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Maaseuturahaa kansainvälisen moottoriurheilutapahtuman esiselvitykseen 

Pohjois-Kymen Kasvu ry rahoittaa 70 000 eurolla kansainvälisen 
moottoriurheilutapahtuman esiselvityshanketta. Hankkeen kokonaiskustannus 
on 100 000 euroa, josta Lahden seudulla toimiva Leader-yhdistys Etpähä ry 
maksaa 30 000 euroa. 
Alueiden välisessä hankkeessa selvitetään, kuinka kansainväliseen 
moottoriurheilutapahtumaan valmistaudutaan Iittiin rakenteilla olevan Kymiring-
radan vaikutusalueella. Tarkoituksena on edistää kansainvälisen 
suurtapahtuman myönteisiä vaikutuksia maaseudun näkyvyyteen ja kylien 
elinkeinoelämään. Lisäksi vahvistetaan Lahden ja Kouvolan seutujen 
elinkeinoyhtiöiden yhteistyötä. Hankkeen toteuttaa Lahden seutu – Lahti Region 
Oy. 

 

Maaseuturahalla kehitetään kaikkea lakutehtaasta veteraanityöhön 

Tammi-maaliskuussa 2018 maaseutuohjelman rahoitusta sai Kaakkois-
Suomessa kaikkiaan yhdeksän yritystä ja kymmenen yleishyödyllistä hanketta.  

Yrityksiä rahoitettiin yhteensä 147 525 eurolla. Rahoitusta saivat esimerkiksi 
kotkalainen Santalomat Oy kaksikerroksisen loma-asunnon rakentamiseen ja 
kouvolalainen Nappa Machine Oy särmäyspuristimen hankintaan. Lakumesta 
Oy Kouvolasta puolestaan hankkii maaseuturahoituksen tuella uutta 
tuotantokapasiteettia ja –teknologiaa. Julkisen rahoituksen osuus on 20 % 
investointien kokonaiskustannuksista.   

Leader-ryhmät rahoittivat kahta yritysryhmähanketta, joissa yritykset kehittävät 
toimintaansa yhteistyössä. Ruokolahden yrittäjät parantavat digi- ja some-
osaamistaan Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n osarahoituksella. Luumäellä neljä 
hyvinvointialan yritystä kehittää osaamistaan ja tehostaa keskinäistä yhteistyötä 
kouluttautumisen, ideariihien ja työpajojen voimin. Hyvää oloa Luumäeltä –
hanketta osarahoittaa Leader Länsi-Saimaa ry. 

Yritysryhmähankkeiden lisäksi Leader-ryhmät rahoittivat seitsemää 
yleishyödyllistä hanketta. Esimerkiksi Kotka-Hamina-seudulla satsataan 
kylätaloihin ja yhdistysten yhteisiin tiloihin, Rauhanturvaamisen ja Veteraanityön 
Perinnekeskukseen sekä nuorten puhallinmuusikkojen leiriin. 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus puolestaan osallistuu Suomen 
Hevostietokeskuksen neuvontapilotin rahoitukseen. Hanketta toteutetaan 
kuuden ELY-keskuksen alueella.  



   

 

 

  
 

 

Maaseuturahoitus kannustaa yrityksiä investoimaan ja 
kehittämään toimintaansa  

ELY-keskus ja Leader-ryhmät kannustavat yrittäjiä investoimaan ja kehittämään 
toimintaansa. Maaseuturahaston yritystukien ja hankkeiden haku on jatkuva. 

Kaikki rahoitusta saaneet yritykset ja yhteisöt löytyvät hankerekisteristä, josta 
tietoa voi hakea alueittain, tukimuodon tai hakijan/hankkeen nimen perusteella. 
Maaseuturahoitusta saaneisiin yrityksiin ja hankkeisiin voi tutustua myös 
kaakonkantri.fi -sivuilla. 

 

Lisätietoa 

Lisätietoja rahoituksesta ja rahoituspäätöksistä antavat Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen asiantuntijat ja Leader-ryhmien toiminnanjohtajat (yhteystiedot 
hankelistauksen yhteydessä). Yhteystietoja voi kysyä myös KaakonKantrin 
tiedottajalta Saija Rädyltä (saija@kaakonkantri.fi, puh. 050 466 4480). 

 

Liite Hankelistaus, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien 
tammi-maaliskuussa 2018 myöntämät yritys- ja hanketuet 
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