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TIEDOTE maaliskuu 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 425 450 euroa. Lisäksi yhteensä yhdeksän 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 kolmelle yrityshankkeelle. Lisäksi 
yhdistys käynnistää kolme teemahanketta Keski-Karjalassa. Teemahankkeessa Leader-
yhdistys hakee paikallisia yhdistyksiä mukaan toteuttamaan valittuja teemoja.  
 
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 seuraavalle hankkeelle yhteensä   
178 640 euroa. Julkisen tuen lisäksi hankkeissa on hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja 
osin talkootyötä. Lisäksi Leader-tukea esitetään kuudelle yrityshankkeelle. 
 
Lisätietoja hankkeista ja Leader-toiminnasta antaa toiminnanjohtaja Antero Lehikoinen, 
puh. 040-508 6416, antero.lehikoinen@joensuu-leader.net 
 
Itä-Suomen alueellinen sirkuskoulu: Sirkus2 
Sirkusharrastus on kasvattanut suosiotaan Outokummussa, Kaavilla ja Rautavaaralla. Paikallisten 
sirkusyhdistysten yhteistyöelimeksi ja verkostomaisesti toimivaksi koulutusorganisaatioksi on 
perustettu Itä-Suomen alueellinen sirkuskoulu ry, joka käynnistää koulutushankeen Joensuun 
seudulla ja Koillis-Savossa. Tavoitteena on nostaa sirkusharrastuksen tasoa ja turvata harrastuk-
sen jatkuvuutta. Koulu tarjoaa edistyneille harrastajille syventäviä opintoja sekä viikoittaisina 
harjoitusaikoina että periodityyppisesti. Lisäksi koulutetaan nykyisiä ja uusia harrasteohjaajia. 
Hankkeen kuluessa koulu työstää yhteisen opetussuunnitelman ja kiertuetta varten esityksiä. 
Kiertue tarjoaa nuorille paitsi esiintymiskokemusta myös mahdollisesti kesätyöpaikkoja.  
Toteutusaika: 2017-2020 
Yhteystiedot: Itä-Suomen alueellinen sirkuskoulu, Timo-Veikka Hatakka, itasuomenaluesir-
kus@gmail.com 
 
Pohjois-Karjalan agrologit ry: Traktorikynnön SM-kilpailut 2017 
Pohjois-Karjalan Agrologit ry järjestää traktorikynnön Suomen mestaruuskilpailut Liperissä Lei-
päpäivien yhteydessä. Traktorikyntökilpailuja on järjestetty vuodesta 1957 lähtien. Alun perin 
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ajatuksena oli tukea neuvontatyötä traktoreiden yleistyessä maatalouden työkoneina. Kilpailu-
toiminta yleistyi ja laajuutta kuvaa maailmanmestaruuskilpailut, joissa Suomi on viimeksi menes-
tynyt vuonna 2009. Pohjois-Karjalassa Suomen mestaruuskilpailut järjestettiin edellisen kerran 
1997. Myös maakunnalliset kilpailut ovat hiipuneet osallistujapulan vuoksi. Agrologiyhdistyksen 
tavoitteena onkin maakunnallisen kilpailuperinteen innostuksen herättäminen uudestaan. Yhdis-
tyksen näkemyksen mukaan neuvonnalliselle työlle on uudestaan tarvetta suorakylvön innostuk-
sen laantuessa ja esimerkiksi paluuaurojen käytön vaativan ammattitaidon puutteen vuoksi. 
Toteutusaika: 2017 
Yhteystiedot: Pohjois-Karjalan agrologit ry, Jukka Heikkinen, puh. 044-558 2049, juk-
ka.heikkinen@gmail.com 
 
Uskalin kyläyhdistys ry: Kylän infon ja ilmeen kirkastaminen 
Uskalin kyläyhdistys kohentaa kylän ilmettä uusimalla ja kunnostamalla rakenteita. Esimerkiksi 
postilaatikkotelineet ja infotaulut uusitaan, maisemia avataan, veneluiska ja uimaranta kunnos-
tetaan, kylälle rakennetaan lammasaitaa ja parkkipaikka.  Samalla kylästä tehdään esittelyvihko 
eri kieliversioilla, uusitaan infotaulujen tekstejä ja hankitaan kyläpaitoja.  
Toteutusaika: 2016-2019 
Yhteystiedot: Uskalin kyläyhdistys ry, Kyösti Vatanen, vatanen@gmail.com 
 
Pyhäselän metsästäjät ry: Hammaslahden apumaradan kehittämishanke 
Hammaslahden metsästäjät ry kunnostaa Hammaslahden ampumarataa vastaamaan kasvaneen 
käytön aiheuttamia vaatimuksia. Radalle rakennetaan meluvalleja, joiden maa-ainekset saadaan 
lahjoituksena.  Rata-alueella oleva toimisto- ja huoltorakennus kunnostetaan. Rakennus toimii 
tukikohtana tapahtumien aikana. Lisäksi alueelle rakennetaan wc:t. Rata on merkitty yhdeksi 
mahdolliseksi kehittämiskohteeksi Joensuun seudun ampumarataselvityksessä. Rata on ajateltu 
palvelemaan nimenomaan haulikkoammuntaa. Sitä käyttävät metsästäjien lisäksi ampumakerhot 
ja viranomaiset, esimerkiksi vankienhoitolaitos ja Finnavia.  
Toteutusaika: 2016-2019 
Yhteystiedot: Pyhäselän metsästäjät ry, Timo Pöllänen, puh. 050-550 9881, ti-
mo.pollanen@gmail.com 
 
 

Vaara-Karjalan Leader ry 
Ilomantsi, Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo 
 
Julkista tukea, Leader-rahoitusta on päätetty esittää seuraaville hankkeille yhteensä   
246 810 euroa. Julkisen tuen lisäksi hankkeissa on hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja 
osin talkootyötä. Lisäksi yhdistys käynnistää kaksi teemahanketta. 
 
Lisätietoja hankkeista ja Leader-toiminnasta antaa toiminnanjohtaja Hannele Pyykkö,  
puh. 040-104 4905, hannele.pyykko@lieksa.fi 
 
Timattikylät ry: Kyläavustajaselvitys 
Timattikylät ry tekee selvityksen taloudellisesti kestävästä kyläavustajatoiminnan toteutusmal-
lista harvaanasutulla maaseudulla. 
Toteutusaika: 2017 
Yhteystiedot: Timanttikylät ry, Kimmo Koivunen, puh. 045 1892855, kimmo.koivunen@hotmail.fi 
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Kolin seudun kehittämisyhdistys ry: Ahmovaaran monikäyttötalo 
Kolin seudun kehittämisyhdistys ry rakentaa monikäyttötalon keskeiselle paikalle valtie-6 lähei-
syyteen Juuan Ahmovaaraan. Monikäyttötalo palvelee lähikylien asukkaita neljän eri kunnan alu-
eella. Erityisesti hankkeesta hyötyvät nuoret aikuiset, lapsiperheet ja nuoriso, koska harrastusti-
lojen puuttuminen alueella aiheuttaa kohtuuttoman pitkät ajomatkat. Tuleva monikäyttötalo 
toimii yhteisenä kokoontumis- harrastustilana useiden kylien ihmisille ja palvelee kaikkia ikäryh-
miä. Valmistuttuaan monikäyttötalo vahvistaa alueen elinvoimaisuutta myös siten, että se antaa 
uusien tilojen myötä yrityksille mahdollisuuden tarjota uusia palveluita. 
Toteutusaika: 2017 - 2019 
Yhteystiedot: Kolin Seudun Kehittämisyhdistys ry, Petri Leppänen,  puh. 044- 500 8035	
 
Valtimon kunta: Puukoulun alueen kehittämisprojekti 
Valtimon kirkonkylän yli sata vuotta vanhan puukoulun alueesta muodostuu kylän yhteisötoi-
minnan keskus, jonne löytävät tiensä niin vakituiset asukkaat kuin kesäasukkaatkin vauvasta vaa-
riin. Kunta rakentaa alueelle esiintymislavan ja katsomon, jotka palvelevat kesäteatteria ja muita 
harrasteryhmiä. Rantaan rajoittuva rinne varataan kotieläinpihalle. Koulun nykyisissä tiloissa ja 
rakennettavalla ulkoterassilla toimii kahvila ja luokkahuoneita on varattu vaihtuvien kesänäytte-
lyiden tiloiksi.  
Toteutusaika; 2017-2018 
Yhteystiedot: Valtimon kunta, Pasi Parkkinen, puh. 040-104 1301 
 
Höljäkän Nuorisoseura ry: Höljäkkä – liikkuva kylä 
Höljäkän Nuorisoseura ry rakentaa ja kunnostaa Höljäkän kylän ulkoliikuntapaikkoja; valaistun 
ladun, urheilukentän, uimarannan ja frisbee-golfradan. Liikuntapaikkoja käyttävät kylän ja lähi-
seutujen asukkaat sekä alueella lomailevat ja matkailijat. Hankkeella vahvistetaan Höljäkän kylän 
elinvoimaisuutta sekä lisätään sen houkuttelevuutta asuin- ja vapaa-ajanympäristönä.  
Toteutusaika: 2016-2018 
Yhteystiedot: Höljäkän Nuorisoseura ry, Jaakko Korhonen, puh. 0400 -578 086 
 


