
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yritystuet ja hankkeet 1-3/2019 

YRITYSRAHOITUS, KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS 

Yritys      Paikkakunta  Myönnetty tuki Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta 

Yli-Kaitala Pentti   Iitti  11 610,21 €  investointituki 20%  
Ecopulp Finland Oy   Kouvola  25 950,00 €  investointituki 20% 
Climecon Oy    Iitti  391 380,00 €  investointituki 20% 
Jotex Works Oy   Lappeenranta 19 900,00 €  toteutettavuustutkimus 50% 
Solintech Oy    Iitti  35 000,00  perustamistuki 100% 
GeisaRinna Oy   Kotka  3 600,00 €  toteutettavuustutkimus 50% 
Finnforestry Consulting Oy   Kouvola  14 384,00 €  investointituki 20% 
Finnstamm Oy   Savitaipale  18 091,00  investointituki 20% 
JET-Steel Oy   Kouvola  50 080,00 €  investointituki 20% 
 

 

Lisätietoja yritystukien rahoituspäätöksistä antaa Jukka Saarni, puh. 0295 029 085 ja Tarja Taipale, puh. 0295 029 167. Sähköposti on muotoa: 

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
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YRITYSRAHOITUS, LEADER-RYHMÄT 

 

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 

Yritys    Paikkakunta  Myönnetty tuki Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta 

DogGym Oy    Lappeenranta 2 946,61 €  investointituki 20% 
Ovelus Oy    Lappeenranta 34 930,00 €  perustamistuki 100% 
Vesratio Oy    Lappeenranta 20 500,00 €  perustamistuki 100% 
     

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 

Jaala Network Oy   Kouvola  41 211,00 €  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 

Takatalo ja Tompuri Oy   Virolahti  11 000,00 €  investointituki 20% 
Helmiteksti    Hamina  8 072,00 €  perustamistuki 100% 
 
 

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 

Ei yrityshankkeita tällä 1-3/2019 jaksolla. 
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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 Toteuttaja, 
yhteyshenkilö 

Kesto Kustannus-
arvio 

Kaakkois-
Suomen ELY-
keskuksen 
rahoitus 

Kestävästi 
Kaakossa 
 

Hankkeen toiminnalla kannustetaan kiertotalouden ja kestävän 
kehityksen näkökulmien huomioimiseen ja yhteisöllisyyden edistämiseen 
maaseudun yrityksissä, erityisesti asumispalveluja tarjoavissa yrityksissä, 
kotitalouksissa, yhteisöissä, yhdistyksissä ja harrastusryhmissä.  
Hankkeen hakija on Kymenlaakson Martat ry ja osatoteuttaja Etelä-
Karjalan Martat. Hankkeen aikana:  
- Toteutetaan kiertotalous ja kestävä kehitys -teemaisia, 
kotitalousosaamiseen liittyviä yhteistyökäyntejä maaseudun yrityksiin, 
jotka tarjoavat asumispalveluja (mm. hoiva-, hoito- ja perhekodit).  
- Järjestetään alueen asukkaille ja yhdistyksille suunnattuja kursseja ja 
tutustumiskäyntejä, jotka tuovat esille kiertotalouden, resurssiviisauden 
ja kestävän kehityksen näkökulmia sekä kannustavat yhteisöllisyyttä 
tukevien yleisötapahtumien järjestämiseen.  
- Toteutetaan kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä työpajoja, 
tietoiskuja ja tempauksia.  
- Toteutetaan kestäviin valintoihin sekä roskien ja jätteiden lajitteluun 
innostavaa viestintää ja näkyvyystempauksia. 

Kymenlaakson Martat ry 
Tuija Valjakka 
tuija.valjakka@martat.fi 
p. 010 838 5658 

 

2/2019 - 
2/2021 

276 826,00 €  
 

276 826,00 €  
 

Töitä luonnosta 
 

Töitä luonnosta -yhteistyöhankkeessa rakennetaan ammattimainen 
luonnontuotteiden koulutus-, keruu-, jalostus- ja jakeluverkosto 
Kaakkois-Suomeen. Tavoitteena on luonnontuotealan tuotannollinen ja 
ammattimainen kehittäminen. Hankkeessa tarjotaan valmennusta 
luonnontuotealalle keruuseen, tuotteiden käsittelyyn, jatkojalostukseen 
ja markkinointiin. Luodaan polkuja yrittäjyyteen ja työllistymiseen 
luonnontuotealalle. Metsänomistajia perheineen aktivoidaan 
hankkimaan tuloja luonnontuotealalta. Lisätään metsäpalveluyrittäjien 
mahdollisuuksia kasvattaa ansioita luonnontuotealalta rakentamalla 
verkostoja metsätalouden ja luonnontuotealan toimijoiden kesken. 
Hanke osaltaan edistää luomukeruusertifioinnin käynnistymistä Kaakkois-
Suomessa. 

Suomen 4H-Liitto ry 
Patrik Lindfors 
patrik.lindfors@4h.fi 
p. 0405691126  

 

12/2018 
- 
11/2020 

219 974,76 € 
 

219 974,76 € 
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HANKERAHOITUS, KAAKKOIS-SUOMEN LEADER-RYHMÄT 

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 Toteuttaja, 
yhteyshenkilö 

Kesto Kustannus-
arvio 

Leader-
rahoitus 

Myllyn ja sahan 
uusi elämä 

Kärnäkosken kulttuurihistoriallisesti arvokkaat mylly ja saha 
sijaitsevat 1790-luvulla rakennetun Kärnäkosken linnoituksen 
vieressä. 1890-luvulla rakennettu mylly on suojeltu yleiskaavassa 
SR-merkinnällä, saha on rakennettu 1930-40-luvulla. Jotta arvokkaat 
rakennukset säilyisivät, niiden katot kunnostetaan museoviraston 
ohjeistuksen mukaan. Myllyä ja sahaa käytetään alueella 
järjestettävien konserttien ja teatteriesitysten aikana sekä kyläläisten 
kokoontumispaikkana. Saharakennuksessa voidaan järjestää taide- 
ja valokuvanäyttelyitä. Tilojen parempi hyödyntäminen juhla- ja 
kulttuuritapahtumien pitopaikkana edellyttää sähköjen vetämistä ja 
valaistusta. Hanke säilyttää rakennusperintöä, lisää yhteisöllisyyttä ja 
mahdollistaa kylä- ja tapahtumamatkailun kehittämisen.  
 

Partakosken 
kyläyhdistys ry 
  

11/2018 
- 
12/2020 

37 110,00 € 18 555,00 € 

Kotkaniemi 
kohillaan 

Kotkaniemi, presidentti P. E. Svinhufvudin kotimuseo, avautui 
Luumäellä mittavan valtion toteuttaman peruskorjauksen jälkeen 
toukokuussa 2018. Museo saavutti suuren suosion ensimmäisenä 
aukiolokesänä (14 450 kävijää), mutta houkutellakseen ihmisiä 
vierailemaan paikassa yhä uudelleen, Kotkaniemen ympärille 
tarvitaan museo- ja kahvilatoimintaa sekä puutarhaa laajempi 
palveluntarjonta. 
Kotkaniemi kohillaan -hankkeessa Kotkaniemen oheistarjontaa 
monipuolistetaan ja siitä saadaan ympärivuotinen tapahtumapaikka. 
Paikasta luodaan matalan kynnyksen tapahtumapaikka 
paikallisjärjestöille, houkutellaan alueen asukkaat aktiivisesti 
toimimaan Kotkaniemessä, kehitetään puutarhasta monipuolinen 
vierailu- ja tapahtumapaikka sekä luodaan mahdollisuuksia 
paikallisyrityksille tuottaa uusia palveluja mm. pihan renkitupaa, 
pihapiiriä ja luontopolkua hyödyntäen. Matkailijoita tavoitellaan 
Kotkaniemeen ja muiden alueen palvelujen pariin luomalla yhteisiä 
paketteja maakunnallisten matkailuyrittäjien kanssa. Tavoitteena on, 
että monipuolisen toiminnan kautta alueelle syntyy uutta 
yritystoimintaa ja työpaikkoja.  

Kotkaniemi säätiö 
Annastiina 
Löppönen 
annastiina.lopponen
@kotkaniemi.fi 
p. 040 522 7553 
 
 
 
 

1/2019 - 
12/2021 

160 000,32 € 128 000,26 € 
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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 Toteuttaja, 
yhteyshenkilö 

Kesto Kustannus-
arvio 

Leader-
rahoitus 

Operaatio Helsinki Kun sotien aikana karjalaiset evakot lähtivät kohti Etelä- ja 
Länsi-Suomea, joutuivat he jättämään synnyinseutunsa ja 
usein koko omaisuutensa taakseen. Monen pääkaupunki-
seudulla asuvan juuret ovat Karjalassa ja karjalaiset perinteet 
ja perinneruuat lähellä sydäntä. Vaikka sotien jälkeen on jo 
syntynyt uusia sukupolvia, juuret ovat ja pysyvät Karjalassa. 
Useat Etelä-Karjalan kesäasukkaat tulevat pääkaupunki-
seudulta ja heitä ovat ihastuttaneet eteläkarjalaiset perinne-
herkut, kuten rieskat, karjalanpiirakat ja perunalepuskat. Näitä 
tuotteita toivottaisiin saataville myös asuinpaikkakunnalle. 
Hankkeen tavoitteena on lanseerata eteläkarjalaiset 
leipomotuotteet pääkaupunkiseudun kauppojen hyllyille ja sitä 
kautta kuluttajien ruokapöytään. Tavoitteena on luoda yhteinen 
karjalainen ilme tuoteryhmälle sekä selvittää kustannustehokas 
logistiikka maakunnastamme pääkaupunkiseudulle. 

Imatran Seudun 
Kehitysyhtiö Oy 
Antti Oravuo 
antti.oravuo@kehy.fi 
p. 0407211310 

1/2019 - 
12/2019 

20 890,00 € 15 667,50,00 € 

 

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 Toteuttaja, 
yhteyshenkilö 

Kesto Kustannus
-arvio 

Leader-
rahoitus 

Kymentaan 
seuratalohanke 

Hankkeessa remontoidaan Kymentaan seuratalo. Remontti sisältää esim. 
keittiön ja keittiön jätevesijärjestelmän uudistamista, sähkötöitä ja 
invarampin rakentamisen.  

Kymentaan 
kyläseura ry 
 

11/2018 
- 5/2020 

60 000,00 € 30 000,00 € 
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Opi ja ota 
käytäntöön 
kestävä kehitys 

Hankkeessa tutustutaan ja opitaan niin teoriassa kuin myös käytännössä 
kiertotalouden ja hiiliviisaan kestävän kehityksen perusasiat. Hankkeessa 
järjestetään aluksi kahdeksan peruskurssipakettia, jonka jälkeen 
osaamista syvennetään kolmessa työpajassa (biohiili, metsäpuutarha ja 
ekologinen rakentaminen). Hankkeen tuloksena osallistujilla on valmiudet 
laatia suunnitelma ja toimintamalli oman arjen kiertotalouden ja hiiliviisaan 
kestävän kehityksen toteuttamiseen. 

Kettumäen 
kansanpuisto 
ry 
 

3/2018 - 
2/2021 

60 000,00 € 48 000,00 € 

Tiekunnat tähän 
päivään-
koulutushanke 

Hankkeessa välitetään Kouvolan ja Iitin alueen tiekunnille 
yksityistieosaamista. Koulutus muodostuu tiekuntien osakkaille ja 
toimielimille järjestetyistä paketeista. Hankkeessa koostetaan 
materiaalipaketti/opas yksityisteiden tiekuntien toimielimille ja sähköisessä 
muodossa tiivistetympi opas osakkaiden käyttöön. Tavoitteena on lisätä 
yksityisteiden tiekuntien osakkaiden ja toimielinten osaamista ja tietoa mm. 
tiekuntien hallinnoinnista, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä, avustuksista, 
vakuutuksista, kunnossapidosta, yksiköinnistä, säännöistä, 
perusparannus-hankkeista sekä uudesta yksityistielaista ja siihen 
sisältyvästä Digiroad-tietokannasta. Hankkeen tuloksena syntyvää 
osaamista voidaan seurata esim. sillä, että hallinnointi tiekunnissa 
tapahtuu lain mukaisesti, järjestäytymättömät tiekunnat järjestäytyisivät ja 
tiekunnat yhdistyisivät hallinnollisesti toimivammiksi kokonaisuuksiksi. 
Tavoitteena on, että koulutuksiin osallistujia on vähintään 100. 

Kymenlaakson 
kylät ry 
Leena Borg 
leena.borg@ky
menkylat.fi 
p. 0408389989 

1/2019 - 
6/2020 

42 898,00 € 38 608,20 € 

Anttilan ravirata Hankkeen tavoitteena on lisätä ja parantaa hevosharrastajien ja alueen 
muiden käyttäjien toimintamahdollisuuksia ja saada alueelle sellaiset 
puitteet, että radalla voidaan tulevaisuudessa järjestää palkintoraveja. 
Hankkeessa rakennetaan uusi tuomaritorni, katoksellinen myyntipiste ja 
WC-tilat, kunnostetaan kahvio ja tehdään kaivo. Tavoitteena on, että 
rakennukset ovat turvallisia, käytännöllisiä ja esteettisesti miellyttäviä. 

Anttilan 
hevoskasvattaj
at ry 
 

1/2019 - 
1/2020 

28 000,00 € 14 000,00 € 
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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 Toteuttaja, 
yhteyshenkilö 

Kesto Kustannus-
arvio 

Leader-
rahoitus 

NatGeo Keltaiset 
kehykset vihreällä 
vyöhykkeellä - 
Living on the 
Edge, Yellow 
Frames on Green 
Belt 

Kansainvälisen yhteistyön päätavoitteena on luoda National 
Geographicin Keltaisia kehyksiä hyödyntävä, neljässä 
maassa eri alueilla muodostuva reittien kokonaisuus 
vähemmän tunnettujen luontokohteiden ympärille. Suomessa 
hankkeessa ovat mukana Leader Sepra ry ja Etelä-Karjalan 
Kärki-LEADER ry. Tavoitteena on myös vahvistaa 
asukkaiden ja toimijoiden paikallisidentiteettiä sekä nostaa 
esiin alueellisia luonto- ja kulttuuriarvoja. Hankkeessa 
halutaan löytää innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja luonnossa 
liikkumisen paikallisia ihmisiä ajatellen, ja luontomatkailun 
edistämiseen, sekä luoda vahvempia yhteistyöverkostoja. 
Kansallisten ja kansainvälisten vierailijoiden lukumäärän 
kasvu on tavoitteena siinä vaiheessa, kun reitti on luotu. 
Hankkeen aikana halutaan lisätä toimijoiden määrää 
Keltaisten kehysten teeman parissa ja yhteisöjen osallisuutta 
luontomatkailun kehittämisessä. 

Kehittämisyhdistys Sepra 
ry 
Marjo Tolvanen 
marjo.tolvanen@sepra.fi 
p. 0442774513 
 

7/2018 - 
12/2020 

130 588,00 € 104 470,40 € 

Keltaiset 
kehykset vihreällä 
vyöhykkeellä - 
NatGeo kehykset 

Alueidenvälinen investointihanke tukee kansainvälisen 
kehittämishankkeen tavoitetta luoda Keltaisia kehyksiä 
hyödyntävä, neljässä maassa eri alueilla muodostuva reittien 
kokonaisuus vähemmän tunnettujen luontokohteiden 
ympärille. Hankkeessa ovat mukana Leader Sepra ry ja 
Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry. Investointihankkeella 
toteutetaan reittiin liittyvät National Geographic -tuotemerkin 
mukaiset Keltaiset kehykset kahden Leader-ryhmän alueille. 
Samalla muodostetaan alueiden- ja kansainvälinen 
toimijaverkosto. Yhteisöjä osallistetaan kehysten 
sijoituspaikkojen valintaan ja paikoilleen asentamiseen, sekä 
ylläpitoon. Tavoitteena on, että reitti on muodostettu 
hankkeen päättyessä v. 2020 lopussa. Verkoston kehittymistä 
seurataan listaamalla mukana olevat tahot hankkeen 
käynnistyessä kesällä 2018 ja tarkastelemalla mikä on 
verkoston jäsenten määrä hankekauden päättyessä 2020. 

Kehittämisyhdistys Sepra 
ry 
Marjo Tolvanen 
marjo.tolvanen@sepra.fi 
p. 0442774513 
 

7/2018 - 
12/2020 

 64 150,00€  32 075,00 € 
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