksisen seu-
rakunnan jäsenten vapaassa käytössä retkeilykohteena ja tukikohtana.  
Toteutusaika: 2016-2019 
Yhteystiedot: Pukkelon Erä ry, Teuvo Naumanen, teuvoj.naumanen@gmail.com 
 
Pro Höytiäinen ry: Joy – Järvi on yhteinen 
Pro Höytiäinen ry herättelee toimijoita, rakentaa yhteistyötä ja verkostoja sekä vahvistaa järvi-
identiteettiä osallistamalla asukkaita ja lisäämällä tietoa eri teemoista järveen liittyen. Yhdistys 
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kokoaa järvelle esimerkiksi vapaaehtoisten havainnoijien verkoston, sillä virallisia mittaustietoja 
on vain osasta järveä ja Järviwikiin toivotaan kansalaisilta mittaustuloksia.  
Toteutusaika: 2016-2017 
Yhteystiedot: Pro Höytiäinen ry, Kirsi Karhio, kirsi.karhio@gmail.com 
 
Ahvenisen kyläyhdistys ry: Punaisen talon kunnostus 
Kesäkahviona, teatterina ja näyttelypaikkana toimivalla Punaisella talolla on erillinen kahviora-
kennus, johon vesi on pumpattu käsin ja kannettu kaivosta. Kyläyhdistys kunnostaa ja ottaa käyt-
töön kaivon päälle jo aiemmin rakennetun tuulivoimalla toimivan vesipumpun, kunnostaa kah-
viota ja navetan ylisiä, wc-tiloja ja piha-aluetta. Lisäksi pihalla oleva esiintymislavan päälle raken-
netaan katos. 
Toteutusaika: 2016-2019 
Yhteystiedot: Ahvenisen kyläyhdistys ry, Hannu Lappalainen,  
hannu.lappalainen@enonhoylaamo.fi 
 
 

Vaara-Karjalan Leader ry 
Ilomantsi, Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo 
 
Julkista tukea, Leader-rahoitusta on päätetty esittää seuraaville hankkeille yhteensä   
15 500 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. 040-104 4905, hannele.pyykko@lieksa.fi 
 
 
Korbikyly ry: Rumon omavaraopisto 
Korbikyly ry haluaa perustaa Valtimon Rumolle omavaraopiston. Perustettavan opiston tarkoi-
tuksena on tarjota noin vuoden mittaista kurssia 10-15 opiskelijalle Rumon vanhalla puukoululla. 
Opetuksen pääpaino on luonnonmukaisessa puutarhaviljelyssä ja luonnontuotteiden keräilyssä, 
käsitöissä, eläintenhoidossa, talonpidossa ja ruoanvalmistuksessa. Esiselvityshankkeessa Korbi-
kyly ry selvittää ja järjestää mahdolliset rahoituskanavat sekä suunnittelee opintokokonaisuu-
den. Lähtökohta on löytää kansanopisto, jolla olisi kiinnostusta perustaa sivutoimipiste Valtimol-
le.  
Toteutusaika: 2016-2017 
Yhteystiedot: Korbikyly ry, Maria Dorff, puh. 044-373 6277, maria.dorff@gmail.com 
 
Ilajan Erämiehet ry: Kämpppäremontti 
Ilajan Erämiehet ry on perustettu vuonna 1960 ja yhdistyksessä on noin 100 jäsentä. Ilajan Erä-
miehet ry kunnostavat seuran omistaman kiinteistön vesikatteen ja yläpohjan kosteusvauriot. 
Kiinteistö on seuran jäsenistön, toiminta-alueen kyläläisten ja yhteisöjen käytössä.  
Toteutusaika: 2016-2019 
Yhteystiedot: Ilajan Erämiehet ry, Taisto Rouhiainen 
 
 
 


