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TIEDOTE joulukuu 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 232 350 euroa. Lisäksi yhteensä neljä 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   
91 100 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 
 
Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy: Kotiudu Keski-Karjalaan -asumiskokeilu 
Keski-Karjalan kuntien elinvoima ja erityisesti nuoret ovat nousseet erityisen tärkeään asemaan 
elinkeinostrategioissa. Kilpailu muuttajista kiihtyy, joten nuoria ja perheitä houkutellaan entistä 
pontevammin asumaan, töihin sekä luomaan uusia työpaikkoja uusien yritysten myötä. Nuoret 
kaipaavat uudenlaisia kokeiluja Keski-Karjalaan muuttoa harkitseville. Esimerkiksi puolen vuoden 
edullinen asumiskokeilu, lyhemmät kodinvaihdot, muuttokummit ja kolmannen sektorin toimi-
joiden aktiivinen toiminta kotouttamisessa nousevat esiin. Kokeilun kokemuksia ja tuloksia arvi-
oidaan, mikä parhaimmillaan johtaa uuden toimintatavan vakiinnuttamiseen normaaliksi käytän-
nöksi Keski-Karjalassa. 
Toteutusaika: 2017-2018 
Yhteystiedot: Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy, Risto Hiltunen, puh. 050 30 31313, 
risto.hiltunen@keti.fi 
 
Pursiseura Ilmarinen ry: Vesistömatkailun kehittäminen kumikanavalla 
Pursiseura Ilmarinen ry:n tavoitteena on mahdollistaa veneiden ja muiden vesikulkuneuvojen 
siirto Oriveden ja Karjalan Pyhäjärven välillä. Yhdistys purkaa nykyisen rikkoontuneen 
puutavaransiirtoradan. Lisäki yhdistys kunnostaa siirtoalueen ja tekee betonisille laskuluiskille 
alustat sekä asentaa betonilaatat paikoilleen. Yhdistys myös teettää traktorivetoisen 
monitoimitrailerin, jolla kalustoa siirretään jatkossa vesistöstä toiseen.  
Toteutusaika: 2016-2018 
Yhteystiedot: Pursiseura Ilmarinen ry, Pentti Partanen, puh. 0400-276 391,  
pentti.partanen46@gmail.com 
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Joensuun seudun Leader -yhdistys 
Joensuun maaseutualueet, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi 
 
Julkista tukea, Leader-rahoitusta on päätetty esittää seuraavalle hankkeelle yhteensä   
7 285 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 
 
Karelia ammattikorkeakoulu Oy: Esiselvitys itärajan Leader-ryhmien ENI CBC-ohjelman 
mahdollisuuksista 
Hankkeen taustalla on itä-rajan Leader-ryhmien halu käynnistää rajan ylittävää yhteistyötä venä-
läisten kanssa. Mukana ovat Pohjoisimman Lapin Leader, Koillismaan Leader, Elävä-Kainuu Lea-
der, Joensuun seudun Leader -yhdistys, Etelä-Karjalan Leader -yhdistys, Länsi-Saimaan kehittä-
misyhdistys sekä Sepra ry. Esiselvityksen jälkeen ryhmillä on hankesuunnitelma tai sitä vastaavat 
tiedot tulevan ENI CBC-ohjelman (European Neighbourhood Instrument eli Euroopan naapu-
ruusohjelma ja sen osana toteutettava Karelian Cross-Border Cooperation eli Karjalan rajanylit-
tävä yhteistyö-ohjelma) hakua varten. Selvitystyö tehdään ennen kaikkea haastattelemalla eri 
osapuolia ja keräämällä tietoja aukeavista ohjelmista.  
Toteutusaika: 2016-2017 
Yhteystiedot: Karelia ammattikorkeakoulu Oy, Ekaterina Miettinen, ekateri-
na.miettinen@karelia.fi 
 
 

Vaara-Karjalan Leader ry 
Ilomantsi, Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo 
 
Julkista tukea, Leader-rahoitusta on päätetty esittää seuraaville hankkeille yhteensä   
133 960 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 
 
Ylä-Karjalan Taideyhdistys ry: Paletti –poikkitaiteellinen hyvinvointihanke 
Ylä-Karjalan taideyhdistys järjestää taidetuokioita ja -palveluita Nurmeksen, Juuan, Valtimon ja 
Lieksan alueella vanhus- ja vammaispalveluyksiköihin, mielenterveyspalveluihin, syrjäytymisvaa-
rassa olevien nuorten pariin sekä muille eri perusteisille ryhmille. Taidetuokioiden järjestäminen 
edistää hyvinvointia ja työllistää taiteilijoita ja taiteen osaajia hankkeen alueella. Taiteen eri aloja 
hankkeessa ovat kuvataide, musiikki, valokuvataide, tanssi, sirkus, teatteri, lausunta ja kirjallisuus 
sekä muut alueella toteutettavat taidemuodot. Lisäksi yhdistys kehittää taidetarjonnasta sähköi-
sen palvelun. 
Toteutusaika: 2016-2018 
Yhteystiedot: Ylä-Karjalan Taideyhdistys ry; Mari Mustonen, puh. 050-535 1730 
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Pielisen matkailuyrittäjät ry: Majatalosta majataloon – reitistön kehittämishanke 
Hankkeen tavoitteena on Punaisen langan hiihtovaellusreitin (70 km) saaminen ympärivuotiseen 
käyttöön. Reitti linjataan uudelleen ja näin se saadaan pois pelloilta ja järviltä. Lisäksi tavoitteena 
on leventää reittiä, mikä mahdollistaa reitin ajamisen talvisin latukoneella.  Reitin leventäminen 
tulee ajankohtaiseksi tämän hankkeen jälkeen. Reitin kehittäminen tukee reitin ympärivuotista 
käyttöä ja antaa mahdollisuuden uusien tuotepakettien suunnittelemiseen lumettomalle kaudel-
le (pyöräily, patikointi, ratsastus). Hankkeen aikana tehdään reittiin tarvittavat reittimuutokset 
sekä päivitetään maankäyttösopimukset. Lisäksi Pielisen matkailuyrittäjät suunnittelevat reitin 
ylläpidon.  
Toteutusaika: 2015-2017 
Yhteystiedot: Pielisen matkailuryrittäjät ry, Minna Murtonen, puh. 0400- 877 085, min-
na.murtonen@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


