
   

 

 

  
 

TIEDOTE 15.4.2021 

 
Paluumuuttajien houkuttelua, nousevia matkailukohteita, 
ikääntyneille perhehoitoa ja nuorille mahdollisuuksia  
 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät 31 kehittämishankkeelle 
maaseutuohjelman rahoitusta tammi-maaliskuussa 2021 yhteensä yli 2,2 
miljoonaa euroa.  

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittaa Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan 
yrittäjien hankkeita, jotka molemmat edistävät paluumuuttajien asettumista takaisin 
Etelä-Karjalaan. Saimaan vesiensuojeluyhdistys sai ELY:n rahoituksen virta- ja 
pienvesien suojeluhankkeelle. 
 
Kymenlaaksossa Pohjois-Kymen Kasvu ry rahoittaa Kouvolan aikuiskoulutussäätiön 
hanketta, jolla edistetään ikääntyneiden perhehoitomahdollisuuksia alueella. Leader 
Sepra ry tukee useiden yhdistysten hankkeita. Esimerkiksi Haminan Teinisirkus aikoo 
kivuta takaisin maamme parhaiden nuorisosirkusten joukkoon satsaamalla 
tarkoituksenmukaisiin tiloihin ja välineisiin Summan koululla. Pyhtäällä vanha 
kunnanvirasto valjastetaan aktiiviseen kulttuurikäyttöön kokeilemalla siellä uusia 
tapahtumia tulevana kesänä. 
 
Etelä-Karjalassa Rautjärvellä jatkuu aktiivinen matkailun kehittäminen. Miettilän 
Kasarminkankaalle on tulossa sotahistoriamuseo ja vaelluskalojen kulkureitiksi 
vapautuvan Hiitolanjoen matkailu- ja retkeilykäyttöön pureudutaan kahden uuden 
projektin voimin. Hankkeita rahoittaa Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry. Yhdistyksen oma 
projekti päästää nuoret ääneen päättäjille suunnattujen videoklippien avulla. 
 
Leader Länsi-Saimaa ry tukee eläinsuojelukeskuksen rakentamista vanhaan 
kanavarakennukseen Lappeenrannan Mustolassa. Kotkaniemisäätiö, Länsi-Saimaan 4H 
ja Kulttuuritila Nuijamies ryhtyvät yhteistoimin houkuttelemaan nuorisoa perinteiden ja 
historiallisten tarinoiden pariin pelillisin keinoin. PEPO Lappeenranta ry 
seurakumppaneineen saa rahoitusta Etelä-Karjalan molemmilta Leader-ryhmiltä 
jalkapallotoiminnan vahvistamiseen alueella.  
 

Kuudelle yritykselle investointitukea yhteensä noin 90 000 eurolla  

 
Kaakkois-Suomen Leader-ryhmät myönsivät kuuden yrityksen investointeihin 20 
prosentin tuet tammi-maaliskuussa 2021. Tukisumma oli yhteensä hieman alle 90 000 
euroa. 



   

 

 

  
 

Virolahtelainen Takatalo & Tompuri Brewery saneeraa panimon 
yhteyteen kaksi erillistä asiakastilaa - ravintolan ja kokoustilan. 
Taipalsaarelainen OL Suunnittelu Oy varustaa vanhaa kunnantaloa 
esimerkiksi kahvila- ja pitotalotoimintaa sekä toimistohotellipalvelua 
varten.  
Kotkalainen Erämys-Keisarin Kosket Oy investoi huoltorakennukseen, tynnyrisaunaan ja 
uusiin telttamökkeihin. Lemiläinen LymiTek Oy saa rahoitusta laiteinvestointiin. 

Rahoitusta saaneet yritykset ja yhteisöt löytyvät valtakunnallisesta hankerekisteristä.  
 

Maaseutuohjelman hanke- ja yritystukien haku jatkuu Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksessa ja Leader-ryhmissä 
 

Maaseuturahoituksessa eletään vuosina 2021-2022 EU-ohjelmakausien siirtymäkautta, 
jolloin maaseudun yritys- ja hankerahoitus jatkuu katkeamatta. Maaseuturahoituksessa 
on jatkuva haku. Päätökset tehdään ELY-keskuksessa valintajaksoittain. Leader-ryhmillä 
on omat valintakriteerinsä ja -jaksonsa, joista kannattaa tiedustella suoraan ryhmistä. 
 
Maaseuturahasto on Euroopan unionin suurimpia kehittämisrahastoja, josta tulee kaksi 
kolmasosaa Suomen saamasta EU-rahoituksesta. Uutta EU-ohjelmakautta (CAP27) 
koskeva Kaakkois-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelma valmistuu kesäkuun 
loppuun mennessä. Suunnitelmaa valmistellaan parhaillaan muun muassa kaikille 
avoimien webinaarien avulla (lisätietoa). Myös Leader-ryhmät valmistelevat omia 
strategioitaan seuraavalle ohjelmakaudelle. 
 

Lisätiedot 
 

Lisätietoja rahoituksesta ja rahoituspäätöksistä antavat Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen ja Leader-ryhmien asiantuntijat, joiden yhteystiedot ovat liitteen 
hankelistauksessa. Hanketoteuttajien yhteystietoja voi tarvittaessa kysyä myös 
KaakonKantrin tiedottajalta Saija Rädyltä (saija@kaakonkantri.fi, puh. 050 466 4480). 
 
Liite Hankelistaus - Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien tammi-

maaliskuussa 2021 myöntämät yritys- ja hanketuet 

https://tietopalvelu.ruokavirasto.fi/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Published/raportointi.qvw&Sheet=SH_HR_FI&anonymous=true
https://kaakonkantri.fi/kaakonkantri/rahoitusopas
https://www.sttinfo.fi/tiedote/kaakkois-suomen-maaseudun-alueellinen-kehittamissuunnitelma-loppusuoralla?publisherId=69817877&releaseId=69905172
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