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Kouvolan seudun kartanoita kehitettään matkailu- ja kokouskohteiksi 

Hello Team Finland Oy on saanut Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta maaseu-
tuyritysten investointitukea 176 688 euroa kouvolalaisen Tolkkilan kartanon in-
vestointia varten. Kartano saneerataan kokous-, seminaari- ja juhlatilaksi.  
Oravalan kartano puolestaan on saanut 25 364 euron perustamistuen kartanon 
historiaan liittyvän kulttuurimatkailun kehittämiseksi.  
Pohjois-Kymen Kasvu ry rahoittaa Ankkapurhan kulttuurisäätiön kehittämishan-
ketta 159 457 eurolla. Hankkeen tavoitteena on kehittää Anjalan kartanosta yh-
teisöllinen kulttuurimatkailukohde. 

Taidetta ja yhteinen puutarha Mustilaan 

Pohjois-Kymen Kasvu ry on myöntänyt Mustilan kotikunnassäätiön Taiteiden 
Mustila 1 –hankkeelle 120 928 euron rahoituksen. Hankkeen avulla 120 hehtaa-
rin puutarhataidenäyttelyä täydennetään rakennus-, ympäristö-, kuva- ja veistos-
taiteella. Mustilan arboretum halutaan vakiinnuttaa musiikki- ja teatteritaiteen 
esityspaikaksi. 
Lähiruoan Ystävät ry on saanut Pohjois-Kymen Kasvulta 100 260 euron rahoi-
tuksen Mustilan koulun pihapiiriin rakennettavaa kylän yhteistä puutarhaa var-
ten. Koulun pihalle tulee hyötykasvimaa, komposteja, oleskelualueita ja luonnon 
leikkipaikka. Hankkeen kohderyhmänä ovat paikalliset asukkaat, vapaa-ajan 
asukkaat ja matkailijat. 

Rahoitusta myös metsä- ja kala-alan hankkeisiin 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittaa 245 250 eurolla Suomen Metsäkeskuk-
sen yritysryhmähanketta, jossa puualalla toimivat mikro- ja pienyriykset tehosta-
vat kilpailukykyä parantamalla tuotannon tehokkuutta sekä asiakaslähtöistä tuo-
tekehitystä.  
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on mukana rahoittamassa myös alueiden välistä 
hanketta, jossa edistetään luonnonhoitoyrittäjien liiketoimintamahdollisuuksia 
Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen luonnonsuojelualueilla. Metsähallituksen hal-
linnoiman hankkeen kustannusarvio on 159 760 euroa, josta Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksen rahoitusosuus on 47 928 euroa.  
Imatran kaupungin Kalasta hyödyksi –hankkeessa tavoitellaan järvien kunnos-
tuksessa saatavan kalamassan nykyistä parempaa ja monipuolisempaa hyödyn-
tämistä ihmisravintola, rehuna ja maanparannusaineena. Kohdevesistönä on 
pääasiassa Parikkalan Pien-Rautjärvi. Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry rahoittaa 
hanketta 58 048 eurolla. 

 



   

 

 

  
 

 

 

Maaseuturahoitusta saaneet yritykset ja hankkeet löytyvät 
hankerekisteristä  

Kaikki maaseuturahoitusta saaneet yritykset ja yhteisöt löytyvät valtakunnalli-
sesta hankerekisteristä, josta tietoa voi hakea alueittain, tukimuodon tai haki-
jan/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 han-
kelistauksen yhteydessä).  

 

Liite Hankelistaus, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien 
huhti-kesäkuussa 2018 myöntämät yritys- ja hanketuet 

 

https://tietopalvelu.mavi.fi/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Published/raportointi.qvw&Sheet=SH_HR_FI&anonymous=true
http://kaakonkantri.fi/

