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TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA

Leader on toimintaa, neuvontaa & 

rahoitusta paikkakunnan parhaaksi

Leader ryhmiä on Suomessa 54, 

Euroopassa n. 2500



Kymenlaaksossa 

Leader Sepra

Pohjois- Kymen Kasvu

Etelä- Karjalassa

Leader Länsi-Saimaa

Etelä-Karjalan Kärki Leader  



Luonnontuoteala  

perustuu luonnon ja 

luonnon materiaalien 

hyvään tuntemukseen

ja taitoon hyödyntää niitä 

kestävästi 



SEPRA www.sepra.fi

Esillä painopisteissä Paikallisyhteisöt ja elävät 

kylät sekä Yrittäjyys ja paikallistuotteet, joihin 

kumpaankin varattu 3,55 milj. kehyksestä 30%

Tavoitteena 

Lisätä yhdistysten liiketoimintaa ja tuoda tietoa 

paikallisista energiantuotantovaihtoehdoista 

sekä tukea metsän- ja luonnontuotteiden 

parempaa hyötykäyttöä. 

http://www.sepra.fi/
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Luonnontuotteista saadaan hyötyä paitsi 

taloudellisesti, pienimuotoisena lisäansiotyönä, 

myös luontevana väylänä lähiluontoon.

Tärkeää luoda tuotteiden testaus- ja 

markkinointikanavia uusille toimijoille

sekä tukea paikallisten myyntitapahtumien ja 

verkostojen luontia.  

Kymenlaakson Maaseutumarkkinat Haminassa 21.5.
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Menossa Vihreän kasvun mahdollisuus hanke 

Itä-Uudenmaan toimijoiden kanssa, missä 

tuodaan alueen toimijoille tietoa mm. 

uusiutuvista luonnonvaroista valmistettujen 

tuotteiden kulutuksesta sekä kierrätyksestä

Opintomatka Knehtilän tilalle (Hyvinkää) 23.4.



KASVU www.pohjois-kymenkasvu.fi

Esillä tavoitteessa Pienyrittäjyyden tukeminen

Tavoitteena  edistää oman alueen raaka-aineiden ja 

tuotteiden jalostusta sekä kehittää niihin liittyviä 

palveluita

Läpäisevinä teemoina kestävä kehitys, 

ilmastonmuutos ja ympäristö sekä kokeilut ja 

innovaatiot, joihin luonnontuoteala tavalla tai toisella 

myös liittyy.

http://www.pohjois-kymenkasvu.fi/


Tavoitteeseen  Pienyrittäjyyden tukeminen on 4,5 

milj. kehyksestä suunnattu 30 %. 

Luonnontuoteala on tästä vain pieni osa, eikä sitä 

ole euromääräisesti tai prosentuaalisesti eritelty. 

Luonnonvarojen käytön tehokkuus sekä 

vähähiiliseen ja ilmastoa säästävään talouteen 

siirtyminen liittyvän Maaseuturahaston 

prioriteettiin on varattu Kasvun kehyksestä 5 %.



Puollettu rahoitus Järviruo´on korjuuketjun ja 

hyötykäytön kehittäminen –hankkeelle. Tarkoitus 

kehittää malli järviruokomassan hyödyntämiseen. 

Massaa voisi käyttää esim. viherkatteena 

puistoissa tai rakennusmateriaalina, mutta 

toimivia korjuukalustoja ja –ketjuja ei ole vielä 

olemassa. Niitä hankkeessa kehitellään.

Kehitteillä Ekotuoteselvitys, joka on tarkoitus 

toteuttaa Kasvun omassa hankkeessa (myös 

Sepran alueella Sepran toimesta).  Ekotuotteisiin 

sisältyvät tässä yhteydessä non-food-tuotteet ja 

palvelut, jotka täyttävät tietyt kriteerit. Nämä on 

tarkoitus skannata alueelta ja muodostaa niistä 

yrittäjien/tuottajien verkosto.



Länsi-Saimaa www.lansi-saimaa.eu

Esillä kohdassa Paikalliset tuotteet, jalostus, 

palvelut, innovaatiot, kokeilu. 

Elinkeinojen kehittämisen (suora ja välillinen) 

painopistealueeseen varattu 3,6 milj kehyksestä  

55% 

Alakohtaisia etukäteisjyvityksiä ei ole nähty 

tarpeelliseksi tehdä. 

http://www.lansi-saimaa.eu/


Alueella käynnissä pieniä innovatiivisia 

kokeiluja luonnon raaka-aineiden 

hyödyntämiseksi. 

Ei vielä Leader -hanketta toiminnan 

tukemiseen, mutta tarjolla apua ja tietoa 

mahdollisuuksista on välitetty.



Kärki-Leader  www.kylat.ekarjala.fi/karki-leader

Esillä painopisteissä Ihmiset ja asuminen sekä 

Ympäristö 

Painopisteisiin  varattu 3,6 milj kehyksestä 

yhteensä n. 40% 

http://www.kylat.ekarjala.fi/karki-leader


Tavoitteena lisätä ympäristön viihtyisyyttä ja 

virikkeellisyyttä,

sekä alueen nykyisten ja uusien

asukkaiden kotiseututietoisuutta,

Aikomuksena on toteuttaa 

”Kokeilusateenvarjohanke”,

jonka alahankkeissa tehdään erilaisia pieniä 

ympäristötoimia



Kiitos!

Marjo Tolvanen

toiminnanjohtaja

marjo.tolvanen@sepra.fi

GSM 044 277 4513

www.sepra.fi
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