
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yritystuet ja hankkeet 10 - 12 / 2018  

YRITYSRAHOITUS, KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS 

Yritys      Paikkakunta  Myönnetty tuki Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta 

Mustola Timber Oy   Lappeenranta 67 411,97 €  investointituki 20%  
Plastmode Oy   Iitti  65 229,20 €  investointituki 20%   
Kymen Peltikate Oy   Imatra  11 000,00 €  investointituki 20% 
Kymen Ratsupalvelut Oy   Kouvola  2 825,00 €  investointituki 20% 
Royal Resorts Oy   Kouvola  56 940,00 €  investointituki 20% 
Konekorjaamo Lavonen Oy  Lappeenranta 90 315,40 €  investointituki 20% 
Asentier Oy    Luumäki  34 990,00 €  perustamistuki 100% 
 

 

Lisätietoja yritystukien rahoituspäätöksistä antaa Jukka Saarni, puh. 0295 029 085 ja Tarja Taipale, puh. 0295 029 167. Sähköposti on muotoa: 

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

 

YRITYSRAHOITUS, LEADER-RYHMÄT 

 

Leader Länsi-Saimaa ry 
Toiminta-alue: Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari  

Lisätietoja rahoituspäätöksistä antaa toiminnanjohtaja Terhi Ojanen, puh. 045 668 9007, terhi.ojanen@leaderlansisaimaa.fi tai toimisto@leaderlansisaimaa.fi 

Yritys    Paikkakunta  Myönnetty tuki Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta 

Jouko Laamanen   Lappeenranta 7 965,00 €  investointituki 20% 
DogGym Oy    Lappeenranta 9 325,00 €  perustamistuki 100% 
 
       

Pohjois-Kymen Kasvu ry 
Toiminta-alue: Kouvola, Iitti  

Lisätietoja rahoituspäätöksistä antaa toiminnanjohtaja Evita Reitti, puh. 040 586 1134, evita.reitti@pohjois-kymenkasvu.fi tai toimisto@pohjois-kymenkasvu.fi 

 

Yritys    Paikkakunta  Myönnetty tuki Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta 

Mallikerta MH   Kouvola  16 240,00 €  perustamistuki 100% 
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Leader Sepra ry 

Toiminta-alue: Kotka, Pyhtää, Hamina, Miehikkälä, Virolahti 
Lisätietoja rahoituspäätöksistä antaa toiminnanjohtaja Marjo Tolvanen, puh. 044 277 4513, marjo.tolvanen@sepra.fi tai  toimisto@sepra.fi 

Yritys    Paikkakunta  Myönnetty tuki Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta 

Marita Vanhala   Kotka  5 929,00 €  investointituki 20% 
 
 

Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry 

Toiminta-alue: Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti 
Lisätietoja rahoituspäätöksistä antaa toiminnanjohtaja Riitta Bagge, puh. 050 5969 489, riitta.bagge@karkileader.fi tai toimisto@karkileader.fi 

Ei yrityshankkeita tällä 10 – 12 / 2018 jaksolla 

 

HANKERAHOITUS, KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS 

Kehittämishankkeiden rahoituspäätöksistä antavat lisätietoja Leena Hyrylä, puh. 0295 029 047 ja Jukka Penttilä, puh. 0295 029 077. Sähköpostit ovat muotoa: 

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

Hankkeen nimi Sisältö Kesto Kustannus-
arvio 

Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksen 
rahoitus 

TATU Sote-uudistus valinnanvapausmalleineen tulee olemaan suuri mahdollisuus 
paikallisille pienille sote-alan yrityksille. Tämä edellyttää kuitenkin yritysten 
tiivistä mukana oloa maakunnallisessa valmistelussa ja hyvissä ajoin 
käynnistettyjä kehittämistoimenpiteitä. Yrityksillä tulee olla valmiudet vastata 
uudenlaiseen kysyntään. Meneillään oleva uudistus ja sen tuomat lukuisat 
velvoitteet ovat monelle yritykselle ylipääsemättömiä haasteita johtaen 
siihen, ettei yritys tule täyttämään vaadittavia kriteereitä. Tarvitaan 
vuoropuhelua ja ajanmukaisen tiedon välittämistä alueen yrittäjille. 
Hankkeen päätavoitteena on tuottaa yrittäjille ajankohtaista tietoa sote-
uudistuksesta ja sen edellyttämistä velvoitteista valmistaen näin yrityksille 
etulyöntiaseman uudessa toimintaympäristössä. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy (Socom) 

9/2018 - 
4/2019 

34 896,47 € 27 917,18 € 

mailto:marjo.tolvanen@sepra.fi
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Leena Kaljunen 
leena.kaljunen@socom.fi 
p. 044 748 5300 
 

Kaakkoisen Suomen 
yksityistiestön 
parantaminen 

Hankkeen päätavoitteena on yksityistiestön kehittäminen ja sen 
palvelutason nostaminen vastaamaan metsätalouden kuljetusten ja muun 
maaseudun liikennöinnin tarpeita Suomen metsäkeskuksen kaakkoisella 
palvelualueella eli Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan 
maakunnissa. Yksityistiestön parantaminen on välttämätöntä, jotta 
säilytetään eri elinkeinojen toimintaedellytykset tarvittavalla tasolla. 
Metsätiestön ja muun yksityisverkoston perusparannustyömäärät ovat olleet 
jyrkässä laskussa usean vuoden ajan. Samaan aikaan tiestöltä odotetaan 
tulevaisuudessa parempaa palvelukykyä vastaamaan biotalouden kasvaviin 
tarpeisiin ja kuljetussuoritteisiin. Ilmastonmuutoksen seurauksena tiestön 
hyvän kunnon merkitys korostuu edelleen. Tielainsäädäntöä on juuri 
uudistettu, mikä aiheuttaa mittavan koulutustarpeen tiekunnille ja muille alan 
toimijoille. Hankkeen tavoitteina on lisätä yksityisteiden kunnossapitoa ja 
perusparannusta sekä kehittää sähköisiä tietietoja ja palveluja. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Suomen Metsäkeskus 
Jouni Väkevä 
jouni.vakeva@metsakeskus.fi 
p. 050 570 2929 
 

1/2019 - 
12/2020 

319 343,74 € 127 737,50 € 

Luova - 
Luontomatkailun 
vauhtiratas 

Luontomatkailun vauhtiratas on Repoveden kansallispuiston ja 
Maailmanperintökohde Verlan lähialueelle painottuva luontomatkailun 
yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on lisätä yritysten valmiuksia 
laadukkaiden, teemapohjaisen matkailun ja kestävän kehityksen näkökulmat 
huomioivien palvelutuotteiden kehittämiseen ja edistää entistä 
tasapainoisempaa matkailutulon kasvua. Samalla pyritään turvaamaan 
kohdealueen vetovoimaisuus panostamalla kestävän käytön kehittämiseen 
ja kestävyyteen liittyvään asiakasviestintään. Hankkeen kohdealueeseen 
kuuluvat Kymenlaakso sekä Etelä-Savon lounaisosa. Keskeisen 
kohderyhmän muodostavat kotimaiset ja kansainväliset palveluhakuiset 
omatoimi- ja ryhmämatkailijat. Hyödynsaajia lisääntyneestä kysynnästä ovat 
paikalliset matkailuyritykset. Hanketta hallinnoi Kouvola Innovation, 
hankekumppaneina ovat Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy ja 
Metsähallitus. 
 

11/2018 
- 7/2020 

291 038,16 € 242 635,16 € 

mailto:leena.kaljunen@socom.fi
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Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Kouvola Innovation Oy 
Kirsi Vainio 
kirsi.vainio@kinno.fi 
p. 020 615 5885 
 

VeMa - Venäjän 
matkailun 
kehittäminen 
(yritysryhmähanke) 

Kymenlaaksossa toimii lukuisia pieniä maaseutumatkailuun liittyviä majoitus- 
ja ravitsemusalan yrityksiä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu selvitti 
yritysten taustaa ja tarpeita keväällä 2018. Useilla yrityksillä oli 
yrityskohtaisia kehittämistarpeita. Yhteiseksi kehittämiskohteeksi valittiin 
Venäjälle suuntautuvan matkailumarkkinoinnin kehittäminen. Hankkeen 
pääkohderyhmänä ovat Kymenlaakson maaseutuyrittäjät. Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu rakensi maaseutuyrityksistä yritysryhmän, joka haluaa 
edistää venäläisten matkailua Kaakkois-Suomeen. Hankkeen tavoitteet: 1. 
Maaseutuyritysten palvelumuotoilun ja yhteisen asiakasymmärryksen 
tietouden ja osaamisen lisääminen 2. Kehittää Venäjälle suuntautuvaan 
markkinointiin matkailuyritysten yhteinen palvelukonsepti 3. Edistää 
matkailualan yritysten tuotteiden ja palveluiden markkinointia muotoilun ja 
viestinnän keinoin. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (XAMK) 
Pasi Jaskari 
pasi.jaskari@xamk.fi 
p. 044 702 8966 
 

1/2019 - 
12/2019 

36 000,00 € 27 000,00 € 

Etelä-Karjalan 
retkiportaalin 
uudistus 

Etelä-Karjalan retkiportaalin uudistaminen ja sisällön digitointi toteutetaan 
luontomatkailu-kohteiden ja palvelujen saatavuuden ja tuotteistamisen 
parantamiseksi. Hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä maakunnassa 
vierailevien kansainvälisten ja myös kotimaisten luonto-matkailijoiden 
määrää, heille tarjottavia palveluita ja palveluiden käyttöä eli alueen 
matkailutuloa. Hankkeessa tehdään tarvittavat toimenpiteet Etelä-Karjalan 
kuntien ja virkistysaluesäätiön ylläpitämien retkeilyreittien, luontopolkujen ja 
retkikohteiden tallentamiseksi sähköiselle kartta- ja tietokanta-alustalle sekä 
tietojen julkaisemiseksi suomeksi ja kahdella muulla kielellä 
maakunnallisella sivustolla. Samalla tarkastetaan tiedot ja täydennetään 
reitteihin ja kohteisiin liittyvää sisältöä, jotta matkailuyrittäjien on helpompi 
hyödyntää kohteita. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö 

1/2019 - 
6/2020 

89 154,80 € 89 154,80 € 

mailto:kirsi.vainio@kinno.fi
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Hanna Ollikainen 
hanna.ollikainen@ekarjala.fi 
p. 0504301270 
 

Luomu lentoon 
Kaakkois-Suomessa 

Luomun käyttö, viljely ja jalostus on kasvanut tasaisen varmasti viime 
vuosina. Kaakkois-Suomi on vahvaa luomun viljelyaluetta ja alkutuotannon 
tuotteet löytävät tiensä pääkaupunkiseudulle ja vientiin asti. Luonnon-
mukaisen tuotannon lisäämiselle ja monipuolistamiselle, luomu-tuotteiden 
jalostusasteen nostolle sekä luomu- ja lähiruoan säännöllisen käytön 
lisäämiselle on kuitenkin selvä tarve. Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -
hanke aktivoi luomualan ja lähialojen toimijoita entistä tiiviimpään yhteis-
työhön ja kokoaa kehittämisverkoston, joka osallistuu luomusuunnitelman 
tekemiseen ja aloittaa toimenpiteiden jalkaut-tamisen. Hanke selvittää 
luomun käytön nykytilaa, keskeisimpiä kehittämistarpeita ja tarvittavia 
toimenpiteitä sekä aktivoi yrittäjiä luomun edistämiseen. Toimenpiteet 
tähtäävät etenemissuunnitelman lisäksi siihen, että luomusta tulee uutta, 
kilpailukykyistä liiketoimintaa. Kaakkois-Suomen luomu-osaamiselle haetaan 
valtakunnallista näkyvyyttä. Lisäksi varaudutaan luomuasetuksen tuomaan 
uuteen liiketoimintamahdollisuuteen luomu-siementuotannossa. Toteuttajina 
ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy ja Pro Luomu ry. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 
Teija Rautiainen 
teija.rautiainen@xamk.fi 
p. 040 0872759 
 

2/2019 - 
9/2020 

202 185,20 € 202 185,20 € 

Liiketoimintariskin 
hallinta luomuviljan 
tuotanto- ja 
toimitusverkostossa 

Kahden viime vuoden poikkeuksellisen vaikeat satokaudet ovat korostaneet 
tarvetta hallita paremmin niin viljanviljelijöiden kuin jalostajien 
liiketoimintariskejä. On ilmeistä, että saatavuutta ja hintatasoa pystytään 
hallitsemaan paremmin parantamalla jalostusportaan ja viljantuotannon 
yhteispeliä. Viljatilan tuotannon kannattavuutta ja riskienhallintaa on 
tarkasteltava yli luomun viljelykierron ottaen huomioon myös tilanteet, joissa 
viljely ei tuotakaan tavoiteltua laatua. Jotta luomuviljaa voidaan viljellä, myös 
kiertoon kuuluville palkokasveille ja muulle "lankeavalle tuotannolle" on 
oltava toimivat markkinat. Pitkän tähtäimen kannattavuus ei voi nojautua 
vain nykyiseen: uusia, tulevaisuuden ratkaisuja on etsittävä jatkuvasti. 
Tarvitaan vaihtoehtoisia tuotantotapoja, tuotettavia kasveja, sopimusmalleja, 
jakelukanavavaihtoehtoja, kehityskumppaneita, kokeiluja, tiedon hankintaa, 
jalostamista ja jakamista. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä ja 

1/2019 - 
12/2020 

91 869,88 € 91 869,88 € 
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aktivoida luomuviljan viljelijöitä ja jalostamiseen liittyviä yrityksiä kehittämään 
liiketoimintariskien hallintaansa itsenäisesti ja yhteistyössä. 
Liiketoimintariskien hallinnassa korostuvat erityisesti viljelijäyhteenliittymien 
rooli tuotannon ja jalostuksen välisenä linkkinä, viljelykierron ja olosuhteiden 
vaikutusten tasaajana sekä innovatiivisten ratkaisujen etsijänä ja 
mahdollistajana. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
Petri Niemi 
petri.niemi@lut.fi 
p. 0400 153011 
 

Reporeitti Hankkeen avulla uusitaan ja rakennetaan Mäntyharju-Repovesi ulkoilureitin 
Kymenlaakson osuutta, Mouhusta Repoveden Riuttanvuorelle ja 
Orilammelle. Tavoitteena on tuottaa laajemmin luontoa esittelevä ulkoilureitti 
sekä uusia taukopaikat reitin varrelle. Entinen reitti päivitetään ja siirretään 
osittain kulkemaan metsäteiltä luonnonkauniiden kohteiden kautta. 
Tavoitteena on ulkoilureitti, jota voi käyttää monipuolisesti maastopyöräilyyn 
(MTB), vaeltamiseen, erähiihton ja lumikenkäilyyn. Kyseessä on osa Etelä-
Suomen vanhinta ulkoilureittiä, Valkealan vaellusreittiä. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry 
Jukka Kinnunen 
jukka.kinnunen@kyvi.fi 
p. 0400 452270 
 

4/2017 - 
11/2019 

107 235,76 € 64 341,46 € 
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Alueiden väliset kehittämishankkeet, joissa Kaakkois-Suomi on mukana (hakemus jätetty ja päätös 

tehty joissain muussa ELY-keskuksessa) 

Kehittämishankkeiden rahoituspäätöksistä antavat lisätietoja Leena Hyrylä, puh. 0295 029 047 ja Jukka Penttilä, puh. 0295 029 077. Sähköpostit ovat muotoa: 

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

Hankkeen nimi Sisältö Kesto Kustannus-
arvio 

Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksen 
rahoitus 

Elinvoimainen 
maatila Elina II 
HUMKS 

Elina II HUMKS -hankkeen tavoitteena on hämäläisten, 
kaakkoissuomalaisten ja uusmaalaisten maatilayritysten kannattavuuden 
parantaminen lisäämällä johtamisosaamista ja hallitsemalla 
maatilakokonaisuutta ympäristövaikutuksineen. Osaamisen vahvistaminen 
edistää maatilojen toimintaedellytyksiä nopeasti muuttuvilla markkinoilla 
sekä muutoksessa olevassa toimintaympäristössä. Elina II HUMKS -
hankkeessa aktivoidaan ja edistetään maatilayritysten toimintaedellytyksiä 
ja kannattavuutta järjestämällä viljelijöille seminaareja ja teemapäiviä, 
pienryhmätoimintaa sekä opintomatkoja. Hankkeessa järjestettävä 
koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta. Hankkeen kohderyhmänä 
ovat maatilayritykset, jotka toimivat Hämeen, Kaakkois-Suomen ja 
Uudenmaan Ely-keskusten alueella. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
ProAgria Etelä-Suomi ry 
Terhi Mäkilä 
terhi.makila@proagria.fi 
p. 0407092478 
 

1/2019 - 
12/2021 

844 444,44 € 270 000,00 € 
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HANKERAHOITUS, KAAKKOIS-SUOMEN LEADER-RYHMÄT 

Leader Länsi-Saimaa ry 

Toiminta-alue: Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari  

Lisätietoja rahoituspäätöksistä antaa toiminnanjohtaja Terhi Ojanen, puh. 045 668 9007, terhi.ojanen@leaderlansisaimaa.fi tai toimisto@leaderlansisaimaa.fi 

Hankkeen nimi Sisältö Kesto Kustannus-
arvio 

Leader-
rahoitus 

Ukko-Pekka Ilma-
aserata 

Elektronisen ilma-aseradan rakentaminen ja ruutiaseradan muuntaminen 
elektronisille taululaitteille. Hankkeella haetaan ratkaisua ammunnan 
talviharjoittelu- ja kilpailuolosuhteiden parantamiseen ja nykyaikaistamiseen sekä 
edistetään mukana olevien yhdistysten yhteistoimintaa. Samalla saadaan 
kuntaan laajemmalta alueelta kävijöitä, jotka hyödyntävät myös paikallisia 
palveluja. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Luumäen Ampujat ry 
Antti Tuuva 
 

6/2018 - 
6/2021 

84 325,00 € 42 162,50 € 

Lähiliikuntapaikka Entisen koulun huonokuntoinen urheilukenttä kunnostetaan kyläläisten 
lähiliikuntapaikaksi, joka soveltuu sekä talvi- että kesäliikuntaan. Kentälle 
rakennetaan huoltorakennus, jossa on pukuhuone, kompostoiva vessa sekä 
urheiluvälineiden varasto. Lisäksi kentän valaistus uusitaan ja porakaivo 
kunnostetaan. Kenttä lisää kirkonseudun ja lähikylien harrastusmahdollisuuksia, 
yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Luumäen kirkonseudun kyläyhdistys ry 
Esa Pelkonen 
 

9/2018 - 
12/2020 

35 101,00 € 17 550,50 € 

Kota 2018 Metsästysseura rakentaa lämpöeristetyn kodan kuntoreitin varteen. Kota toimii 
metsästäjien ohella kyläläisten ja ulkoilijoiden taukopaikkana, lisää 
yhteisöllisyyttä sekä mahdollistaa metsästysmatkailun. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Suoanttilan Metsästysyhdistys ry 
Pekka Sokura 
 

6/2018 - 
12/2019 

30 501,00 € 15 250,50 € 
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Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry 

Toiminta-alue: Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti 
Lisätietoja rahoituspäätöksistä antaa toiminnanjohtaja Riitta Bagge, puh. 050 5969 489, riitta.bagge@karkileader.fi tai toimisto@karkileader.fi 

 

Hankkeen nimi Sisältö Kesto Kustannus-
arvio 

Leader-
rahoitus 

Kalamaja Hankkeen tarkoituksena on elävöittää kalamajan toimintaa siten, että uudistuksilla 
saisimme uusia jäseniä, erityisesti lapsiperheitä. Investoinnit kohdistuvat kalamajan 
kunnostamiseen, laiturin uusimiseen ja saunan lattian karhentamiseen. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Tainionkosken urheilukalastajat ry 
Anitta Harju 
 

4/2018 - 
12/2019 

21 808,00 € 10 904,00 € 

Nurmijärvi - 
Rautjärven helmi 

Hankkeen tavoitteena on edistää Nurmijärven rannoilla asuvien vakituisten ja 
kesäasukkaiden sekä siellä toimivien maanomistajien, osakaskuntien ja yhteisöjen 
tietoisuutta vesistön tilasta ja sen suojelusta sekä innostaa ja kannustaa 
huolehtimaan yhteisestä järvestä, jotta tulevatkin sukupolvet saavat nauttia 
kauniista, puhtaasta, kirkasvetisestä ja kalaisasta Nurmijärvestä. Yhdistys kerää 
tietoa Nurmijärven vedenlaadusta ja järven tilasta. Tietoa jaetaan eri kanavien 
kautta (seminaarit, lehdistö ja Facebook). Hankkeen kohderyhmät ovat vakinaiset ja 
kesäasukkaat, osakaskunnat, maanomistajat ja järven ympäristössä toimivat 
yhdistykset ja yritykset sekä seudun ympäristöviranomaiset ja Rautjärven kunta. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Nurmijärven suojeluyhdistys ry 
Anja Ranta 
 

9/2018 - 
12/2020 

7 600,00 € 6 080,00 € 

eSport -
kerhotoiminta 

eSport-kerhotoiminta -hankkeen tavoite on luoda uusia harrastusmahdollisuuksia, 
tapahtumia, synnyttää uutta osaamista ja liiketoimintaa sekä lisätä alueellista 
näkyvyyttä. Lisäksi tavoitteena on luoda vähintään yksi uusi pysyvä työpaikka. 
Elektroninen urheilu (eSport, e-urheilu) on samalla tulevaisuutta ja nykyisyyttä. Siksi 
on tärkeää vastata nykylasten uudenlaisen kerho- ja harrastetoiminnan tarpeeseen, 
luoda tulevaisuuden ura- ja työllistymismahdollisuuksille terve pohja sekä edistää 
terveitä elämäntapoja. Hankkeen myötä syntyy uusia toimivia ryhmiä, seuraan tulee 
lisää jäseniä ja tekijöitä. Hankkeessa järjestettävä kerhotoiminta luo uudenlaisia 
monipuolisia mahdollisuuksia järjestää tapahtumia ja toimintaa, jotka tuovat alueen 
matkailulle ja koko elinkeinoelämälle kaivattua tulovirtaa. Hankkeen jälkeen 
kerhotoiminta laajenee kysynnän mukaisesti ja vakiintuu osaksi alueellista 

10/2018- 
12/2020 

74 000,00 € 59 200,00 € 

mailto:riitta.bagge@karkileader.fi
mailto:toimisto@karkileader.fi


toimintaa. Toimintaa tullaan esittelemään erilaisissa muiden tahojen järjestämissä 
tilaisuuksissa, joissa kohderyhmä on potentiaalinen hankkeen osalta, mm. messut, 
koululaistapahtumat, nuorille suunnatut tilaisuudet ja tapahtumat. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Imatran Pallo-Veikot IPV ry 
Jani Valkeapää 
 

Rautjärven, 
Ruokolahden ja 
Parikkalan 
matkailuhanke 

Rautjärvi, Ruokolahti ja Parikkala ovat maantieteellisesti lähellä toisiaan ja valtatie 6 
menee niiden läpi. Kunnat ovat pieniä ja joutuvat kilpailemaan matkailijoista 
isompien kaupunkien kanssa. Yksittäinen kunta on pieni yksikkö tarjoamaan 
matkailun palveluita, saati markkinoimaan ja myymään niitä. Pienten kuntien olisi 
järkevää yhdistää resurssinsa ja kokeilla saadaanko yhteistyötä aikaiseksi. 
Haasteena on myös matkailupalveluiden vähäinen määrä ja hajanaisuus alueilla. 
Esimerkiksi jos matkailijaryhmä haluaa ostaa muutaman päivän matkapaketin 
kuntien alueelle, niin tällä hetkellä erittäin harva toimija kykenee sellaista 
tarjoamaan. Näihin tarpeisiin voidaan vastata paremmin yhdessä. Hankkeessa 
harjoitellaan käytännön matkailuyhteistyötä ja tutustutaan alueen muihin toimijoihin. 
Hankkeen hallinnoinnista vastaavat kunnat. Yritykset ja yhdistykset ovat toteuttavia 
kumppaneita. Kunnat tarjoavat apua matkailun kehittämiseen ja markkinointiin 
omien resurssiensa mukaan. Kunnat toimivat myös hankkeen vetureina ja 
varmistavat, että asiat etenevät sovitusti. Yritykset ja yhdistykset pääsevät 
harjoittelemaan, miten isoja ryhmiä voidaan ottaa vastaan yhdessä (usean toimijan 
matkailupalvelut yhdessä paketissa). Lisäksi he saavat koulutusta. Hanke jaetaan 
kahteen osaan: kehityshankkeeksi (tämä hanke) ja yritysryhmähankkeeksi.  
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Rautjärven kunta 
Juha-Pekka Natunen 
juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi 
p. 040 5818040 
 

8/2018 - 
12/2019 

52 000,00 € 50 700,00 € 

Rautjärven, 
Ruokolahden ja 
Parikkalan 
matkailuhanke nro 2 
(yritysryhmähanke) 

Hanke on sisarhanke Rautjärven, Ruokolahden ja Parikkalan matkailuhankkeelle. 
Teemoina ovat matkailupalveluiden laatu, markkinointi, myynti ja kansainvälisyys.  
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Rautjärven kunta 
Juha-Pekka Natunen 
juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi 
p. 040 5818040 
 

10/2018- 
12/2019 

27 600,00 € 20 700,00 € 

mailto:juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi
mailto:juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi


Pohjois-Kymen Kasvu ry 

Toiminta-alue: Kouvola, Iitti  

Lisätietoja rahoituspäätöksistä antaa toiminnanjohtaja Evita Reitti, puh. 040 586 1134, evita.reitti@pohjois-kymenkasvu.fi tai toimisto@pohjois-kymenkasvu.fi  

Hankkeen nimi Sisältö Kesto Kustannus-
arvio 

Leader-
rahoitus 

Matkailuoppaiden 
koulutushanke 

Hankkeessa koulutetaan matkailuoppaita Kouvolaan. Tavoitteena on, että 
koulutuksen ansiosta Kouvolan alueelle saadaan päteviä matkailuoppaita, 
jotka voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia opastuksia eri puolilla Kouvolaa. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Kouvolan matkailuoppaat ry 
Tiina Laine 
 

8/2018 - 
9/2019 

18 450,00 € 13 448,20 € 

Taiteiden Mustila 2 - 
investointihanke 

Mustila on yksi pohjoisen Kymenlaakson matkailun kärkikohteista. Sen 
vetovoima perustuu 115 vuoden työlle eksoottisten puiden ja pensaiden 
parissa. Nyt paikan kauneutta on tarkoitus korostaa viemällä arboretumiin 
taiteita sen eri muodoissa. Taiteiden Mustila hankkeiden avulla120 hehtaarin 
puutarhataidenäyttelyä on tarkoitus täydennetään mm. rakennus-, ympäristö- 
kuva- ja veistostaiteella. Arboretum on tarkoitus vakiinnuttaa myös 
esityspaikaksi erilaiselle musiikki- ja teatteritaiteelle. Tavoitteena on tehdä 
Mustilasta entistä monipuolisempi ja merkittävämpi kulttuuri- ja luontomatkailu-
kohde paikan historiaa ja arvokkuutta unohtamatta. Kolmen vuoden aikana on 
tarkoitus rakentaa mm. metsäkonserttisali, metsägalleria ja veistospuisto. 
Samoin tehdään erilaista puutarha- ja ympäristötaidetta mm. lasten 
luontopolun varteen. Monet projekteista toteutetaan työpajojen ja kurssien 
muodossa. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Mustilan Kotikunnas Säätiö 
Jukka Reinikainen 
 

3/2018 - 
2/2021 

128 000,00 € 64 000,00 € 

Haaviston kunnostaminen Haaviston seuratalon käyttöasteen nostaminen ja kyläyhteisön aktivointi 
ensisijaisesti remontoimalla seuratalon keittiö. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Perheniemen Kyläyhdistys Ry 
Kaisa Märkjärvi 
 

8/2018 - 
12/2019 

17 150,00 € 12 005,00 € 

mailto:evita.reitti@pohjois-kymenkasvu.fi
mailto:toimisto@pohjois-kymenkasvu.fi


Lämpö- ja 
lämpöturvallisuusinvestointi 

Maakansan seuratalolle asennetaan ilmalämpöpumput ja kattosilta 
rakennuksen toiminnallisuuden parantamiseksi. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Maakansan Kyläyhdistys ry 
Johannes Niemeläinen 
 

8/2018 - 
12/2020 

12 300,00 € 8 598,93 € 

IHT uudistuu Iitin Harrastajateatteri kunnostaa ja uusii kesäteatterin rakenteita 
parantaakseen teatterin toiminnallisuutta sekä käyttöastetta. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Iitin Harrastajateatteri ry 
Iina Helander 

10/2018 
- 9/2021 

75 100,00 € 37 550,00 € 

 

Leader Sepra ry 

Toiminta-alue: Kotka, Pyhtää, Hamina, Miehikkälä, Virolahti 
Lisätietoja rahoituspäätöksistä antaa toiminnanjohtaja Marjo Tolvanen, puh. 044 277 4513, marjo.tolvanen@sepra.fi tai  toimisto@sepra.fi 

Hankkeen nimi Sisältö Kesto Kustannus-
arvio 

Leader-
rahoitus 

Maisemapolkuja Hanke on kohdennettu Etelä-Kymenlaakson kylien asukkaille, maaseudun 
yhdistyksille ja yrityksille sekä erityisesti hankkeeseen osallistuville kylille: Klamilan 
Seudulle ja Virojoen kylät Virolahdella, Haaviston ja Vastilan kylät Pyhtäällä sekä 
Suur-Miehikkälän, Pitkäkosken ja Salo-Miehikkälän kylät Miehikkälässä. Hankkeen 
aikana luodaan kohdekyliin edellytyksiä kylämatkailulle tekemällä mobiilireittejä 
luontoa, maisemaa ja paikalliskulttuuria korostaen. Tavoitteena on lisätä myös 
asumisviihtyisyyttä, säilyttää ja hoitaa kulttuurimaisemaa ja edistää luonnon 
monimuotoisuutta. Maisemapolkuja-hankkeessa tehdään mobiiliopasteisia 
kyläreittejä sekä maisemahistoriaselvityksiä digitaalisessa muodossa. Kylämaisemaa 
hoidetaan talkoilla ja edistetään erilaisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä 
maiseman- ja luonnonhoidossa. Hanke tukee ympäristön kestävää käyttöä ja 
sosiaalisesti kestävää kehitystä. Hankkeen kohderyhmää ovat Leader Sepra ry:n 
alueen asukkaat, yhdistykset, viljelijät ja maanomistajat. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
ProAgria Etelä-Suomi ry 
Katriina Koski 
katriina.koski@maajakotitalousnaiset.fi 
p. 0401488220 

6/2018 - 
12/2019 

76 033,72 € 53 223,60 € 

mailto:marjo.tolvanen@sepra.fi
mailto:toimisto@sepra.fi
mailto:katriina.koski@maajakotitalousnaiset.fi


Tavastilan 
toimintapiha 

Luomme Tavastilan kylätalon, alakoulun ja päiväkodin piha-alueesta osin omalla 
talkootyöllä ja osin ostetuin materiaalein luovan, monipuolisen ja liikunnallisen. 
Kokonaisuudessaan toimintapiha palvelee noin tuhatta maaseudun eri-ikäistä 
asukasta ja muualta tulevia käyttäjiä. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Kymin Alku ry 
Maria Länsimies 
 

3/2018 - 
6/2019 

63 050,00 € 37 830,00 € 

Torni Hankkeessa rakennetaan sodanaikaisen ilmavalvontatornin mallin mukaan 
Pyterlahden Siipioravanvuorelle torni ja järjestetään siellä yleisötapahtumia. Hanke 
pohjautuu rajaseudun paikallishistoriaan ja nostaa esiin vähän tutkittua, mutta 
seudulle tyypillistä teemaa. Torni toimii monipuolisena virkistys- ja matkailukohteena 
erilaisille käyttäjille ja ryhmille. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Pyterlahden kulttuurikyläyhdistys ry 
Siru Ahopelto 
 

12/2017- 
12/2019 

Investointi 
41 647,00 € 
 
Kehittäminen 
9 250,00 € 
 
Yhteensä 
50 897,00 € 

 
29 152,90 € 
 
 
7 400,00 € 
 
 
36 552,90 € 

Vaalimaan verkostot Hankkeessa muodostetaan verkosto, jossa maaseudun paikalliset yrittäjät, 
oppilaitokset ja muut toimijat sekä Vaalimaan alueen yrittäjät saadaan aktiiviseen 
yhteistyöhön. Verkoston tavoitteena on nostaa tietoisuutta alueen tarpeista ja 
tarjonnasta ja luoda yhteistyön mahdollisuuksia erilaisten toimijoiden välille. Lisäksi 
tavoitteena on saada Vaalimaan alueen matkailijavirtoja tutustumaan seudun muihin 
kohteisiin, tapahtumiin ja palveluihin. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Kehitysyhtiö Interfin ltd Oy 
Siru Ahopelto 
 

12/2018 
-3/2020 

81 000,00 € 48 600,00 € 

 


