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Ilmastokestävää metsätaloutta, artesaaniruokaa ja
draamaopastuksia
Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät 12 kehittämishankkeelle
maaseutuohjelmasta rahoitusta huhti-kesäkuussa 2021 runsaat 800 000 euroa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittaa metsätalouteen ja puutuotealaan liittyviä
hankkeita, joissa on mukana ilmastotoimia. Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso ry:n
Metsänpeitto Green Deal -hankkeessa muun muassa selvitetään metsitettävissä olevia,
metsätalouden ulkopuolisia alueita Kymenlaaksossa ja laaditaan niille
metsityssuunnitelmia.
Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa puolestaan vahvistetaan osaamista
ilmastokestävässä metsänhoidossa. Alueiden välistä hanketta hallinnoi Suomen
metsäkeskus. Lisäksi neljä kaakkoissuomalaista puutuotealan yritystä on mukana
Suomen metsäkeskuksen hallinnoimassa yritysryhmässä. Tavoitteena on lisätä puun
käyttöä verkostomaisella yhteistyöllä sekä pyrkiä kohti hiilineutraalia toimintaa.
ProAgria Etelä-Suomi ry vahvistaa Kaakkois-Suomen pienten elintarvikeyritysten
kilpailukykyä valmentamalla niitä Artesaaniruoan SM-kilpailuun. Toisena tavoitteena on
vahvistaa elintarvikealan yritysten näkyvyyttä ja tunnettavuutta.
Kouvolan ja Iitin alueella sekä Länsi-Saimaan kunnissa toteutetaan kahta eri hanketta,
joissa molemmissa tuodaan esille paikallishistoriaa ja kulttuuriperintöä
draamaopastusten avulla. Pohjois-Kymen Kasvun rahoittamaa Tarinat sykkimään hanketta vetää Kouvolan matkailuoppaat ry. Leader Länsi-Saimaan rahoittaman
Historia eläväksi draaman keinoin -hankkeen vetovastuussa on Näytelmäryhmä
Ukonhatut ry.
Investointitukea 11 yritykselle
Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät 11 yrityksen investointeihin
yhteensä noin 346 000 euroa maaseudun yritystukea. Suurimman rahoituspotin, noin
75 000 euroa, sai lappeenrantalainen Hakamu Trading Oy metallileikkuri-paalaimen
investointiin.
ELY-keskus myönsi kotkalaiselle Santalahti Resorts Oy:lle 57 000 euroa uusien
tasokkaiden majoituskohteiden ja -palveluiden rakentamiseen. Kouvolalainen Kemas

Oy sai 49 000 euron tuen CNC-ohjatun leikkauskoneen investointiin.
Pyhtääläinen Soundcat Oy saa Leader Sepran kautta noin 14 000 euron
investointituen äänitystudion perustamiseksi Pyhtään kulttuuritaloon.
Edellä mainitut yritysten investointituet kattavat 20 prosenttia investointien
kokonaiskustannuksista. Rahoitusta saaneet yritykset ja yhteisöt löytyvät
valtakunnallisesta hankerekisteristä (linkki), josta tietoa voi hakea esim. ELYkeskusalueittain tai Leader-ryhmäkohtaisesti.

Maaseutuohjelman hanke- ja yritystukien haku jatkuu Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksessa ja Leader-ryhmissä
Maaseuturahasto on Euroopan unionin suurimpia kehittämisrahastoja, josta tulee kaksi
kolmasosaa Suomen saamasta EU-rahoituksesta. 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.

Lisätiedot
Lisätietoja rahoituksesta ja rahoituspäätöksistä antavat Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen 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).
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