Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yritystuet ja hankkeet 4-6/2020
YRITYSRAHOITUS, KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS
Yritys

Paikkakunta

Myönnetty tuki

Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta

Agromaster Oy
Psykoterapiapalvelut Päivi Kähkönen
Maatalousyhtymä Jälkö
Oravalan Kartano

Lemi
Kouvola
Kouvola
Kouvola

448 083,20 €
53 210,00 €
22 829,11 €
45 511,18 €

Monelle Oy

Iitti

399 798,60 €

investointituki 20%
investointituki 20%
investointituki 20%
investointituki 20%
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
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

MK Productions
Tuplakasi Oy

Imatra
Imatra

5 058,13 €
11 723,24 €

investointituki 20%
investointituki 20%

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
Vaskitsa
Jarlatec Tmi
Wanha Havon koulu

Paikkakunta
Taipalsaari
Taipalsaari
Savitaipale

Myönnetty tuki
2 680,00 €
2 063,36 €
10 052,38 €

Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta
investointituki 20%
investointituki 20%
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

ElonAatos Oy
Ville Pisto Oy
MS Virtakivi Oy

Kouvola
Iitti
Kouvola

5 100,00 €
26 376,92
8 944,40 €

investointituki 20%
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
Ei yrityshankkeita tällä 4-6/2020 jaksolla.

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

Kustannusarvio

Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksen
rahoitus

Maaseutumatkailun
DMO- ja
verkostotoiminnan
kehittäminen (MDMO)

Saimaan matkailualueen tavoitteena on kasvattaa Saimaan alue kansainvälisesti kolmen
tunnetuimman matkailualueen joukkoon, Lapin ja Helsingin rinnalle.
Hanke uudistaa matkailuelinkeinotoimintaa ja kehittää maaseutualueen
toimintaympäristöä tuottamalla uutta tietoa, tiedotuksellisin, viestinnällisin ja
markkinoinnillisin keinoin. Hanke edistää verkostojen toimintaa ja yritysten yhteistyötä
Kaakkois-Suomen maaseutualueilla luomalla myös uusia toimintamalleja, parantamalla
toimintaedellytyksiä ja -mahdollisuuksia asiakas- ja tarvelähtöisesti. Hanke aktivoi
maaseudun toimijoita osallistumaan mm. yhteismarkkinointiin ja tuotekehittämiseen.
Tavoitteena on kehittää maakunnan maaseutumatkailua ympärivuotisesti,

11/20193/2021

199 924,00 €

159 939,20 €

verkostoimaisesti ja liiketoimintavetoisesti ketterien menetelmien avulla ja
hyödyntämällä modernia teknologiaa ja maaseudun paikallisia erottautumis- ja
vetovoimatekijöitä. Hankkeessa syntyy kaksi uutta verkosto- ja yhteistyömallia
maaseudun elinvoimaisuuden ja matkailullisen vetovoiman kehittämiseksi.
Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
goSaimaa Oy
Riina Helppi-Kurki
riina.helppi-kurki@gosaimaa.com
p. 0408452857
Lennä
Lappeenrantaan,
laatua ja kilpailukykyäyritysryhmähanke

Tuensiirto:
Kolme Kiveä Ravintolat Oy

Lappeenrannan elinkeinoyhtiö Wirma Lappeenranta Oy (hankkeen hallinnoija) ja kolme
matkailualan pientä majoitus- ja ohjelmapalveluita tarjoavaa yritystä kehittävät ja
markkinoivat yhdessä omia ja yhteisiä matkailutuotteitaan ja tuotepakettejaan eri
kansainvälisille ja myös kotimaisille kohderyhmille ja eri vuodenajoille. Tavoitteena on
kehittää nykyistä kesään painottuvaa liiketoimintaa ympärivuotiseksi ja siten
mahdollistaa yrittäjien työllistyminen ympärivuotisesti sekä parantaa mahdollisuuksia
palkata lisähenkilökuntaa ja työllistää yhteistyökumppaneita sekä myös muita alueen
palvelun tuottajia. Hankkeen yksi keskeisin tavoite on löytää kansainvälisiltä messuilta ja
workshopeista kumppaneiksi ulkomaisia matkanjärjestäjiä ja -toimistoja, jotka ottavat
myyntiin varsinkin syksyyn-, talveen- ja kevääseen painottuvia matkailutuotteita.
Monipuolistuneen, laadukkaan tuotevalikoiman ja tehostuneen markkinoinnin myötä
yritykset kansainvälistyvät ja pyrkivät vastaamaan myös Ryanairin lennoilla
Lappeenrantaan saapuvien yksittäisten matkailijoiden palvelutarpeisiin. Ollakseen
kiinnostava matkakohde, Lappeenrannasta täytyy löytyä mielenkiintoista tekemistä ja
mielenkiintoisia palveluita ympärivuotisesti. Yritykset pyrkivät laajentamaan yhteistyötä
Geopark Saimaan kanssa. Geopark on mahdollisuus yrityksille toimintaympäristönä ja
väylänä asiakashankintaan. Geopark yhteistyö edellyttää toimimana kestävän kehityksen
mukaisesti. Hankeyritykset kehittävät toimintojana ympäristöystävällisemmäksi ja
resurssiviisaaksi. Nämä toimenpiteet ovat samalla kustannustehokkuutta parantavia.
Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Wirma Lappeenranta Oy
Antti Tuomaala
antti.tuomaala@lappeenranta.fi
p. 0400 658 203

Yritykset:
Saimaan palju ja lautta Oy
Villa Lummelahti/ Green Merit Oy
Salpalinjan Hovi/Vaisor Oy

2/2020 12/2022

99 323,00 €

74 492,25 €

Kaunissaaren
vesihuollon
kehittäminen

Pyhtään saaristossa sijaitsevassa Kaunissaaressa on vakituista ja vapaa-ajan asutusta.
Lisäksi se on suosittu retkeilykohde. Kaunissaari sijaitsee noin 14 kilometrin päässä
Pyhtään Siltakylästä ja noin 10 kilometrin päässä Kotkan Mussalosta. Vilkkaimpana aikana
saarella on arvioitu olevan noin 200 kesäasukasta ja 50 veneilijää. Saarella on vakituisia
asukkaita ympäri vuoden noin 5-10 henkilöä. Kesäaikaan Kaunissaarella toimii ravintola
Kaunissaaren Maja, kahvila Merituuli sekä Kaunissaaren kauppa. Saarella on lisäksi
lomakylä, kalastustoimintaa, kalanjalostusta, majatalo, museo, rakennusalan yrittäjiä ja
muuta aktiivista yritystoimintaa. Pyhtään kunta on laatinut Kaunissaareen asemakaavan
saaren toiminnan kehittämiseksi, mikä edellyttää myös vesihuoltopalvelujen
kehittämistä. Saaren asutuksen, matkailupalvelujen ja muun liiketoiminnan kehitys vaatii
vesihuollon huoltovarmuutta ja hyvän talousveden saatavuutta. Saarelle ollaan
kaavoittamassa lisää rakennuspaikkoja. Satama-alueelle on rakenteilla uusi suurempi
venesatama vesialueineen. Satama on suunniteltu 200 veneelle. Kaavamuutoksen myötä
satamaan on mahdollista rakentaa myös matkailua tukevia palveluita, kuten ravintola,
myymälä ja työtiloja. Kaunissaareen on suunniteltu vesihuollon kehittämishanketta.
Hankkeen tarkoituksena on rakentaa saarelle runkovesijohto mantereelta ja varmistaa
puhtaan veden saanti ympärivuotisesti. Runkoputki liitettäisiin saaren olemassa olevaan
jakeluverkostoon. Saarelle suunnitellaan perustettavaksi jakeluverkostosta vastaava
Kaunissaaren vesiosuuskunta. Mantereelta tuleva runkoputki tulisi osaksi Kymen Veden
verkostoa.

4/2019 12/2020

500 000,00 €

250 000,00 €

9/2019 12/2021

160 000,00 €

112 000,00 €

Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Kymen Vesi Oy
Tatu Hiltunen
tatu.hiltunen@kymenvesi.fi
p. 0400973825
Iitin satama- ja
laituriratkaisujen
kehittäminen

Iitin satama- ja laituriratkaisujen kehittäminen seuraavasti: kunnan satamien (Jokue,
Lietteensalmi, Pohjanmäki, Kirkonkylä ja Vuolenkoski) venepaikkoja (vieras ja kotisatama)
lisätään nykyisiin satamiin laituri- ja poijuratkaisuin. Veneväylien ja satamien
merkitsemistä ja kyltitystä analysoidaan, suunnitellaan ja lisätään sekä tiedot päivitetään
veneilykarttoihin. Jätehuoltoa, vesipisteitä, rakennuksia ja miljöötä satamissa
parannetaan. Satamien, laitureiden ja alueiden sähköistys, turvallisuus, uimapaikka ym.
varusteet parannetaan. Kohderyhmänä ovat mm. pääkaupunkiseudun veneenomistajat,
joille tarjoutuu venepaikka Iitin vesistössä. Satamapalvelujen parantaminen hyödyttää
veneilijöitä, kuntalaisia, matkailijoita, yrittäjiä jne. Satamien ja veneväylien parantaminen
lisää alueen vetovoimaisuutta, yrittäjyyttä ja työpaikkoja. Hanke mahdollistaa uutuutena
risteilytyyppisten alusten satamapalveluja, joka tuo lisää matkailuyrittäjyyttä.

Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Iitin kunta
Harri Hoffren
harri.hoffren@iitti.fi
p. 0404854037

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

Kustannusarvio

Koronakriisi ja
kausityövoiman
hankinnan
turvaaminen /
KOROKAUSI

Koronaepidemian takia kausityövoimaa käyttävät maaseudun yritykset ovat kriisissä.
Normaalisti 16 000 ulkomaisesta työntekijästä Suomeen näyttäisi pääsevän vain osa. Tämä
uhkaa tulevan kauden tuotantoa. Tässä hankkeessa MTK ja TöitäSuomesta Oy auttavat
tiloja löytämään kausityövoimaa. Päätavoitteena on löytää ulkomaista työvoimaan
käyttäville yrityksille tarvittava työvoima kotimaasta. Kotimaassa työvoimapotentiaalia on
mm. muilta aloilta lomautetuissa, nuorissa ja opiskelijoissa, työttömissä, turvapaikan
hakijoissa. Hankkeessa tulee määräajan toimimaan neljä työvoimaneuvojaa, mitkä
alueittain auttavat yrityksiä. Tukena työssä on laaja toimijaverkosto. Lisäksi toimenpiteitä
pyritään tehostamaan TE-toimistojen kanssa tehtävillä yhteistyösopimuksilla.

4/2020 11/2020

299 618,40 €

Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Marko Mäki-Hakola
marko.maki-hakola@mtk.fi
p. 0405026810

KaakkoisSuomen ELYkeskuksen
rahoitus
14 231,00 €

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

Saaren kylätalo

Entisen kaupan varastorakennuksen kunnostus kylätaloksi. Kun Maironiemen Veikot osti
23.3.2020 entisen kaupan varastorakennuksen, tavoitteena oli yhteinen kokoontumistila, jota
kaikkien on mahdollista käyttää. Veikkojen tavoitteena on myös saada nuoret tulemaan mukaan
seuran toimintaan, talkoiden ja tapahtumien kautta myös hallinnollisiin tehtäviin. Korjauksen
jälkeen meillä on tarjolla painonnostotila, jonka harrastus oli vilkasta siihen saakka kun
urheilutalo oli vielä käytössä. Toivotaan että tämä harrastus elpyy uusien tilojen myötä. Kylällä on
myös uusia kuntalaisia, joita toivotaan yhdessä kesäasukkaiden kanssa mukaan toimintaan uusien
tilojen myötä.

4/2020 12/2021

Kustannus
-arvio
25 200,00 €

Leaderrahoitus
15 120,00 €

72 620,00 €

56 643,00 €

Toteuttaja: Maironiemen V & U-seura Veikot ry
Ruokolahti Pumptrack
2020

Ruokolahden kunta rakentaa Pumptrack-radan Ruokolahden koulun ja urheilukentän
läheisyyteen. Rata palvelee skeittaajia, scoottaajia, rullaluistelijoita ja pyöräilijöitä. Radan
suunnitteluun ja toteutukseen saadaan asiantuntemusta Jaakko Hasulta, joka on ollut
päävastuullinen projektin vetäjän Imatralla sijaitsevalla Karhumäen Pumptrack-radalla. Rataalueen rakentamisessa pyritään hyödyntämään Ruokolahden kunnan alueella 2020 käynnistyvien
infran aluesaneeraus ja perusparannus töiden maa-aineksia. Hyötykäytöllä saadaan maat
uusiokäyttöön ja pienennetään kuljetuksista aiheutunutta hiilijalanjälkeä.
Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Ruokolahden kunta
Antti Suvanto
antti.suvanto@ruokolahti.fi
p. 044 449 1251

4/2020 12/2020

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
Esteetön
sauna

Sisältö

Kesto

Kustannus
-arvio
54 945,00 €

Leaderrahoitus
27 472,50,00 €

Partiolaisten leirialueelle Kyläniemeen rakennetaan esteetön sauna, joka mahdollistaa myös matkailu- ja
viikonloppukäytön partion ulkopuolisille varaajille. Partiotoiminnassa saunaa käytetään pienten ryhmien ja
erityistä tukea tarvitsevien peseytymistilana. Sauna mahdollistaa leirialueen monipuolisemman käytön.

5/2019 12/2021

3/2020 12/2022

107 700,00 €

86 160,00 €

2/2020 12/2022

113 540,00 €

90 832,00 €

5/2020 12/2021

30 200,00 €

15 100,00 €

Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry
Jaana Hyrkkänen
jaana.hyrkkanen@partio.fi
p. 0400 554 024
Digitie

Kylä- ja asukasyhdistyksiä rohkaistaan käyttämään digitaalisia kanavia, somea ja verkkokokouksia sekä
koulutetaan ääni- ja videotallenteiden tekoon, joiden avulla toi tuoda maaseudun elämää ja
mahdollisuuksia persoonallisesti esiin. Hanke edistää kylä- ja asukasyhdistysten digiloikkaa. Se toteutetaan
koko Etelä-Karjalassa ja rahoitus tulee sekä Leader Länsi-Saimaalta että Etelä-Karjalan Kärki-Leaderiltä.
Toteuttaja: Etelä-Karjalan Kylät ry

Aurinkovene

Hanke lisää uusiutuvan aurinkoenergian käyttöä vesiliikenteessä toteuttamalla opastus- ja
tiedotusmateriaalia ja kannustamalla ihmisiä uuden tekniikan hyödyntämiseen. Tavoitteena on lisätä
uusiutuvan aurinkoenergian käyttöä vesiliikenteessä ja näin edistää kestävää kehitystä, vesien suojelua ja
vähentää järvien melusaastetta. Aurinkoenergian käyttöä vesiliikenteessä tuodaan esille erityisesti
järjestettävässä aurinkovenekilpailussa, Savitaipale Solar Regatassa, joka hankkeen jälkeen jatkaa
jokavuotisena tapahtumana.
Toteuttaja: Savitaipaleen aurinkosähkö ry

VSE
Majakattoremontti

Lemin Vainikkalassa sijaitsevan metsästysmajan käyttömahdollisuuksia lisätään korjaamalla majan katto ja
lisäeristämällä majaa. Näin lisätään asukkaiden yhteisessä käytössä olevan majan ympärivuotista käyttöä.
Toteuttaja: Vainikkalan seudun Erästäjät ry

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

Kustannusarvio
15 400,00 €

Leaderrahoitus
15 400,00 €

Ruokotietoa
Kymenlaaksoon

Hanke välittää tietoa ja kasvattaa osaamista järviruo'on leikkuusta ja hyödyntämisestä sekä sen
vaikutuksista ja mahdollisuuksista.
Hankkeessa järjestetään neljä kaikille avointa, maksutonta tilaisuutta sekä tehdään kolme
opetusvideota. Jokaisessa tilaisuudessa käsitellään järviruokoasioita yleisesti aina
ympäristövaikutuksista leikkaamiseen ja hyödyntämiseen sekä kohdennettua tietoa tavoitetulle
kohderyhmälle. Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunta toimii hankkeen
yhteistyökumppanina ja osa tilaisuuksista järjestetään heidän alueellaan.

1/2020 12/2022

3/2020 12/2022

64 435,00 €

32 217,50 €

5/2020 9/2021

23 738,00 €

11 869,00 €

4/2020 7/2022

52 084,00 €

26 042,00 €

Toteuttaja: Kettumäen kansanpuisto ry
Selänpään aseman
monitoimirakennus

Hankkeessa rakennetaan uusi, noin 76 neliömetrin suuruinen monitoimirakennus, puretun
rakennuksen perustuksille Selänpään aseman puistoon. Monitoimirakennuksen ympärillä oleva
puistoalue raivataan ja suoritetaan maansiirtotyöt kivijalan sisäpuolella ja ulkopuolella.
Uudisrakennus monipuolistaa palveluja, joita tarjotaan kyläläisille, lomalaisille ja matkailijoille ja
toimii myös asemayhdistyksen varastotilana. Suunnitteilla olevan hankkeen toteutuessa
asemayhdistyksen tontilla olevat rakennukset ovat kaikki alkuperäisissä asuissaan ja entisillä
paikoillaan. Kaikkien kyläläisten käytössä olevan aseman puistoalueen hoitamaton loppuosa
siistiytyy hankkeen toteuduttua, ja samalla asumisviihtyvyys paranee.
Toteuttaja: Selänpään Asemayhdistys ry

Kymentaan kylän
kokoontumis-ja
monitoimitilan
kunnostus

Hankkeessa lämpöeristetään Kymentaan Metsästysseuran omistama monitoimitila siten, että
tilaa voi käyttää ympärivuotisesti esim. yhdistysten kokousten tai asukkaiden erilaisten
tilaisuuksien järjestämiseen. Monitoimitilasta kunnostetaan ns. lajittelijatilaosuus, joka on noin
puolet rakennuksesta.
Toteuttaja: Kymentaan Metsästysseura ry

Tillolan ampumarata

Hankkeessa asennetaan Iitin Tillolan kylässä sijaitsevalle Iitin Riistanhoitoyhdistyksen
hallinnoimalle alueelle ympäristöluvan mukainen luotiloukku, uusitaan ampumaratalaitteisto
sekä rakennetaan uusi ampumakoppi, ulko-wc, laavu ja nuotiopaikka. Kunnostetaan
parkkipaikka ja maisemoidaan ampumaradan ympäristö.

Toteuttaja: Iitin Riistanhoitoyhdistys
Musiikkia kyliin ja
kartanoihin

Musiikkia kyliin ja kartanoihin -hankkeen tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja ja
kulttuurialustoja Pohjois-Kymenlaakson kyliin. Hanke osallistaa kylätoimijoita musiikkitaidesisältöisten tapahtumien järjestämiseen sekä toteuttaa pilottisarjan konsertteja ja
musiikki- ja tanssisisältöisiä iltamia alueen kyläntaloilla, kartanoilla ja kylätapahtumien
yhteydessä vuosien 2020-2021 aikana.

4/2020 7/2021

33 854,50 €

27 083,60 €

4/2020 12/2021

12 655,44 €

9 997,80 €

Toteuttaja: Jaalan Musiikki- ja Monitaideyhdistys ry
Maaseudun ja
pienyrittäjyyden
kiertotalouden
selvityshanke

Hakkeessa tehdään selvitys, jossa tutkitaan, miten paljon uusiokäytettäviä rakennus- ja
kierrätysmateriaaleja Kouvolan maaseudulla tällä hetkellä on ja miten tämän materiaalin voisi
hyödyntää tehokkaasti. Selvityksen tavoitteena on saada kuvattua yhteistyönmalli, jossa alueen
pienyrittäjät ja kierrätysmyymälätoimija yhteisesti ratkaisevat, miten materiaali saadaan
siirrettyä kustannustehokkaasti kierrätysmyymälään ja näin kuluttaja-asiakkaiden saataville.
Pohjois-Kymen strategian mukaisesti selvitys tukee asukkaiden edellytyksiä ja mahdollisuuksia
osallistua oman asuinalueensa kehittämiseen.
Hankkeen kohderyhmänä ovat paikalliset maanomistajat, kuljetus- ja purkualan pienyritykset ja
kiinteistöjen omistajat, jotka maksavat kiinteistöveroa. Välillisenä kohderyhmänä on myös
Kouvolan maaseudun asukkaat ja kierrätysmyymälän kuluttaja-asiakkaat.
Toteuttaja ja yhteyshenkilö:
Parik - säätiö sr
Pasi Hedman
pasi.hedman@parik.fi
p. 040 835 4337

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
Salo-Miehikkälän
harrastekeskus

Sisältö
Hankkeen tarkoituksena on elävöittää Salo-Miehikkälän kylän toimintaa sekä houkutella kylän
nuoria, ulkopaikkakuntalaisia erä- ja luontoharrastajia kylälle. Salo-Miehikkälän
metsästysyhdistys rakentaa harraste-/vapaa-ajankeskuksen, mihin kuuluu monitoimirakennus,
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216 600,00 €
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125 996,22 €

kota ja puuvaja. Vapaa-ajankeskus rakennetaan seurantalon välittömään läheisyyteen, jolloin
uusi keskus ja olemassa oleva seurantalo tukevat toiminnoissaan toisiaan.
Monitoimirakennukseen tulee seuraavat yksiköt: 1) Kylmiö, jonka tarkoitus on palvella
seurantalolla pidettäviä juhlia, riistan säilytystä ja mehuaseman toimintaa. Kylmiötä lainataan
myös kyläläisten omaan käyttöön. 2) Monitoimi- ja kurssitila, jossa voidaan käsitellä
riistaeläimiä sekä järjestää mm. riistan ja sienien käsittelyn koulutustilaisuuksia. 3) Mehuasema,
jossa kyläläisillä on mahdollisuus jalostaa hedelmäpuiden ja marjojen satoa. 4) Varasto, jossa
säilytetään mehu- ja kurssitilan koneita. 5) Taukotila ja keittiö, jotka palvelevat kaikkia vapaaajankeskuksessa vierailevia ihmisiä. 6) Majoitustila, joka palvelee ensisijaisesti lintuharrastajia,
mutta myös pitkämatkalaisia metsästysharrastajia, kurssilaisia ja seurantalon vieraita. 7)
Arkistoon voidaan sijoittaa yhdistysten materiaalia, jota on nyt jouduttu pitämään
yksityishenkilöiden kotona. 8) Suihkutila palvelee monitoimirakennuksessa asioivien
henkilöiden lisäksi seurantalon asiakkaita. 9) Lintutorni, joka palvelee kyläläisten lisäksi kaikkia
lintuharrastajia. Kota palvelee luonto- ja eräretkeilijöitä (latu-, patikka- ja pyöräretket,
metsästäjät, lintuharrastajat), kurssilaisia, seurantalon tilaisuuksia sekä kaikkia kyläläisiä. Kodan
polttopuuhuoltoa varten sen läheisyyteen tehdään puuvarasto.
Toteuttaja: Salo-Miehikkälän Metsästysyhdistys ry

