Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yritystuet ja hankkeet 10-12/2020
YRITYSRAHOITUS, KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS
Yritys
Astex Engineering Oy
Omapstore Oy
Karjalan Paperi Oy
Rämä Antti
Kivinen Ismo
Kuorttinen Ari
Lehmus Roastery Oy
Green Merit Oy
Kymen IV-Valmistus Oy
Niskan Hydrauliikka ja Raskasosa Oy

Paikkakunta
Lappeenranta
Taipalsaari
Imatra
Luumäki
Iitti
Lappeenranta
Lappeenranta
Savitaipale
Kouvola
Imatra

Myönnetty tuki
36 000,00 €
35 000,00 €
9 999,50 €
11 176,60 €
5 458,00 €
60 457,60 €
29 051,40 €
10 353,52 €
214 213,60 €
3 700,00 €

Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta
investointituki 20%
perustamistuki 100%
toteutettavuustutkimus 50%
investointituki 20%
investointituki 20%
investointituki 20%
investointituki 30%
investointituki 20%
investointituki 20%
investointituki 20%

Lisätietoja yritystukien rahoituspäätöksistä antaa Eija Harju, puh. 0295 029 029 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@leaderlansisaimaa.fi tai toimisto@leaderlansisaimaa.fi
Yritys
Karels Oy
Perunapaikka Tauriainen Oy

Paikkakunta
Taipalsaari
Lappeenranta

Myönnetty tuki
8 600,00 €
21 568,40 €

Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta
investointituki 20%
investointituki 35%

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
Aurantola Oy
Töitä & Tekijöitä

Paikkakunta
Kouvola
Kouvola

Myönnetty tuki
11 484,55 €
3 811,00 €

Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta
investointituki 20%
investointituki 20%

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
Vistafilms Oy
Taittotalo MP Oy

Paikkakunta
Hamina
Kotka

Myönnetty tuki
19 360,00 €
24 950,00 €

Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta
perustamistuki 100%
perustamistuki 100%

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
Ei yritystukipäätöksiä kaudella 10-12/2020.

Paikkakunta

Myönnetty tuki

Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta

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

Pyöräillen ja
retkeillen
eteläiselle
Saimaalle

Tavoitteena on mahdollistaa ja laajentaa pyöräilyä ja retkeilyä eteläisellä Saimaalla.
Säätiö hankkii soveltuvan aluksen pyöräilijöiden kuljettamiseen Saimaan pyöräreittien
vesistöosuuksille. Hankkeessa toteutetaan matkustajakäytön mahdollistavat muutostyöt
kuten pelastuslaitehankinnat sekä mahdolliset paloeristys- ja sähkötyöt ja matkustajien
mukavuuteen liittyvät kalusteet. Lisäksi rakennetaan käymälä Kyläniemen satamaan ja
tuotetaan tiedotusmateriaalia Saimaan saaristoreitistä ja lautan aikatauluista. Kesään
2021 aikana haetaan kokemuksia tulevien vuosien kehittämiseen ja tehdään suunnitelma
aluksen muuttamisesta käyttämään uusiutuvaa energiaa.
Tämän hankkeen kautta Virkistysaluesäätiön hallintaan tuleva alus mahdollistaa ja
vakiinnuttaa pyörämatkailun Etelä-Saimaan alueella ja avaa yhteyksiä saarikohteisiin
veneettömille asukkaille ja matkailijoille.

11/202012/2021

83 121,00 €

KaakkoisSuomen ELYkeskuksen
rahoitus
58 184,70 €

10/2020 12/2022

125 000,00 €

100 000,00 €

Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö
Hanna Ollikainen
hanna.ollikainen@ekarjala.fi
p. 0408235105
Kaakkois-Suomen
yksityistiestön
siltainfran
parantaminen Kaakon sillat

Päätavoitteena on tuottaa uutta tietoa yksityisteiden silloista (mm. sijainti, määrä, kunto,
investointitarpeet ja merkitys osana tieverkkoa) sekä luoda edellytykset niiden
palvelutason nostamiselle vastaamaan metsätalouden kuljetusten ja muun maaseudun
liikennöinnin tarpeita Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Hankkeessa
tuotettava tietopohja palvelee maanomistajia ja tiekuntien yksityisteiden ja niiden
siltojen ylläpidossa sekä edesauttaa siltoihin liittyvän palveluliiketoiminnan ja
yrittäjyyden kasvua, esimerkiksi mahdollistamalla palvelujen markkinoinnin
maanomistajille. Tulokset parantavat tietopohjaa tieverkon palvelukyvystä.
Yksityistiestön siltojen parantaminen on välttämätöntä, jotta säilytetään eri elinkeinojen
toimintaedellytykset haja-asutusalueella. Metsätiestön, muun yksityisverkoston ja
siltojen perusparannustyömäärät ovat olleet jyrkässä laskussa usean vuoden ajan.
Samaan aikaan tiestöltä odotetaan tulevaisuudessa parempaa palvelukykyä (mm.

kantavuutta) vastaamaan biotalouden kasvaviin tarpeisiin ja kuljetussuoritteisiin.
Ilmastonmuutoksen seurauksena kelirikkokausien arvioidaan pitenevän. Silta sanelee
usein koko tieosuuden kuljetuskelpoisuuden.
Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Suomen metsäkeskus
Jani Salomaa
jani.salomaa@metsakeskus.fi
p. 0503096130
Maaseudun
mikroyritysten
vähähiiliset
energiaratkaisut
METE

Ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävät energiaratkaisut ovat tärkeitä
maaseudun mikroyrityksille ja maaseudun menestykselle. Energia-ala elää murrosta ja
yritykset hyötyvät uudesta tiedosta. Konkreettinen soveltava ja vertaileva tieto
energiaratkaisuista mikroyrityksissä on tarpeellista yrityksille, koska investoinnit ovat
yleensä pitkäikäisiä ja niiden vaikutuksista ei ole mikroyritysten näkökulmasta riittävästi
tietoa. Investoinnit energiatehokkuuteen tai uusiutuvaan energiaan pienentävät
hiilijalanjälkeä, mutta tuovat myös taloudellisia säästöjä. Samalla toimet tukevat Pariisin
ilmastosopimuksen tavoitteita ja EU:n ja kansallisia hiilineutraaliustavoitteita.
Maaseudun mikroyritysten vähähiiliset energiaratkaisut eli METE-hanke siirtää tietoa ja
osaamista energiatehokkuudesta ja uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksista pien- ja
mikroyrityksille Kaakkois-Suomessa. Hanketta johtaa LAB ammattikorkeakoulu ja
kumppanina ja osatoteuttajana toimii JS-Enviro Oy. Hanke luo ja levittää tietoa
esimerkkien avulla. Hanke levittää toimialakohtaista tietoa laajemmin yrityksille
energiaratkaisuiden liittyvistä mahdollisuuksista vaikutuksista ja uusiutuvan energian
investointien takaisinmaksuajoista. Hanke julkaisee tietoa vähähiilisistä
energiaratkaisuista, kehittämisprosessista ja tuloksista mediassa, blogeissa ja
ammattilehdissä.
Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Lab-ammattikorkeakoulu Oy
Heidi Myyryläinen
heidi.myyrylainen@lab.fi
p. 0406318840

1/2021 16/2022

173 403,08 €

173 403,08 €

LULU - Luonnon
lumoa kaikille

LULU-hankkeen tavoitteena on profiloida Etelä-Karjalan kohteita esteettöminä
luontomatkailukohteiden edelläkävijäksi. Alueella toimivat yritykset osaavat hankkeen
tuella tuotteistaa ja markkinoida esteettömiä luontomatkailupalveluita huomioiden koko
palveluketjun. Liikkumis- ja toimintaesteiset asiakkaat voivat toteuttaa omatoimisia
luontomatkoja ja löytävät helposti tarvitsemaansa informaatiota huomioiden
infektioriskien minimoimisen. Tavoitteena on luoda uusia asiakkuuksia erityisryhmien ja
matkailuyritysten välille. Hankkeessa toteutetaan 2-3 alueelta nousevaa pilottikohdetta.
Yritysten ja asiakkaiden kanssa pilotoidaan erilaisia tuotekonsepteja, joiden toimivuus
sekä asiakkaiden kokema hyöty ja hyvinvointivaikutukset arvioidaan. Hankkeessa
kehitetty esteetön matkailu ja siihen liittyvä asenteellinen työ on kaikkien saatavilla ja
tarkoitettu maaseudulla asuvien ihmisten elinympäristön parantamiseksi. Mukana on
palvelumuotoilun asiantuntijuutta.

1/2021 12/2022

179 999,32 €

179 999,32 €

11/2020 12/2022

179 980,00 €

125 986,00 €

Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Lab-ammattikorkeakoulu Oy
Maina Seppälä
maina.seppala@lab.fi
p. 0406522140
Kangaskoski
kalastajan keidas

Kangaskosken voimalan alue on osa Hiitolanjoen retkeily-, virkistysaluekokonaisuutta.
Hiitolanjoella on alkamassa kolmen voimalapadon purkaminen ja näiden kolmen kosken
ennallistus, mikä tulee lisäämään alueen vetovoimaa ja vierailijoita jo
lähitulevaisuudessa. Alue tulee vakiintumaan yhdeksi Etelä-Suomen kiinnostavista
luontonähtävyyksistä, kun joen kokonaisuus valmistuu. Kangaskoski sijaitsee koskista
alimpana ja lähimpänä Venäjän rajaa. Kangaskoskelle kävijöitä tulee houkuttelemaan
lohenkalastusmahdollisuus ja teollisuushistoriallisesti kiinnostava kokonaisuus.
Ennallistuksen kanssa yhtä aikaa on tärkeää kunnostaa kosken ympäristö turvalliseksi ja
palvelemaan niin kalastajia kuin muita kävijäryhmiä. Kangaskosken voimala siirtyi EteläKarjalan virkistysaluesäätiön omistukseen vuonna 2019 ja säätiö lopettaa voimalan
toiminnan ja purkaa voimalan padon vuonna 2021 ensimmäisenä kolmesta voimalasta.
Hiitolanjoen kolme voimalaitospatoa puretaan ja kosket ennallistetaan vuoteen 2023
mennessä. Tämä yleishyödyllinen kehittämishanke kohdistuu Kangaskosken voimalasta
museokäyttöön kunnostettavien rakenteiden ja kosken lähiympäristöön, jossa kävijät
pääsevät liikkumaan vapaasti. Hankkeessa kunnostetaan polut ja reitit turvalliseksi kulkea
kosken partaalla ja osittain säästettävän patoalueen ympärillä. Lisäksi rakennetaan
Kangaskosken alapuolella sijaitsevaan retkikohteeseen ryhmäkäyttöön soveltuva laavu ja
esteetön käymälä invapysäköintipaikan läheisyyteen.

Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö
Hanna Ollikainen
hanna.ollikainen@ekarjala.fi
p. 0408235105
Älykkäät
kulttuurikylät

Älykkäät kulttuurikylät –hanke vastaa tarpeisiin, jotka ovat syntyneet siirtymisestä kohti
Älykäs maaseutu -ajattelua ja siitä että COVID-19-tilanne on kiihdyttänyt maaseudun
uutta tulemista etätyön ja asumisen paikkana. Lisäksi kulttuurihyvinvointi on saanut
jalansijaa sote-uudistukseen liittyen ja työnantajien tarve osaajille ja niiden houkuttelulle
Kaakkois-Suomen maaseutualueille on entistä akuutimpaa. Älykkäät kulttuurikylät hankkeen viitekehyksessä yhdistyvät (1) etätyö, (2) innovaatiot ja (3) kulttuurihyvinvointi.
Hankkeen tavoitteena on (i) kartoittaa kehittyvien ja yhteisöllisten kylien resurssit
älykkään kulttuurikylän luomiseksi, (ii) mobilisoida kylien resurssien omistajat ja
kehittäjät tulevaisuuden älykkään kulttuurikylän vision suuntaan, (iii) tunnistaa kylien
merkittävimmät kehittämiskohteet, (iv) tehdä kokeiluja tulevaisuuden
kehittämistoimenpiteiden soveltuvuuden arvioimiseksi ja luoda elinvoimauttamisen
toimintamalli maaseudun kehittäjien käyttöön ja (v) luoda älykäs kulttuurikylä –konsepti.
Hankkeen tuloksena syntyy kylien väen ja asiantuntijoiden kanssa yhdessä kokeillen
kehitetty Äykäs kulttuurikylä -konsepti, houkuttelevuutta ja kulttuurihyvinvointia
Kaakkois-Suomen kylille asuin- ja työpaikkoina, testattuja kehittämisaihioita ja heti
käyttöön otettavia uusia toimintamalleja. Hanke osallistaa satoja ihmisiä Kymenlaakson
kylillä ja toimii vuoropuhelussa kylien ja maakunnan ulkopuolisten täällä / täältä käsin
asumisesta ja työnteosta kiinnostuneiden välillä.

1/2021 12/2022

125 000,00 €

125 000,00 €

11/2020 12/2022

164 900,00 €

148 410,00 €

Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Ari Lindeman
ari.lindeman@xamk.fi
p. 0447028225
Uudet askeleet
elintarvikealalla
Kaakkois-Suomessa

Tavoitteena on vahvistaa alueen elintarvikealan yrittäjien ja yritysten osaamista sekä
tuoda elintarvikealan tietoa yrittäjille ja alaa lähellä oleville toimialoille elintarvikealan
kehittämiseksi Kaakkois-Suomessa. Hankkeen alatavoitteina on mm. 1) kannustaa ja
ohjata alueen elintarvikealan yrityksiä laadun, kannattavuuden, kestävän kehityksen,
vastuullisen ruokatuotannon ja kv-toiminnan kehittämiseen, luoda yrittäjille valmiuksia
vuoden 2022 Artesaaniruokakilpailuun, nostaa alueen elintarviketuotannon laadullista ja
määrällistä tasoa sekä vahvistaa elintarvikealan näkyvyyttä ja imagoa alueella.

Toimenpiteinä ovat elintarvikealan tiedotus eri muodoissaan, alueseminaarit, työpajat,
sekä opintomatkat kotimaassa ja Ruotsissa. Hankkeessa järjestettävä koulutus on
ammatillista koulutusta ja toteutetaan monimuotokoulutuksena. Hankkeen aikana ja
toimenpiteiden tuloksena syntyy raportti “Kaakkois-Suomen elintarvikealan
kehitysnäkymät ja kehittämisen strategiset painopisteet”. Hankkeen toimintaa ja
elintarvikealan tulevia kehitystoimia varten perustetaan alueellinen kehitysryhmä.
Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
ProAgria Etelä-Suomi ry
Sanna Lento-Kemppi
sanna.lento-kemppi@proagria.fi
p. 0405447768
Ukonniemen
monikäyttöreitistöhanke

Imatran kaupunki on kehittänyt viime vuosina Ukonniemen alueen liikuntaympäristöä eri
lajien harrastajille, tavoitteena alueen vetovoima liikuntamatkailukohteena.
Pyörämatkailun kehittäminen lisää pyöräilyn suosiota. Harrastepyöräily ja pyörämatkailu
voivat lisätä innostusta pyöräilyyn myös arjessa. Suurempi pyöräilijöiden lukumäärä lisää
tarvetta investoida enemmän pyöräilyinfrastruktuuriin, turvallisuuteen sekä tuotteisiin ja
palveluihin. Imatran Ukonniemen alueen monikäyttöreitistön suunnittelu, rakentaminen,
kunnostaminen ja merkitseminen maastoon toteutetaan luontomatkailukohteiden ja
palveluiden parantamiseksi. Tavoitteena on lisätä Imatran kaupungissa ja maakunnan
muissa kunnissa vierailevien kotimaisten ja kansainvälisten luontomatkailjoiden määrää,
tarjottavia palveluita ja niiden käyttöä eli lisätä alueen matkailutuloa. Hankkeessa
toteutetaan monikäyttöreitistöt Ukonniemen, Lammassaaren, Mustalammen ja
Karhukallion alueille. Reitistö turvaa luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja estää
hallitsemattoman polkuverkoston syntymisen koskemattomaan luontoympäristöön. Uusi
toiminta kytkeytyy Ukonniemen ja lähialueiden olemassa oleviin luonto-, kuntopolku- ja
latuverkostoon.
Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Imatran kaupunki
Erika Luhtanen
erika.luhtanen@imatra.fi
p. 0400963058

1/2021 12/2021

125 736,86 €

88 015,80 €

Maaseudun
matkailun kansainvälistämisen ja
verkostojen kehitys
(MAKE)

Tavoitteena on aktivoida maaseudun yrityksiä osallistumaan matkailuverkostojen
toimintaan Etelä-Karjalan ja Saimaan alueella. Kehitetään maaseudulla toimivien
yrityksien matkailullista liiketoimintaa ja osaamista. Tuetaan maaseudun ja
matkailuklusterin kasvua ja kehitystä, tuodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia
maaseudulla toimiville yrityksille ja yrittäjiksi aikoville henkilöille kevytyrittäjyyttä, osaaikaista yrittäjyystoimintaa tai alihankintatyötä kehittämällä. Maakunnan logistinen
sijainti rajamaakuntana Pietarin läheisyydessä luo uusia mahdollisuuksia erityisesti
matkailupalvelujen ja hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi. Maaseudun toimijoille syntyy
tarvittavaa osaamista ja kokemusta yhteistyössä toteutettujen kehittämistoimien, kuten
koemarkkinointi, matkanjärjestäjämatkojen ja digitaalisten kehityspilottien avulla.
Kehitetään pienten toimijoiden yhteistyötä sekä yhteisiä matkailun tuotanto- ja
työprosesseja kuin myös uusia maaseutumatkailun palveluja ja tuotteita.

10/2020 3/2022

246 688,36 €

197 350,69 €

4/2020 10/2022

357 142,84 €

249 999,99 €

Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
goSaimaa Oy
Riina Helppi-Kurki
riina.helppi-kurki@gosaimaa.com
p. 0408452857
Lappeenrannan
HurtanmaaNyrhilä-TuuvaKärki-RännikorpiRutola alueen
valokuituverkkohanke

Hankealueen valokuituverkkoalue käsittää Lappeenrannan kaupungin Hurtanmaan ja
Rutolan. Alueella on kaikkiaan 21 yrityskiinteistöä, 233 kotitaloutta ja 76 vapaa-ajan
asuntoa. Liittymämäärätavoite on 72. Alueella on vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita, jotka
voisivat tehdä työnsä pääasiassa etätyönä. Hankealueen valokuituverkolla varmistetaan
alueen maaseudun tasavertainen kehittyminen tietoliikenneyhteyksissä kaupunkeihin
nähden. Langattomilla yhteyksillä ei pystytä nyt eikä tulevaisuudessa varmistamaan
vastaavia tietoliikenneyhteyksiä kuin valokuituyhteyksillä. Verkon kautta saadaan
hankealueelle nopeat ja virheettömät tietoliikenneyhteydet nykyaikaiseen viestintään,
viihdepalveluihin, sotepalveluiden perustaksi sekä muihin sähköisiin palveluihin, joiden
määrä lisääntyy jatkuvasti.
Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Saimaan Kuitu Oy
Jari Käyhty
jari.kayhty@saimaankuitu.fi
p. 0406876649

Sustainable Travel
Kymenlaakso

Visit Kouvola ja Visit KotkaHamina edistävät Kymenlaakson kehittymistä kestävän
matkailun kohteeksi ja siten tukevat alueen matkailusektorin toimintaedellytyksiä ja
pitkäjänteistä kehittymistä. Hanke tukee Suomen matkailustrategian tavoitetta
muodostaa Suomesta kestävän matkailun kärkimaa 2025. Kestävän matkailun
kehittäminen kilpailukyvyn kannalta on merkittävää. Hankkeelle tärkeä työkalu on Visit
Finlandin koordinoima, ja kaikille kv-matkailijoita tavoitteleville matkailuyrityksille
tarkoitetun Sustainable Travel Finland –ohjelmapolku. Hankkeessa tehdään ko.
ohjelmapolun jalkauttamista alueen toimijoille sekä toimenpiteitä, jotka vahvistavat
alueen matkailuyritysten edellytyksiä vastuulliseen toiminnan viestintään. Ohjelmapolun
toteuttanut matkailuyritys saa uutta kansainvälistä näkyvyyttä Sustainable Travel
Finland-merkin avulla. Lisäksi kun alueella pääosa toimijoista on saanut ko. merkinnän,
koko alue voi hakea Sustainable Travel Finland-destinaatio-statusta. Tehdään myös
suunnitelma Kymenlaakson matkailun ilmastonäkökohdista. Varautumalla
ilmastonmuutokseen voidaan kehittää uusia, kiinnostavia matkailutuotteita, jotka
liittyvät esimerkiksi ns. sulanmaan sesongin pidentymiseen tai talven lyhentymiseen.

1/2021 3/2022

222 434,64 €

222 434,64 €

Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Visit Kouvola / Kouvola Innovation Oy
Kirsi Vainio
kirsi.vainio@kouvola.fi
p. 0206155885

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

Vieraat lajit droonilla
esiin siemen- ja
puhdaskauraviljelyksiltä
(DrooniLuuppina)

Pienikin vieraan viljalajin esiintyminen siemenviljalisäyksellä tai puhdaskauraviljelmällä
aiheuttaa suuret riskit ja tappiot viljelijälle. Vieraiden lajien havainnointi ja poisto on
työläs ja kustannuksia aiheuttava työvaihe. DrooniLuuppina-hanke kehittää
droonihavainnointimenetelmiä siemenlisäyksen, ja puhdaskauran ja gluteenivapaan
kauran ja ohran tuotantokustannusten alentamiseksi. Hankkeen tavoitteina ovat: 1)

12/2020 12/2022

224 999,68 €

KaakkoisSuomen ELYkeskuksen
rahoitus
40 000,00 €

Kehittää ja ottaa käyttöön droonipohjainen kaukokartoitusmenetelmä vieraiden
viljalajien havainnointiin siemen- ja puhdaskaura- ja gluteeniton kaura- ja
ohraviljelmillä. 2) Kehittää kartoitustiedon käyttöä viljelytekniikassa mm. lannoituksessa
ja kasvitautien torjunnassa. 3) Edesauttaa korkealaatuisen siemenmateriaalin ja
erikoisviljaraaka-aineen tuotantoa. 4) Tuottaa tietoa ja ohjeistusta parhaista
käytännöistä drooniaineistojen kaupalliseen hyödyntämiseen siemenlisäyksessä ja
puhdasviljatuotannossa. Hankkeen toteuttavat Luonnonvarakeskus,
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus (FGI) ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa yhteistyössä
alan sidosryhmien kanssa. Hanketta toteutetaan Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja
Kaakkois-Suomen ELY-keskuste alueilla.
Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Luonnonvarakeskus
Oiva Niemeläinen
oiva.niemelainen@luke.fi
p. 0401484657

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

Hyppykerhon
päärakennuksen
maalaus ja
oppilaslaskuvarjon
hankinta

Tarkoitusena on Skydive Karjala ry:n kerhorakennuksen ulko-osan kunnostus ja
oppilaskaluston uusinta. Tiloja hyödyntävät paikalliset laskuvarjohyppyharrastajat ja myös
Immolan lentokentällä toimivat sidosryhmät, jotka käyttävät kerhon tiloja kokouksiin,
majoitukseen tai muuhun toimintaansa. Mm. Imatran Ilmailukerho, Blue Skies lentokoulu,
Air Spark Oy (kylvää syksyisin rabies-rokotteita kaakkoisrajalle) ja ajottain
Puolustusvoimat. Kokous-/koulutustiloina rakennusta käyttävät Imatran Lentokentän
Kannatusyhdistys ry, Imatran lentokentän ja Rajavartiolaitoksen väliset Yt-palaverit,
Suomen Lentopelastusseuran SAR- ja palolentokoulutukset. Päärakennuksen
huoltomaalauksella ja korjauksella rakennus pidetään toimintakuntoisena.

1/2021 12/2022

Kustannus
-arvio
26 713,81 €

Leaderrahoitus
16 028,29 €

Oppilaslaskuvarjokalustoa hankitaan siten, että yhdistys saavuttaa omavaraisuuden (10
kpl) kolmen vuoden kuluessa. Tällä hetkellä yhdistyksellä on viisi kunnossa olevaa tai
korjauskelpoista oppilaslaskuvarjokokonaisuutta.
Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Skydive Karjala ry
Saimaan Vuoksi
Luontoon
Yritysryhmähanke

Saimaa on Etelä-Karjalan tärkeimpiä matkailuelementtejä. Saimaan ympäristö on arvokas
myös alueella asuville ihmisille ja tarjoaa elinympäristön monille eläin- ja kasvilajeille.
Siksi on tärkeää kehittää vastuullista ja kestävän kehityksen elementit täyttävää
matkailua Saimaan alueella. Vuoksi on Saimaan vesistön laskujoki Laatokkaan. Suurin sen
koskista on Imatrankoski. Vuoksella on myös matkailullinen merkitys. Luonnonläheisiä
matkailupalveluita kestävän kehityksen periaatteilla ja luontoa kunnioittaen tuottavat
yrittäjät ovat halunneet yhdistää voimansa ja lähteä kehittämään yhdessä vastuullisia
matkailupaketteja. Matkailupaketeilla on tarkoitus perehdyttää Saimaan ja Vuoksen
alueen luonnon rikkauteen ja monimuotoisuuteen, jättämättä kuitenkaan pysyviä jälkiä
ihmisen toiminnasta luontoon. Matkailupaketteja ideoidaan tarjoten elämyksiä
asiakkaille, mutta myös jakaen tietoa vastuullisesta toiminnasta ja liikkumisesta
luonnossa. Yhteisten palvelupakettien lisäksi kehitetään alueen tunnettuutta tuottamalla
kuva - ja videomateriaalia eri kanaviin. Hankkeessa on mukana kolme yritystä: Discover
Saimaa / Tarude Travels, MK produktions / MS Emma ja Vuoksen Lautturi Oy / Vuoksen
kalastuspuisto. Hanketta hallinnoi Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy. Hankkeen
toteutusaika on 1.7.2020-31.12.2021.

7/2020 12/2021

36 999,00 €

27 749,25 €

6/2020 6/2021

9 699,00 €

7 274,25 €

Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
Antti Oravuo
antti.oravuo@kehy.fi
p. 0407211310
Kärki eläväksi
Yritysryhmähanke

Kärki eläväksi -yritysryhmän kehittämishankkeessa vilkastutetaan elinkeinoelämää
Parikkalan kunnan pohjoispäässä. Hankkeeseen osallistuu kolme yritystä: Papinniemen
Matkailu Oy, Uukuniemen kyläkauppa Oy ja Uukuniemen pitäjän Biisoniareena Oy.
Hankkeen hallinnoijana toimii Parikkalan kunta. Hankkeessa toteutetaan Uukuniemen
vahvuuksia ja mahdollisuuksia esittelevä dronekuvaus ja suunnitellaan yhteistä ilmettä
opastauluihin, esitteisiin ja tuotteisiin (pitäjäolut). Jokainen yritys toteuttaa
pihasuunnitelman. Tavoitteena on luoda Uukuniemen kohteille yhteinen, selkeä ilme
sekä pysäyttää turistit, ohikulkijat ja asiakkaat.

Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Parikkalan kunta
Taina Tolkki
taina.tolkki@parikkala.fi
p. 0447811901
Verkko liikuttaa:
Materiaalia lasten ja
nuorten ohjaamiseen
ja liikkumiseen EteläKarjalassa

Hankkeen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten liikkumista Etelä-Karjalan taajamissa ja
haja-asutusalueilla kestävästi ja myös poikkeusoloissa luomalla verkkopohjainen
oppimateriaalipaketti. Hankkeessa vahvistetaan Kärki-LEADER-alueen kolmannen
sektorin tuottamia hyvinvointipalveluja kehittämällä toimijoiden välistä yhteistyötä ja
yhteistyöverkostoja. Synergiahyötyjä vahvistetaan myös järjestämällä hankkeen
aktiviteetteihin liittyviä alueellisia ja kansallisia tapahtumia. Hankkeen toimenpiteenä on
kaikille avoimen, verkkopohjaisen oppimateriaalipaketin luominen, jossa erityisesti
yleisurheilutekniikoita opetetaan systemaattisesti ikäluokittain. Materiaalia voidaan
soveltaa sekä ohjauksen tukena että omatoimisessa harjoittelussa. Tuotetaan
videomateriaalia nuorille tuttuun verkkoympäristöön. Materiaalia saa kokeilla ja käyttää
vapaasti ilman maksua ja sitoutumisvaatimuksia lajiharjoitteluun. Hyödynnetään
tuotettua materiaalia sekä järjestetään ryhmätapahtumia liikuntaan tutustumiseksi.
Kohderyhmien tehokkaimman saavutettavuuden varmistamiseksi hankkeen
esittelytilaisuudet yhdistetään muihin tapahtumiin, kuten koulujen ja kuntien
liikuntapäiviin sekä Etelä-Karjalan urheilu- ja liikunta ry:n (Eklu) tapahtumiin, esimerkiksi
liikuntaleireille ja Palvelu-polkuhankkeen yhteyteen. Yhteistyökumppaneina toimivat Eklu
sekä alueen kunnat ja liikunta- ja urheiluseurat.
Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Imatran Urheilijat ry

10/2020 12/2022

104 000,00 €

83 200,00 €

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

PESTIS kotipalveluyritysten
yhteistyön
kehittämishanke

Palveluja kotiin tuottavien yrittäjien verkostoituminen ja palvelukokonaisuuden
rakentaminen siten, että palvelujen tarpeessa olevien ja heidän omaistensa on helppoa
hankkia kaikki tarvitsemansa peruspalvelut yritysryhmältä. Palveluihin kuuluvat
kodinhoito ja hoivapalvelut, kotisairaanhoito, kodin ja piha-alueiden kunnossapito ja
kunnostus, pitopalvelu ja kuntoutuspalvelut. Hankkeeseen sisältyy myynti-, vero-, sekä
tiimikoulutusta yritysryhmän toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi toteutetaan uusien
markkinointituotteiden suunnittelua ja toteutusta ryhmälle. Hankkeessa mukana olevien
yritysten kotisivuille luodaan linkitys PESTIS -yritysryhmään ja sen palveluihin.
Toimenpiteisiin sisältyy myös hankkeeseen osallistuvien yritysten oman markkinoinnin
kehittämistä ja toteuttamista (esim. videotuotannot ja kotisivujen päivitykset) sekä
myynnin suunnittelua ja organisointia.

10/2020 12/2022

Yritysryhmähanke

Kustannus
-arvio
31 767,00 €

Leaderrahoitus
23 825,25 €

Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Savitaipaleen kunta
Kimmo Kainulainen
kimmo.kainulainen@savitaipale.fi
p. 0407366053

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

Vuolenkosken
satamapalvelurakennus

Rakennetaan uudisrakennuksena huolto- ja satamapalvelurakennus Vuolenkosken
sataman yhteyteen Iittiin. Aluksi tehdään rakentamista varten tarvittavat maansiirtotyöt
ja vedetään liittymät. Perustukset, runkorakenteet, katto ja seinät rakennetaan. Tehdään
tarvittavat lvis- ja viimeistelytyöt ja kalustetaan rakennukset. Toimenpiteet toteutetaan
osittain ostopalveluna, osittain omana työnä. Satamapalvelurakennuksen
kokonaishuoneistoala on 27,5 neliömetriä.

11/2020 12/2022

Kustannusarvio
67 000,00 €

Leaderrahoitus
33 500,00 €

Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Omakylä Vuolenkoski Oy

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
Vastilan urheilukentän
kehittäminen

Sisältö
Hanke uudistaa Vastilan urheilukentän tarjoamia harrastusmahdollisuuksia lapsista
aikuisiin sekä liikuntamahdollisuuksia Hirvikosken koululaisille. Alueelle tulee mm.
ulkoliikuntalaitteita, jalkapallomaaleja ja pituushyppypaikka. Tammenkallion rinteen
kuntoilijat saavat levähdyspenkkejä. Huoltorakennusta (sis.pukukopit) ja kentän pintaa
kunnostetaan ja rakennetaan kompostoiva wc.

Kesto

Kustannusarvio
25 474,58 €

Leaderrahoitus
15 060,00 €

11/2020 12/2022

12 100,00 €

9 099,20 €

10/2020 12/2021

33 630,00 €

20 178,00 €

1/2021 12/2022

Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Vastilan Kyläyhdistys ry
Pyhtää paperille

Tavoitteena on tallentaa Pyhtään kulttuuriperintöä ja tehdä sen avulla Pyhtään kylistä
(Kirkonkylä etunenässä) matkailijaystävällisempiä tavoilla, jotka palvelevat myös
paikallisia / kesäasukkaita. Rakennetaan kanavia tallentamaan Pyhtään kulttuuriperintöä
sekä sparrataan ja autetaan kiinnostuneita kyläkirjojen tekoon. Näin saatuja tietoja
käytetään hyväksi parantamaan Pyhtään Kirkonkylän edellytyksiä palvella matkailijoita ja
paikallisia mm. karttojen, kylttien ja verkkopalveluiden avulla.
Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Pyhtään Valo ry

Toimivat tilat

Luodaan kylälle uusia kokous- ja harrastetiloja sekä mahdollistetaan talon käyttö myös
erilaisille liikuntaryhmille. Myös talon esteettömyyttä parannetaan. Hankkeen ansiosta
seurantalo Tapiolan käyttö monipuolistuu ja käyttökustannukset kohtuullistuvat.
Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Kymen nuorisoseura Tapio ry

Otetaan oppia teemahanke

Sepran Otetaan oppia -kehittämisteemahanke kokoaa yhteen alahankkeita, joissa
toteutetaan opintokäyntejä tai erilaisia lyhyitä koulutuksia ja niihin rinnastettavia. Hanke
tarjoaa alueen toimijoille mahdollisuuden retkien aikana ottaa oppia onnistuneista
hankkeista ja toimintatavoista muualla sekä solmia kontakteja tulevaa yhteistyötä varten
tai järjestää koulutustilaisuuden tai lyhytkestoisen kurssin tai edellytykset uusien tietojen
ja taitojen hankkimiseksi. Teemahanketta toteuttavat Leader Sepran toiminta-alueen
(Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti) yhdistykset.

1/2020 8/2022

Kehittäminen
47 490,00 €

37 992,00 €

Koordinointi
11 000,00 e

11 000,00 €

Kehittäminen
102 805,00 €

77 103,75 €

Koordinointi
12 000,00 €

12 000,00 €

Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Kehittämisyhdistys Sepra ry
Marja Sorvo
marja.sorvo@sepra.fi
p. 0442774514
Liikutaan lähellä investointiteemahanke

Sepran Liikutaan lähellä -investointihanke kokoaa yhteen toimenpiteitä, joissa
toteutetaan yhdistysten pieniä investointeja. Tuettavat investoinnit voivat liittyä joko
luontoon ja siellä liikkumiseen tai lähimatkailuun. Tavoitteena on monipuolistaa
luontoretkeily- ja liikuntakohteita sekä kohentaa kyläalueiden vetovoimaa. Teemahanke
toteutetaan koko Leader Sepran toiminta-alueella (Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti
sekä Kotka pois lukien keskusta-alueet).
Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Kehittämisyhdistys
Sepra ry
Marja Sorvo
marja.sorvo@sepra.fi
p. 0442774514

1/2020 12/2022

