
Päijänne-Leaderiltä rahaa matkailun kehittämiseen
Päijänne-Leaderin hallitus on tähän mennessä tehnyt 

yhteensä 50 rahoituspäätöstä, ja niihin on sidottu yhteen-

sä 1,97 miljoonaa euroa. Huhtikuun loppuun mennessä 

lopullisen tukipäätöksen Hämeen ELY-keskuksesta on niistä 

saanut 39 maaseutua kehittävää hanketta. Yleishyödyllistä 

hanketukea on saanut 32 kohdetta ja yritystukea seitse-

män yritystä. Rahoitusta on myönnetty yhteensä 1,6 mil-

joonaa euroa, joista yrityshankkeisiin on sidottu 185.000 

euroa.

Päijänne-Leader on tällä ohjelmakaudella rahoittanut mo-

nenlaisia matkailun hankkeita. Maaseuturahaston tukea 

on myönnetty mm. matkailuinfran parantamiseen Haapa-

saaressa ja Kalkkisten satamassa, Päijät-Hämeen matkailun 

tulo- ja työllisyysselvityksen tekemiseen sekä Pyhän Olavin 

vaellusreitin kehittämiseen.  Lisäksi rahaa on myönnetty 

useisiin toimiin, joissa on kunnostettu ja remontoitu seu-

rantaloja sekä kehitetty kylien toimintaa.

Luento- ja työpajasarja perinnerakentamisesta
Asikkalassa järjestetään kesän aikana luento- ja työpajasar-

ja perinnerakentamiseen liittyen. Kaikki aiheesta kiinnostu-

neet voivat osallistua tapahtumiin maksutta!

Luennot ja työpajat järjestää yhteistyössä Päijänne-Leader 

ry:n Yhteiset tilat, yhteiset mahdollisuudet -hanke sekä 

Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja liiketoimintaa -hanke 

(HY+, Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys ja LAMK).  

Lisätietoa luennoista ja työpajoista: www.paijanne-leader.fi  

Lauantaina 29.7. klo 9.00 Punamultatalkoot: punamulta-

maalin keittoa ja Suovolan maalaamista Asikkalassa sekä 

tutustumista perinnerakentamiseen. Tarjolla talkoolounas 

kahveineen. Pyydämme ilmoittautumiset ruokailun takia 

viim. 26.7.: www.los.fi/punamulta tai 044 712 4208.
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Lauantaina 9.9. Professori Panu Kaila on tavattavissa Van-

hassa Vääksyssä perinnerakentamiseen liittyvissä asioissa. 

Kaila pitää myös luennon ikkunoiden ja ovien historiasta.

Teemahanke yhdistysten kokoontumistilojen pieniin 

investointeihin syksyllä 2017
Teemahanke on ns. sateenvarjotyyppinen hanke, jonka 

alla on useita pieniä alahankkeita. Teemahankkeen avulla 

yleishyödylliset tahot, kuten yhdistykset, seurat, järjestöt 

ja säätiöt tai julkiset tahot, voivat toteuttaa pieniä inves-

tointihankkeita, joiden kustannusarviot ovat liian pieniä 

toteutettavaksi itsenäisinä hankkeina. Tuettavan kohteen 

tulee sijaita toiminta-alueellamme ja hyödyn tulee kohdis-

tua toiminta-alueen asukkaisiin. Teemahankkeessa toteu-

tettavat alahankkeet valitaan ennalta sovittujen valintakri-

teerien perusteella. 

Teemahankkeen alahankkeille asetetaan rajattu hakuaika, 

jonka aikana hakemus on jätettävä. Päijänne-Leader tie-

dottaa tulevasta teemahankkeesta yhdistyksille ja jäsenille 

sähköpostilla, nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavilla. 

Hakuajan päätyttyä Päijänne-Leader ry:n hallitus pisteyttää 

hakemukset ja valitsee rahoitukseen hyväksyttävät alatoi-

menpiteet teemahankkeelle varatun budjetin puitteissa. 

Myös teemahankkeen kohdalla hakijalla tulee olla omara-

hoitusosuus. Leader-rahoitus tulee aina jälkikäteen kuitteja 

vastaan. Tukiprosentti ilmoitetaan alahankkeiden hakuil-

moituksessa.  

Katko Hyrrä-asioinnissa 17.8.–4.9.2017
Hyrrä-palvelu ei toimi 17.8.–4.9.2017, sillä maaseutuviras-

ton tietojärjestelmissä ja sähköisen asioinnin palveluissa 

on tuolloin käyttökatko. Huomioikaa käyttökatko ja enna-

koikaa etenkin maksuhakemusten osalta!
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Yhdistysuutisia
Päijänne-Leader ry piti vuosikokouksen tiistaina 25.4.2017 

Koulutuskeskus Salpauksen Asikkalan toimipisteen kokous-

tila Männikössä. 

Hallituksen jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajä-

senistään erovuorossa oli yksityisten tahojen edustajat, 

Heinolasta Topi J. Kinnunen ja varajäsen Tauno Kuusinen 

sekä Padasjoelta Toivo Heikkinen ja varajäsen Kirsi Häme.  

Heinolan edustajaksi valittiin Hannu Rinne ja hänen hen-

kilökohtaiseksi varajäseneksi Tauno Kuusinen. Padasjoelta 

hallitukseen valittiin jatkokaudelle varsinaiseksi jäseneksi 

Toivo Heikkinen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi 

Miikka Ounila.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 23.5.2017 uudeksi 

varapuheenjohtajaksi valittiin Mari Eilamo Hartolasta. Hel-

levi Tupala Asikkalasta jatkaa puheenjohtajana vielä vuo-

den, jonka jälkeen puheenjohtajakausi siirtyy Hartolaan.

Yhdistykset ja yksityisjäsenet!
Muistattehan ilmoittaa päivittyneet yhteystiedot meille, 

jotta viesti uusimmista käänteistä, koulutuksista ja ra-

hoitusmahdollisuuksista tavoittaa sinut mahdollisimman 

hyvin: toimisto@paijanne-leader.fi

Muistutus kätevistä mahdollisuuksista: 
NuorisoLeader ja YhteisöLeader
NuorisoLeader ja YhteisöLeader-rahoitusten tavoitteena 

on käynnistää uutta toimintaa ja saada erityisesti nuoria 

mukaan kehittämistyöhön ja projekteihin. Rahoitus on tar-

koitettu ensisijaisesti hakijoille, joilla ei ole aikaisempaa 

hankekokemusta. Projektien teema on vapaa. Se voi liittyä 

esimerkiksi tapahtumien tai opintoretkien järjestämiseen. 

Se voi olla vaikkapa kylä- tai nuorisolehden työstämistä, 

yhteisten harrastevälineiden hankinta tai jokin muu pieni 

yhteinen hankinta tai kunnostusprojekti.

Tarkemmat ohjeet löytyvät Päijänne-Leader ry:n 

nettisivuilta kohdasta rahoitus. 

Päijänne-Leader ry täyttää 17.7.2017 20 vuotta
Juhlimme täysiä kymmeniä syksyllä. Ilmoitamme ajankoh-
dasta tarkemmin myöhemmin.

 

Aurinkoista kesän jatkoa!

Toivottaa toimiston väki 

Anu, Virpi ja Henna

Päijänne-Leader ry:n hallituksen varsinaiset jäsenet
Kunta Julkinen Yhteisö Yksityinen

Asikkala Isa Maunula Hellevi Tupala Anna Koskinen

Hartola  Kati Pietinen Mari Eilamo

Heinola Outi Pennanen Hannu Rinne

Padasjoki Maria Virtanen Toivo Heikkinen

Pertunmaa Kaija Montin Annukka Lehtimäki

Sysmä John Lönnberg Juhana Kallio

Päijänne-Leader ry:n hallituksen varajäsenet
Kunta Julkinen Yhteisö Yksityinen

Asikkala Matti Kettunen Aila Tyrni Heimo Heinonen

Hartola  Kai Virtanen Elina Juutinen

Heinola Terhi Ahokas Tauno Kuusinen

Padasjoki Antti Räsänen Miikka Ounila

Pertunmaa Risto Salminen Tiina Hölttä

Sysmä Maija Sinisalo Teea Sahiluoto
 


