
   

 

 

  
 

 

TIEDOTE 14.1.2019 

 

Yritysrahaa 3D-tulostukseen ja käsityöalan digitaaliseen viestintään  

Loka-joulukuussa 2018 maaseutuohjelman rahoitusta sai Kaakkois-Suomessa 
kaikkiaan 11 yritystä ja 26 kehittämishanketta.  

Yrityksiä rahoitettiin yhteensä lähes 370 000 eurolla. Rahoitusta sai esimerkiksi 
iittiläinen Plastmode Oy 3D-printterin ja oheislaitteiden hankintaan. 
Kouvolalaiselle Mallikerta MH:lle myönnettiin rahoitusta kankaankudonnan ja 
käsityöalan verkkolehden sekä kudontamallien digitaalisen myyntikirjaston 
perustamiseen. Lappeenrantalainen Konekorjaamo Lavonen Oy puolestaan sai 
rahoitusta korjaamotilan uudisrakennukseen ja vanhan tilan laajennukseen. 
 

Paukkuja kannattavaan maataloteen ja elektroniseen urheiluun  

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät kehittämishankkeille 
maaseutuohjelman rahoitusta loka-joulukuussa 2018 yhteensä lähes 1,7 
miljoonaa euroa.  

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy (Socom) valmentaa TATU-
hankkeessa paikallisia pieniä sosiaali- ja terveysalan yrityksiä, jotta niillä olisi 
hyvät valmiudet vastata sote-uudistuksen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja 
haasteisiin. 

Kaikkiaan kolme maatalouden kehittämiseen liittyvää hanketta sai 
rahoituspäätökset. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Pro Luomu 
ry:n hanke edistää luomu-alan verkostoitumista ja yhteistyötä Kaakkois-
Suomessa, joka on jo ennestään vahvaa luonnonmukaisen viljelyn aluetta. 
Tavoitteena on, että luomualalle saadaan Kaakkois-Suomeen uutta, 
kilpailukykyistä liiketoimintaa esimerkiksi siementuotannossa.  
Lappeenrannan teknillisen yliopiston hanke puolestaan keskittyy 
liiketoimintariskin hallintaan luomuviljan tuotanto- ja toimitusverkostossa. Lisäksi 
Kaakkois-Suomi on mukana alueiden välisessä Elinvoimainen maatila –
hankkeessa, jossa pureudutaan maatilojen kannattavuuden parantamiseen 
esimerkiksi viljelijöiden johtamisosaamista lisäämällä. 

Imatran Pallo-Veikot sai rahoitusta eSport-kerhoilleen. Elektroninen urheilu on 
maailmanlaajuisesti kovassa nosteessa ja hankkeen tavoitteena on luoda paitsi 
uusia harrastusmahdollisuuksia ja tapahtumia, myös synnyttää uutta osaamista 
ja liiketoimintaa sekä lisätä alueellista näkyvyyttä. 

Kouvolassa matkailuoppaat varautuvat ensi kesän asuntomessujen mukanaan 
tuomiin turistivirtoihin omalla koulutushankkeellaan. Virolahden Pyterlahdelle 



   

 

 

  
 

puolestaan nousee torni, joka rakennetaan sodanaikaisen 
ilmavalvontatornin mallin mukaan. 
 
Maaseuturahoitus kannustaa yrityksiä investoimaan ja 
kehittämään toimintaansa  

ELY-keskus ja Leader-ryhmät kannustavat yrittäjiä investoimaan ja kehittämään 
toimintaansa. Maaseudun yritystukien ja kehittämishankkeiden haku on jatkuva.  

Kaikki rahoitusta saaneet yritykset ja yhteisöt löytyvät valtakunnallisesta 
hankerekisteristä, josta tietoa voi hakea alueittain, tukimuodon tai hakijan / 
hankkeen nimen perusteella. Maaseuturahoitusta saaneisiin yrityksiin ja 
hankkeisiin voi tutustua myös kaakonkantri.fi -sivuilla. 

 

Lisätietoa 

Lisätietoja rahoituksesta ja rahoituspäätöksistä antavat Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen asiantuntijat ja Leader-ryhmien toiminnanjohtajat (yhteystiedot 
hankelistauksen yhteydessä). Yhteystietoja voi kysyä myös KaakonKantrin 
tiedottajalta Saija Rädyltä (saija@kaakonkantri.fi, puh. 050 466 4480). 

 

Liite Hankelistaus, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien 
loka-joulukuussa 2019 myöntämät yritys- ja hanketuet 
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