Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yritystuet ja hankkeet 7-9/2019
YRITYSRAHOITUS, KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS
Yritys
Frantsin Peruna Oy
Palviliha Oy
Koskisen Höyläpuu

Paikkakunta
Kouvola
Kouvola
Hamina

Myönnetty tuki
7 333,20 €
90 531,85 €
10 700,00 €

Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta
investointituki 35%
investointituki 30%
investointituki 20%

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
Ei yrityshankkeita tällä 7-9/2019 jaksolla.

Paikkakunta

Myönnetty tuki

Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta

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
Ei yrityshankkeita tällä 7-9/2019 jaksolla.

Paikkakunta

Myönnetty tuki

Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta

Leader Sepra ry
Toiminta-alue: Kotka, Pyhtää, Hamina, Miehikkälä, Virolahti
Lisätietoja rahoituspäätöksistä antaa koordinaattori Kirsi Pohjankoski, puh. 044 3774 517, kirsi.pohjankoski@sepra.fi (toiminnanjohtaja Marjo Tolvanen, puh. 044 277 4513,
marjo.tolvanen@sepra.fi) tai toimisto@sepra.fi
Yritys

Paikkakunta

Myönnetty tuki

Villa Jaakkola Oy

Hamina

29 073,65

Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta
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
Yritys

Paikkakunta

Myönnetty tuki

Jalkaterapia Kinetik
Vuormet Oy

Parikkala
Parikkala

3 766,39 €
7 552,20 €

Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta
investointituki 20%
investointituki 20%

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

Lyöntikatos
(Rangekatos)

Yleisen harjoittelualueen lyöntikatoksen korjaus ja kunnostus.
Harjoittelualueelle on vapaa pääsy. Katos mahdollistaa
lyöntiharjoittelun myös sadesäällä ja suojaa paahtavalta
auringonpaisteelta. Hyvä, ehjä katos lisää harjoituspäiviä
merkittävästi. Lapsille ja muille aloitteleville pelaajille maksuttomat
harjoitukset ja tapahtumat järjestetään harjoitusalueella.
Tavoitteena on lisätä kaikenikäisten ihmisten liikuntaa ja saada
lisää harrastajia lajin pariin. Golf on tutkitusti hyvää
terveysliikuntaa. Nuorimmat harrastajat ovat 4-vuotiaita ja
vanhimmat yli 80-vuotiaita

Toteuttaja,
yhteyshenkilö

Viipurin Golf Oy

Kesto

Kustannusarvio

4/2019 11/2019

18 600,00 €

KaakkoisSuomen ELYkeskuksen
rahoitus
13 950,00 €

Septiverkosto
kuntoon (SeVeKu)

Ensiharvennuksista
energiaa biotalouteen

Vauhtia
digitalisaatioon!
Alustataloudesta
kasvun
mahdollisuuksia
maaseudun
mikroyrittäjille

Pidä Saaristo Siistinä ry on valtakunnallinen vuonna 1969
perustettu veneilijöiden ja vesilläliikkujien ympäristöjärjestö.
Hankkeen tavoitteena on hankkia kaksi uutta, nykyaikaisia
veneiden käymäläjätteen imutyhjennyslaitteistoa eteläisen
Saimaan alueelle. Nyt tehtävillä uudistuksilla varmistetaan, että
Pidä Saaristo Siistinä ry:n imutyhjennyslaiteverkosto on
veneilijöiden käytössä jatkossakin. Saimaan
imutyhjennysverkoston vastaanottokapasiteetti kasvaa
merkittävästi. Uusiin imutyhjennyslaitteisiin tullaan asentamaan
myös säiliön täyttymistä vahtiva sensori, jonka avulla
täyttymisastetta voidaan seurata mantereelta ja tyhjennys ajoittaa
siten, että se on logistisesti, ja laitteen käytettävyyden kannalta
optimaalisinta, ollen samalla ympäristöystävällistä, kun vältytään
turhilta tarkastuskäynneiltä. Sensorin lisäksi laitteisiin tullaan
asentamaan käyttö- / kävijälaskurit, jotta saadaan konkreettista
tietoa imutyhjennyslaitteiden käyttäjämääristä. Tällä hetkellä
määristä pystytään antamaan vain karkeita arvioita.
Hankkeen tavoitteena on kehittää Kaakkois-Suomen metsäenergiaalan toimijoiden, metsäpalveluyrittäjien ja metsänomistajien
välistä yhteistyötä. Samalla tuetaan nuoren metsän hoidon- ja
ensiharvennusrästien purkamista ja vastataan lisääntyvään
energiapuun tarpeeseen. Hyvällä metsänhoidolla lisätään hiilen
sidontaa ja parannetaan alueen metsätalouden kestävyyttä.
Hankkeen toimenpiteillä luodaan edellytyksiä paikallisen
metsäpalvelu- ja lämpöyrittäjyyden kasvulle ja siirtymiselle kohti
hiilineutraalia yhteiskuntaa. Metsäkeskuksen metsävaratietoa
hyödyntämällä voidaan tehostaa energiapuun hankintaa ja
hoitorästien purkamista. Yhteistyökumppanien kanssa hanke tuo
uusinta tutkimustietoa käytäntöön, muun muassa toteuttamalla
käytäväharvennuksen mallikohteet Etelä-Karjalaan ja
Kymenlaaksoon.
Hankkeella aktivoidaan Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson
maaseutualueiden yrityksiä ymmärtämään ja hyödyntämään
alustatalouden digitaalisten ja yhteisöllisten ratkaisujen
mahdollisuudet liiketoiminnan kasvattamiseksi ja
kansainvälistymiseksi. Hankkeessa selvitetään maakuntien
yritysten tarpeita alustatalouden hyödyntämiseksi ja lisätään
yritysten tietoisuutta alustataloudesta ja sen tuottamista

Pidä Saaristo Siistinä ry
Hanna-Kaisa HaaksiTörnström
hanna.haaksi@pssry.fi
p. 050 3022661

6/2019 9/2020

98 950,00 €

74 212,50 €

Suomen metsäkeskus
Arto Pulkkinen
arto.pulkkinen@metsakesk
us.fi
p. 050 5950365

8/2019 12/2021

150 845,34 €

120 676,27 €

Kaakkois-Suomen
Ammattikorkeakoulu Oy
Meri Valta
meri.valta@xamk.fi
p. 044 702 8573
Ari Lindeman
ari.lindeman@xamk.fi

9/2019 11/2020

227 000,00 €

227 000,00 €

Kenttä kylälle 2

liiketoimintamahdollisuuksista eri toimialoille. Hanke aktivoi
maaseutualueiden yrityksiä tekemään omia alustatalousratkaisuja
sekä kehittää maaseutualueilla alustataloutta hyödyntäviä
yrittäjyyden uusia toimintamalleja luoden samalla yritysten
yhteistyöverkostoja tiedontuottamishankkeen ja
yritysryhmähankkeen käynnistämiseksi jatkokehittämisen tueksi.
Hankeessa kokeillaan alustatalousagenttitoimintaa ja panostetaan
aktiiviseen yhteistyöhön maaseutualueiden mikro- ja pk-yritysten
ja mm. digitaaliseen liiketoimintaan, data-analytiikkaan ja
visualisointiin, informaatioteknolgiaan ja matkailuun liittyvien
koulutusten kesken. Hankkeen viestintä- ja
aktivointitoimenpiteissä hyödynnetään luovia menetelmiä
yhteistyössä yrittäjäyhdisten kanssa. Hankkeen tuloksena
maaseudun yritykset ovat aktivoutuneet omien
alustatalousratkaisujen tekemiseen ja osallistujilla on uutta
osaamista digitaallisesta liiketoiminnasta. Hanke tuottaa uusia
yrittäjyyden malleja maaseudulle sekä kokeillun ja arvioidun
alustatalousagenttitoiminnan mallin yritysten aktivoimiseen.
Tuloksena on myös edellytykset ja hankesuunnitelmat
tiedontuottamishankkeelle ja yritysryhmähankkeelle. Hankkeen
tiedotustoimenpiteillä on välillistä myönteistä vaikutusta
maaseutualueiden kuluttajien tietoisuuteen ja haluun osallistua
alustatalousyhteisöjen kehittämisen paikallisten yrittäjien kanssa.
Rakennetaan Savitaipaleen jäähallin viereen edellisellä
ohjelmakaudella rakennetun tekonurmikentän yhteyteen
juoksuradat, hyppypaikat ja kuulantyöntöpaikka. Savitaipaleella ei
ole kunnollista yleisurheilijoille tarkoitettua harjoittelupaikkaa ja
alueen nuoret harrastajat joutuvat kulkemaan Lappeenrantaan
harjoittelemaan. Kenttää tullaan hyödyntämään myös koululaisten
liikunnan opetuksessa, minkä osalta seura veloittaa kenttämaksuja.
Muina aikoina kenttä on vapaasti alueen asukkaiden käytössä.

p. 044 702 8225

Savitaipaleen Urheilijat ry

4/2019 12/2020

340 000,00 €

255 000,00 €

Koskipuisto

Louhos ja huvipuisto

Itsenäisyydentie
maalla ja vesillä

Kotka on suomen puistopääkaupunki. Puistot ovat merkittävä osa
Kotkan kaupunkia. Etenkin vesiaiheiset puistot ovat niittäneet niin
kansallista kuin kansainvälistäkin mainetta. Siikakosken Koskipuisto
on looginen jatko vesiaiheisille puistoille. Siellä Kymijoki virtaa
vapaana ja kosket kuohuvat muodostaen upeat maisemat. Paikka
on paikallisten suosima ulkoilualue, jonka vetovoimaa halutaan
kasvattaa entisestään. Tavoitteena ei ole perinteinen puisto, vaan
toteutuksessa huomioidaan toiminnallisuus kehittäen alueen
vetovoimatekijöitä kuten uimarantoja, historiaa ja jokialueen
kalastusmahdollisuuksia puistomaisia osuuksia unohtamatta.
Hankkeessa kunnostetaan kaksi merkittävää historiallista kohdetta
Virolahdella kaikille avoimeen matkailu- ja retkeilykäyttöön:
Pyterlahden Heponiemen kivilouhos ja Hurpussa sijaitseva Keisarin
huvipuisto. Kiinnostus louhokseen ja huvipuistoon on ollut
jatkuvasti kasvava, mutta alueille ei ole voitu ohjata kävijöitä
puutteellisten olosuhteiden takia. Hankkeessa tehdään alueille
kulkua ohjaavia reittejä ja rakenteita, jotka parantavat kävijöiden
turvallisuutta ja säästävät kohteiden luontoa. Opastusta kohteisiin
parannetaan infotaulujen ja kylttien avulla. Kiinnostavaa historiaa
ja kiehtovia tarinoita tuodaan esille infotekstein ja kuvin, joita
sijoitetaan sekä maaston infotauluihin että mobiilisovellukseen ja
www-sivuille sekä tehdään esittelyvideoita. Hankkeen tuloksena
saadaan kaksi uutta Suomen ja Venäjän yhteistä historiaa
esittelevää laadukasta nähtävyyttä ja käyntikohdetta, jotka tukevat
matkailuelinkeinon kasvua ja kehittymistä seudulla.
Toteutetaan Itsenäisyydentielle uusia kohteita ja jatko-osuudet
Taavetista länteen ja pohjoiseen. Merkitään matkailijoita,
paikallisia asukkaita ja kesäasukkaita varten Kivijärven
veneilyväylät. Parannetaan rantautumismahdollisuuksia uusien
laitureiden ja veneenlaskupaikkojen avulla. Osa Itsenäisyydentien
kohteista ja palveluista on saavutettavissa myös vesitse.
Investointihanketta on edeltänyt Kivijärven venereitin
kehittämishanke sekä Pajarin Pojat Itsenäisyydentiellä
kehittämishanke. Hanke toteutetaan vuosien 2019-2021 aikana.
Hankkeessa hyödynnetään alueen historiaa ja kulttuuriperintöä
matkailupalvelujen kehittämisessä sekä parannetaan maaseudun
infrastruktuuria.

Cursor Oy
Kari Taimisto
kari.taimisto@cursor.fi
p. 040 1902548

6/2019 12/2020

240 000,00 €

168 000,00 €

Virolahden kunta
Siru Ahopelto
siru.ahopelto@gmail.com
p. 040 5192375

4/2019 12/2021

235 543,00 €

164 880,10 €

Luumäen kunta
Juha Tervonen
juha.tervonen@luumaki.fi
p. 040 5686818

7/2019 6/2021

229 000,00 €

167 300,00 €

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
Ei hankkeita tällä 7-9/2019 jaksolla.

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

Toteuttaja, yhteyshenkilö

Kesto

Tehotonnitteemahanke

Tehotonnit on teemahanke, jossa toteutetaan pieniä
yleishyödyllisiä investointeja Leader Länsi-Saimaan alueella.
Hankkeessa on kaksi osaa: Leader Länsi-Saimaa ry vastaa
hankkeen hallinnoinnista ja koordinoinnista ja
alahankkeiden hakijat vastaavat omien hankkeittensa
toteuttamisesta hyväksytyn hankesuunnitelman, budjetin
ja aikataulun mukaisesti. Alahankkeissa kohennetaan
asuinympäristöä, kunnostetaan rakennuksia tai
rakennelmia, parannetaan yhteistilojen energiataloutta tai
kehitetään vapaa-ajan ja harrastusmahdollisuuksia.

Leader Länsi-Saimaa ry
Tiina Sirppiniemi
tiina.sirppiniemi@leaderlansis
aimaa.fi
p. 045 1352804

1/2019 12/2020

Kustannusarvio
110 505,90 €
(investointiosa
+koordinointio
sa)

Leaderrahoitus
62 752,95 €

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

Toteuttaja, yhteyshenkilö

Kesto

Saniteettitilat Intsilän
kylätalolle

Intsilän Seudun Erämiehet ry rakentaa omistamaansa
entiseen kouluun wc:n, suihkutilan ja em. tilojen
tarvitseman jätevesijärjestelmän. WC-suikutila (n. 9 m2)
tulee koulun eristämättömään vinttiin. Investointi lisää
merkittävästi alueen käyttömukavuutta ja jatkaa
käyttöaikaa.

Intsilän seudun Erämiehet ry

6/2019 12/2020

Kustannusarvio
11 745,00 €

Leaderrahoitus
5 872,50 €

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

Nuolimajan alueen
kehittäminen 2

Nuolniemen metsästysyhdistyksen Nuolimaja sijaitsee Mäntyharjulta
Repovedelle kulkevan reitin ja kasvavien matkailuvirtojen
tuntumassa Kymenlaakson ja Etelä-Savon rajamailla, Kymenlaakson
puolella Kouvolassa. Matkaa seuraavaan reitistön palvelupisteeseen
kertyy kymmeniä kilometrejä. Nuolimaja on alueen ainoa kyläläisten
kohtauspaikka ja se kokoaa ympärilleen paitsi metsästyksen myös
ampumaharrastuksen, vapaa-ajanvieton ja yhteisen toiminnan
äärelle. Hankkeen tarkoituksena on kehittää Nuolimajan aluetta
kylän yhteistä kokoontumis- ja toimintapaikkaa kunnostamalla.

Toteuttaja,
yhteyshenkilö
Nuolniemen
Metsästysyhdistys ry

Kesto
5/2019 5/2022

Kustannusarvio
137 000,00 €

Leaderrahoitus
68 500,00 €

Ruokaelämyksiä ja
tarinoita tutuksi

Paikallisen ruuan, ruokaelämysten ja niihin liittyvien alueellisen
tarinoiden näkyminen koetaan haasteeksi Pohjois-Kymenlaaksossa.
Nämä elementit ja niistä tiedottaminen on vielä vähäistä alueella
mutta se hyödyttäisi kaikkia ruoka-alan toimijoita antaen sysäyksen
pitkäjänteisemmälle kehittämistyölle. Teeman myötä alueen imago
nousee sekä paikallisten että vapaa-ajan asukkaiden että myös
vierailijoiden keskuudessa. Paikallisessa ruokatarjonnassa on
näyttävä paikallinen historia, kulttuuri, paikalliset raaka-aineet,
tuotteet, palvelut ja niihin liittyvät tarinat ja maisemat. Hankkeen
aikana luodaan tarinoita hyödyntävä ja tukeva mobiilireitti tai
reittejä, riippuen toimijoiden tarpeista. Nämä reitit esittelevät
paikallista lähiruokatarjontaa. Mobiilireiteissä nostetaan esiin myös
reitin varrelle osuvia arvokkaita maisema- tai paikallishistorian
kohteita. Tavoitteena on, että potentiaalinen mobiilireittiä käyttävä
asiakas saa hienoja kokemuksia niin ruuasta kuin maisemastakin.
Tämän hankkeen tuloksena syntyy myös pilottitoimintaa
ruokatoimijoiden kesken Kouvolan Asuntomessujen aikana.

ProAgria Etelä-Suomi ry
Tuula Repo
tuula.repo@proagria.fi
p. 040 5880958

3/2019 12/2020

77 789,27 €

62 231,42 €

Leader Sepra ry
Toiminta-alue: Kotka, Pyhtää, Hamina, Miehikkälä, Virolahti
Lisätietoja rahoituspäätöksistä antaa hankeneuvoja Marja Sorvo, puh. 044 277 4514, marja.sorvo@sepra.fi (toiminnanjohtaja Marjo Tolvanen, puh. 044 277 4513,
marjo.tolvanen@sepra.fi) tai toimisto@sepra.fi

Hankkeen
nimi
Virojoen
golfkenttäaluee
n uudistaminen
kaikille
avoimeksi ja
esteettömäksi
luontoarvoja
edistäväksi
urheilualueeksi

Sisältö
Hankkeen päätavoitteena on monipuolistaa, parantaa ja kehittää Virojoen
golfkenttäalueen palveluja kaikille avoimeksi liikunta- ja
luontomatkailualueeksi. Ensimmäisenä tavoitteena on rakentaa esteetön
kaikille avoin harjoitusalue parkkialueineen. Toisena tavoitteena on luoda
uusia luontoon liittyviä esteettömiä palveluja (liikuntarajoitteisille sopivat
luontoreitit, laavu), jotka parantavat alueen käyttöastetta, tuovat esiin
ympäristöarvoja ja lisäävät matkailijoita alueella. Tähän liittyen tavoitteena
on myös tuoda esille Virojoen historiallista jokimaisemaa (Kantturankosken
alue) ja hyödyntää sitä matkailun näkökulmasta. Kolmantena tavoitteena
on esteettömien kaikille avointen yhteisö- ja kokoustilojen tilojen
tekeminen kentän käyttäjille, oppilaitoksille, erityisliikuntaryhmille,
luontomatkailijoille ja muille, mukaan lukien venäläiset matkailijat.

Toteuttaja,
yhteyshenkilö
Kaakon Golf Oy

Kesto
5/2019 12/2021

Kustannu
s-arvio
70 835,00 €

Leaderrahoitus
29 998,62 €

