
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien maaseudun yritys- ja hankerahoitus 10-12/2021 

YRITYSRAHOITUS, KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS 

Yritys    Paikkakunta  Myönnetty tuki Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta 

Astex Engineering Oy   Lappeenranta  48 240,00 €  investointituki 20% 

Tiaisen Saha Oy   Savitaipale  134 000,00 €  investointituki 20% 

Terra Kierrätys Oy   Kouvola  72 672,00 €  investointituki 20% 

Riihi-Talli Oy    Lappeenranta  249 350,00 €  investointituki 20% 

Ekoeriste Oy    Kouvola  81 000,00 €  investointituki 20% 

Arvolista Oy    Kouvola  4 449,00 €  investointituki 20%   

Arvolista Oy    Kouvola  7 400,00 €  investointituki 20% 

Blue Apple Stable Oy   Kouvola  12 950,00 €  investointituki 20% 

Siimak Oy    Kouvola  13 253,00 €  investointituki 20% 

Nana Eurooppa Oy   Hamina  499 507,14 €  investointituki 20% 

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

Lisätietoja yritystukien rahoituspäätöksistä antaa Eija Harju, puh. 0295 029 029 ja Kirsi Hyrkäs, puh 0295 029 104. Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

 

YRITYSRAHOITUS, LEADER-RYHMÄT 
 

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 Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta 

Suomen Metsäterapiakeskus   Imatra  34 500,00   perustamistuki 100% 

Kiuru & Kuukkeli   Imatra  2 499,22 €  investointituki 20% 

Water-SkiZoo Ky   Imatra  35 000,00 €  perustamistuki 100% 

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 

Vaskitsa    Taipalsaari  3 775,20 €  investointituki 20% 
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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 

Jaken Pölli Oy    Kotka  4 000,00 €  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 

Hartolan Puoti & Baari Oy   Kouvola  32 826,79 €  investointituki 20% 
Pukkilan kansakoulu Oy   Kouvola  24 800,00 €  investointituki 20% 

 

HANKERAHOITUS, KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS 

Kehittämishankkeiden rahoituspäätöksistä antavat lisätietoja Leena Hyrylä, puh. 0295 029 047, Tarja Taipale 0295 029 167 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 

Pappilanniemen 
venesatama 

Hankekohde on Taipalsaaren Pappilanniemen uuden asemakaava-alueen kärkeen tulevan 
noin 180 metriä pitkän aallonmurtajan rakentaminen ja pohjan ruoppaus sekä 
laiturialueiden rakentaminen murtajan taakse. Satamaan tulee sijoittumaan 
vierasvenelaiturit ja veneiden pitkäaikaisia säilytyspaikkoja laiturialueilla sekä 
veneenlaskupaikka. Satama palvelee taipalsaarelaisia ja ulkopaikkakuntalaisia veneiden 
säilyttämiseen veneilykaudella. Venepaikkojen määrä tulee olemaan satamassa noin 80 kpl. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Taipalsaaren kunta 
Samuli Kakko 
samuli.kakko@taipalsaari.fi 
p. 040 7749252 

4/2021 - 
6/2022 

700 000,00 € 490 000,00 € 
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Yrittäjyyttä luonnosta Yrittäjyyttä luonnosta on Suomen 4H-liiton ja Suomen metsäkeskuksen yhteistyöhanke 
tiedonvälittämiseksi luonnontuotealalle sekä luonnontuotealan yrittäjyyden vahvistamiseksi 
Kaakkois-Suomessa. Hanke toteutetaan 1.1.2022-31.12.2023 välisenä aikana Etelä-Karjalassa 
ja Kymenlaaksossa. Hankkeella luodaan liiketoiminnan edellytyksiä luonnontuotealalle, 
etsitään ratkaisuja luonnontuotteiden keruulogistiikkaan sekä parannetaan alasta 
kiinnostuneiden työllistymismahdollisuuksia luonnontuotealalle. Hanke tuottaa alan 
yrittäjille tietoa, osaamista ja toimintamalleja luonnontuotteiden tuoteketjuista. Tavoitteena 
on luonnontuotealan yrittäjyyden ja keruulogistiikan kehittäminen sekä yhteiskäyttötilojen 
pilotointi. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Suomen 4H -liitto ry 
Anni Hirvonen 
anni.hirvonen@4h.fi 
p. 050 4418636 

 

1/2022 - 
12/2023 

247 695,20 € 198 156,16 € 

Karhusaari 
luontokeidas keskellä 
kaupunkia 

Karhusaari on Lappeenrannan seurakunnan omistama noin 7 hehtaarin saari Lappeenrannan 
kaupunginlahden edustalla keskellä kaupunkia. Satamasta matkaa saareen on vähän yli 1 
km. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiöllä on seurakuntayhtymän kanssa sopimus 
laavukohteen ylläpidosta Karhusaaren eteläkärjessä. Laavu on hyvin suosittu ulkoilukohde 
erityisesti talviaikaan, jolloin saareen pääsee kävellen tai hiihtäen jään yli. Kesäaikaan pääsy 
on toistaiseksi mahdollista vain meloen tai omalla veneellä. Karhusaari on yksi Saimaa 
Geoparkin kohteista. Hankkeen tavoitteena on Karhusaaren retkeily- ja virkistyspalvelujen 
kehittäminen toteuttamalla polkureitti ja levähdyspisteitä sen varrelle saaren eri puolille, 
opastauluja kertomaan saaren historiasta, luonnosta ja geologiasta. Retkeilypalvelut 
toteutetaan liikuntarajoitteisille soveltuvina niiltä osin kuin mahdollista. Saaren länsirannalle 
tulee risteilyaluksille soveltuva laituri, jonka yhteyteen paikallisella yrittäjällä on suunnitteilla 
kesäkahvila ja terassit. Yleishyödyllisessä hankkeessa saareen rakennetaan saaren kiertävä 
polku, sen varrelle kolme nuotiopaikkaa ja kaksi kompostikäymälää sekä yksi esteetön 
käymälä. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö 
Hanna Ollikainen 
hanna.ollikainen@ekarjala.fi 
p. 040 8235105 

 

5/2021 - 
12/2022 

131 550,00 € 92 085,00 € 
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Geologisen polun ja 
retkeilykohteen 
rakentaminen 
Lappeenrannan 
Näkkiniemeen 

Länsi-Saimaan alueelta puuttuu hyvä retkeilykohde ja –patikkareitti. Alueen asukkaiden ja 
muiden lappeenrantalaisten ulkoilumahdollisuuksien parantamiseksi rakennamme 
Lappeenrannan Munterossa sijaitsevien Pienen ja Suuren Näkkiniemen alueille laadukkaan 
geologisen polun ja retkikohteen. Retkikohteeseen rakennetaan kotalaavu 
tulentekopaikkoineen, varastorakennus, wc, pitkospuita ja siltoja sekä opastauluja ja 
merkkejä. Hanke on yleishyödyllinen ja retkipaikka on ihmisten vapaasti käytettävissä. 
Ulkoilun, retkeilyn ja matkailun edellytykset paranevat Länsi-Saimaan alueella. 
Retkeilykohde tulee laadukkuudellaan täyttämään suomalaisten ja myös kansainvälisten 
matkailijoiden vaatimukset. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Länsi-Saimaan retkeily- ja matkailupalvelut ry 
Anne Sorsa-Vainikka 
anne.sorsavainikka@gmail.com 
p. 050 3360986 
 

5/2021 -
5/2022 

48 507,00 € 36 380,25 € 

 

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, Tarja Taipale 0295 029 167 ja Jukka Penttilä, puh. 0295 029 077. Sähköpostit 

ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

Ei kehittämishankkeita tällä 10-12/2021 jaksolla. 
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HANKERAHOITUS, KAAKKOIS-SUOMEN LEADER-RYHMÄT 

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 Kesto Kustannus-
arvio 

Leader- 
rahoitus 

Pumptrack-rata Akonpohjaan rakennetaan pumptrack-rata. Akonpohja on jäänyt varjoon Parikkalan 
kunnan pohjoispäässä harrastusten lasten ja nuorten harrastusten osalta. Haluamme 
tällä hankkeella näyttää, että yhteistyössä on voimaa ja saada kaikenikäisille 
lähiliikuntapaikan. Pumptrack-ratahanke lähti liikkeelle toiveesta saada 
skuuttauspaikka.  
 
Toteuttaja: Saaren Urheilijat ry 
 

6/2021 - 
6/2022 

36 335,00 € 18 167,50 € 

Kulttuuriympäristöä 
liikunnan keinoin 

Viimeisen 20 vuoden aikana on maakunnassamme erilaisin hankkein rakennettu 
infrastruktuuria retkeilyn tarpeisiin. Reittisuunnittelussa on kiinnitetty huomiota 
erityisesti reittimerkintöihin, taukopaikkoihin ja reittikarttoihin. Reittilinjaukset 
kulkevat maastossa lähinnä siellä, minne reitti on kulloinkin voitu rakentaa.  
Etelä-Karjala on luonnon ja kulttuurin aarreaitta, joka kätkee runsaasti historian 
merkkejä maastoon. Suuri osa historian jättämistä jäljistä ovat yhä täysin 
tuntemattomia suurelle yleisölle. Hankkeella parannetaan maakunnan asukkaiden 
luontosuhdetta, kannustetaan tekemään ympäristön kannalta liikunnallisesti järkeviä 
arjen valintoja sekä lisätään ihmisten tietoisuutta kotiseutuhistoriasta ja kulttuurista. 
Parannetaan luontoreittien vetovoimaisuutta ottamalla huomioon ympäristön 
tarjoamat erityispiirteet ja yhdistämällä luontoa, liikuntaa ja kulttuuria osana 
palveluiden tuotteistamista.  
Kohteiden ja liikuntamahdollisuuksien kehittämisen jälkeen julkaisemme tietoa 
kohteista erikseen valittavien kanavien kautta. Hankkeen jälkeen meillä on 
maakunnassa enemmän kohteita ja retkeilyreittejä ja ihmiset ovat tietoisempia niistä. 
Hanke aktivoi ja kehittää palveluja myös alueen tulevaisuuden ekomatkailun 
tarpeisiin. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry 
Sakari Pusenius 
sakari.pusenius@eklu.fi 

1/2022 - 
12/2023 

97 960,00 € 78 368,00 € 
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p. 040 5635031 

 

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 

Kipinä Lappeenrannan Mustolaan kunnostetaan paintballissa käytettävä supair-kenttä, 
hankitaan mm. ilmatäytteiset suojat, juniorikäyttöön soveltuvat merkkaimet (aseet) ja 
maskit sekä kontti, jossa tarvikkeet säilytetään.  
Seuran tavoitteena on tarjota uusi harrastusmahdollisuus erityisesti eteläkarjalaisille 
lapsille ja nuorille, jotka liikkuvat vähän. Laji soveltuu hyvin myös syrjäytymisvaarassa 
oleville nuorille. Yhdistys on ollut yhteydessä kuntiin ja niiden nuorisotoimiin ja tulee 
järjestämään pelejä myös alueen muissa kunnissa. 
 
Toteuttaja: Saimaan paintball-urheilijat ry 
 

8/2021 - 
6/2022 

26 768,00 €  13 384,00 € 

Toimintaa -
teemahanke 

Toimintaa-teemahankkeessa yhdistykset toteuttavat uuden tapahtuman, uudistavat 
vanhaa tapahtumaa tai järjestävät kurssin, koulutuksen tai opintomatkan. Yhteisöjen ja 
alueen asukkaiden osaaminen kasvaa, yhteistyö lisääntyy ja yhteisöt saavat lisää 
valmiuksia tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen. Asukkaiden 
virkistysmahdollisuudet kasvavat. Hankkeessa on kaksi osaa: Leader Länsi-Saimaa ry 
vastaa hankkeen hallinnoinnista ja koordinoinnista. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: 
Leader Länsi-Saimaa ry 
Tiina Sirppiniemi 
tiina.sirppiniemi@leaderlansisaimaa.fi 
p. 045 1352804 
 

10/2020 - 
12/2022 

Kehittäminen 
82 993,00 € 
 
Koordinointi 
3 750,00 € 

 
66 394,40 € 
 
 
3 750,00 € 
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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 Kustannus-
arvio 

Leader-
rahoitus 

Kylätalon 
lämmityshanke 

Rakennuksessa on suora sähkölämmitys ja satunnaisesti lämmitettävät pystyuunit, joita 
käytetään pahimmilla pakkasella. Rakennuksessa on entuudestaan viisi noin 15 vuotta 
vanhaa ilmalämpöpumppua, jotka ovat tulleet teknisen käyttöikänsä päähän. Kylätalon 
vanhat lämpöpumput uusitaan lämmityskuluissa säästämiseksi.  
 
Toteuttaja: Kirstinkallion-Viialan kyläyhdistys ry 

 

9/2021 - 
8/2022 

12 920,00 € 6 460,00 € 

 

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 

Miehikkälän raviradan 
kunnostus ja lisä- 
rakentaminen 

Miehikkälän raviradan katettu katsomo kunnostetaan sekä raviradan keskialue aidataan 
ja tasataan / hiekoitetaan. Hankkeen tavoitteena on elämysmatkailun ja tapahtumien 
toteuttaminen muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä, mikä hyödyntää koko kuntaa.  
 
Toteuttaja: Miehikkälän Oriyhdistys ry 
 

11/2021 - 
12/2022 

13 804,34 € 8 282,60 € 
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