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TIEDOTE kesäkuu 2017 
 
Julkaisuvapaa heti 
 
Pohjois-Karjalan Leader-ryhmien hallitukset ovat tehneet myönteisiä hanke-esityksiä. 
Ryhmien hallitukset ovat päättäneet esittää julkista, Leader-rahoitusta seuraaville hank-
keille yhteensä 200 930 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 ryhmissä on jatkuva. 
 
 

Keski-Karjalan Jetina ry 
Kitee, Tohmajärvi ja Rääkkylä 
 
Julkista tukea, Leader-rahoitusta on päätetty esittää seuraaville hankkeille yhteensä   
39 970 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 
 
Rasivaaran nuorisoseura ry: Nuorisoseurantalon Rasihovin kunnostushanke 
Rasivaaran Nuorisoseura toimii aktiivisesti yhdessä Rasivaaran kyläyhdistyksen. Oman seuranta-
lon ylläpitäminen on Rasivaaran Nuorisoseuralle toiminnan näkökulmasta tärkeää. Rasihovi on 
rakennuksen merkittävä osa kyläyhteisöä sekä näkyvin ja konkreettisin osa koko alueen seura-
toimintaa. Nuorisoseura ry korjaa ja remontoi seurantaloa sekä sisältä että ulkoa.  
Toteutusaika: 2017 
Yhteystiedot: Rasivaaran nuorisoseura ry, Tommi Sallinen, puh. 0400-485 947,  
tommi@rasivaara.fi 
 
Keski-Karjalan ampumaratayhdistys: Keski-Karjalan ampumaurheilukeskuksen Master Plan 
Keski-Karjalan ampumaratayhdistys ry on perustettu vuonna 2010 Keski-Karjalan ampumaurhei-
lukeskuksen edistämiseksi. Ampumaurheilukeskus mahdollistaa erilaisten ja eritasoisten ampu-
maleirien, -koulujen ja -kilpailuiden järjestämisen eri ampumalajeissa. Yhdistyksen Master Plan 
sisältää kehittämissuunnitelman, talousarvion ja rahoitussuunnitelman, yhteistyökumppanikar-
toituksen ja aluesuunnitelman.  
Toteutusaika: 2017 
Yhteistiedot: Keski-Karjalan ampumaratayhdistys, Toni Suomalainen, puh, 050-598 8417,  
toni.suomalainen@metsagroup.com 
 
 

Joensuun seudun Leader -yhdistys 
Joensuun maaseutualueet, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi 
 
Julkista tukea, Leader-rahoitusta on päätetty esittää seuraaville hankkeille yhteensä   
105 600 euroa. Julkisen tuen lisäksi hankkeissa on hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja 
osin talkootyötä. Lisäksi Leader-tukea esitetään yhdelle yrityshankkeelle. 
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Lisätietoja hankkeista ja Leader-toiminnasta antaa toiminnanjohtaja Antero Lehikoinen, 
puh. 040-508 6416, antero.lehikoinen@joensuu-leader.net 
 
Ruvaslahden kyläyhteisön kehittämisyhdistys ry: Ruvaspirtin kunnostaminen ja lämmitys-
järjestelmän uusiminen 
Ruvaslahden kyläyhdistys osti kunnalta lakkautetun Ruvaslahden koulun. Koulussa on käytetty 
öljylämmitystä, joka on kustannuksiltaan kyläyhdistykselle ylivoimainen. Kiinteistö muutetaankin 
maalämmöllä lämpiäväksi. Samalla rakennusta korjataan sekä sisältä että ulkoa.  
Toteutusaika: 2017-2020 
Yhteystiedot: Ruvaslahden kyläyhteisön kehittämisyhdistys, Anita Tanskanen, puh. 050-303 
5067, anita.tanskanen@gmail.com 
 
Polvijärven kunta: Vetävä Polvijärvi -esiselvityshanke 
Polvijärvellä on kuntalaistilaisuuksissa koottu ajatuksia kunnostettavista aukkaiden käytössä 
olevista kohteista. Kohteet kunnostetaan yhdessä hankkeessa, joka kokoaa kunnostustoimet, 
joita kyläyhdistykset ja muut yhteistyötahot toteuttavat. Kunnan roolina on laatia kokonaissuun-
nitelma ja tukea käytännön toteuttajia. Kunnostettavia kohteita tai toimia on kaikkiaan 15 kap-
paletta. Näin monen kohteen (ja eri toteuttajan) hanke suunnitellaan huolella; esiselvityksellä 
laaditaan tarkempi toimenpidesuunnitelma ja kustannusarvio kullekin kohteelle. Esiselvityksen 
ohella rakennetaan ensimmäisenä kohteena reitti Huhmarilta Polvijärven taajamaan. 
Toteutusaika: 2017-2018 
Yhteystiedot: Polvijärven kunta, Teuvo Mutanen, puh. 040-104 6107,  
teuvo.mutanen@polvijarvi.fi 
 
Piänkiäntäjät ry: Piätön homma 
Piänkiäntäjät ry:n toimenkuva on monipuolistunut ja sen rooli paikkakunnalla on merkittävä. 
Piänkiäntäjät järjestävät useita tapahtumia vuosittain, kerhoja eri-ikäisille ja erilaisille ryhmille, 
taidenäyttelyitä ja kahvitilaisuuksia asukkaille. Yhdistys pitää edelleen yllä käsityömyymälää, jos-
sa on lähes sadan käsityöläisen tuotteita. Yhdistyksen nykyiset toimitilat ovat jääneet auttamat-
tomasti pieneksi ja jyrkät portaat hankaloittavat käyttöä. Yhdistys on löytänyt uudet tilat, joiden 
myötä se monipuolistaa ja tehostaa toimintaansa entisestään. Laajeneva toiminta edellyttää 
työntekijää, joka organisoi toimintaa.  
Toteutusaika: 2017-2018 
Yhteystiedot: Piänkiäntäjät ry, Vuokko Tanskanen, vuokko1953@gmail.com 
 
 

Vaara-Karjalan Leader ry 
Ilomantsi, Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo 
 
Julkista tukea, Leader-rahoitusta on päätetty esittää seuraaville hankkeille yhteensä   
55 360 euroa. Julkisen tuen lisäksi hankkeissa on hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja 
osin talkootyötä.  
 
Lisätietoja hankkeista ja Leader-toiminnasta antaa toiminnanjohtaja Hannele Pyykkö,  
puh. 040-104 4905, hannele.pyykko@lieksa.fi 
 
Mekrijärven Sissolan kannatusyhdistys ry: Museorakennusten vesikattojen korjaus 
Mekrijärven Sissolan kannatusyhdistys ry korjaa runonlaulaja Simana Sissosen, nykyisen Sissolan 
tilan pihapiirin rakennusten päreestä tehdyt ulkokatot. Ulkokatot ovat päässeet huonoon kun-
toon tilan entisten omistajien aikana ja rakennusten käyttö edellyttää kattojen korjauksen. 
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Hankkeen myötä rakennuksia tullaan käyttämään jatkossa yleishyödylliseen tarkoitukseen.  Ra-
kennuksia käytetään mm. praasniekkojen yhteydessä sekä erilaisten kulttuuritapahtumien järjes-
tämisen yhteydessä.  
Toteutusaika: 2017-2020 
Yhteystiedot: Mekrijärven Sissolan kannatusyhdistys ry, Unto Kuittinen, puh. 0400-622 804 
 
Rasimäen kyläyhdistys ry: Kylämaiseman ja Tulehmon tontin kehittäminen 
Rasimäen kyläyhdistys ry  elävöittää kylämaisemaa rakentamalla yhtenäiset postilaatikko-
telineet koko kylälle, yhteensä noin viiteentoista kohtaan. Lisäksi yhdistys rakentaa kylälle 
infotaulut (kylällä olevan tsasounan pihaan, toinen Tulehmon pihaan), joissa on kylän kart-
ta, tietoa kylän historista sekä tietoa kylän luontokohteista. Lisäksi hankkeen aikana hanki-
taan opasviitat ja lipputanko sekä pihakalusteet Tulehmolle. Kyläyhdistys rakentaa myös 
kaksi perinteistä maitolaituria silmäniloksi ja toiminnallisiksi paikoiksi.  
Toteutusaika: 2017 - 2018 
Yhteystiedot: Rasimäen kyläyhdistys ry, Edward Davenport, Rasimäentie 820, Rumo 
 
Viensuun osakaskunta: Pentusaari 
Viensuun osakaskunta kunnostaa Pentusaaressa omistamiansa kiinteistöjä. Kunnostuslis-
talla ovat mm. päärakennuksen katto, lattia sekä mahdollisesti lahonneet hirsiset seinära-
kenteet. Lisäksi päärakennuksessa uusitaan sisäkatto ja korjataan tarpeen vaatiessa si-
säseinien rakenteita.  Saareen rakennetaan myös biokäymälä ja saaren saunarakennusta 
kunnostetaan.	
Toteutusaika: 2017-2019 
Yhteystiedot: Viensuun osakaskunta, Jaakko Könttä, puh. 040-718 5863, jaak-
ko.kontta@telemail.fi	
	
Partiolippukunta Pogostan pojat ry: Joutenjärven partiokämpän kunnostus 
Pogostan Pojat ry kunnostaa Joutenjärven partiokämpän, joka sijaitsee Petkeljärven kan-
sallispuistossa. Kämppää käyttävät muun muassa retkeilijät, koululaiset sekä muut yhdis-
tystoimijat sekä paikalliset yritykset. 	
Toteutusaika: 2017-2018 
Yhteystiedot: Partiolippukunta Pogostan pojat ry, Markku Matveinen, puh. 050-436 5146 
 
 


