
 

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yritys- ja hanketuet 1-3/2021 

YRITYSRAHOITUS, KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS 

Yritys    Paikkakunta  Myönnetty tuki Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta 

Ei yrityshankkeita tällä 1-3/2021 jaksolla. 

Lisätietoja yritystukien rahoituspäätöksistä antaa Eija Harju, puh. 0295 029 029, Tarja Taipale, puh. 0295 029 167 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 

Tarude    Imatra  3 033,20 €  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    Paikkakunta  Myönnetty tuki Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta 

LymiTek Oy    Lemi  22 197,08 €  investointituki 20% 
OL Suunnittelu Oy   Taipalsaari  12 070,00 €  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    Paikkakunta  Myönnetty tuki Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta 

Erämys-Keisarin Kosket Oy   Kotka  6 960,20 €  investointituki 20% 

Takatalo ja Tompuri Oy   Virolahti  25 126,00 €  investointituki 20% 

Pitko Cafe & Shop Ky   Hamina  20 382,20 €  investointituki 20% 
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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 

 

Yritys    Paikkakunta  Myönnetty tuki Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksestaEi 

yrityshankkeita tällä 1-3/2021 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 Kesto Kustannus
-arvio 

Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksen 
rahoitus 

Työlle tekijänsä Väestöennusteen mukaan Etelä-Karjalan väkiluku vähenee lähivuosikymmeninä 
merkittävästi. Maakunnan tulee panostaa toimenpiteisiin, jolla saadaan uusia asukkaita 
maakuntaan. Väestörakenteen tasapainottamiseksi alueen on kyettävä houkuttelemaan 
erityisesti työssäkäyviä ja nuoria ikäluokkia. Uutena avauksena Lappeenrannan kaupunki 
on teettänyt kaupungista pois muuttaneille kyselytutkimuksen. Useat vastaajat esittivät 
kyselyssä innostuksensa muuttaa takaisin Etelä-Karjalaan, jos vain alueelta löytyisi 
työpaikkoja, myös puolisolle. Hankkeessa yhdistetään työtä tarjoavien ja työtä hakevien, 
potentiaalisten paluumuuttajien tai maakunnan ulkopuolelta tulevien intressit. 
Tavoitteena on luoda paikallisille työmarkkinoille oma alustansa, aktivoida yritykset 
tuomaan esille työpaikkoja ja houkuttelemaan muuttajia asukkaaksi maakuntaan. Kokeilun 
aikana tavoitteena on 25 osaajan / työntekijän asettuminen asukkaaksi ja töihin 
maakuntaan. Kohderyhmänä ovat maakunnan kaikki kunnat, potentiaaliset maakuntaan 
muuttavat työnhakijat, työntekijät ja maakunnan yritykset. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: Lappeenrannan kaupunki  
Johanna Väyrynen, p. 040 5220856, johanna.vayrynen@lappeenranta.fi 

8/2021- 
6/2023 

184 700,00 € 184 700,00 € 
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Paluumuuttajan 
kesän onnellisin 
päivä 

Etelä-Karjalan väestönkehitys on ollut pitkään negatiivista ja tarvitsemme lisää asukkaita 
turvaamaan ja kasvattamaan elinvoimaamme – eritoten maaseutualueella. 
Väestökehityksessä ei ole havaittu muutosta parempaa ja vaarana onkin, että maakunta 
kuihtuu. Etelä-Karjalassa on asumiseen ja matkailuun upeita alueita. Liike-elämässä 
mahdollisuuksia on maailmanlaajuisten megatrendien, kuten muovittomuuden, vihreän 
energian ja veden puhdistuksen osaamisen ympärillä. Näitä mahdollisuuksia Etelä-Karjalan 
Yrittäjät haluaa korostaa eritoten niille, jotka ovat täällä ennen asuneet ja pois 
muuttaneet. Hankkeen tavoitteena on lisätä Etelä-Karjalan vetovoimaa, tuoda esiin 
kestävät pito- ja lumovoimavahvuudet ja helpottaa entisten asukkaiden päätöstä muuttaa 
takaisin entisille asuinseuduilleen. Vaikuttavat ja kohdistetut viestit sekä tapahtumien 
huolella mietityt arvolupaukset houkuttavat ihmisiä käymään alueella ehkä pitkänkin 
tauon jälkeen. Näillä luoduilla uusilla ihmisvirroilla voidaan monipuolistaa maaseudun 
elinkeinoja ja parantaa työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja 
yritysten verkostoitumista monin käytännöllisin tavoin. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: Etelä-Karjalan Yrittäjät ry 
Pasi Toropainen, p. 050 495688, pasi.toropainen@yrittajat.fi 

5/2021 - 
4/2023 

187 397,90 € 187 397,90 € 

Etelä-Karjalan 
virta- ja 
pienvesien 
suojeluhanke 

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa Etelä-Karjalan virta- ja pienvesistä sekä niiden tilasta 
ja kunnostustarpeesta, ja käyttää saatua tietoa kunnostushankkeiden toteuttamiseen 
yhdessä paikallisten kanssa. Näin edistetään luonnon monimuotoisuuden säilymistä sekä 
lisätään maaseutualueiden virkistyskäyttöarvoa. Hankkeen toisena tavoitteena on 
aktivoida ja kannustaa paikallisia ihmisiä pitämään huolta lähivesiensä kunnosta ja lisätä 
Etelä-Karjalan virta- ja pienvesien näkyvyyttä ja houkuttelevuutta tavoitteellisella ja 
tehokkaalla viestinnällä. Näin edistetään alueen elinvoimaisuutta ja matkailuarvoa Etelä-
Karjalan upeiden ja monimuotoisten luontokohteiden tuomisella kaikkien tietouteen. 
Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Karjalan asukkaat, osakaskunnat, maanomistajat ja 
koko yhteiskunta. Hyödynsaajina ovat niin ikään koko yhteiskunta sekä virtavesistä 
riippuvainen eliöstö: paikallisten ekosysteemien suojelu kehittää alueen elinvoimaisuutta 
ja luonnon monimuotoisuutta ja mahdollistaa luontoelämyksiä myös muualta tuleville. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry 
Mikael Kraft, mikael.kraft@svsy.fi, p. 044 7321256 

8/2021 - 
12/2022 

142 901,59 € 142 901,59 € 

 



 

 

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 

Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksen 
rahoitus 

Maaseudun Yritysten 
kausityövoiman 
hankintaedellytysten 
parantaminen – MY-
Kausi 

Koronaepidemian osoitti maaseudun riippuvaisuuden ulkomaisesta kausityövoimasta. 
Kriisi on jatkumassa ja ensi kauden työntekijöiden saatavuus on uhattuna vaarantaen 
tulevan kauden tuotannon. Hankkeen päätavoitteena on parantaa maaseudun yritysten 
edellytyksiä rekrytoida työvoimaa kaudelle 2021 ja parantaa työvoiman 
saantimahdollisuuksia myös pidemmällä tähtäimellä monin eri keinoin. Hankkeen 
toteuttavat MTK ja Töitä Suomesta Oy ja toimenpiteissä yhdistyvät verkkopalvelut ja 
suora yritysten neuvonta. Yrityksille luodaan ja otetaan käyttöön monia rekrytointia 
helpottavia toimenpiteitä. Hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä ja toteutetaan 
monipuolista viestintää. Hanke pystyy hyödyntämään koronakriisin aikana MTK:oon ja 
Töitä Suomesta Oy:öön kertynyt laajaa tietoa ja osaamista työvoimaongelmien 
ratkaisemisesta. Hankkeen kautta nämä saadaan tehokkaasti kaikkien kausityövoimaa 
tarvitsevien käyttöön. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Marko Mäki-Hakola 
marko.maki-hakola@mtk.fi 
p. 040 5026810 
 

1/2021 - 
12/2022 

357 514,40 € 16 156,00 € 
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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 

Miettilän 
Kasarminkankaan 
sotahistoriakeskus - 
MieKaSo 

Toteutetaan paikallinen sotahistoriakeskus ainutlaatuiselle, historialliselle Rautjärven 
Miettilän Kasarminkankaan reservikasarmialueelle. Alue tunnetaan erityisesti 
sotahistoriastaan ja sen todellinen arvo on ymmärretty vasta viimeisen vuosikymmenen 
aikana. Yksittäisiä sotahistoriaan kytkeytyviä hankkeita on jo toteutettu. Jotta 
hankkeiden hyvät, yksittäiset tuotokset saataisiin kootuksi yhteen, tarvitaan kiintopiste, 
missä niiden antia voidaan hyödyntää ja koostaa kokonaisiksi kulttuuri- ja 
matkailutuotteiksi. MieKaSo-investointihankkeen tavoitteena ja toimenpiteenä on 
restauroida kunnollinen sotahistoriakeskus vanhasta Komppanianpäällikön talosta 
ympärivuotiseen käyttöön. Näin mahdollistetaan Kasarminkankaan kehittyminen 
kansainvälisesti tunnetuksi sotahistorialliseksi matkailukohteeksi. Restauroimalla 
olemassa olevasta rakennuksesta aktiivikäyttöön tuleva sotahistoriakeskus toteutetaan 
samalla kestävän kehityksen näkökulmia kaikilta kanteilta. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: Rautjärven kunta 
Sini Javanainen, sini.javanainen@rautjarvi.fi, p.  040 5818040 
 

1/2021 - 
12/2021 
 

140 100,00 € 140 100,00 € 
 

Lisää lyöntejä Tavoitteena on lisätä eri ikäisten ihmisten hyvinvointia liikunnan avulla. Hankkeen voi 
tiivistää lauseeseen “Pelaa golfia ja elä viisi vuotta pidempään”. Hankkeen jälkeen 
golfpeli on laajemmin tunnettu ympärivuotinen harrastusmuoto ja erityisesti sen 
vaikutukset hyvinvointiin tiedostetaan. Toiminta-alue laajentuu Ruokolahdelle, 
Parikkalaan ja Rautjärvelle. Golfkenttää on kehitetty ja siellä pystyy harrastamaan 
muutakin kuin golfia, jolloin kentällä liikkuu aikaisempaa enemmän myös ei golfia 
pelaavia ihmisiä. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: Imatran Golf ry 
Toni Turkkila, puheenjohtaja@imatrangolf.fi 

3/2021 - 
12/2022 

71 506,00 € 56 911,63 € 
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Miettilän 
Kasarminkankaan 
kehittäminen - 
MieKaKe 

Sotahistoriastaan tunnettu Miettilän Kasarminkankaan historiallinen reservikasarmialue 
on ainutlaatuinen kohde Suomen mittakaavassa. Alue on ollut myös historiallisesti 
merkittävien reittien ja risteyskohta esimerkiksi kuljettaessa Savonlinnasta Viipuriin. 
Sotahistoriaan liittyviä hankkeita on käynnissä tai jo toteutettu eri puolilla Suomea. Ne 
ovat kuitenkin yleisempiä, koko Suomen sotahistoriaa koskevia, eivätkä keskity 
paikallisiin tapahtumiin, kuten Rautjärvellä toteutettavissa hankkeissa. Aluetta on 
kehitetty jo 1980-luvulta asti lähinnä Kollaa ja Simo Häyhä –museoon liittyen. MieKaKe-
hankekokonaisuuden tavoitteena on kehittää aluetta ja sen eri toimintoja siten, että se 
palvelee mahdollisimman hyvin, monipuolisesti ja ympärivuotisesti eri 
matkailutoimijoita, yrittäjiä ja alueen asukkaita. Hankkeessa alueen 
kulttuurihistoriallinen ja rakennushistoriallinen tieto kootaan yhteen sotahistorian 
asiantuntijan avulla. Lisäksi laaditaan yhteinen markkinointisuunnitelma alueen 
toimijoille sekä suunnitellaan opasteet. Kehitetään ja jalostetaan jo olemassa olevia 
toimintoja, esim Kollaa ja Simo Häyhä -museon aukioloaikoja ja Kotiseutunäyttelyä. 
 
Toteuttaja: Kollaa- ja Simo Häyhä -museon tukiyhdistys ry 
 

1/2021 - 
12/2022 

56 424,05 € 47 655,75 € 
 

ANNA HYVÄN 
KIERTÄÄ - 
Kiertotalouden 
kehittäminen 
Parikkalan seudulla 

Hanke lisää kierrätys-, ympäristö- ja kuluttajavastuullisuutta alueellisen 
kierrätystoiminnan tehostamiseksi Parikkalan ja lähikuntien asukkaille. Hanke tarjoaa 
ohjausta ja neuvontaa kierrätysmyymälään lahjoituksia antaville henkilöille ja ostaja-
asiakkaille sekä kaikille avointa koulutusta kiertotalouteen liittyvän lajittelun 
tehostamiseksi ja lisäämiseksi alueella. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: Laptuote-säätiö 
Esa Karhu, esa.karhu@laptuote.fi, p. 040 4808009 
 

3/2021 - 
12/2022 

75 339,00 € 60 271,20 € 
 

Hiitolanjoki Flow 
-yritysryhmähanke 

Hiitolanjokeen liittyy pitkä historia, joka kiinnostaa ihmisiä kansallisesti ja myös 
kansainvälisesti. Hiitolanjoki on vanha vesireitti, kalastuspaikka, kuljetus- ja uittoväylä 
sekä myllyjen, sahojen ja vesivoimaloiden voimanlähde. Etelä-Karjalan Rautjärvellä 
sijaitsevassa Hiitolanjoessa elää Suomen viimeinen alkuperäinen ja täysin 
luonnonvarainen järvilohikanta. Hiitolanjoki tulee vapautumaan vaelluskalojen 
kulkureitiksi, ja lisääntymisalueeksi, kun kolme uutta koskea vapautuu 
voimantuotannosta. Ritakoski, Lahnasenkoski ja Kangaskoski 18 metrin yhteenlasketulla 
pudotuskorkeudellaan tulevat muodostamaan eteläisen Suomen mittakaavassa 
poikkeuksellisen upean koskireitin, johon toki kuuluvat myös ylävirrassa jo nyt vapaana 
kuohuvat Uudensillankoski, Rapukoski ja Ali-Juvankoski. Kalastajien lisäksi koski tarjoaa 

12/2020 - 
6/2021 

17 690,00 € 13 267,50 € 
 



 

 

upeat puitteet matkailijoille ja virkistyskäyttöön. Hankkeessa lähdetään kehittämään 
Hiitolanjoen ympärille rakentuvaa matkailu- ja elämysbrändiä sekä tuotteistamaan 
yritysten yhteisiä palvelupaketteja. Hankkeen tavoitteena on kehittää matkailua 
alueellisesti sekä hankkeen myötä välillisesti koko maakunnan alueella. Yrittäjien 
yhteistyö toimii esimerkkinä muille yrittäjille verkostoitumisen hyödyistä ja yhteistyön 
mahdollisuuksista liiketoiminnan lisäämiseksi. Hankkeessa on mukana viisi yritystä 
Rautjärven, Parikkalan ja Lappeenrannan alueelta: B&B Hiitolanjoki, Koitsan pito ja 
palvelu, Simmes Oy, Tmi Hannu Repo ja Retuperä Reload. Hanketta hallinnoi 
seudullinen elinkeinoyhtiö Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 
Antti Oravuo, antti.oravuo@kehy.fi, p. 040 7211310 
 

Nuorilla on asiaa! Hankkeessa suunnitellaan ja kuvataan asiantuntijan opastuksella videoklippejä, jotka 
kertovat nuorten suhteesta kotikuntansa historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen. 
Lisäksi kotikunnan päättäjiä lähestytään omilla videoklipeillä, joissa tuodaan esiin 
toiveita, aloitteita ja huomioita kunnan päätöksentekoon. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 
Riitta Bagge, riitta.bagge@karkileader.fi, p. 050 5969489 
 

4/2021 - 
12/2022 

58 776,74 € 58 776,74 € 
 

Tienoot ja tapahtumat 
tiettäviksi 

”Tienoot ja tapahtuvat tiettäviksi” on teemahanke, jossa yleishyödylliset toimijat voivat 
hankkia opastauluja, kylttejä ja valoja, joilla saadaan paikalliset matkailukohteet ja muut 
erityispiirteet sekä alueen tapahtumatarjonta paremmin esiin. Lisäksi rahoitusta voi 
hakea kalustoon ja välineisiin, joilla voidaan tuottaa laadukasta videoaineistoa nettiin tai 
striimata tapahtumia ja tilaisuuksia. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 
Riitta Bagge, riitta.bagge@karkileader.fi, p. 050 5969489 
 

10/2020 -
12/2021 

Investointi 
13 614,80 € 
 
Koordinointi 
2 500,00 € 
 

 
8 168,88 € 
 
 
2 500,00 € 
 

Kangaskosken 
teollisuus- ja 
voimalaitosmuseo 

Hankkeen pääasiallisena kohteena on Hiitolanjoen Kangaskosken voimalan alue, joka 
kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Rautjärven 
kunnassa lähellä Venäjän rajaa sijaitseva Kangaskosken voimala siirtyi Etelä-Karjalan 
virkistysaluesäätiön omistukseen vuonna 2019 ja säätiö tulee lopettamaan voimalan 
toiminnan ja purkamaan voimalan padon vuonna 2021 ensimmäisenä kolmesta 
voimalasta. Hiitolanjoen kolme voimalaitospatoa puretaan ja kosket ennallistetaan 

9/2020 - 
12/2022 

Kehittäminen 
202 395,00 € 
 
Investointi 
16 000,00 € 
 

 
161 916,00 € 
 
 
8 000,00 € 
 



 

 

vuoteen 2023 mennessä. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on kehittänyt joen varrella 
omistamansa 32 hehtaarin laajuisen virkistysalueen palveluja jo vuodesta 2004 alkaen ja 
vastaa myös koskien ennallistusprojektista sekä koko joen matkailullisesta 
kehittämisestä. Hiitolanjoella on potentiaali kehittyä hyvin monipuoliseksi 
matkailukohteeksi: kalastuksesta ja muista luontoarvoista kiinnostuneiden lisäksi se 
tarjoaa ainutlaatuista nähtävää ja koettavaa teollisuushistoriasta kiinnostuneille. 
Hiitolanjoen kosket ja erityisesti Kangaskoski ovat olleet perusta alueen teollisuuden 
kehittymiselle, myös tätä voidaan esitellä kävijöille autenttisessa ympäristössä. Tämä 
kulttuuri- ja luonnonperinnön kehittämishanke keskittyy Kangaskosken voimalaan ja 
lähiympäristöön sekä alueen teollisuushistorian tuotteistamiseen yleisölle avoimena 
kohteena. Hankkeella tuotetaan Kangaskosken alueen historiasta aineistoa 
yleishyödylliseen käyttöön, vesivoimalamuseon sisältösuunnitteluun sekä 
virtuaalisovellukseen, jolla voi tutustua Kangaskoskella 1900-luvun alussa sijainneen 
paperitehtaan toimintaan. Edellisiä ja muuta jatkokehittämistä varten teetetään kuva-, 
video- ja haastatteluaineistoa Kangaskoskella ja osin muilla Hiitolanjoen koskilla 
tapahtuvan muutoksen dokumentointia varten. Aineistoa toimitetaan ja julkaistaan 
muodossa, joka tulee olemaan käytettävissä vapaasti kaikkien katsottavissa ja 
hyödynnettävissä myös opetuskäyttöön ja matkailutoimijoiden palvelujen sisältöihin. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö 
Hanna Ollikainen, hanna.ollikainen@ekarjala.fi, p. 040 8235105 
 

Toimintatonnit Toimintatonnit on teemahanke, jossa toteutetaan pieniä, yleishyödyllisiä investointeja 
Kärki-Leaderin toiminta-alueella. Hankkeessa on kaksi osaa: Etelä-Karjalan Kärki-Leader 
ry vastaa hankkeen hallinnoinnista ja koordinoinnista. Alahankkeiden hakijat vastaavat 
omien hankkeiden toteuttamisesta hyväksytyn hankesuunnitelman, budjetin ja 
aikataulun mukaisesti. Toimintatonnit -teemahankkeessa rahoitetaan alahankkeita, 
joissa kehitetään investointien avulla harrastusmahdollisuuksia, ulkoilu- ja 
retkeilymahdollisuuksia sekä kunnostetaan yhteisessä käytössä olevia rakennuksia tai 
rakennelmia. Investoinnit voivat olla kone-, laite- ja kalusteinvestointeja sekä 
rakentamista. Osan omarahoituksesta voi korvata talkootyöllä. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 
Riitta Bagge, riitta.bagge@karkileader.fi, p. 050 5969489 
 

1/2020 - 
12/2021 

Investointi 
19 726,00 € 
 
Koordinointi 
2 000,00 € 
 

 
11 835,60 € 
 
 
2 000,00 e 
 
 

 



 

 

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 

Liikunta- ja 
harrastustila 
ympärivuotisen 
käyttöön 

Rakennetaan talvikäyttöön harjoitteluympäristö Lappeenrannan Korvenkylän ja Rauhan 
alueelle, jossa ei ole toista vastaavaa tilaa. Harjoittelutila palvelee niin koiraurheilijoita 
kuin muitakin liikkujia itäisessä Lappeenrannassa ja Imatralla. Hyödyn hankkeesta saavat 
alueen asukkaat, yhdistykset sekä yritykset, jotka saavat mahdollisuuden tilojen käyttöön. 
Vuokrahalli saneerataan viihtyisäksi ja liikunnan tarpeita vastaavaan kuntoon, jotta 
seuran toimintaa voidaan kehittää entistä monipuolisemmaksi laajentamalla 
lajivalikoimaa yhteistyön kautta. Myös muiden urheilulajien harrastaminen uudella hallilla 
mahdollistuu ja käyttäjäkunta laajenee. Rahoituksella halli ja kokoustila maalataan ja 
tilaan hankitaan tekonurmialusta. Piha-alueen hiekkakenttä kunnostetaan 
liikuntakäyttöön.  
 
Toteuttaja: Wuoksen Agility Urheilijat ry 
 

9/2020 - 
12/2022 

40 643,00 €  20 321,50 € 

Kirkonkylä eloon! Perustetaan uusi asukastila ja rakentaa kuntoportaat, joiden avulla kehitetään Lemin 
kirkonkylän aluetta. Asukastila yhdessä kirjaston, kuntoportaiden, lähiliikuntapaikan ja 
torin kanssa tukee kuntalaisten osallistamista sekä fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. 
Asukastilassa on tarkoitus järjestää muun muassa infotilaisuuksia, asukasiltoja, 
perhekahvilatoimintaa, lautapeli-iltoja, elokuvahetkiä, lemiläisen kulttuurin tilaisuuksia 
sekä erilaisia teematapahtumia. Yrittäjät voivat esitellä siellä tuotteitaan ja tehdä 
toimintaansa tutuksi. Näiden lisäksi kirjaston yhteys asukastilaan tuo lisäarvoa 
molemmille tiloille. Asukastilassa on myös etätyöpiste 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: Lemin kunta 
Katariina Ahonen, kati.ahonen@lemi.fi, p. 040 5957350 
 

10/2020 - 
12/2022 

Kehittäminen 
38 915,00 € 
 
Investointi 
33 785,50 € 

 
31 132,00 € 
 
 
16 892,75 € 
 

Perinteistä peleiksi Hankkeen päätavoitteena on kehittää uudenlaisia tapoja innostaa nuoria perinteiden ja 
historiallisten tarinoiden äärelle. Hankkeessa hyödynnetään vahvasti pelillisyyttä ja siihen 
liittyviä menetelmiä. Toteutetaan vähintään kolme uudenlaista tapaa tutustua erilaisiin 
paikallisperinteisiin tai -tarinoihin. Hyödynnetään aiemmin kerättyä tietoa ja sisältöjä 
esimerkiksi Rural explorer -hanke ja From War History to Modern Education -hanke. 

2/2021 - 
12/2022 

63 729,20 € 50 983,36 € 

mailto:terhi.ojanen@leaderlansisaimaa.fi
mailto:toimisto@leaderlansisaimaa.fi


 

 

Hanketta toteuttaa yhteistyössä kolme erilaista hanketoimijaa: Kotkaniemi-säätiö sr, 
Länsi-Saimaan 4H ry ja Kulttuuritila Nuijamies ry. Jokainen tuo mukanaan oman 
osaamisensa nuorisotyön, historiatietouden, kulttuurimatkailun ja tapahtuma- sekä 
kulttuurituotannon alueilla.  
Toteutetaan 3–5 erilaista pelillistä tapaa nuorille tutustua historiaan ja 
paikallisperinteisiin. Osallistujia pelien rakentamiseen on 4H:n taholta kartoitettu jo 
hankkeen hakuvaiheessa ja kiinnostuneita nuoria on jo mukana. Hankkeessa syntyvät 
pelit ja pelien tekemisessä toteutuneet työtavat ovat myöhemmin myös muiden 
yhdistysten ja vastaavien toimijoiden käytettävissä. Kokeilut toteutetaan Länsi-Saimaan 
alueella, mutta hankkeen aikana luotava malli on monistettavissa muuallekin. Hankkeessa 
toteutettavat esimerkkitapaukset eivät ole ennakkoon mietittyjä, sillä tärkeä osa 
toteutusta on, että nuoret pääsevät itse valitsemaan heitä kiinnostavat sisällöt ja tavat 
toimia. Nuoret houkutellaan mukaan hankkeen toimiin varmistamalla hankkeen hyödyt 
heidän näkökulmastaan: hankkeen koulutukset muotoillaan nuoria kiinnostaviksi ja 
tiedotus toteutetaan nuorten näkökulmasta houkuttelevaksi. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: Kotkaniemi-säätiö 
Heini Kähkönen, heini.kahkonen@kotkaniemi.fi, p. 040 5227553 
 
Tuen siirron saajat: 
Länsi-Saimaan 4 H ry 
Kulttuuritila Nuijamies ry 
 

Oiva osallisuus Etelä-
Karjalassa 

Hankkeen tavoitteena on Etelä-Karjalan kaupunkien ja kuntien osallisuustoiminnan 
kehittäminen, osallistavien menetelmien ja mallien luominen sekä asukkaiden 
osallisuuden lisääntyminen. Osallisuus on ajankohtainen yhteiskunnallinen teema. 
Osallisuus tarkoittaa ihmisen kokemaa ja konkreettista kuulumista yhteiskuntaan, 
paikallisyhteisöön ja elämistä itselle sopivalla tavalla.  
Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa asukkaiden osallistumisen toteutumista alueemme 
kunnissa sekä vauhdittaa ja tukea kuntien osallisuusohjelmien / toimintatapojen 
laatimista sekä käytäntöön soveltamista. Yksi olennainen osallistumisen väline on eri 
tahojen vuoropuhelun lisääminen. Hankkeella pyritään kunnan ja sen asukkaiden välisen 
dialogin edistämiseen. Niissä kunnissa, joissa osallisuusmalli tai -menetelmä on jo 
olemassa, yhdessä kuntien osallisuustyöstä vastaavien henkilöiden ja asukkaiden 
edustajien kanssa järjestetyissä tilaisuuksissa tarkastellaan ja arvioidaan kunnan 
osallisuusohjelman toteutumista sekä nostetaan esiin hyviä käytäntöjä malliksi muille 

2/2021 - 
12/2022 

122 605,00 € 98 084,00 € 



 

 

kunnille. Edistetään kylien ja haja-asutusalueiden yhdistysten toiminnan kehittämistä 
sekä tuetaan niiden vaikutusmahdollisuuksia. Hankkeen toimenpiteet rakennetaan 
asukkaiden ja järjestöjen näkökulmasta, alhaalta ylöspäin. Yhdessä tehden maaseudun 
yhteinen ääni kuuluu kovemmin. 
 
Toteuttaja: Etelä-Karjalan Kylät ry 
Toteutus ja osarahoitus myös Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin alueella. 
 

Saari- ja rantakohteet 
kuntoon SARA 

Tällä hankkeella, joka sisältää sekä kehittämis- että investointiosuuden, kehitetään 
Läntisen Saimaan ja Kuolimon alueen virkistysalueita toteuttamalla uusia 
palvelurakenteita ja laajentamalla kohteiden tarjoamaa. Kehitettäviä kohteita ovat Etelä-
Karjalan virkistysaluesäätiön ylläpitämät Päihäniemi, Rastinniemi, Lepänkanto, 
Sarviniemi, Muukonsaari, Hietasaari, Ruuhonsaaret, Ilkonsaari, Satamosaari ja 
Ruohosaari. Kaikissa näissä kohteissa on Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toteuttamia 
retkeilyrakenteita, mm. grillikatoksia ja käymälöitä. Kaikki hankkeen kohteet, 
poisluettuna Ruohosaari, ovat Saimaa Geoparkin kohteita ja tulevan Geoparkin aseman 
vahvistumisen ja vakiintumisen myötä kävijämäärät näissä kohteissa tulevat kasvamaan. 
Kehittämisessä huomioidaan esteettömyysnäkökulma sekä kohteiden soveltuvuus 
oppilaitos- ja matkailijaryhmien vierailuihin. Uusissa retkeilyrakenteissa ja -kohteissa 
huomioidaan kestävyys ja turvallisuus. Alueiden kehittämisellä ohjataan näissä kohteissa 
virkistyskäyttöpaine laadukkaille ja huolletuille alueille. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö 
Mari Matikainen, mari.matikainen@ekarjala.fi, p. 040 7324670 
 

10/2020 - 
12/2022 

Kehittäminen 
41 693,75 € 
 
Investointi 
120 232,00 € 

 
33 355,00 € 
 
 
60 116,00 € 

Työllistä Tiitus, 
palkkaa Pihla -
teemahanke  

Työllistä Tiitus, palkkaa Pihla -teemahankkeessa yhdistykset työllistävät 15-20-vuotiaita 
nuoria ja oppivat toimimaan työnantajan roolissa. Nuorten työllistäminen auttaa 
yhdistyksiä ja yhteisöjä kehittämään omaa elinympäristöään ja innostaa nuoria 
osallistumaan yhteisölliseen toimintaan. Hankkeessa on kaksi osaa: Leader Länsi-Saimaa 
ry vastaa hankkeen hallinnoinnista ja koordinoinnista. Alahankkeiden hakijat vastaavat 
nuorten työllistämisestä oman hankesuunnitelmansa mukaisesti. Teemahanke, 10 
alahanketta. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: Leader Länsi-Saimaa ry 
Terhi Ojanen, terhi.ojanen@leaderlansisaimaa.fi, p. 045 6689007 
 

11/2019 - 
6/2021 

Kehittäminen 
12 600,00 € 
 
Koordinointi 
3 150,00 € 

 
10 080,00 € 
 
 
3 150,00 € 
 



 

 

Etelä-Karjalan alueen 
jalkapalloseura-
yhteistyö 

Maakunnan jalkapalloseurat tehostavat yhteistyötään ja rakentavat uutta 
yhteistyömallia, jotta kaikenikäisten ja -tasoisten kehitysmahdollisuudet turvataan 
asuinpaikasta ja taitotasosta riippumatta. Hankkeessa lisätään valmentajien 
koulutustasoa koulutuksella, tutoroinnilla ja vertaistuella. Lisäksi koulutetaan paikallisia 
valmennuskouluttajia. Alueen seurat järjestävät futiskerhoja ja perhefutista noin 11 
taajamassa / kylässä. 
 
Toteuttaja: PEPO Lappeenranta ry ja 10 kumppania. 
Toteutus ja osarahoitus myös Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin alueella. 
 

9/2020 - 
6/2023 

89 260,00 € 71 408,00 € 
 

Tehotonnit II -
teemahanke 

Tehotonnit II on teemahanke, jossa toteutetaan pieniä yleishyödyllisiä investointeja 
Leader Länsi-Saimaan alueella. Hankkeessa on kaksi osaa: Leader Länsi-Saimaa ry vastaa 
hankkeen hallinnoinnista ja koordinoinnista ja alahankkeiden hakijat vastaavat omien 
hankkeittensa toteuttamisesta hyväksytyn hankesuunnitelman, budjetin ja aikataulun 
mukaisesti. Tehotonnit-teemahankkeessa rahoitetaan alahankkeita, joissa kehitetään 
investointien avulla harrastusmahdollisuuksia, kunnostetaan yhteisessä käytössä olevia 
rakennuksia tai rakennelmia sekä parannetaan yhteistilojen turvallisuutta ja 
energiataloutta. Investoinnit voivat olla kone-, laite- ja kalustoinvestointeja sekä 
rakentamista. Osan omarahoituksesta voi korvata talkootyöllä. Teemahanke, 10 
alahanketta. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: Leader Länsi-Saimaa ry 
Terhi Ojanen, terhi.ojanen@leaderlansisaimaa.fi, p. 045 6689007 
 

10/2019 - 
12/2021 

Investointi 
37 491,20 € 
 
Koordinointi 
3 800,00 € 

 
18 745,60 € 
 
 
3 800,00 € 
 

Eläinsuojelukeskus Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry rakentaa Lappeenrantaan 
eläinsuojelukeskuksen. Keskuksen myötä yhdistys pystyy tehostamaan tekemäänsä 
eläinsuojelutyötä ja laajentamaan tarjoamiaan palveluja. Vanha kanavarakennus (345 
m2) Mustolassa remontoidaan eläinsuojelukeskukseksi. Tiloihin rakennetaan paikat 
kissoille (karanteenitilat, häkkipaikkoja terveille kissoille ja kaksi kissahuonetta), koirille ja 
muille pienille lemmikkieläimille. Hanke lisää eläinpaikkojen määrää ja sen myötä 
kaikenlaisten lemmikkieläinten auttaminen onnistuu isommassa mittakaavassa. Myös 
viranomaisyhteistyössä huostaanotetuille eläimille voidaan tarjota paikkoja nykyistä 
enemmän. Lisäksi tiloihin rakennetaan yhdistyksen kissahotelli, eläinklinikka yhdistyksen 
eläinten hoitoon ja leikkaustempausten järjestämiseen vähävaraisten auttamiseksi. 
Rakennukseen tulee monitoimitila, joka toimii luento- tai kokoustilana sekä pop-up -
kahvilana. Yhdistys on toiminut nämä vuodet pelkästään lahjoitusvaroin ja 

2/2021 - 
12/2022 

252 459,00 € 126 229,50 € 
 



 

 

eläinsuojelukeskuksen toiminnoista saatavilla tuloilla (kissahotelli) saadaan jatkossa 
rahoitettua osittain yhdistyksen tekemää eläinsuojelutoimintaa. Eläinsuojelukeskus 
tarjoaa uusia työpaikkoja ja lisää vapaaehtoistyömahdollisuuksia alueelle. Yhdistyksen 
uusissa tiloissa voidaan tarjota koulutusta mm. eläinalan opiskelijoille. Toimitilojen ja 
palvelujen tarjoaminen lisää yhteistyötä muiden yhdistysten, yritysten ja oppilaitosten 
kanssa. 
 
Toteuttaja: Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistys 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 Kustannus-arvio Leader-
rahoitus 

AITO - ikääntyneille 
suunnatun 
perhehoidon 
kehittäminen 

Ikäihmisten perhehoito tarjoaa iäkkäille uuden palvelumuodon kotihoidon, omaishoidon ja 
palveluasumisen rinnalle. Ikääntyneiden perhehoito perustuu yrittäjyydelle, jossa yrittäjä 
tarjoaa kodissaan asumis- ja hoivapalvelua ikääntyneille. Yhteen perhehoitokotiin voidaan 
ottaa 4 - 6 asiakasta ja se soveltuu erinomaisesti maaseutuympäristössä toteutettavaksi 
joko yrittäjän pääelinkeinona tai maatalousyrittäjyyden sivuelinkeinona. Ikääntyneiden 
perhehoito on nouseva hoitomuoto valtakunnallisesti. Kymenlaakson alueella on 
ainoastaan kolme perhehoitokotia, mikä on muuhun maahan verrattuna erittäin vähän. 
Yhtenä syynä vähäiseen määrään on se, ettei perhehoitoyrittäjyyteen räätälöityä 
valmennusta ole tarjolla eikä perhehoitoyrittäjyyttä vielä tunnisteta yhtenä vaihtoehtona 
työllistymiselle. Yrittäjyyden toimintaympäristönä perhehoitoyritys on erityislaatuinen, 
eikä perinteinen yrittäjyysvalmennus täysin sovi siihen, vaan tarvitaan räätälöidympi 
ratkaisu. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö 
Tuija Arola, tuija.arola@taitajantie.fi, p. 040 8493838 

9/2020 - 
12/2022 

37 703,92 € 33 933,53 € 
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Kehittyvät, 
kansainvälistyvät ja 
osaavat 
pienyritykset, KEKO-
hanke 

Yritysryhmähanke on rakennettu yritysten tarpeista. Hanke on alueiden välinen. Mukana 
ovat:  
Pohjois-Kymen Kasvu ry: Iitin Maatilatori Oy, Iitti, Manner Kahvila Oy / Virtakiven Sauna, 
Voikkaa, Ville Pisto Oy / Rantamesta, Iitti,  
Sepra ry: Takaladon Liha Oy, Hamina, Varapäällikkö Oy, Hamina  
Hankkeen tavoitteina ovat yritysryhmän liiketoimintaosaamisen, markkinoinnin 
suunnittelun ja kansainvälistymisosaamisen kehittäminen, yritysten vahvuuksien ja 
kilpailuetujen löytäminen ja niiden vahvistaminen. Hankkeen yhteisiä toimia ovat: 
talouden suunnittelu ja seuranta, markkinointisuunnitelman laadinta ja budjetointi, 
kansainvälisten yhteyksien luominen, kotimaan opintomatka ruoka- ja matkailualan 
yrityksiin eli vertaisyrityksiin, ulkomaan opintomatka Viroon ruoka- ja matkailualan 
yrityksiin – vertaistukea ja uusia toimintamalleja ja yhteistyön tiivistäminen yritysryhmän 
eri yritysten välillä.  
ProAgria vastaa omalla asiantuntemuksellaan pääosasta yritysryhmän yhteisestä 
kehitystyöstä. Jokaiselle yritykselle on suunniteltu ja budjetoitu oma yrityskohtainen 
osuus, toteutus yhteisten kehittämistoimien rinnalla.  
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö: ProAgria Etelä-Suomi ry 
Tuula Repo, tuula.repo@proagria.fi, p. 040 5880958 
 
Yritysryhmähanke. Toteutus ja osarahoitus myös Leader Sepran alueella. 

1/2021 - 
12/2022 
 

169 068,00 € 126 801,00 € 
 

 

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 

Sirkus vauhtiin Tavoitteena on järjestää Haminan ja lähiseudun lapsille ja nuorille sekä harrastusta tukeville ja 
pyörittäville aikuisille tarkoituksenmukaiset ja toimivat tilat Summan koululta. Tiloihin tuodaan 
nykykriteerit täyttävää tekniikkaa, joka mahdollistaa turvallisen harrastuksen. Sirkuksen 
välineistöä täydennetään. Toiminnassa vahvistetaan vähemmälle huomiolle jääneitä osa-alueita 
ja tuodaan seudulle nykysirkuksen uusia kiinnostavia tuulia. Hankkeen jälkeen sirkus jatkaa 
toimintaansa entistä paremmin edellytyksin, saa mukaan toimintaan uusia harrastajia lapsista, 
nuorista ja aikuisista. Teinisirkus pystyy nostamaan tasoaan takaisin maamme parhaiden 

11/2020 - 
12/2022 

Kehittäminen 
47 406,00 € 
 
Investointi 
110 931,00 € 

 
37 924,80 € 
 
 
66 558,60 € 

mailto:marjo.tolvanen@sepra.fi
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nuorisosirkusten joukkoon. 
 
Toteuttaja: Haminan Teinisirkus ry 
 

Kunto & maisema Rakennetaan Virojoen ja Klamilan kyliin kunto- ja maisemaportaat sekä niihin liittyvät 
taukopaikka Virojoen Lapinvuorelle sekä näköalatasanne Klamilan Lantviikinvuorelle. Portaat 
toimivat sekä liikunta- että elämys- ja näköalapaikkoina. Molemmista aukeaa upea maisema 
merelle ja niistä on myös hyvä seurata lintujen kevät- ja syysmuuttoa. Hanke parantaa ja 
täydentää kylien liikunta-, retkeily-, virkistys- ja luontomatkailumahdollisuuksia Virolahdella ja 
lisää merkittävästi kylien välistä yhteistyötä. 
 
Toteuttaja: Virojoen Kyläyhdistys ry 
 

11/2020 - 
12/2022 

204 867,62 € 122 920,57 € 
 

Kehittämishanke: 
Pyhtään vanha 
kunnanvirasto 
kulttuurikäyttöön 

Palautetaan Pyhtään vanha kunnanvirasto aktiiviseen kulttuurikäyttöön kokeilemalla siellä uusia 
kulttuurialan tapahtumia kesän 2021 aikana. Neljän eri tapahtuman avulla hanke vireyttää 
alueen kulttuuritoimintaa ja hyödyttää paikallisia toimijoita. Kulttuuritalon tapahtumilla tuetaan 
olemassa olevaa sekä synnytetään uutta paikallista kulttuuritoimintaa. 
 
Toteuttaja: Pyhtään Kulttuuritalo Oy 
 

12/2020 - 
12/2022 

83 364,00 € 50 691,20 € 
 

Moottoriradan 
monitoimitilat 

Moottorikerho rakentaa radan yhteyteen paremmat yhteiset kahvio- / kokoontumistilat, 
sosiaalitilat sekä huoltotilan. Kilpailujen ja tapahtumien aikaan tilat palvelevat kilpailijoita ja 
huoltojoukkoja. Muina aikoina ne ovat vuokrattavissa retkeilijöiden ja matkailijoiden sekä 
erilaisten ryhmien virkistyskäyttöön. Salpalinjamuseo ja Salpapolku sijaitsevat moottoriradan 
välittömässä läheisyydessä ja radan lähellä on myös muita retkeilykohteita, joiden käyttäjiä tilat 
palvelevat. Hankkeen jälkeen radan käyttöolosuhteet paranevat merkittävästi.  
 
Toteuttaja: Miehikkälän Moottorikerho ry 
 

11/2020 - 
12/2022 

145 282,00 € 87 023,92 € 
 

Haapasaaren 
vierassataman 
taukokatos 

Haapasaaren vierassatamalla ei ole taukokatosta, jossa on mahdollisuus ajanvieton ohella 
ruokailla ja tiskata ruokailuvälineet ekologisella tavalla. Hankkeen avulla rakennetaan kestävän 
kehityksen periaatteella taukokatos, joka palvelee paitsi vierasveneilijöitä myös Haapasaaren 
asukkaita ja yhteysaluksella saareen tulleita matkailijoita. Tavoitteena on lisätä saaren 
vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä sekä huomioida kylänlahden luontoarvot. 
 
Toteuttaja: Haapasaari-Seura ry 

11/2020 - 
11/2021 

14 000,00 € 8 400,00 € 
 



 

 

Monitoimikenttä Monitoimiulkopelikenttä Pyhtään Huutjärvelle. Ulkopelikentän varusteiden hankinta ja 
monitoimisen pelipaikan rakentaminen Huutjärven koulun lähistöllä sijaitsevalle hiekkakentälle. 
Alustan koko 20 x 40 m, jolloin saadaan riittävä tila esim. viralliselle salibandykentälle. Alue 
aidataan ilkivallan estämiseksi. Kaikki varusteet ovat siirrettäviä, niin että ne voidaan purkaa pois 
ennen talvea ja aluetta voidaan käyttää luistelujään pohjana. Varusteiden kausisäilytystä varten 
hankitaan merikontti. Liikuntapaikan käytöstä järjestetään avoimien ovien tutustumistapahtumia 
joissa mahdollisuus kokeilla tarjolla olevia lajeja. 
 
Toteuttaja: Pyhtään Yritys ry 
 

3/2021 - 
11/2021 

51 500,00 € 30 900,00 € 
 

Saunaprojekti 
Pieni-Mustan 
saareen 

Saunan ja käymälän rakentaminen Pieni-Mustan saareen. Hankkeella tarjotaan uusi palvelu 
saaristossa sekä tavoitellaan partiolaisten meripartiotoiminnan ja kaikkien veneilijöiden 
aktivoimista Haminan saaristossa. Kävijämääriä seurataan saunan vieraskirjalla. Lippukunnan 
johtajaikäiset sekä lippukuntalaisten vanhemmat toteuttavat projektin talkootyönä. 
 
Toteuttaja: Haminan Päivänpojat ry 
 

12/2020- 
12/2021 

13 500,00 € 8 100,00 € 
 

 

 


