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UUTISKIRJE
Päijänne-Leader ry jäsenviesti 1/2021

KEVÄTKOKOUS 5.5.2021
Etänä Teams-sovelluksella ja PäijänneLeader ry:n toimistolla
Päijänne-Leader ry:n kevätkokous pidetään
keskiviikkona 5.5.2021 klo 18.00 etänä Teamssovelluksella
sekä
Päijänne-Leader
ry:n
toimistolla.
Vuosikokousaineisto löytyy Päijänne-Leader
ry:n verkkosivuilta Ajankohtaista – osiosta.

SÄHKÖINEN KEVÄTKOKOUS
Vallitsevien
koronarajoitusten
vuoksi
syyskokouksen tapaan kevätkokous järjestetään
pääosin Teams-sovelluksen kautta.
Jotta voimme varmistua osallistujamäärästä
paikan päällä ja huolehtia paikan päälle tulevien
kokousosallistujien
turvallisuudesta
tulee
kaikkien kokoukseen osallistujien ilmoittautua
etukäteen, viimeistään 3.5.2021 mennessä
Päijänne-Leader ry:n internet-sivujen kautta,
kohdassa ajankohtaista, kevätkokous.
www.paijanne-leader.fi/ajankohtaista
Etänä osallistuville lähetämme sähköpostilla
kutsun
ja
Teams-linkin
kokoukseen.
Etäosallistuminen ei edellytä Teams-sovelluksen
lataamista.
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Janne
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Katja
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@paijanneleader
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EU:N OHJELMAKAUSI VAIHTUU
Siirtymäkausi vuosille 2021-2022
Siirtymäkausi

mahdollistaa

hanketoiminnan

VILKAS - TEEMAHANKKEEN
ALAHANKKEIDEN TOTEUTTAJAT
VALITTIIN

jatkumisen entisenlaisena kahden seuraavan

VILKAS – teemahankkeesta rahoitetaan lähiliikunta-,

vuoden ajan. Katkoksia hanketoimintaan ei

luontomatkailu- tai virkistyspaikkojen rakentamista ja

tule.

kunnostamista.
yhteiseen

Lisäksi

käyttöön

rahoitusta

tulevien

sai

harrastusvälineiden,

Siirtymäkaudelle saimme hankerahoitukseen n.

kaluston

1,5 milj. euroa. Nyt on oiva tilaisuus valmistella

käynnistetään uudenlaista toimintaa alueelle.

ja

hakea

hankkeita.

Jos

sinua

tai

laitteiden

hakea

hankintaan,

joilla

mietityttää

voisiko ideasi saada rahoitusta, ota rohkeasti

Alahankkeiden toteuttajat:

yhteyttä – me neuvomme!

Pertun Kyläyhdistys ry, Ulkoilureitti Pankalammelle
Maakesken Kylä ry, Ilmalämpöpumppu ja ulko-ovi

Päijänne-Leader

ry:n

hallitus

kokoontuu

pääsääntöisesti kuukausittain käsittelemään ja
päättämään hankkeista.

joukkueteltta
Hartolan Riistanhoitoyhdistys, Ampumapaikkojen ja laitteiden peruskorjaus
LDG Heinola ry, Liikuntaraput

VAIKUTETAAN SOMESSA!

Kuortin Kyläyhdistys, Laavu Kuorttiin
Vierumäen Kyläyhdistys ry, Ulkokuntosali
Sysmän Sisu ry, Ilma-aseradan laitteistoa ja välineistöä

VIESTINTÄÄ TAPAHTUMISTA JA

Vesivehmaan Vire ry, Kompostikäymälä laavulle

HANKKEISTA
Tiedotamme

Partiolippukunta Tainionvirran Taimenet ry, Puoli-

Viitailan Kisa ry, Työmoottorikelkka, latuhöylä

aktiivisesti

toiminnastamme,

Lihavanpään Kyläyhdistys ry, Peruveden saareen laavu,

hankkeistamme ja ajankohtaisista tapahtumista

puuvarasto, laituri

somekanavillamme

Hartolan NMKY ry, Pesäpallokentän kotipesä

facebookissa

ja

Padasjoen kirkonkylän Kyläyhdistys ry, Laavu

instagramissa.

Kullasvuorelle

Tule

mukaan

seuraamaan

ajankohtaisimmat
seinällesi.

leader-uutiset

Facebookissa

nimellämme

meitä

Instagramissa

saat

suoraan

löydät

Päijänne-Leader

@paijanneleader.

ja

Vesijako-Porasan Kyläyhdistys ry, rantalentopallokenttä ja keinu

meidät
ry

tai

löydymme

tägillä @paijanneleader.

TOIVOTAAN MEILLE KAIKILLE
VÄHÄN NORMAALIMPAA KESÄÄ!
Tulossa on upea kotimaan matkailun superkesä
vol 2. Nautitaan, iloitaan ja kerätään kokemuksia
kesästä.

Syksyllä

kyselemme,

miten

pitäisi

maaseutuamme vielä kehittää, jotta se olisi vielä
parempi asua ja elää.
Toivotaan, että syksyllä saadaan jo nähdä ihan
livenä!
Anu ja Virpi
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