
 

 



 

 

  

KOKOUSKUTSU 
 

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n 

sääntöjen määräämät kokoukset pidetään 

tiistaina 15.9.2020 klo 18:30 

Kontion Leivintuvalla Ruokolahdella 

osoitteessa Kontionpääntie 137, 56120 Salosaari. 

 

Kevätkokous alkaa klo 18:30 ja 

syyskokous klo 19:30. 

 

Kokouskahvit on tarjolla klo 18 alkaen. 

 

Tarjoilujen vuoksi pyydämme, että ilmoittaudut kokoukseen 

viimeistään torstaina 10.9. Lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen 

toimisto@karkileader.fi tai whatsapp-viesti Riitalle numeroon 

0505969489. Kerrothan samalla mahdollisesta erityisruokavaliosta. 

 

Kokousaineisto löytyy  

yhdistyksen kotisivuilta osoitteessa 

www.karkileader.fi 

  

mailto:toimisto@karkileader.fi
http://www.karkileader.fi/


 

Hae Leader-tukea pieniin 

investointeihin  
Teemahankkeessa ”Toimintatonnit” rahoitetaan kustannusarvioltaan 

1000-8500 euron suuruisia harrastustoimintaa parantavia investointeja.  

Investoinnit voivat olla kone-, laite- ja kalustoinvestointeja sekä 

rakentamista tai remontointia. Tukea saa 60 % ja osan 

omarahoituksesta voi korvata talkootyöllä. 

Hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät yhdistyksen nettisivuilta 

www.karkileader.fi Hakuaika päättyy 30.9.2020. 
 

Jatkuva haku  
Hakuaika koskee vain teemahankkeita. Muille hankkeille ei ole määritelty 

hakuaikoja, vaan haku on jatkuva. Kertauksena vielä yleisimmät 

tukimuodot ja niiden tukitasot: 

* yleishyödyllinen kehittämishanke, tuki 80 % 

* yleishyödyllinen investointihanke, tuki 60 % 

* yrityksen investointihanke, tuki 20 % 

* yritysryhmän (3-10 yritystä) kehittämishanke, tuki 75 % 

Jos sinua mietityttää voisiko ideasi saada rahoitusta, ota rohkeasti 

yhteyttä – me neuvomme.  
 

Uusi ohjelmakausi 
Uuden ohjelmakauden valmistelu on käynnistynyt. Seuraa valmistelua 

somekanavillamme ja kerro meille millaisena haluat nähdä lähiseutusi 

2021-2027! 

http://www.karkileader.fi/


 

 

Vaikutetaan somessa!  
Tiedotamme aktiivisesti toiminnastamme, hankkeistamme ja 

ajankohtaisista tapahtumista somekanavillamme facebookissa ja 

instagramissa. Tule mukaan seuraamaan meitä ja saat ajankohtaisimmat 

leader-uutiset suoraan seinällesi. Facebookissa löydät meidät nimellämme 

Etelä-Karjalan Kärki-Leader. Instagramissa löydymme tägillä 

@etelakarjalankarki.  

 

Kyläenergiaa tarjolla – mitä 

valitset?  
Yhdistyksemme omassa kyläenergiaa- hankkeessa jalkaudutaan kylille 

keskustelemaan ja kunnostamaan kylät kukoistukseen. Valitse hankkeen 

toiminnasta sinulle sopivin tarjonta.  

Tarjolla on keskustelua useista ajankohtaisista teemoista, kuten 

tietoliikenneyhteyksistä, yhdistystoiminnan uudistamisesta tai 

paikallistalouden vahvistamisesta. Keskusteluja voidaan järjestää vaikka 

biohiiletystalkoiden yhteydessä tai helppokäyttöisin zoom- etäyhteyksin. 

Talkoisiin on tarjolla biohiiletin, jolla risujen hävitys onnistuu ekologisella 

otteella. Kiinnostuitko? Lue lisää www.karkileader.fi/kylaeenergiaa.  

 
 

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry,  
www.karkileader.fi, toimisto@karkileader.fi 

 

 
 

toiminnanjohtaja Riitta Bagge, puh 050 5969 489 
hanketyön koordinaattori Noora Harju, puh 050 351 8990 

kehittämistyön koordinaattori Riina Nokelainen, puh 0440 863 506 


