Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yritystuet ja hankkeet 10-12/2019
YRITYSRAHOITUS, KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS
Yritys

Paikkakunta

Myönnetty tuki

Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta

Makea Coffee Oy
Valkealan Lasi Oy

Lappeenranta
Kouvola

26 857,25 €
53 213,00 €

investointituki 35%
investointituki 20%

Lisätietoja yritystukien rahoituspäätöksistä antaa Jukka Saarni, puh. 0295 029 085 ja Tarja Taipale, puh. 0295 029 167. Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@elykeskus.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

Paikkakunta

Myönnetty tuki

Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta

Saimaan palju ja lautta Oy
Savitaipaleen kuntokeskus Oy

Savitaipale
Savitaipale

9 000,00 €
16 708,63 €

perustamistuki, kokeilu 100%
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
Ei yrityshankkeita tällä 10-12/2019 jaksolla.

Paikkakunta

Myönnetty tuki

Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta

Leader Sepra ry
Toiminta-alue: Kotka, Pyhtää, Hamina, Miehikkälä, Virolahti
Lisätietoja rahoituspäätöksistä antaa vt. toiminnanjohtaja Marja Sorvo, puh. 44 277 4514 marja.sorvo@sepra.fi tai toimisto@sepra.fi
Yritys
Ei yrityshankkeita tällä 10-12/2019 jaksolla.

Paikkakunta

Myönnetty tuki

Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta

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

Ei yrityshankkeita tällä 10-12/2019 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

Toteuttaja, yhteyshenkilö

Kesto

Kustannusarvio

KaakonKantrin Kiri

Ohjelmakausi 2014-2020 on loppusuoralla, joten kauden
tuloksista, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta viestinnän
tärkeys korostuu. Lisäksi rahoitusmahdollisuuksista
tiedottaminen jatkuu vuoden 2020 ajan.
Pääkohderyhminä ovat yrittäjät, maatalousyrittäjät,
yhdistykset sekä asukkaat. Hanketoteuttajille järjestetään
koulutusta hankkeitten tuloksista tiedottamisesta.

2/2020 12/2020
Leader Länsi-Saimaa ry
Terhi Ojanen
terhi.ojanen@leaderlansisaimaa.fi
p. 045 668 9007

299 818,87 €

KaakkoisSuomen ELYkeskuksen
rahoitus
299 818,87 €

Kaakon
puurakentaminen
kasvuun

Puurakentamisen edistämisen hankkeen kohderyhmänä
ovat alueen yritykset ja kunnat sekä välillisesti
verkostoitumisen kautta valtakunnallisesti puutuotealan
toimijat. Käynnistetään tavoitteellinen puurakentamisen ja

Suomen Metsäkeskus
Jouni Silvast
jouni.silvast@metsakeskus.fi
p. 050 3001786

1/2020 12/2021

310 800,00 €

248 640,00 €

puun infra rakentamisen kehittäminen Kaakkois-Suomen
alueella. Pyritään lisäämään Kaakon alueen
kuntapäättäjien ja toimijoiden sekä alueen yritysten
tietoutta puurakentamisesta sekä edistetään yhteistyötä
biotalouden tavoitteiden saavuttamiseksi
puurakentamisessa.
Sääski - Maatalouden ja
vesienhoidon
yhteistyöhanke

Hankkeessa vesistön valuma-aluetta sekä tilaa
tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on maan
vesitalouden, hiilensidonnan ja kasvukunnon
parantaminen sekä vesistöön kohdistuvan kuormituksen
vähentäminen kalatalous ja luonnon monimuotoisuus
huomioiden. Haetaan uusia yhteistyötapoja vesistöjen
ympärillä toimivien tahojen kesken ja aktivoidaan
paikallisia toimijoita vajaatuottoisilla ja kuormituksen
muodostumisen kannalta keskeisillä alueilla. Annetaan
ohjeistusta vesistöjen kunnostamisesta.
Pilottialueiksi valitaan Sääskjärvi ja toinen
maatalousvaltainen osavaluma-alue Kymijokeen laskevalta
Tallusjoen osavaluma-alueelta. Pilottialueilla tehdään
kokonaisvaltaista kuormitustarkastelua ja
kunnostussuunnittelua. Toimenpide-ehdotukset viedään
maanomistajille, heitä neuvotaan toimenpiteiden
toteuttamisessa ja rahoituksen hakemisessa.

ProAgria Etelä-Suomi ry
Marja Suutarla
marja.suutarla@proagria.fi
p. 040 7210598

1/2020 12/2022

300 000,00 €

240 000,00 €

PISARA+ vesistökunnostushanke

PISARA+ on Pien-Saimaan vesistön suojelu- ja
kunnostushanke. Pien-Saimaa on Saimaan vesistön
eteläisin osa Lemin, Lappeenrannan, Savitaipaleen ja
Taipalsaaren alueella. Keskeinen tavoite on parantaa PienSaimaan veden laatua. Keinoja ovat viestintä, neuvonta ja
koulutus, ympäristökasvatus, yhteistyö, seuranta ja
kehitystyö. Pien-Saimaan kunnostusta on toteutettu
aktiivisesti ja laaja-alaisesti vuodesta 2009 alkaen. PISARA+
hanke ylläpitää ja vahvistaa alueen vahvaa tahtotilaa ja
yhteistyöverkostoa sekä osaamista ja sitoutumista
vesiensuojeluun ja kunnostukseen.

Lappeenrannan kaupunki
Raija Aura
raija.aura@lappeenranta.fi
p. 040 5843278

1/2020 12/2022

300 000,00 €

300 000,00 €

Kierrätysmaatalouden
ympäristöhyötyjen
mittaaminen &
standardisointi

Hankkeessa kehitetään metodologiaa, jolla viljelijät ja
muut alkutuotannon toimijat voivat todentaa
kierrätyslannoitteiden, kierrätyskalkkien sekä
maanparannusaineiden käytöllä aikaansaadut
ympäristöhyödyt sekä muuntaa ne sertifioiduiksi
päästöoikeuksiksi, jotka ovat viljelijöiden vapaasti
myytävissä. Hankkeen tavoitteina on kehitettävällä
metodologialla luoda viljelijöille uusia tulonlähteitä ja
nostaa maataloustuotannon kannattavuutta, sekä edistää
entistä vähäpäästöisempää ja ympäristöystävällisempää
ruoantuotantoa luomalla uusia kannustimia kestävien
viljelykäytäntöjen käyttämiselle.

Soilfood Oy
Ossi Kinnunen
ossi.kinnunen@soilfood.fi
p. 0400 516929

1/2020 12/2020

196 748,00 €

157 398,40 €

Kulotuskoulu - taitoa
tulenkäyttöön metsissä

Tulella on useita positiivisia vaikutuksia metsäluonnon
monimuotoisuuteen ja metsätalouteen. Kulotus ja poltot
lisäävät metsäluonnon monimuotoisuutta luomalla
elinympäristöjä paloriippuvaisille lajeille, joista suuri osa on
uhanalaistuneita lajeja. Metsänhoidossa kulotus helpottaa
metsänviljelytyötä, parantaa maan lämpö- ja
ravinneolosuhteita sekä maaperän emäksisyyttä, edistää
metsän terveyttä ja parantaa uuden puusukupolven
kasvua. Kulotus myös monipuolistaa luonnonvara-alan
yritystoimintaa ja antaa liiketoimintamahdollisuuksia mm.
metsäpalveluyrittäjille.
Metsänuudistamismäärät kulottamalla ovat romahtaneet
2000-luvulla. Tavoitteena on kääntää Kaakkois-Suomessa
kulotusten ja luonnonhoidollisten polttojen määrä kasvuun
maanomistajia aktivoimalla ja kulotusosaamista lisäämällä.
Tavoitteena on myös kulotusosaamisen säilyttäminen ja
levittäminen hankealueella sekä nykytekniikan
hyödyntäminen kulotuksessa ja luonnonhoidollisissa
poltoissa. Tavoitteena on myös parantaa metsäpalojen
torjuntavalmiutta alueella. Hankkeen kohderyhmänä ovat
alueen metsänomistajat ja metsäammattilaiset.
Yhteistyökumppaneita ovat metsänhoitoyhdistykset,
metsäteollisuusyritykset, metsänhoitopalveluyrittäjät,
Metsähallitus, pelastuslaitokset, paikalliset
vapaapalokunnat sekä alueen metsäalan oppilaitokset.

Suomen Metsäkeskus
Pekka Kuitunen
pekka.kuitunen@metsakeskus.fi
p. 050 4344889

1/2020 12/2022

158 057,36 €

142 251,62 €

Kylältä kylille,
Kylähullun tapaan
Kaakkois-Suomessa

Tavoitteena on herättää kylät ja saada virtaa niihin
toimijoihin, joilta toiminta on hiipumassa. Hanke
peräänkuuluttaa osallistumista ja korostaa yhteisöllisyyden
merkitystä sekä viestittää kylätoimijoille esimerkkien ja
kylähulluuden kautta ratkaisumalleja, jotka rohkaisevat
kyliä omaehtoiseen toimintaan. Valtakunnan virallisen XV
Kylähullun monodialogiesitysten sekä erilaisten
aktivointityöpajojen kautta Kaakkois-Suomen kyliin
haetaan uutta virtaa ja näkemystä. Kaakkoissuomalaisista
onnistumisista viestitään naapurikyliltä napapiirille
yhteistyöverkostojen kautta.
Hankkeessa annetaan tilaa ja mahdollisuuksia kaikkien
ikäryhmien omanlaiseen talkootyöhön. Vastaavanlaista
hanketta on onnistuneesti toteutettu Keski-Suomen kylillä,
josta edellinen valtakunnan XIV virallinen kylähullu on
kotoisin. Mallia halutaan nyt toteuttaa Kaakkois-Suomen
kylillä elokuussa 2019 valtakunnan viralliseksi kylähulluksi
XV julistetun kouvolalaisen Jukka Naukkarisen johdolla.

Kymenlaakson kylät ry
Elina Seppänen
elina.seppanen@kymenkylat.fi
p. 040 1843576

11/2019
10/2022

139 736,00 €

139 736,00 €

Hirvelän satamahanke

Hirvelän satamahanke liittyy Kimolan kanavaan ja
Pyhäjärven venereittien kehittämiseen. Tavoitteena on
luoda edellytyksiä palveluliiketoiminnalle ja
matkailuelinkeinolle, jotta nämä pystyvät vastamaan
kasvavaan matkailupalvelujen kysyntään. Rakennetaan
uusi huoltolaituri, mikä mahdollistaa veneilijöiden
kiinnittymisen laituriin huoltotoimenpiteitä varten, mm.
vesipiste, pilssivesien- ja septitankkien tyhjennys.
Huoltolaiturin yhteyteen rakennetaan uusi
veneenlaskupaikka. Huoltolaituri mahdollistaa myös
laivojen ja isompien retkiveneiden laskun ja noston
ajoneuvonosturilla vedestä. Rakennetaan viisi kelluvaa
laituria vuokrakäyttöön. Kelluvia laitureita varten
rakennetaan rantarakenteet ja ruopataan ja täytetään
satama-allasta.

Kouvolan kaupunki
Antti Nyberg
antti.nyberg@kouvola.fi
p. 020 6157728

3/2019 11/2020

590 675,00 €

413 472,50 €

Virtakiven Venerannan
sataman
laajennushanke

Virtakiven Venerannan satama-aluetta kunnostetaan ja
laajennetaan retki- ja vierasvenesatamaksi ja jatketaan
nykyistä venereittiä satamiin. Nykyinen huonokuntoinen
puomipaikkalaituri kunnostetaan ja muutetaan vuokra-,
retki- ja vierasvenepaikoiksi. Rakennetaan uusi
poijupaikkalaituri palvelemaan retki- ja vierasveneitä sekä
uusi laivalaituri risteilyaluksille. Laivalaituri mahdollistaa
risteilyalusten risteilyjen järjestämisen Päijänteelle Kimolan
kanavan kautta. Nykyinen veneenlaskupaikka puretaan.
Nykyiset pienveneiden nostopaikat ja rantarakenteet
kunnostetaan. Kunnostetaan ja laajennetaan
rantarakenteita palvelemaan virkistyskäyttöä ja tulevaa
käyttöä sekä jäsentelyä erilaisille venesatamatoiminnoille
sekä yhteyksille alueella. Kouvolan kaupungin omistamaa
Pyhäjärven venereittiä jatketaan Pilkanmaan venerannasta
Virtakiven Venerannan satamaan ja Virtakiven Saunan
rantaan 1,8 metriä syvänä väylänä.

Kouvolan kaupunki
Antti Nyberg
antti.nyberg@kouvola.fi
p. 020 6157728

3/2019 11/2020

381 500,00 €

267 050,00 €

Pyhällön kylät
valokuidulla

Rakennetaan valokuituyhteydet Pyhällön kylien alueelle
Haminaan. Varmistetaan maaseudun
tietoliikenneyhteyksien tasavertainen kehittyminen
kaupunkialueisiin nähden. Kiinteillä valokuituyhteyksillä
turvataan asumisen ja yritystoiminnan mahdollistavien
digitaalisten palveluiden saatavuus kyläalueilla, joissa
langattomien yhteyksien nopeus ja toimintavarmuus eivät
riitä varmistamaan nykyisiä eikä tulevaisuudessa tarvittavia
tietoliikenneyhteyksiä. Valokuituverkon kautta saadaan
hankealueelle nopeat ja virheettömät
tietoliikenneyhteydet.

Kymijoen kyläkuitu osuuskunta
Aulikki Kylliäinen
aulikki.kylliainen@kylakuitu.fi
p. 040 5284454

4/2019 12/2021

714 285,72 €

500 000,00 €

Ruokahävikki kuriin
Kaakkois-Suomen
maaseudun
ruokapalveluyrityksissä

Ruokatuotannon vaikutukset ilmastoon ja ympäristöön
ovat merkittäviä. Ruokahävikin vähentäminen on
keskeinen tapa vähentää ruoan ilmastovaikutuksia.
Pysyvimmät tulokset saadaan, kun ruokatuotantoprosessin
eri vaiheita, ruokatuotannon suunnittelua, ostoja,
varastointia, ruoanvalmistusta ja jakelua tarkastellaan
kokonaisuutena. Ruokahävikin vähentäminen pienentää
myös kustannuksia. Hanke tuottaa tietoa keinoista, joilla
mikro- ja pk-ruokapalveluyrityksissä tässä työssä
onnistutaan. Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos
näkyy myös ruokatuote- ja palvelutarpeiden muutoksina.
Hanke lisää ruokapalveluyritysten osaamista ja tietoa
uusista ruokavalioista sekä niihin sopivista raaka-aineista ja
käytöstä ruoanvalmistuksessa. Hanke parantaa maaseudun
yritysten osaamista ruokahävikin vähentämisestä ja
ympäristötietoisten asiakkaiden palvelemisesta sekä
edistää toimijoiden keskinäistä verkostoitumista.

Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu Oy (XAMK)
Teija Rautiainen
teija.rautiainen@xamk.fi
p. 040 0872759

1/2020 12/2021

263 197,60 €

210 558,08 €

Maaseudun
palvelupisteet

Etelä-Karjalan maaseutukuntien ja harvaan asuttujen
alueiden peruspalveluiden säilymisellä ja palveluiden
saavutettavuudella on merkitystä vakituisille asukkaille,
kesäasukkaille ja matkailijoille. Peruspalveluilla, kuten
vähittäiskaupan palveluilla sekä muilla arjen sujuvuutta ja
asuinviihtyvyyttä lisäävillä palveluilla on suuri merkitys
alueiden vetovoiman, sosiaalisen hyvinvoinnin ja
asuttavuuden näkökulmasta. Haastavaksi palveluiden
tarjoamisen näillä alueilla tekee kuntien väestökehitys,
palveluiden kysynnän voimakas kausittaisuus sekä
esimerkiksi kaupan alan rakennemuutos ja yksiköiden
keskittyminen. Palveluiden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi
on löydettävä paikallisesti tehokkaampia tapoja toimia ja
tarkasteltava palveluiden tuottamista uudesta
näkökulmasta. Hankkeen ideana on palveluiden
tuottaminen uudenlaisella yhteistyöllä kuntien,
vähittäiskauppojen ja kolmannen sektorin kesken.
Palvelupisteiden monituottajamalli luo resursseja, joita
kellään toimijalla ei ole yksin. Palvelupisteiden avulla

Etelä-Karjalan liitto
Olli Seppänen
olli.seppanen@ekarjala.fi
p. 040 1390175

1/2020 10/2021

156 565,58 €

156 565,58 €

turvataan jo olemassa olevia palveluita ja sen avulla
voidaan myös kehittää maaseudun ja kylien palveluita.
SEIC 2nd generation- for
improved sustainable
livelihoods in
countryside

Kansainvälisen hankkeen tavoitteena on edistää alueen
maaseutuyrittäjien ja maaseudun yhdistysten
toimintavalmiuksia alueen elinvoimaisuuden
kehittämiseksi. Hankkeessa rakennetaan kumppanuuksia
yli valtakunnan rajojen Viroon sekä Latviaan.
Keskeisimpiä toimintamuotoja ovat yhteistyötapaamiset
kotimassa ja työpajat ja opintoretket kumppanimaihin.
Alueen matkailumahdollisuuksia nostetaan esille
kansainvälisen www.seic.ee sivuston avulla. Keskeinen osa
hanketta on löytää yrittäjille, yhteisöjen edustajille ja
nuorille vaihtokumppaneita yhteistyömaista, jotta nämä
pääsevät kansainvälistymisen alkuun matalalla kynnyksellä.
Heille, joilla on jo kokemuksia kansainvälistymisestä,
järjestetään teematyöpajoja ja opintomatkoja.

Kehittämisyhdistys Sepra ry
Heidi Hansén
heidi.hansen@sepra.fi
044 277 4515

8/2019 6/2022

269 411,00 €

215 528,80 €

Kouvolan kyläverkko
valokuidulla

Rakennetaan valokuituyhteydet Utin seudulle ja Kymijoen
länsipuolen maaseutualueille Kouvolassa.
Rakentamishankkeella varmistetaan maaseudun
tietoliikenneyhteyksien tasavertainen kehittyminen
kaupunkialueisiin nähden. Kiinteillä valokuituyhteyksillä
turvataan asumisen ja yritystoiminnan mahdollistavien
digitaalisten palveluiden saatavuus kyläalueilla, joissa
langattomien yhteyksien nopeus ja toimintavarmuus eivät
riitä varmistamaan nykyisiä eikä tulevaisuudessa tarvittavia
tietoliikenneyhteyksiä. Valokuituverkon kautta saadaan
hankealueelle nopeat ja virheettömät
tietoliikenneyhteydet.

Kymijoen kyläkuitu osuuskunta
Aulikki Kylliäinen
aulikki.kylliainen@kylakuitu.fi
p. 040 5284454

4/2019 12/2021

1 641 665,00 €

1 149 165,50 €

Saimaan Kuidun Suuren
Jänkäsalon
valokuituverkko

Valokuituverkkoalue käsittää Suuren Jänkäsalon ja
Jussilansalmentien ympäristön Taipalsaarella. Suuri
Jänkäsalo on saari, joka on lossiyhteydellä yhdistetty
Taipalsaaren kunnan manneralueeseen. Valokuituverkolla
varmistetaan alueen maaseudun tasavertainen
kehittyminen tietoliikenneyhteyksissä kaupunkeihin
nähden. Verkon kautta saadaan nopeat ja virheettömät
tietoliikenneyhteydet nykyaikaiseen viestintään,

Saimaan Kuitu Oy
Tuomo Puhakainen
tuomo.puhakainen@saimaankuit
u.fi
p. 0400 141056

2/2019 12/2020

211 915,72 €

148 341,00 €

viihdepalveluihin, sotepalveluiden perustaksi sekä muihin
sähköisiin palveluihin, joiden määrä lisääntyy jatkuvasti.
Kuitu mahdollistaa myös 5G- verkon valokuituverkon
alueelle.
RETU

Tavoitteena on kunnostaa ja rakentaa Kymenlaakson
virkistysaluilla olevia ulkoilu- ja retkisatamarakenteita.
Heisanharjun ulkoilureittien rakentamisen tavoitteena on
turvallisuuden sekä luonnon kestävyyden parantaminen
reiteillä. Taukorakenteiden osalta korvaamme entistä
huonokuntoista rakennuskantaa Haminan Ulko-Nuokossa,
Miehikkälän Muhikossa ja Iitin Hiidensaaressa. Kimolan
kanavan vaikutusalueelle rakennamme ja kunnostamme
Vasikkasaaren ja Hiidensaaren retkisatamat.

Kymenlaakson
virkistysalueyhdistys ry
Jukka Kinnunen
jukka.kinnunen@kyvi.fi
p. 0400 452270

5/2019 12/2020

199 253,85 €

139 477,69 €

Etelä-Karjalan ja
Kymenlaakson
kulttuuriympäristöt
kartoilla EKKU

Tuotetaan kaksi maakunnan kulttuuriympäristökohteet
kokoavaa karttasivustoa, Etelä-Karjalalle ja Kymenlaaksolle
kullekin oma sivustonsa. Esitys toteutetaan käyttäen
paikkatietoon perustuvaa Story Map -sovellusta, joka on
informatiivinen ja samalla näyttävä tapa viestiä visuaalisten
karttojen avulla. Sähköistä versiota on helppo päivittää.
Karttasivustojen tekstit käännätetään englanniksi ja
venäjäksi. Ammattivalokuvaaja ottaa kuvat kohteista.
Materiaalia voidaan hyödyntää kouluopetuksessa mm.
paikallishistorian ja kulttuuriperinnön opetuksessa.
Karttasivustot toimivat informaatiopohjana hoito-, suojeluja kehittämistoimille. Hankkeessa tuotettavan tiedon avulla
voidaan parantaa alueiden veto- ja pitovoimaa, vahvistaa
paikallisidentiteettiä ja monipuolistaa alueen elinkeinoja,
erityisesti matkailua.

ProAgria Etelä-Suomi ry
Ari Toivonen
ari.toivonen@proagria.fi
p. 0400 461701

8/2019 12/2021

64 789,80 €

64 789,80 €

Virtuaalielämyksillä
kohti parempaa
asiakaskokemusta

Tavoitteena on kehittää Kymenlaakson alueelle
virtuaalisen todellisuuden ja lisätyn todellisuuden
tekniikoita kokeilevia ja tarinallistavia matkailukohteita ja palveluja, jotka palvelevat niin omatoimimatkailijoita kuin
opasvetoisia matkailuryhmiä - ja luonnollisesti myös alueen
matkailuyrittäjiä. Keskiössä on kohteiden ja palvelujen

Kaakkois-Suomen
Ammattikorkeakoulu Oy (XAMK)
Johanna Heinonen
johanna.heinonen@xamk.fi
p. 044 702 8326

9/2019 12/2021

300 000,00 €

240 000,00 €

digitaalinen tuotteistaminen ja tarinallistaminen pääasiassa
AR / VR -tekniikoita hyödyntäen.
Hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat tietouden lisäksi
erilaisia digikokeiluja ja -pilotteja käyttöönsä.
Kierrätystä kyliin

Hankkeella edistetään tekstiilijätevirtojen aktiivisempaa
hyödyntämistä Etelä-Karjalan maaseutualueilla.
Tekstiilivirrat pyritään hyödyntämään paikallisesti ja niiden
kierrätykseen etsitään uusia ratkaisuja jo olemassa olevien
verkostojen kautta sekä etsitään uusia kumppaneita
maaseutukylien asukkaista, yhteisöistä ja yrityksistä.
Tavoitteena on luoda maaseutualueille tekstiilin keräys- ja
hyödyntämismalli, jossa käyttöön kelpaamattomille eli
poistoon tarkoitetuille tekstiilileille etsitään ensisijaisesti
paikallista kylissä tapahtuvaa hyötykäyttöä. Maaseudun
asukkaat ja paikalliset toimijat vastaavat mahdollisimman
pitkälle itse tekstiilin kierrättämisestä ja hyödyntämisestä.
Tavoitteena on saada tekstiilin keräys- ja
kierrätystoiminnasta pysyvää mahdollisimman monelle
maaseutualueelle. Toimintamallista pyritään saamaan niin
yleispätevä, että se on monistettavissa muillekin
maaseutualueille.
Hankkeeseen luodaan sähköinen yhteydenpitoalusta eri
toimijoiden tiedonvaihtoa varten. Portaalia hyödyntämällä
on mahdollista saada reaaliaikaista tietoa tarjolla olevasta
tekstiilistä sekä ilmoittaa tekstiilitarpeesta.

Työn Vuoksi ry
Mika Salminen
mika.salminen@tyonvuoksi.fi
p. 040 5381860

9/2019 12/2021

163 791,64 €

161 191,64 €

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

Toteuttaja, yhteyshenkilö

Kesto

Kustannusarvio

Kannattava
metsänomistus

Puun lisääntyvä kysyntä edellyttää aktiivista
metsäomaisuuden käyttöä. Metsän omistuksen luontainen
kehitys, ikääntyminen, metsistä vieraantuminen,
passivoivat omistusrakenteet ja tilojen pirstoutuminen
ovat uhkana metsätalouden toimivuudelle. Metsätalous
kaipaa uusia, omasta tahdostaan metsänomistajiksi
ryhtyviä metsänomistajia. Kannattava metsänomistus hanke kouluttaa metsätilan omistajanvaihdoksen ja
metsänomistamisen talousasioita. Tavoitteena on, että
uskallus ryhtyä metsänomistajaksi ja metsänomistamisen
taloudellinen kannattavuus lisääntyisivät. Hankkeessa
järjestetään koulutusta luentoina ja webinaareina.
Hankkeessa tuotetaan myös koulutusmateriaalia
itsenäiseen opiskeluun. Kannattava metsänomistus koulutushanke kouluttaa Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja
Kymenlaakson metsänomistajia ja metsänomistamisen
parissa työskenteleviä toimijoita kolmella aihealueella.
Nämä ovat: 1. Aktiivinen ja yrittäjämäinen metsänomistus
2. Metsien omistusrakenne 3. Metsien tilarakenne

Suomen metsäkeskus
Esa Lappalainen
esa.lappalainen@metsakeskus.fi
p. 0400 256146

11/2019 10/2022

226 474,88 €

KaakkoisSuomen ELYkeskuksen
rahoitus
95 799,00 €

Luonnontuotealan
rajat rikkova
liiketoimintaekosystee
mi (LUTU)

Luonnontuotealan yritykset ovat tyypillisesti pieniä,
toimivat pääosin kotimaisilla markkinoilla, eikä niillä
välttämättä ole halukkuutta kasvaa eikä kansainvälistyä.
Itsensä työllistäminen on monelle luonnontuotealan
yrittäjälle riittävä tavoite. Toisaalta näillä yrityksillä on
paljon erityisosaamista, joka yhdessä kasvuhalukkaiden ja

Itä-Suomen yliopisto
Jouni Pykäläinen
jouni.pykalainen@uef.fi
p. 050 3826094

10/2019 12/2021

392 429,00 €

150 000,00 €

ulkomailla toimivien yritysten osaamisen kanssa
mahdollistaa kasvavan ja monipuolistuvan
luonnontuotealan.
Hankkeessa parannetaan liiketoimintaverkostojen kasvun
ja kansainvälisen toiminnan valmiuksia ja edellytyksiä
luonnontuotteisiin pohjautuvassa liiketoiminnassa.
Perusajatus on, että yritys ei käytännössä voi
kansainvälistyä yksin, vaan kansainvälinen toiminta
toteutuu arvoverkoston, ns. liiketoimintaekosysteemin,
kautta ja vain pieni osa toimijoista operoi itse suoraan
ulkomaisilla markkinoilla. Ulkomaiset markkinat ja
yhteistyö muiden toimialojen kanssa toimivat kuitenkin
koko alan kasvun ja monipuolistumisen mahdollistajana.
Pidemmän aikavälin visiona on toimintaympäristössä
tapahtuviin muutoksiin tehokkaasti sopeutuva ja kasvava
luonnontuotealan arvoverkosto. Hankkeen osatavoitteet
ovat: (1) luonnontuotealan liiketoimintaekosysteemin
rakenteen ja osaamistason parantaminen ja toimijoiden
yhteistyön tehostaminen, (2) yritysten verkostotoiminnan
kyvykkyyksien parantaminen; erityisesti verkostojen
tunnistaminen ja hyödyntäminen ja (3) tarjota tietoa
päättäjille ja viranomaisille luonnontuotealan tarpeista
liittyen liiketoimintaekosysteemin kehittämiseen.
Hankkeen kohderyhmät ovat alueiden luonnontuotealan
yritykset ja julkiset toimijat. Hyödynsaajia ovat näiden
lisäksi myös rahoittajat, T&K -toimijat ja päättäjät.
Hankkeen toteuttajat ovat Itä-Suomen yliopiston
metsätieteiden osasto ja kauppatieteiden laitos sekä
Luonnonvarakeskus. Hankkeen pääasialliset toimintaalueet ovat Pohjois-Karjala ja Kaakkois-Suomi.

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

Kustannusarvio
64 800,00 €

Leaderrahoitus
51 840,00 €

Taipalsaaren
kohtaamispaikka

Käynnistetään taipalsaarelaisten kohtaamispaikka, joka
tarjoaa matalan kynnyksen toimintaa ja palveluja.
Kohtaamispaikassa yhteistyötä tekevät kolmas sektori ja
kuntalaiset luoden kuntaan uudenlaista toimintamallia.
Kohtaamispaikka pyrkii tukemaan osallistamista,
ehkäisemään syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, lisäämään
yhteisöllisyyttä, tarjoamaan apua, tukemaan vertaistuen tai
harrastuksen löytämisessä.

Taipalsaaren kunta
Hanna Bohm
hanna.bohm@taipalsaari.fi
p. 040 6691007

11/2019
12/2022

Saimaa-visa

Hankkeessa kehitetään Etelä-Karjalan neljäsluokkalaisille
tarkoitettu Saimaa-visa. Visaan sisältyy kalapäiviä, luontooppitunteja sekä luontotietokilpailu ja se toteutetaan
yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa. Tarkoituksena on
edistää lasten ja perheiden kalastusharrastusta sekä
luonnontuntemusta. Saimaa-visa liittyy kiinteästi Luonto- ja
Tiedekeskus SAIMAARIUMin ympäristökasvatustoimintaan.
Visaa voidaan myös jatkojalostaa laajempaan kansalliseen
käyttöön edistämään ympäristö- ja tiedekasvatusta sekä
Saimaa-brändiä. Rahoitus tulee Leader Länsi-Saimaalta ja
Etelä-Karjalan Kärki-Leaderiltä.

Saimaan ympäristö- ja
tiedekasvatuksen tuki ry
Laura Blomqvist
laura.blomqvist@saimaarium.fi
p. 050 9117162

8/2019 5/2021

43 088,20 €

34 470,56 €

Rajakorven
Riistamiesten
metsästysmajan
peruskorjaus

Metsästysmajan peruskorjauksessa uusitaan keittiökaapit
ja -kalusteet sekä saunan pintaverhoilu, tulisijat, savupiippu
ja lämmöneristys. Lisäksi uusitaan sähköliittymä, jolloin
sähköä voidaan käyttää myös lieteen ja jääkaappiin.
Tavoitteena on lisätä majan ympärivuotista käyttöä ja
tarjota lähikylien asukkaille yhteinen kokoontumis- ja

Rajakorven Riistamiehet ry

6/2019 12/2020

17 670,00 €

8 835,00 €

harrastuspaikka myös talvella. Majan voi varata erilaisiin
tapahtumiin, harrastustoimintaan sekä juhliin ja kokouksiin,
kesäisin kyläläisille järjestetään saunavuoroja.
Metsästysmaja sijaitsee Kylmäojalla Konnun kylässä ja sitä
käyttävät Konnun, Hiiren ja Kokkilan kylien asukkaat.
Haukkasaaren sauna

Vilkkaan kanoottireitin varrella sijaitsevaan Kivijärven
Haukkasaareen rakennetaan tynnyrisauna melojien,
retkeilijöiden ja kyläläisten käyttöön.

Ellolan osakaskunta

7/2019 12/2020

12 500,00 €

6 250,00 €

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

Tarkkolan kylätalon
kunnostus 2020luvulle

Vuonna 1913 valmistuneen Tarkkolan entinen kyläkoulu
on lakannut vuonna 1999. Sen jälkeen kiinteistö oli
kunnan ylläpitämä kylätalo, kunnes Tarkkolan Seudun
Kylät ry osti sen 15.4.2019 Ruokolahden kunnalta
jatkaakseen kylätalon toimintaa. Hankkeessa
uudistetaan päärakennuksen lämmitysjärjestelmä
purkamalla öljylämmityksen ja vesipatteriverkoston
rakenteet ja varustamalla päärakennus
ilmalämpöpumpuilla ja niiden toimintaa täydentävillä
sähköpattereilla. Lämmitysjärjestelmän uudistaminen
edellyttää kiinteistön rakenteiden muuttamista lämmön
kierron kannalta taloudelliseksi ja samalla uusitaan
kiinteistön ulko-ovet, kunnostetaan ulkoverhous
tarvittavilta osin ja kunnostetaan sisäpuolen
seinäpinnat, lattiat ja saniteettitilat. Paikoitusalue ja
pihasauna kunnostetaan ja rakennetaan saunan
yhteyteen patio ja grillipaikka sekä jätekatos ja
puuvarasto. Lisäksi rakennetaan kulkuyhteys
kiinteistöön kuuluvalta urheilukentältä / jääkaukalolta
kylätalon pihalle.

Tarkkolan Seudun Kylät ry

9/2019 12/2021

Kustannusarvio
81 430,00 €

Leaderrahoitus
40 715,00 €

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

Toteuttaja,
yhteyshenkilö
Valkealan Kirkonkylän
Nuorisoseura ry

Kesto

Valkealan Kirkonkylän
nuorisoseurantalon ja
kesäteatterialueen
rakennusten
kunnostus

Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa Valkealan nuorisoseurantalon
yläpohjan eristystä, jotta kylätalo saadaan energiaystävällisemmäksi.
Myös salin parven lattia oikaistaan, jotta tila saadaan toimivammaksi
käyttäjille. Tavoitteena on parantaa rakennuksen
energiatehokkuutta. Talossa on maakaasulämmitys ja
ilmalämpöpumput, mutta lämpöä menee runsaasti hukkaan, koska
yläpohjan eristys on huono. Lisäeristyksen ansiosta
lämmityskustannukset pienenevät ja säästyneitä varoja voidaan
ohjata enemmän toiminnan järjestämiseen. Lämpimäksi eristettyä
yläkertaa voidaan hyödyntää paremmin mm. toimisto- ja
säilytystilana. Parven lattian suoristaminen tuo lisää pöytä- ja
istuinpaikkoja tilaisuuksien järjestäjille.

FKK Futis kuuluu
kaikille

Lavasteiden
kunnostushanke

Kustannusarvio
20 200,00 €

Leaderrahoitus
10 100,00 €

Hankkeessa luodaan uusi toimintatapa, joka mahdollistaa lapsille ja
nuorille liikunnan tasapuolisen harrastamisen myös maaseudulla.
Lapsille ja varhaisnuorille järjestetään mahdollisuus osallistua
liikuntaan, antaa heille uusia virikkeitä ja nostaa heidät pois
tietokone ja tv-pelien maailmasta. Seuratoiminnasta
kiinnostumattomille aikuisille annetaan mahdollisuus yhdessäoloon
ja liikunnan riemujen kokemiseen. Tavoite on omaehtoisen liikunnan
lisääminen, mikä vähentää merkittävästi kunnan terveysmenoja nyt
ja pitkälle tulevaisuuteen.

Kouvolan Jalkapallo ry

10/2019
10/2021

84 513,00 €

67 610,40 €

Hankkeessa kunnostetaan Jaalan nuorisoseuran kesäteatterin
lavastusta. Rakennetaan lisää varastotilaa ja ulkokäymälä.
Tavoitteena on tehdä teatterintoimintaan sopivat lavasteet, jotka
kestävät käyttöä ja vuosia. Hanke mahdollistaa
kesäteatteritoiminnan jatkumisen turvallisissa lavasteissa.
Rakennetaan kaksi rakennusta, joiden ulkosivut toimivat teatterin
lavasteina ja sisätilat varastoina teatteria varten. Rakennukset
tulevat lahonneen ja huonokuntoisen lavastuksen tilalle. Lisäksi
rakennetaan kuivakäymälä.

Jaalan Nuorisoseura ry

9/2019 12/2020

16 200,00 €

8 100,00 €

9/2019 6/2021

Ikkunoiden uusiminen

Ikkunoiden uusiminen parantaa seuratalon energiatehokkuutta ja
mahdollistaa talon ympärivuotisen käytön. Lämmityskustannukset
pienenevät ja voidaan pitää tiloja käytössä laajemmin myös
talviaikaan.

Ratulan Seuratalon
kannatusyhdistys ry

9/2019 12/2020

41 253,60 €

20 626,80 €

Leader Sepra ry
Toiminta-alue: Kotka, Pyhtää, Hamina, Miehikkälä, Virolahti
Lisätietoja rahoituspäätöksistä antaa vt. toiminnanjohtaja Marja Sorvo, puh. 44 277 4514 marja.sorvo@sepra.fi tai toimisto@sepra.fi

Hankkeen nimi
Etelän tiekunnat tähän
päivään

Sisältö
Hankkeessa välitetään Etelä-Kymenlaakson maaseutualueen
tiekunnille yksityistieosaamista. Koulutus muodostuu tiekuntien
hoitokunnille ja toimitsijamiehille sekä osakkaille järjestetyistä
koulutuspaketeista. Hankkeessa jaetaan materiaalipaketti / opas
yksityisteiden tiekuntien toimielimille ja sähköisessä muodossa
tiivistetympi opas osakkaiden käyttöön.
Käydään läpi vuoden 2019 alussa voimaan tulleen yksityistielain
(560/2018) muutokset sekä Maanmittauslaitoksen uudet
yksiköintisuositukset ja mitä nämä käytännössä tarkoittavat.
Tiekuntia kannustetaan perusparannusavustuksien hakuun niin ELYkeskukselta kuin kunnilta. Uusia, nuoria henkilöitä rohkaistaan
mukaan tiekuntien toimintaan. Alueen toimijoille tiedotetaan
Suomen Tieyhdistys ry:n järjestämästä Tiko-tieisännöitsijäkoulutuksesta ja kehitteillä olevasta Infra-isännöintikoulutuksesta ja
tämän myötä mahdollisesta yrittäjyydestä. Hankkeessa kehitetään
vertaistukitapaamisia alueen tiekuntien toimijoille. Hanketta
toteuttaa Kymenlaakson Kylät ry. Yhteistyökumppaneita ovat muun
muassa Suomen Metsäkeskuksen Kaakon Tiet -hanke sekä alueen
kunnat: Hamina, Virolahti, Miehikkälä ja Pyhtää. Vastaavaa hanketta
toteutetaan myös Pohjois-Kymenlaakson puolella (2019-2020).

Toteuttaja,
Kesto
yhteyshenkilö
Kymenlaakson Kylät ry
1/2020 Tanja Mynttinen
6/2021
tanja.mynttinen@kymenk
ylat.fi
p. 044 2977738

Kustannus
-arvio
51 250,00 €

Leaderrahoitus
46 125,00 €

Partiolippukunnan
leiri- ja retkialueen
kehittäminen

Partiolippukunta Karhulan Korvenkävijät rakentaa omistamalleen
retkialueelle kotalaavun (tulisija ja majoitustilan noin 12 hengelle),
huoltorakennuksen wc-tiloilla sekä erillisen nuotiopaikan
penkkeineen. Kymijoen rannalla sijaitsevalle alueelle tullaan
toteuttamaan lisäksi telttapaikkoja, lippuaukea ja laituri. Lisäksi
alueelle rakennetaan kaivo. Rakennettua aluetta tullaan
hyödyntämään nuorisotyössä, erityisesti partiolaisten
kouluttamisessa sekä kasvattamisessa. Aluetta voidaan hyödyntää ja
sitä käyttää myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Oman
lippukunnan lisäksi aluetta voivat hyödyntää muut Kymenlaakson
partiolippukunnat ja muut Kotkan kunnan alueella toimivat
nuorisotoimintaa tukevat yhdistykset.

Karhulan Korvenkävijät ry

8/2019 4/2021

49 690,00 €

24 845,00 €

