
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien rahoittamat yritystuet ja hankkeet 4-6/2021 

YRITYSRAHOITUS, KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS 

Yritys    Paikkakunta  Myönnetty tuki Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta 

Kemas Oy    Kouvola  49 194,00 €  investointituki 20% 

Hakamu Trading Oy   Lappeenranta  75 347,80 €  investointituki 20% 

Jalon Mylly Oy    Kouvola  31 867,85 €  investointituki 35% 

Huoppi Oy    Lappeenranta  27 498,89 €  investointituki 20% 

Santalahti Resort Oy   Kotka  57 055,80 €  investointituki 20% 

Lisätietoja yritystukien rahoituspäätöksistä antaa Eija Harju, puh. 0295 029 029, Tarja Taipale, puh. 0295 029 167 ja Kirsi Hyrkäs, puh 0295 029 104. Sähköposti on muotoa: 

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

 

YRITYSRAHOITUS, LEADER-RYHMÄT 

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 

Predator Fishing Finland Oy   Kotka  12 400,00 €  investointituki 20% 

Soundcat Oy    Pyhtää  13 951,60 €  investointituki 20% 

Kymi Fishing Oy   Kotka  9 199,80 €  investointituki 20% 

 

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 

Lautamies Lehto   Iitti  26 884,40 €  investointituki 20% 

Yli-Kaitala Oy    Iitti  24 394,00 €  investointituki 20% 

Liha REM Oy    Iitti  17 972,50 €  investointituki 35%  
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Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry 

Toiminta-alue: Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti 
Lisätietoja rahoituspäätöksistä antaa vs. toiminnanjohtaja Tea Usvasuo, puh. 044 491 5550, tea.usvasuo@karkileader.fi tai toimisto@karkileader.fi 

Yritys    Paikkakunta  Myönnetty tuki Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta 

Ei yrityshankkeita tällä 4-6/2021 jaksolla.  

    

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

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

Yritys    Paikkakunta  Myönnetty tuki Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta 

Ei yrityshankkeita tällä 4-6/2021 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 

Metsänpeitto - 
Green Deal 
Kymenlaakso 

Metsänpeitto-Green Deal Kymenlaakso hanke keskittyy Euroopan Green Deal-sopimuksen 
mukaisesti estämään metsäkatoa ja siten hillitsemään ilmastonmuutosta Kymenlaakson alueella. 
Hankkeen kokemuksia ja menetelmiä on mahdollisuus hyödyntää myös muualla Suomessa. Pyritään 
konkretiaan selvittämällä metsitettävissä olevia metsätalouden ulkopuolisia alueita Kymenlaaksossa, 
tekemällä niille metsityssuunnitelmia ja tilastoimalla metsitetyksi saatujen alueiden määrä. 
Selvitystyössä hyödynnetään mm. valtakunnallisen metsityshankkeen kartta-aineistoa, jalostaen sitä 
eteenpäin, muita puusto- ja kartta-aineistoja, paikallistuntemusta ja metsäasiantuntemusta. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso ry 
Terhi Tuominen, p. 040 7185 063 
terhi.tuominen@mhy.fi 

8/2021- 
5/2023 

149 974,00 € 149 974,00 € 
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Artesaaniruoka 
pienten 
elintarvikeyritysten 
kilpailukyvyn 
vahvistajana 

Hankkeen tavoitteet täydentävät ”Uudet askeleet elintarvikealalla Kaakkois-Suomessa” (vaihe 1) -
hankkeen tavoitteita. Tavoitteena on vahvistaa Kaakkois-Suomen pienten elintarvikeyritysten 
kilpailukykyä ja valmiuksia toimia kannattavasti ruokaketjussa seuraavin keinoin: kirkastamalla 
artesaaniruoka-käsitettä Kaakkois-Suomessa pienissä elintarvikealan yrityksissä, hyödyntämällä 
Artesaaniruokakilpailu-prosessia pienten elintarvikeyritysten profiloitumisessa sekä tukea ja 
kirkastaa pienten elintarvikeyritysten kehityspolkuja valmennuksessa. Kilpailuun valmentautuminen 
toimii työkaluna yrittäjän oppimiselle ja yrityksen kehittämiselle. Toisena tavoitteena on vahvistaa 
kaakkoissuomalaisten, pienten, profiloituneiden elintarvikealan yritysten näkyvyyttä ja 
tunnettavuutta sekä kytkeä Kaakkois-Suomen elintarvikeyritykset tiiviimmin mukaan 
valtakunnalliseen elintarvikealan kehittämiseen Artesaaniruoan SM-kilpailun avulla. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
ProAgria Etelä-Suomi ry 
Sanna Lento-Kemppi, p. 0405447768 
sanna.lento-kemppi@proagria.fi 

5/2021 - 
12/2022 

100 000,00 € 80 000,00 € 

Puutuotealan 
tuottajayhteistyö 

Tavoitteena on Suomen metsäkeskuksen hallinnoimana toteuttaa puutuotealan 
yhteistyötoimenpiteen yritysryhmähanke. Luodaan toimintamalli siitä, miten puun käyttöä voidaan 
lisätä verkostoimalla tuoteosavalmistajien yhteistyötä. Yritysryhmän yritykset toimivat myös 
kontaktipisteenä suunnittelijoille tai kuluttajille, jotka haluavat hyödyntää tiettyä raaka-ainetta tai 
toteuttaa räätälöityjä rakennusprojekteja. Hankkeessa yritykset saavat tietoa kestävään kehitykseen 
tähtäävistä tuotantoon ja toimintaan liittyvistä toimenpiteistä, joilla saavutetaan yritykselle 
hiilineutraalius vuonna 2035 tai aikaisemmin. Rakennustuoteasetuksen mukaiseen 
hiilijalanjälkilaskentaan ja ympäristöviestinnän toimenpiteistä ja valmistautumisesta annetaan 
ohjeet hankkeen työpajoissa. Tavoitteena on luoda yrityksille toimiva hallintomalli ja sen avuksi 
digitaaliset työkalut, jotka mahdollistavat yritysten johdolle keskittymisen tuottavuuden ja 
tiedonkulun parantamiseen yrityksen sisällä ja verkostossa. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Suomen metsäkeskus 
Jouni Silvast, p. 0503001786 
jouni.silvast@metsakeskus.fi 
 
Yritysryhmähanke 
Yritykset: Laatokan Lankku Oy, Saimaan Teknopuu Oy, Arvolista Oy, Vankkapuu Oy 
 

4/2021 - 
6/2023 

354 000,44 € 265 500,33 € 
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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 

Ilmastokestävän 
metsätalouden 
suunnannäyttäjät 

Hanke toteutetaan Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa. Hankkeella on 
seuraavat tavoitteet: Tavoite 1: Vahvistetaan tietoisuutta ja osaamista ilmastokestävästä 
metsänhoidosta. Keskeiset osa-alueet ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti metsänomistajat ja 
heidän rinnallaan metsäalan toimijat. Tiedonvälityksessä ovat isossa roolissa maastossa 
toteutetut mallikohteet ja suunnannäyttäjinä toimivat metsänomistajat ja metsäalan 
toimijat. Tavoite 2: Parannetaan kokonaiskestävän metsätalouden osaamista. 
Kokonaiskestävässä metsänhoidossa osataan ottaa huomioon samanaikaisesti ekologinen, 
taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Ilmastokestävyydellä on 
vuorovaikutus kuhunkin näistä. Metsien kokonaiskestävä hyödyntäminen on toiminnan 
perusedellytyksiä. Tavoite 3: Lisätään sidosryhmien ymmärrystä metsätalouden 
kokonaiskestävyydestä. Tiedonvälityksen keinoin lisätään hankealueen kansalaisten, 
päättäjien ja muiden sidosryhmien ymmärrystä ja metsätalouden harjoittamisesta ja 
kokonaiskestävyydestä. Jatkuva vuoropuhelu on tärkeää. Metsäalan tulee pystyä kertomaan 
omasta toiminnastaan ja sen vaikutuksista kestävyyden eri osa-alueisiin. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Suomen metsäkeskus 
Jouni Väkevä, p. 050 570 2929 
jouni.vakeva@metsakeskus.fi 
 

1/2022 - 
12/2024 

254 878,26 € 120 000,00 € 
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HANKERAHOITUS, KAAKKOIS-SUOMEN LEADER-RYHMÄT 
 

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 

Pihakeittiö ja pihan 
kunnostus 

Pihakeittiön ja pation rakentaminen ja kalustaminen. Toteutetaan pihakeittiö ja patio yhteistyössä 
Erämiesten kanssa. Pihakeittiö 26m2 kevythirsirungolla. Liukulasiaukot ja peltikatto. Patio 170m2 
kestopuupinnoitteella. Laitteet ja kalusteet pihakeittiöön. Patioon ulkokalusteet. Toteutetaan 
talkootyönä.  
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Voimistelu- ja Urheiluseura Mäntlahden Rannanpojat ry 
 

1/2021 - 
12/2022 

46 206,00 € 
 

27 723,60 € 

 

 

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 Kustannu
s-arvio 

Leader-
rahoitus 

Tarinat sykkimään Kouvolan ja Iitin alueella Kymijoki-varren kylien positiivisen näkyvyyden lisääminen tarinoiden, 
roolihahmojen ja matkailun keinoin. Tavoitteina on synnyttää pysyvää yhteistyötä eri yhdistysten, 
esim. kyläyhdistysten, aluetoimikuntien ja matkailuyhdistysten kanssa. Jakaa tietoa paikallisille 
asukkaille omasta kulttuuriperinnöstä ja tarinoista. Luoda uusia matkailupalveluita ja 
rooliopastuskokonaisuuksia asuineen yhteistyössä kylä- ym. yhdistysten ja muiden toimijoiden 
kanssa. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Kouvolan matkailuoppaat ry 
 

4/2021 - 
9/2023 

34 900,00 € 29 399,76€ 
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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 

Grillikodan rakennus 
ja majan remontointi 

Metsästysmajan tontille uimalammen läheisyyteen rakennetaan kaikille avoin grillikota sekä 
korjataan ja maalataan metsästysmajaa ja siistitään majan ympäristöä. Uimalampi on terasseineen 
kaikkien käytettävissä ja useasti moni eri taho käyttääkin majaa. Leppälän kylässä ja ympäröivissä 
kylissä ei ole muita kyläläisten kokoontumiseen sopivia paikkoja kuten kylätaloja tai työväentaloja. 
Siksi metsästysmajasta on muotoutunut asukkaiden yhteinen kokoontumispaikka. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Ala-Joutsenon Erä ry 
 

3/2021 - 
12/2022 

 15 004,49 €  7 502,24 € 

Eläinsuojelukeskus - 
Toiminnan 
kehittäminen 

Uusiin tiloihin siirtyessä Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen toiminta laajenee huomattavasti 
ja yhdistyksessä aloitetaan kokonaan uusia toimintoja. Eläinsuojelukeskukseen laaditaan 
yhtenäiset, selkeät ja tarkoituksenmukaiset toiminta- ja menettelytavat, jolloin pienillä resursseilla 
pystytään pyörittämään laajentuvaa toimintaa. Tämä tarkoittaa mm. vapaaehtoisten ja kissojen 
sijaiskotien koulutukseen panostamista, toiminnan tunnetuksi tekemistä sekä tiedotuksen ja 
yhteistyön tehostamista. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry 
 

3/2021 - 
12/2022 

65 225,00 € 52 180,00 € 
 

Käymälävaunu Käymälävaunun hankkiminen yhteistyössä kolmen seuran kanssa (Joutsenon Kullervo, Luumäen 
Rasti ja Lappeen Riento). Joutsenon Kullervo toimii hankkeen päävetäjänä. Seurojen toimesta 
järjestetään vuosittain useampi yli sadan hengen suunnistustapahtuma (SM-kisat, kansalliset, 
Nuorten Rasti cup jne.) ja viikoittain kuntosuunnistustapahtumia, joissa kävijämäärä on 50 -150 
välillä. Pääosa suunnistustapahtumista pidetään maasto-olosuhteissa, jossa ei ole kiinteitä 
käymälöitä. Käymälävaunu on myös muiden yhdistysten käytettävissä käyttökorvausta vastaan. 
Vuoden 2020 kokemusten perusteella käsihygienia on korostunut koronapandemian takia ja seurat 
haluavat olla mukana nostamassa järjestämiensä tapahtumien hygieniatasoa. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Joutsenon Kullervo ry 
 

2/2021 - 
12/2021 

12 556,90 € 6 278,45 € 
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Liikuntareitin 
perustaminen Rehula-
Härkäjärven laavulle 

Rehulan seudun kylät ry on toteuttamassa liikuntareittiä Rehulan kylästä Härkäjärven laavulle 
Vehkataipaleelle, josta se yhtyy Vehkataipaleen liikuntareittiin. Reitin pituus on 5,7 km ja leveys n. 
2 m. Liikuntareitin tarkoitus on mahdollistaa kaikenikäisten ja -kuntoisten henkilöiden 
liikuntaharrastus luonnon keskellä. Liikuntareitti palvelee ympärivuotisesti kävelijöitä, juoksijoita, 
pyöräilijöitä sekä talvisin hiihtäjiä. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Rehulan seudun kylät ry 
 

11/2020 - 
12/2021 

12 800,00 € 6 400,00 € 

Veiterästi jäälle THL:n tekemien kouluterveyskyselyjen mukaan lasten ja nuorten liikkuminen jakautuu 
voimakkaasti kahtia: osa heistä harrastaa liikuntaa tavoitteellisesti ja osa ei liiku riittävästi tai 
liikkuu hyvin vähän. Hankkeessa kannustetaan lapsia ja nuoria liikuntaan ja jääurheiluun. 
Tavoitteena on lisätä jääurheilu- ja joukkuelajien seurojen yhteistyötä, jotta yhä useampi lapsi voisi 
kokeilla eri urheilulajeja ja löytää itselleen sopivan liikuntamuodon ja sopivan 
harrastusintensiteetin. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Veiterä ry 
 

10/2020 - 
12/2022 

45 659,00 € 36 527,20 € 
 

Historia eläväksi 
draaman keinoin -
teemalliset 
draamakierrokset ja 
pop-up -tilaisuudet 

"Historia eläväksi draaman keinoin" -hankkeen tavoitteena on alueen matkailualan tukeminen, 
tuottaa sosiaalista ja taloudellista lisäarvoa yhteistyökumppaneille. Ukonhatut-ryhmän toiminta 
perustuu vapaaehtoisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Toteutetaan osallistavia ja interaktiivisia 
draamkierroksia ja pop-up -tyyppisiä tilaisuuksia Länsi-Saimaan alueen kunnissa ja kohteissa. 
Toimenpiteillä pyritään lisäämään paikallishistorian tuntemusta. Erityisesti nuorten toivotaan 
kiinnostuvan draamakierrosten teemoista. Yhdistyksen toiminnan toivotaan innostavan muita 
yhdistyksiä toteuttamaan vastaavaa Länsi-Saimaan alueen kuntien alueella. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Näytelmäryhmä Ukonhatut ry 
 

1/2021 - 
12/2022 

35 500,00 € 28 400,00 € 

 

Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry 

Toiminta-alue: Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti 
Lisätietoja rahoituspäätöksistä antaa vs. toiminnanjohtaja Tea Usvasuo, puh. 044 491 5550, tea.usvasuo@karkileader.fi tai toimisto@karkileader.fi 

Ei kehittämishankkeita tällä 4-6/2021 jaksolla. 
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