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TIEDOTE maaliskuu 2013 
  
Julkaisuvapaa heti  
 
Pohjois-Karjalan Leader-ryhmien hallitukset ovat tehneet myönteisiä hanke-esityksiä. Ryhmien hallitukset ovat 
päättäneet esittää julkista, Leader-rahoitusta seuraaville hankkeille yhteensä 162 100 euroa. Lisäksi yhteensä kuusi 
yritystä on saanut myönteisen Leader-yritystukiesityksen. Julkisen tuen lisäksi hankkeissa on mukana hakijoiden 
omaa, yksityistä rahoitusta ja osin talkootyötä. Hankehaku ryhmissä on jatkuva.  
 

 

Vaara-Karjalan Leader ry 
Ilomantsi, Juuka, Lieksa, Nurmes, Valtimo 

 

 
Julkista tukea, Leader-rahoitusta on päätetty esittää seuraaville hankkeille yhteensä 92 050 euroa. Julkisen tuen lisäksi 
hankkeissa on hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja osin talkootyötä. Lisäksi Leader-tukea esitetään yhdelle 
yrityshankkeelle. 
 
Vaikon kalaveden osakaskunta: Tamminiemen kotahanke. 
Vaikon, Mataran ja Raholan kylät rakentavat yhteisen kokoontumis- ja virkistymispaikan (kota, uimaranta, uimakoppi, lentopallokenttä, 
halkovaja). Kota palvelee kyläläisten lisäksi myös metsästäjiä sekä Vaikkojoen matkailijoita. Hanke toteutetaan yhdessä Vaikon 
kylätoimikunnan kanssa.  
Toteutusvuodet: 2012-2014 
Yhteystiedot: Vaikon kalaveden osakaskunta, Seppo Tuononen, Sorveuksentie 407, 83900 Juuka, puh 050-5228849, 
seppot56@luukku.com 
 
Rukajärven suunnan historiayhdistys ry: Rukajärvi 1. 
Historiayhdistys kohottaa sotahistoriamatkailun asemaa erityisesti Lieksassa. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä Rukajärventie entistä 
tunnetummaksi ja korostaa tien merkitystä jatkosodassa. Rukajärventie on auktorisoitu sotatie. Rukajärventien lisäksi Suomessa 
auktorisoitu sotatie on Raatteentie. Yhdistys rakentaa opasteita ja noin 50 hengelle tarkoitetun laavun Jukolanmotin läheisyyteen.  
Toteutusvuosi: 2012-2014 
Yhteystiedot: Rukajärven suunnan historiayhdistys ry, Tenho Tikkanen, Purokuja 3 c, 02300 Espoo. Puh 040-540 8045, 
tenho.tikkanen@gmail.com 
 
Ilomantsin kunta: Kylätalo monipalvelukeskus. 
Ilomantsin Tyrjänsaari-Kivilahti-Huhus ja Hattuvaara-Naarva-Lehtovaara -kyläakseleille luodaan uusi toimintamalli, jossa kylien 
asukkaille tuotetaan monipuolisesti erilaisia palveluja. Toiminnalla ehkäistään syrjäytymistä, vahvistamalla yhteisöllisyyttä ja 
mahdollistamalla omalla kylällä asuminen mahdollisimman pitkään. Uudella toimintamallilla mahdollistetaan erilaisten palvelujen 
järjestäminen kannattavasti kyläläisten näkökulmasta.  
Toteutusvuosi: 2012-2014 
Yhteystiedot: Ilomantsin kunta, Eija Liimatta, Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi, eija.liimatta@ilomantsi.fi 
 
Lisätietoja Leader-toiminnasta ja Leader-hankkeista antaa toiminnanjohtaja Hannele Pyykkö, puh 040-104 4905, 
hannele.pyykko@lieksa.fi 
 
 

 

Joensuun seudun Leader -yhdistys 
Joensuun maaseutualueet, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi 

 

 
Julkista tukea, Leader-rahoitusta on päätetty esittää seuraaville hankkeille yhteensä 62 050 euroa. Julkisen tuen lisäksi 
hankkeissa on hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja osin talkootyötä. Lisäksi Leader-tukea esitetään kahdelle 
yrityshankkeelle.  
 
Lasten ja nuorten teatteriyhdistys Forte ry: Teatteri Forten investointihanke.  
Teatteriyhdistys hankkii äänentoistolaitteita, mikrofoneja, valokalustoa ja auton peräkärryn. 
Toteutusvuosi: 2011-2013 
Yhteystiedot: Forte ry, Natalia Lundysheva, Honkavaarantie 47 b, 80400 Ylämylly, puh 044-351 3515, natalund@netti.fi 
 
Kontiolahden urheilijat ry: Napakymppi nautinnolliseksi.  
Kontiolahden urheilijat ry uusivat ampumahiihtostadion kahvion sisustuksen ja kalustuksen. Lisäksi urheilijat hankkivat keittiöön ajan ja 
tarkoituksen mukaisen välineistön.   
Toteutusvuosi: 2013-2014 
Yhteystiedot: Kontiolahden urheilijat ry, Irma Riekkinen, PL 23, 81101 Kontiolahti, puh 050-375 6630, office@biathlon-kontiolahti.fi 
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Teatteri Otsot ry: Teatteritoiminnan kehittäminen.  
Yhdistys ylläpitää Teatteri-Traktori –nimellä toimivaa teatteria, Navettajengi –musiikkiteatteriryhmää sekä Suomen kuninkaallinen 
teatteri –nimistä teatteria. Koska esityksissä käytetään valoa ja ääntä ja, koska yhdistyksen esitykset kiertävät ympäri maaseutua, 
yhdistys hankkii ääni- ja valokalustoa sekä esitysteltan. Kesän kiertueesta ja kylätapahtumista neuvoteltaessa teltta on osoittautunut 
tarpeelliseksi. Sähkön saamisen ja riittävyyden turvaamiseksi hankitaan agregaatti.  
Toteutusvuosi: 2012-2013 
Yhteystiedot: Teatteri Otsot ry, Teemu Heikkinen, Asemakatu 12, 83500 Outokumpu, puh 044-268 7887, teme.heikkinen@gmail.com 
 
Suomi-Venäjä –seuran Itä-Suomen piirijärjestö ry: Kohti kansainvälistä leiritoiminnan kautta.  
Suomi-Venäjä –seuran Kiihtelysvaaran osasto on järjestänyt pienimuotoisia leirejä talkootyönä. Samoin Outokummun osasto on yhdessä 
urheiluseurojen kanssa kutsunut venäläisiä leireilleen ja järjestänyt omia perheleirejä venäjänkielisille maahanmuuttajille. Nyt toimintaa 
laajennetaan ja tehostetaan. Joensuun seudulla ja mahdollisesti Venäjällä Karjalan tasavallassa järjestetään yhteisiä leirejä suomalaisille 
ja venäläisille peruskoululaisille sekä heidän vanhemmilleen. Lisäksi yläkouluikäisille järjestetään Venäjä-aiheisia päivätapahtumia. 
Varsinkin Outokummussa leireille ja toimintaan pyritään saamaan mukaan venäjänkielisiä maahanmuuttajia.   
Toteutusvuosi: 2013-2014 
Yhteystiedot: Suomi-Venäjä –seuran Itä-Suomen piirijärjestö ry, Tiia Moilanen, Puijonkatu 9 B 20, 70100 Kuopio, puh 0400-570 822, 
tiia.moilanen@venajaseura.com 
 
Lisätietoja rahoitetuista hankkeista ja Leader-toiminnasta antaa toiminnanjohtaja Antero Lehikoinen, puh 040-508 
6416, antero.lehikoinen@joensuu-leader.net  
 
 

 

Keski-Karjalan Jetina ry 
Kitee, Tohmajärvi, Kesälahti, Rääkkylä 

 

 
Julkista tukea, Leader-rahoitusta on päätetty esittää seuraavalle hankkeelle yhteensä 8 000 euroa. Julkisen tuen lisäksi 
hankkeissa on hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja osin talkootyötä. Lisäksi Leader-tukea esitetään neljälle 
yrityshankkeelle.  
 
Niemisen-Sintsin kyläyhdistys ry: ”Pro – Onkamojärvet” ry:n perustaminen.  
Niemisen-Sintsin kyläyhdistys perustaa uuden yhdistyksen. Lisäksi tutkitaan menossa olevien ja päättyneiden hankkeiden vaikuttavuutta 
sekä kartoitetaan mitä kaikkea uusi yhdistys voi jatkossa tehdä järvien tilan kohottamiseksi  ja virkistysarvojen parantamiseksi. Uusi 
yhdistys jatkaa järvillä tehtyjä kunnostustöitä, kalastuksen- ja kalastusmatkailun kehittämistä. Hankkeessa kerätään yhteen kaikki 
aiempien hankkeiden vaikuttamisarvioinnit, toteutetaan yhdistyksen perustaminen henkilökohtaisin kutsuin ja neuvotellaan mm. ELY-
keskuksen kanssa jatkotoimista. Hanke on kahden Leader-ryhmän, Keski-Karjalan Jetina ry:n ja Joensuun seudun Leader –yhdistyksen 
alueilla toimiva.  
Toteutusvuosi: 2012-2014 
Yhteystiedot: Tuovi Vaaranta, Hammaslahdentie 1047, 82290 Nieminen, puh 0500-376 018, tuovi.vaaranta@gmail.com 
 
Lisätietoja rahoitetuista hankkeista ja Leader-toiminnasta antaa toiminnanjohtaja Ilpo Jorasmaa, puh 050-367 7660, 
tj@jetina.fi 
 


