
Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry    

 

Toimintakertomus 2021 
Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry on kehittämisyhdistys, joka on toiminut maa- ja metsätalousministeriön 
valitsemana paikallisena Leader-ryhmänä vuodesta 1996 lähtien. Toimialueeseen kuuluu Imatran kaupunki 
sekä Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kunnat. 

Toiminta-ajatus 

”Paikallisten ihmisten aktivoiminen ja resurssien tarjoaminen elinolojen parantamiseksi - työtä ja 
toimeentuloa, hyvinvointia ja viihtyvyyttä!” 

Noudatamme toiminnassamme Leader-periaatteita. Alueen asukkaista koostuva luottamus-
henkilöorganisaatio on laaja, käsittäen noin 60 henkilöä, kehittämisideat ovat paikallislähtöisiä ja käytännön 
toimijat alueen asukkaita. Toimintatapa kannustaa kokeiluihin ja totutut rajat ylittävään yhteistyöhön niin 
paikallisesti kuin alueiden välisesti ja kansainvälisestikin ja täydentää muuta alueella tehtävää 
kehittämistyötä.  

Kehittämisen painopistealueet 

• Ihmiset ja asuminen: Ympäristö on viihtyisä ja virikkeellinen 

• Ympäristö: Alueelle saadaan energiaomavarainen kylä 

• Yhteisöt: Järjestörakenne uudistuu ja lähidemokratia vahvistuu 

• Yritykset: Alueelle syntyy uusia yritysverkostoja 

• Paikalliskehittäminen: Paikallislähtöinen kehittämistoiminta vahvistuu 

Rahoitetut hankkeet 

Yhdistyksen hallitus antoi toimintavuonna 2021 puoltolausunnon 15 hankkeelle.  

* yleishyödylliset investointihankkeet: Pumptrack-rata 

* yleishyödylliset kehittämishankkeet: Anna hyvän kiertää – kiertotalouden kehittäminen Parikkalan 
seudulla, Oiva osallisuus, Lisää lyöntejä, Nuorilla on asiaa!, Kulttuuriympäristöä liikunnan keinoin ja Kohti 
kotiseututuntemusta 

* yrityshankkeet: Discover Saimaa, Suo itsellesi elämys, Metsästä hyviä hetkiä, Water-Skizoo – 
liiketoiminnan uudelleen suuntaaminen, Eläinavusteiset virkistyspalvelut Rautjärvellä – investointihanke, 
Eläinavusteiset virkistyspalvelut Ruokolahdella – yritysryhmähanke ja Yritysinvestointi.  Lisäksi yksi 
puoltolausunnon saanut yrityshanke peruuntui. 

Em. hankkeisiin sidottiin Leader-tukea yhteensä 504989 euroa. 

Kehittämistyön kolme keskeisintä tavoitetta  

• Yhteistyön lisääntyminen. Tavoite: 75 % kaikista hallituksen käsittelemistä hankkeista on sellaisia, joissa 
tehdään yhteistyötä vähintään yhden uuden yhteistyökumppanin kanssa. 

- Tilanne 31.12.2021: tavoite on toteutunut 86 prosenttisesti. 

• Yrityshankkeet: alueelle syntyy uutta yritystoimintaa ja olemassa olevat yritykset kehittävät 
toimintaansa. Tavoite: Leader-rahoituksen piiriin saadaan seitsemän yritystä / vuosi. 

- Tilanne 31.12.2021: 198% (Leader-rahoituksen piiriin on saatu 111 yritystä vuoden 2021 
loppuun mennessä tavoitteen ollessa 56 yritystä). 

• Leader-tuen alueellinen kattavuus: Hankkeille myönnetyt tukieurot kohdentuvat yhdistyksen 
toimialueelle kattavasti. Tavoite: toimialueen kaikkien kuntien suhdeluku on yli 80. 

- Tilanne 31.12.2021: Parikkala 113, Rautjärvi 142, Ruokolahti 90 ja Imatra 83. 

  



Toimintavuosi 2021  

Vuosi alkoi koronaepidemian vuoksi jo totuttuun tapaan etätyön ja etäkokouksien merkeissä. Normaalin 
hanketyön ohessa laadimme kevään aikana ensimmäisen vaiheen hakemuksen Leader-ryhmäksi EU:n 
rahoituskaudelle 2023-2027. Hakemuksessa tarvittavan tarve- ja voimavara-analyysin tekoon palkkasimme 
maalis-huhtikuun ajaksi asiantuntija Tea Usvasuon Ruokolahdelta.  

Toiminnanjohtaja Riitta Bagge jäi kesäkuussa kuudeksi kuukaudeksi vuorotteluvapaalle ja hänen sijaisenaan 
toimi Tea Usvasuo. Kesän aikana pystytettiin ensimmäiset Leader-maisemakehykset Hiitolanjoelle, 
Akonpohjaan ja Rasilaan, ja ne otettiin käyttöön juhlallisin menoin. Kehittämistyön koordinaattori Riina 
Nokelainen aktivoi alueen nuorisoa ja käynnisti “Nuorilla on asiaa” –hankkeen videoiden teon. 
“Kyläenergiaa” -hanke oli esillä useissa alueen kesätapahtumissa ja loka-marraskuussa järjestetyllä 
kyläkiertueella. 

Kesän aikana otettiin käyttöön jo aiemmin sovitusti sähköinen kirjanpito työajanseurantoineen ja syksyllä 
ryhdyttiin rakentamaan yhdistykselle uusia kotisivuja. 

Hanketyön koordinaattori Noora Harju keskittyi hanketoimijoiden aktivointiin, hankkeistamiseen ja 
hankeneuvontaan. Hankevalmistelu sisältää myös kehityskeskustelut, joita sektoriryhmät käyvät 
hankkeitten toteuttajien kanssa ennen hallituksen käsittelyä. Noora vastaa sektoriryhmien kokouksien 
järjestelyistä ja sihteerin tehtävistä. Em. tehtävistä aiheutuneet kustannukset katettiin toimintarahalla.  

Hanketyön koordinaattori vastasi lisäksi Teemahankkeitten suunnittelusta ja toteutuksesta ja on Kärki-
Leaderin hankevastaava Leader Sepran hallinnoimassa kv-hankkeessa Seic2. Koronaepidemian vuoksi 
hankkeen toimenpiteet jäivät vähäisiksi vuonna 2021 ja hankkeelle haettiinkin jatkoaikaa vuoden 2022 
loppuun saakka.  

Teemahankkeita oli vuonna 2021 käynnissä kolme: Toimintatonnit –teemahankkeeseen saimme kuusi 
alahankehakemusta, Tienoot ja tapahtumat tiettäviksi -teemahankkeeseen kaksi ja Yhdistys työllistää -
teemahankkeeseen viisi alahankehakemusta. 

Kehittämistyön koordinaattori Riina Nokelaisen tehtäviin kuului yhdistyksen muiden omien hankkeitten 
toteuttaminen ja nuorisotoiminnan kehittäminen. Lisäksi Riina osallistuu Nuoriso-Leader –toiminnan 
kehittämiseen valtakunnallisen koordinaatioryhmän jäsenenä. Riinan työsuhde oli opintojen vuoksi osan 
vuotta osa-aikainen.  

Toimintavuoden aikana Riina onnistui käynnistämään Nuorisoryhmän toiminnan usean vuoden jälkeen 
uudelleen ja se kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Nuorisoryhmä valmisteli mm. nuorille suunnattavan 
Kipinärahan hakua, joka käynnistyy keväällä 2022. Riina on tehnyt nuorisotyötä monessa hankkeessa: 
Kyläenergiaa -hankkeessa hän tutustutti nuoria hanke- ja kylätoimintaan, järjesti Nuorisoryhmän kokoukset 
osana toimintarahatyötä ja organisoi Nuorilla on asiaa –hankkeen videotuotantoa. 

Nuorilla on asiaa –hankkeessa kuvattiin videoita, joilla nuoret kertoivat kotikuntansa historiasta, 
nykypäivästä ja tulevaisuudesta. Neljännessä videossa nuoret lähettävät terveisiä kunnan päättäjille. 
Vuonna 2021 valmistui Parikkalan videot. Videot ovat katsottavissa yhdistyksen YouTube-kanavalla. 

Kyläenergiaa -tiedonvälityshankkeen pääteemana on paikallistalouden vahvistaminen. Hankkeessa 
innostettiin nuoria osallistumaan hanketoimintaan ja järjestettiin mm. laaja kyläkiertue loka-marraskuussa.  

Leader-kehykset –investointihankkeessa pystytettiin suuret maisemakehykset infotauluineen Rautjärven 
Hiitolanjoelle, Parikkalan Akonpohjaan ja Ruokolahdelle Pumptrack-radan läheisyyteen. Yhdet pienet 
kehykset löysivät paikkansa Imatralta Jäppilänniemen taidetieltä. Loput kehykset pystytetään kesällä 2022.    

Toiminnanjohtaja Riitta Bagge ja hänen vuorotteluvapaan sijaisenaan toiminut vs. toiminnanjohtaja Tea 
Usvasuo vastasivat yhdistyksen hallinnosta, joka sisältää henkilöstö- ja taloushallinnon lisäksi mm. 
johtoryhmän, hallituksen ja vuosikokousten asioiden valmistelun sekä yhdistyksen hakemus- ja 
maksatusasiat. Toiminnanjohtaja seuraa nykyisen strategian toteutumista ja vastaa uuden strategian 
laatimisprosessista. Toiminnanjohtajan työpanos on pääosin toimintarahatyötä.  



Kaikki työntekijät osallistuvat omien vastuualueidensa lisäksi aktivointi-, asiakaspalvelu- ja 
neuvontatehtäviin. 

Kokoukset 

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 10 kertaa ja käsitteli 162 asiaa. Kokouksiin osallistumisaktiivisuus 
oli 82 %. Kokoukset pidettiin yhtä lukuunottamatta etäyhteydellä. Johtoryhmä piti kolme kokousta. 

Yritysryhmän kokouksia oli kolme ja Viihtyvyysryhmän viisi. Nuorisoryhmä kokoontui kolme kertaa. 
Kyläenergiaa -hankeryhmä kokoontui kaksi kertaa. 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin etäyhteydellä 20.4. Kokouksessa oli edustettuna 12 yhdistyksen jäsentä. 
Syyskokous pidettiin Pitäjäntuvalla Rautjärvellä 9.11. Läsnä oli 18 jäsentä. 

Kumppanuudet 

Yhteistyö Kaakkois-Suomen Leader-ryhmien kanssa on tiivistä ja jatkuvaa. 

Etäyhteyksillä käytävät kokoukset laajensivat toimintavuonna yhdistyksen kumppanuusverkostoa 
merkittävästi. Kumppanuuskeskusteluja käytiin ja käydään säännöllisesti enimmäkseen yhdessä Leader 
Länsi-Saimaa ry:n kanssa erilaisissa kokoonpanoissa: keskusteluihin osallistuvat esim. Etelä-Karjalassa 
vaikuttavat maa- ja metsätaloussektorin toimijat, oppilaitosten edustajat ja nuorison kanssa työskentelevät 
henkilöt. Lisäksi jo vuosia toiminut maakunnallinen Y-tiimi kokoontuu virtuaalisesti kerran kuukaudessa. 

Yhdistys liittyi Etelä-Karjalan Kauppakamari ry:n jäseneksi keväällä 2021. 

Toiminnanjohtaja osallistuu Itä-Suomen kalatalousryhmän toimintaan mm. Kalajaoston jäsenenä. 

Edunteko ja vaikuttaminen 

Toiminnanjohtaja edusti alkuvuoden 2021 Suomen Kylät ry:n Leader-jaostossa Kaakkois-Suomen Leader-
ryhmiä, jonka jälkeen tehtävässä jatkoi Leader Länsi-Saimaan Terhi Ojanen. 

Viestintä 

Vuonna 2021 kasvatettiin yhdistyksen sosiaalisen median kanavien seuraajien määrää xxx:stä xxx:ään. 
Tavoitteena on lisätä Leader-toiminnan tunnettavuutta ja aktivoida uusia hanketoimijoita.  

Jäsenasiat 

Yhdistyksellä oli 31.12.2021 177 jäsentä: 145 henkilöjäsentä, 28 yhdistys/yritysjäsentä ja neljä kuntajäsentä. 
Jäsenistölle lähettiin toimintavuonna kaksi jäsenkirjettä. 

Talous 

Virtauksia ja Valintoja 2014-2020 -kehittämisstrategian toteutusaika jatkui ja jatkuu vielä vuosien 2021-
2022 ajan. Strategiaa toteutetaan nykyisillä maaseutuohjelman toimenpiteillä ja säännöillä, mutta uusilla 
siirtymäkauden rahoilla. Siirtymäkaudelle on haettu ja saatu myös uudet kuntarahasitoumukset. EU:n 
seuraava rahoituskausi alkaa arvioiden mukaan 1.1.2023. 

Yhdistyksen tilinpäätös osoittaa 31.12.2021 alijäämää 648,85 euroa. Yhdistyksen oma pääoma on 25646,53 
euroa. 

 


