
 

 

 
          

 

 



 

  

    

KOKOUSKUTSU 
 

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n kevätkokous pidetään 

torstaina 28.4.2022 klo 18 
Koitsan Pito ja Palvelun tiloissa Parikkalassa. 

Osoite: Mantkanniementie 28, 59130 Koitsanlahti 

Kokouskahvit on tarjolla klo 17.30 alkaen. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, 
valitaan hallitukseen varajäsen (asukasedustaja Ruokolahdelta) ja  

keskustellaan kehittämisstrategialuonnoksesta vuosille 2023-2027. 
 

Tarjoilujen järjestämisen vuoksi pyydämme, että ilmoittaudut kokoukseen 
viimeistään tiistaina 26.4.2022. Lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen 

toimisto@karkileader.fi tai whatsapp-viesti Riitalle numeroon 0505969489. 
Kerrothan samalla mahdollisesta erityisruokavaliosta. 

 

Kokousaineisto löytyy  
yhdistyksen kotisivuilta  

osoitteesta www.karkileader.fi 
 
 

Maskisuositus! 
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Strategista kehittämistyötä! 

 

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n toimintaa rytmittävät EU:n rahoituskaudet, 
jotka ovat tavallisesti olleet seitsemän vuoden pituisia. Valmistaudumme 
uuteen kauteen nyt viidennen kerran.   

Valmistautumisen tärkein asiakirja on paikallislähtöinen kehittämisstrategia. Se 
sisältää nykytilan analyysin, toimialueelta kootut kehittämistarpeet ja niiden 
pohjalta valitut kehittämisen painopisteet sekä tavoitteet. Strategia laaditaan 
nyt poikkeuksellisesti viidelle vuodelle (2023-2027), joka sekin on pitkä aika, kun 
mietitään miten paljon maailma on muuttunut parin viime vuoden aikana.  

Kevään ja alkukesän aikana strategia saa lopullisen muotonsa. Luonnosta 
hiotaan vielä yhdistyksen hallituksessa ja kevätkokouksessa sekä yhdessä 
toisten alueen kehittäjätahojen edustajien kanssa. 

Kehittämisstrategia rahoitussuunnitelmineen toimitetaan hakemuksena 
Leader-ryhmäksi maa- ja metsätalousministeriölle kesäkuussa. Valintakomitea 
valitsee Leader-ryhmät ja määrittelee kullekin ryhmälle myönnettävän 
rahoituskehyksen syksyllä 2022.  

Ja jos hyvin käy, uuden kauden toiminta voi alkaa jo tammikuussa 2023! 

 
 
 

 
 

 
  

Riitta Bagge 

                  toiminnanjohtaja 
 riitta.bagge@karkileader.fi 
p               puh 0505969489  
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”Parasta täällä on kaikki!” 
 

Kärki-Leaderin omassa Nuorilla on asiaa -hankkeessa on kuvattu vuoden ajan 
yhdessä alueen nuorten kanssa videoita toimialueemme kuntien historiasta, 
nykytilasta ja nuorten tulevaisuuden suunnitelmista. Lisäksi nuorilta on 
koostettu videot myös kuntien päättäjille, jotka on käyty yhdessä näyttämässä 
kussakin kunnassa.  

Nuorten mielestä parhainta omalla asuinseudulla on harrastusmahdollisuudet, 
luonto, kaverit ja ihan kaikki!  

Kehitettävääkin löytyi, Imatralla toivottiin rakentavampaa suhtautumista 
mopoilijoihin, Ruokolahdella kiinteistöjen, erityisesti mummonmökkien 
parempaa markkinointia ja Parikkalassa laajempien koulutus- ja 
oppisopimusmahdollisuuksien tarjoamista.  

Rautjärvellä kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä ja videot valmistuvat kesällä 
2022. Käy kurkkaamassa Nuorilla on asiaa -videot YouTube -kanavallamme.  

 
 

Kipinärahaa nuorten omiin projekteihin 
 

Olemme aloittaneet tänä keväänä kokeilun, jossa rahoitamme nuorten omia 
projekteja. Kipinärahoitus on toimintamalli, jossa 13–29-vuotiaat nuoret voivat 
hakea omaehtoiseen toimintaan 100-500€, erityistapauksissa 1000€.  

Tukea voi hakea esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen, kone- ja 
tarvikehankintoihin, harrastusvälineiden hankintaan ja yritystoiminnan 
perustamiseen, sekä kehittämiseen.  

Ensimmäinen hakujakso umpeutuu 30.4.2022. Sen jälkeen tulleet hakemukset 
käsitellään toisen hakujakson 30.9.2022 jälkeen. Kipinärahojen jakamisesta 
päättää Kärki-Leaderin 11 nuoresta koostuva nuorisoryhmä.  

 

Kipinärahaa voi hakea sähköisesti nettisivuillamme 
www.karkileader.fi/nuorille/nuoriso-leader-tuki/ 
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Talkoita ja biohiiletystä 
 

Kärki-Leaderin Kyläenergiaa-hankkeen viimeinen vuosi on nyt käynnissä. Kesän 
2022 aikana pidämme 15 talkoot toimialueemme eri kylillä, joissa hävitämme 
haitallisia vieraskasveja, kuten komealupiinia ja jättipalsamia.   

Turha puutarhajäte, kuten risut ja rangat hävitetään ekologisesti 
biohiilettämällä. Jos biohiiletys on sinulle uutta, käy kurkkaamassa YouTube 
kanavaltamme, mistä on oikein kysymys!  

Jos haluat talkoot omille kylille, niin otathan yhteyttä. Tehdään ympäristötekoja 
yhdessä ja pidetään huolta, etteivät vieraskasvit syrjäytä meidän kyliemme 
perinnemaisemia.  

 

Riina Nokelainen 

kehittämistyön koordinaattori 
riina.nokelainen@karkileader.fi 
puh 044 086 3506  
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Yrittäjä! Kaipaatko ideoita? Mielitkö matkalle? 
 

 

Seic2 -hanke tarjoaa pienille maaseudun yrityksille mahdollisuuden verkostoitua yli rajojen. 
Kansainväliseen vaihtoon voi hakeutua Kärki-Leaderin toimialueen pienyritys tai yhteisö, joka tuottaa 
tai myy paikallisia tuotteita tai palveluja.  

 

Seic2-hanke on päässyt vihdoin käyntiin koronarajoitusten loppumisen jälkeen. 
Seic2-hankkeessa suomalaiset, virolaiset ja latvialaiset yrittäjät matkaavat 
toistensa luokse tutustumaan toistensa yritystoimintaan. Hankkeessa on 
mukana eri alojen yrittäjiä lähinnä matkailun saralta.  

Ensimmäinen Viron matka tehtiin maaliskuussa, jossa vieraili Suomesta 
toistakymmentä yrittäjää. Reissu oli erittäin onnistunut ja porukka pääsi 
tutustumaan monipuolisesti erilaisiin yrityksiin Virossa. Vastavierailu on jo 
suunnitteilla kesäkuulle, jolloin virolaiset tulevat vieraaksemme ja esittelemme 
heille vuorostamme maaseutumme yrityksiä.  

Hankkeeseen pääsee vielä mukaan, mikäli kansainvälinen yrittäjävaihto 
kiinnostaa. Hankkeessa järjestetään yrittäjävaihtojen lisäksi tutustumismatkoja 
Viroon ja Latviaan ja työpajoja. Luvassa on varmasti huikeita kokemuksia ja 

mielenkiintoisia kohtaamisia!        

 

Noora Harju  

hanketyön koordinaattori 
noora.harju@karkileader.fi  
puh 050 351 8990 
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Kärki-Leaderin kehittämisstrategia vuosille 2023-2027 –                 
KIITOS aktiivisesta tulevaisuustyöstä! 

 

Olemme valmistelleet lähes vuoden ajan Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin 
kehittämisstrategiaa tulevalle CAP27-rahoituskaudelle. 

Tulevaisuutta on pohdittu ja ideoitu viime keväästä lähtien terveysturvallisissa 
Leader-kuplissa, syksyn mittavalla kuukauden kyläkiertueella ja tämän kevään 
Tulevaisuus- ja Ympäristöilloissa sekä työpajoissa. Kyläkiertueella vierailtiin 51 
alueen kylässä ja kaupunginosassa. Tulevaisuusiltoja on järjestetty Imatralla, 
Rautjärvellä ja Ruokolahdella ja jalkauduttu Parikkalaan haastattelemaan 
alueen asukkaita. 

Kehittämisstrategiaan on saatu eväitä sadoilta alueen eri ikäisiltä asukkailta, 
yrittäjiltä ja yhdistysaktiiveilta. Ja ideapankkiin on kertynyt alun toista sataa 
tulevaisuuden hankeaihiota. KIITOS SIITÄ! 

Loppukevään aikana strategiaa työstetään niin Kärki-Leaderin hallituksessa kuin 
edelleen jatkuvissa Leader-kuplissa. Strategialuonnos julkaistaan lähiaikoina 
yhdistyksen kotisivulla karkileader.fi ja luvassa on myös nimikilpailu. 
Kehittämisstrategiaa käsitellään myös yhdistyksen kevätkokouksessa.  

Ole yhteydessä, jos haluat antaa vinkkejä tulevaisuustyöhön tai jos kaipaat 
aiheesta lisätietoja!  

 

Tea Usvasuo 

aluekehittäjä 
tea.usvasuo@karkileader.fi 
044 491 5550 
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__________________________________ 
 

 

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 
kotisivut: www.karkileader.fi 

sähköposti: toimisto@karkileader.fi 
 

        
 

Riitta Bagge, toiminnanjohtaja  
puh 050 5969 489, riitta.bagge@karkileader.fi  

 

Noora Harju, hanketyön koordinaattori 
puh 050 351 8990, noora.harju@karkileader.fi  

 

Riina Nokelainen, kehittämistyön koordinaattori 
puh 0440 863 506, riina.nokelainen@karkileader.fi  

 

Tea Usvasuo, aluekehittäjä  
puh 044 491 5550, tea.usvasuo@karkileader.fi 
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