
  

 
 
  
 

TIEDOTE 26.5.2016 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien rahoituspäätöksiä 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät ovat tehneet rahoituspäätöksiä 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettavista hankkeista ja 
yritystuista. Yritystukipäätökset ovat ajanjaksolta 30.12.2015 - 26.5.2016 ja ke-
hittämishankkeitten tukipäätökset ajanjaksolta 16.3.2016 - 26.5.2016. 
 
Maaseutuohjelma eli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 
2020 jatkaa edellisten ohjelmakausien tavoin maaseudun kehittämistä. Ohjelma 
mahdollistaa maaseudun viihtyisän, luonnonläheisen asuinympäristön kehittämi-
sen ja luo oivat mahdollisuudet monipuoliseen yritystoimintaan. 
 
Kuluvalla ohjelmakaudella Kaakkois-Suomessa on käytettävissä hanke- ja yri-
tystukiin yhteensä 48,9 miljoonaa euroa, josta Kaakkois-Suomen ELY-keskuk-
sen kehyksestä 33,6 miljoonaa euroa ja Leader-ryhmien kehyksestä 15,3 miljoo-
naa euroa. Hyöty kohdentuu viljelijöille, maaseudun yrityksille ja asukkaille sekä 
koko ympäristölle. Hankehaku on jatkuva. 
 
 
 
 
 
Lisätietoja rahoituspäätöksistä antavat Leena Hyrylä (kehittämishankkeet), puh. 
0295 029 047, Jukka Penttilä (kehittämishankkeet) puh. 0295 029 077, Riikka 
Huhtanen (yritystuet) puh. 0295 029 123 ja Jukka Saarni (yritystuet), puh. 0295 
029 085. Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
 
Matkailun aktivointi Kaakko135 maaseutualueilla  
Hankkeessa aktivoidaan Kotka-Haminan maaseudun matkailuyrityksiä ja -toimi-
joita kehittämään luontomatkailun palveluja ja keskinäistä yhteistyötä. Seudun 
yrityksistä ja toimijoista muodostetaan aktiivisia kehittämisryhmiä, joilla on yhtei-
nen palvelukehittämisen teema.  
Aktivointivaiheen jälkeen haetaan ryhmille rahoitusta yritysryhmähankkeina. Pro-
sessin avulla lisätään luontomatkailun palvelutarjontaa, parannetaan laatua, luo-
daan edellytyksiä uusien luontomatkailuyritysten sijoittumiselle seudulle sekä 
vahvistetaan seudun luontomatkailun veturikohteita.  
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Kotka-Haminan luontomatkailun keskeisiä vetureita ovat Kymijoen ympärille 
muodostunut matkailu, luonto- ja retkeilyreitit sekä maaseutumatkailu. Kymijoki-
matkailu koostuu joella toimivien kalastusmatkailuyritysten sekä Kymi The River 
-verkoston matkailuyrittäjistä, joita aktivoidaan kehittämistoimenpiteisiin yritys-
ryhminä.  
Matkailupalvelujen lisääntyminen Kymijoella edellyttää sitoutumista joen kestä-
vään hyödyntämiseen. Kestävän hyödyntämisen takaamiseksi tuotetaan kalas-
tusmatkailun kehittämissuunnitelma. 
Retkeily-, vaellus-, hyvinvointi- ja pyörämatkailun kasvu edellyttää valtakunnalli-
sesti kilpailukykyisiä luonto- ja retkeilyreittejä ja reittejä hyödyntävien yritysten 
palveluja. Tarvitaan sekä reittien kehittämistä, että reittejä aktiivisesti käyttäviä 
palveluyrityksiä, jotka hyödyntävät seudun luonto- ja historiakohteita, paikallista 
kulttuuriperintöä, ruokakulttuuria sekä Venäjän rajan läheisyyttä. Reittisuunnitte-
lun ja yritysryhmien kokoamisen ohella hankkeessa etsitään uusia yrittäjiä mat-
kailupalvelujen tuottajiksi.  
Luontomatkailu lisää teemamatkailua maaseutualueilla ja täten kysyntää erilai-
sille matkailun perus-ja kulttuuripalveluille. Matkailupalveluiden kehittämisellä 
monipuolistetaan maaseudun elinkeino- ja työllistymismahdollisuuksia. 
Toteuttaja: Cursor Oy yhteistyössä Vehkalahden Veikot ry:n kanssa 
Yhteyshenkilö: Taini Rajala, p. 040 1902 566, taini.rajala@cursor.fi 
Toteutusaika: 1.1.2016 - 30.9.2018 
Kokonaiskustannukset: 375 040 €, josta julkista tukea 100 % (Kaakkois-Suo-
men ELY-keskus 90 %, Cursor Oy 10 %) 
 
Martti - Maaseudun palvelujen kehittäminen 
Tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän sähköisen asioinnin tuomaa tukea 
ja erilaisten ryhmävastaanottotapojen tutkimista. Kasvava palvelutarve edellyttää 
tiedon ja palvelujen logistiikan tehostamista teknologian avulla. Myös erilaisten 
verkostojen ja yhdessä tehtävän työn merkitys kasvaa.  
Jotta palvelujen saatavuus kehittyisi, tarvitaan maaseutualueille uusiakin palve-
lumalleja. Näillä tarkoitetaan palveluja, joita ei ole välttämättä aikaisemmin ollut 
mahdollista tuottaa pienemmillä paikkakunnilla, ja osa palveluista liikkuu perus-
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon sekä erikoissairaanhoidon palvelujen väli-
maastossa.  
Eksoten alue on valtakunnallisesti ainoa, jolla on toiminnallisestikin mahdollista 
kokeilla ja tuottaa tämänlaista uutta palvelutuotantoa. Hankkeen tavoitteena on 
tuottaa yhdessä kansalaisten kanssa kokonaisvaltaisia palveluja maaseutualu-
eilla asuville ja edistää eri tavoin heidän hyvinvointiaan. Liikkuvien palvelujen, 



  

 
 
  
 

kuten Mallun ja Mallan, onnistuneen kehittämisen jälkeen on aika siirtyä seuraa-
vaan vaiheeseen ja kehittää liikkuvat palvelut, digitaaliset palvelut, maaseudun 
kivijalkapalvelut sekä järjestöpalvelut yhdistävää lähipalvelukonseptia.  
Kuntaliiton lähipalveluja koskevan selvityksen (2015) mukaan hyvinvointiase-
milla ja uusilla sähköisillä palveluilla on arvioitu olevan merkittävä rooli maakun-
nan sote-palvelujen monialaisessa kehittämisessä. Hankkeessa erityisenä pai-
nopisteenä ovat ne kansalaiset, jotka eivät tavallisesti löydä sote-palvelujen pii-
riin, mutta voisivat kuitenkin hyötyä ennakoivista palveluista. 
Toteuttaja: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote) 
Yhteyshenkilö: Vuokko Majoinen, p. 0400 468 978, vuokko.majoinen@eksote.fi  
Toteutusaika: 1.1.2016 – 31.12.2017 
Kokonaiskustannukset: 330 008 €, josta julkista tukea 100 % (Kaakkois-Suo-
men ELY-keskus 90 %, Eksote 10 %) 
 
Kivijärven venereitti 
Toteutetaan Kivijärven venereitin esisuunnitelman tutkimusohjelman mukaiset 
tutkimukset käsittäen kaikuluotauksen, tankoharauksen ja lattamittaukset. Tutki-
musten ja esisuunnitelman perusteella laaditaan yleissuunnitelma, jossa esite-
tään väylän linjaus ja merkintä sekä mahdolliset ruoppaukset.  
Yleissuunnitelma liitetään vesilain mukaiseen hakemussuunnitelmaan, jolla hae-
taan aluehallintovirastolta lupaa vesistön osan määräämiseksi yleiseksi paikallis-
väyläksi. Vesilain mukaisen lupapäätöksen jälkeen väylälle laaditaan väyläesitys 
Liikenneviraston Sisävesiväylät yksikköön. 
Toteuttaja: Luumäen kunta 
Yhteyshenkilö: Juha Tervonen, p. 040 5686 818, juha.tervonen@luumaki.fi 
Toteutusaika: 1.3.2016 – 31.8.2017 
Kokonaiskustannukset: 100 000 €, josta julkista tukea 100 % (Kaakkois-Suo-
men ELY-keskus 90 %, Luumäen ja Lemin kunta 10 %) 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yritystukipäätökset: 
 
Yritys      Myönnetty tuki 
Wunjo Oy     5 900 € 
Happy Konie Oy    69 808 € 
Linercom Oy     27 400 €  
Solintech Oy     32 064 € 
Reporanka-Yhtiöt Oy   164 009,6 € 
Laatokan Lankku Oy   33 000 € 



  

 
 
  
 

Kaskein Marja Oy    135 000 € 
US Wood Oy     97 000 € 
Kotkan Saaret Oy    57 360 € 
Finnstamm Oy    2 000 € 
Liha REM Oy     5 425 € 
Finn-Valve Oy    42 384 € 
Karjalan Betoni Oy     45 024 € 
Frantsin Peruna    16 467,5 € 
Etelä-Karjalan Koiraurheilukeskus 3 600 € 
Oy Finprofile Ltd    50 000 € 
Kaslink Foods Oy Ltd   812 600 € 
Nasula Oy     5 268 € 
Mustola Timber Oy     202 000 € 
Yhteensä     1 806 310,1 € 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja rahoituspäätöksistä antaa Marjo Tolvanen, puh. 044 277 4513, 
marjo.tolvanen@sepra.fi 
 
Leader Sepra on tehnyt rahoituspäätökset seuraavista kehittämishank-
keista ja yritystuesta: 
 
Kiipeilyseinän kehittäminen 
Hankkeen tarkoituksena on rakentaa uusi kiipeilyseinä Haminaan ja taata koko 
Kymenlaakson alueelle laadukas sisäkiipeilyn harrastusmahdollisuus ja kilpailu-
paikka sekä elvyttää matalan kynnyksen kilpailutoimintaa. 
Toteuttaja: Kotkan Kiipeilyseura ry 
Yhteyshenkilö: Jenny Amperla, p. 050 3067843, jamperla@yahoo.com 
Toteutusaika: 1.9.2015 – 31.12.2016 
Kokonaiskustannukset: 35 300 €, josta 75 % julkista tukea 
Tuen myöntäjä: Leader Sepra 
 
 
 

Leader Sepra, www.sepra.fi 
Helsingintie 1 A (B-porras), 49460 Hamina 
 



  

 
 
  
 

Pikku-Vuohisaaren ulkoilualueen kehittäminen 
Hankkeen tarkoituksena on lisätä saaren käyttöä tekemällä siitä viihtyisämpi ja 
toimivampi. Pikku-Vuohisaaren eteläiseen osaa rakennetaan lasitettu grillimaja. 
Ranta-alueelle rakennetaan laituri junioreiden purjeveneiden käsittelyyn. Hank-
keessa kunnostetaan uimaranta ja muu ympäristö siistitään istutuksin yms. säi-
lyttäen luonnon monimuotoisuus. Kohderyhmänä toteutukselle ovat seuran jäse-
net, Kaakkois-Suomen juniorit, vierasveneilijät, ravintolavieraat ja muuten merel-
lisestä ympäristöstä kiinnostuneet. 
Toteuttaja: Haminan Pursiseura ry 
Yhteyshenkilö: Risto Niinisaari, p. 040 7215073, risto.niinisaari@ekami.fi 
Toteutusaika: 7.12.2015 - 30.11.2016 
Kokonaiskustannukset: 47 235 €, josta 65 % julkista tukea 
Tuen myöntäjä: Leader Sepra 
 
Yritystä löytyy! 
Hankkeen tavoitteena on rakentaa Haminaa, joka on elinvoimainen, viihtyisä ja 
houkutteleva kaupunki, jossa yrittäjät ja yhteisöt tekevät aktiivisesti yhteistyötä 
niin, että myös nuorilla on mahdollisuus työllistyä tai työllistää itsensä.  
Uudet yhteistyömallit, osuuskuntien mahdollisuudet ja monialayrittäjyys tulevat 
tutuiksi. Vanha verkosto ja sujuva yhteistyö saavat aikaan uudenlaista elinvoi-
maa, jolloin myös ulkoinen kilpailukyky vahvistuu ja alueen vetovoima lisääntyy. 
Toteuttaja: Kehittyvä Hamina ry 
Yhteyshenkilö: Piia Puheloinen, p. 040 809 5877, pia.puheloinen@kehittyvaha-
mina.org 
Toteutusaika: 7.10.2015 – 31.12.2017 
Kokonaiskustannukset: 73 830 €, josta 90 % julkista tukea 
Tuen myöntäjä: Leader Sepra 
 
Ojasta laituriin 
Haminan Luomijärveen laskeva Pahalamminsuon oja on pahoin eroosion vai-
vaama ja laskee humusta järveen laskeutusaltaasta huolimatta. Rakennetaan 
syöpymisen estämiseksi kolme pohjapatoa. Lasketusallas puhdistetaan ja pinta-
valutuskenttä korjataan toimivaksi puuntaimikkoa säästäen. Talkootyönä raiva-
taan pintavalutuskentän ja vesijättöalueen puistoa. Vene-/uimalaituri Suuren 
Kannusjärven etelälaidalla korjataan ja laiturin ympäristön kaislikkoa niitetään. 
Ruopataan turaa laiturin ympäriltä ja harvennetaan vesijättömaalla kasvavaa 
puustoa. Lisäksi kunnostetaan pysäköintialue. Kannusjärven koulu ja 4H-yhdis-



  

 
 
  
 

tys ovat mukana hankkeessa tutustuttamalla nuorisoa vesistön ja ympäristön hy-
väksi tehtäviin toimenpiteisiin retkeilemällä kohteisiin ennen kunnostustöitä sekä 
niiden jälkeen. 
Toteuttaja: Kannusjärven osakaskunta 
Yhteyshenkilö: Tuomo Uutela, puh. 0400 910166, tuomo.uutela@pp.inet.fi 
Toteutusaika: 14.3.2016 – 31.12.2017 
Kokonaiskustannukset: 34 700 €, josta julkista tukea 75 % 
Tuen myöntäjä: Leader Sepra 
 
Leader Sepran yritystukipäätös: 
Takatalo ja Tompuri -panimon toteutettavuustutkimus, myönnetty tuki 5 000 €  
 
 
 
 
 
Lisätietoja rahoituspäätöksistä antaa Evita Reitti, puh. 040 586 1134, 
evita.reitti@pohjois-kymenkasvu.fi 
 
Pohjois-Kymen Kasvu ry on tehnyt rahoituspäätöksen seuraavasta kehittä-
mishankkeesta: 
 
Pesis menee kylille 
Pesis menee kylille -hankkeessa viedään laadukasta, kaikille lapsille avointa ja 
maksutonta pesiskoulutoimintaa Pohjois-Kymenlaakson maaseudulle sekä kehi-
tetään ja vakiinnutetaan lähiliikunnan toimintamalli. Pesiskoulujen päätteeksi jär-
jestetään kylien välinen turnaus, johon toivotetaan kaikki kyläläiset tervetulleeksi 
kannustamaan oman kylän joukkuetta. Näin pyritään luomaan yhteishenkeä ky-
lien sisällä ja yhdessä tekemistä kylien välillä. Hankkeessa toteutetaan myös di-
gitaalinen pesiskoulu, jossa esitellään pesäpallon säännöt ja tärkeimmät teknii-
kat videoleikkeinä. 
Toteuttaja: Kouvolan Pallonlyöjät ry 
Yhteyshenkilö: Jari Vesanen, p. 050 591 3535, jari.vesanen@kouvolanpallon-
lyojat.fi 
Toteutusaika: 1.11.2015 - 31.10.2018 
Kokonaiskustannukset: 87 310 €, josta 80 % julkista tukea 
Rahoittaja: Pohjois-Kymen Kasvu ry 
 

Pohjois-Kymen Kasvu ry, www.pohjois-kymenkasvu.fi 
Mantereentie 2, 45720 Kuusankoski 
 

 



  

 
 
  
 

Lisätietoja rahoituspäätöksistä antaa toiminnanjohtaja Riitta Bagge, puh. 
050 5969 489, riitta.bagge@pp.inet.fi 
 
Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n yritystukipäätöksiä: 
 
Yritys       Myönnetty tuki 
Perinne- ja luontaistuote P. Natunen  16 902,75 € 
Vuormet Oy      28 400 € 
Liikunta- ja hyvinvointikeskus Voima Oy  3 638 € 
 
 

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry, kylat.ekarjala.fi/karki-leader 
Parikkalantie 45, 59100 Parikkala,  
 

 


