
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yritystuet ja hankkeet 1-3/2020 

YRITYSRAHOITUS, KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS 

Yritys      Paikkakunta  Myönnetty tuki Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta 

Kaskein Marja Oy   Lappeenranta  437 679,90 €  investointituki 30% 

Arvolista Oy    Kouvola  12 000,00 €  investointituki 20% 

Tmi Sanna Puonti   Hamina  7 400,00 €  perustamistuki 100% 

Maamiehen Majat   Taipalsaari  11 782,00 €  investointituki 20% 

Annaberry    Luumäki  8 784,00 €  investointituki 35% 

Puusepänliike Puukas Ky   Kouvola  8 404,00 €  investointituki 20% 

Niskan Hydrauliikka ja Raskasosa Oy  Imatra  18 000,00 €  perustamistuki 100% 

 

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 

 

YRITYSRAHOITUS, LEADER-RYHMÄT 

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 

M.T.Motorworks Oy   Kouvola  10 200,00 €  investointituki 20% 

 

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 

Fireman Oy    Parikkala  27 275,00 €  perustamistuki 100% 

Wake park Imatra Oy   Imatra  5 960,00 €  investointituki 20% 

MK Productions   Imatra  5 058,13 €  investointituki 20% 
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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 

Ei yrityshankkeita tällä 1-3/2020 jaksolla.  

 

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 

Ei yrityshankkeita tällä 1-3/2020 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 

Etelä-Karjalan 
kehittyvät 
virkistysalueet 
Linkki hankkeen 
sivuille 

Tällä yleishyödyllisellä investointihankkeella kehitetään olemassa olevia virkistysalueita 
ja matkailukohteita rakentamalla uusia palvelurakenteita ja laatimalla suunnitelmia 
kehittämistarpeiden toteuttamiseksi. Tavoitteena on turvata alueen asukkaiden 
hyvinvointi ylläpitämällä virkistysalueilla laadukkaita palveluja sekä lisäämällä 
maakunnan vetovoimaa luontomatkailualueena. Virkistyskohteiden rakenteissa 
huomioidaan kestävyys ja turvallisuus. Alueiden kehittämisellä ohjataan 
virkistyskäyttöpaine laadukkaille ja huolletuille alueille. Suurin rakennuskohde on 
Sarviniemen virkistysalueen katokset, joiden arkkitehtisuunnittelu on toteutettu 
aiemmassa hankkeessa Aalto-yliopiston yhteistyönä. Hankkeeseen on liitetty pienempiä 
kuntien esittämiä investointikohteita eri kunnista. 
 
Toteuttaja ja yhteyshenkilö: 
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö 
Hanna Ollikainen 
hanna.ollikainen@ekarjala.fi 
p. 0408235105 

4/2019 - 
12/2021 

376 000,00 € 263 200,00 € 
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Ketjureaktio Saimaalla 
pyörämatkailun 
kehittämishanke 
Linkki hankkeen 
sivuille 

Etelä-Karjala on profiloitunut maailmanlaajuisesti vetovoimaisena järvielämyskohteena. 
Matkailu Etelä-Karjalassa on sesonkipainotteista ja heinäkuu selvästi vilkkain sesonki. 
Matkailukautta on onnistuttu pidentämään ja matkailijamäärää kasvattamaan. 
Pohjoisen kohteissa on huomattu, että talvikävely ja -pyöräilyreitit ovat jopa 
hiihtolatuverkostoja suositumpia. Pohjoismaistakin löytyy useita kohteita, joissa 
infrastruktuuria on menestyksekkäästi kehitetty tukemaan ympärivuotisuutta. 
Hankealueen pyöräilyreitteihin, pyöräilyä tukevan infraan sekä digitaaliseen 
reittiaineistoon on panostettu, tuotteita on paketoitu ja alueella liikkuu jo 
pyörämatkailijoita. Tämä on hyvä pohja kehittää ympärivuotista 
pyörämatkailukohdetta. Ketjureaktio -hankkeen aikana perehdytään pyörämatkailun eri 
alalajeihin, kohderyhmiin ja markkinoihin ja kriittisiin menestystekijöihin. Ketjureaktio 
toteuttaa benchmarking-matkoja, järjestää teemallisia työpajoja ja jalkauttaa uutta 
tietoa ruohonjuuritasolle. Seminaareissa kuullaan kansainvälisiä osaajia ja 
menestystarinoita ja maastossa opetellaan potentiaalisten asiakkaiden palvelemista. 
 
Toteuttaja ja yhteyshenkilö: 
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö 
Hanna Ollikainen 
hanna.ollikainen@ekarjala.fi 
p. 0408235105 

1/2020 - 
6/2021 

175 000,16 € 140 000,13 € 

Hinkua Etelä-
Karjalaan! 

Hankkeessa muutetaan Etelä-Karjalan maaseutua nykyistä ilmastoystävällisemmäksi. 
Etsitään ja luodaan hyviä käytäntöjä maaseudun vähähiiliseksi arjeksi muillekin malliksi 
jaettavaksi. Hankkeessa kehitetään pilotteja, jotka mahdollistavat uudentyyppisen, 
vähähiilisemmän elinkeinotoiminnan lisäämään maaseudun elinvoimaa. Vapaaehtoisia 
perheitä ja asukkaita etsitään maaseudun ilmastoedelläkävijöiksi, jotka etsivät ja 
ottavat käyttöön ilmastoa huomioivia elintapoja ja arjen käytäntöjä. Näin saadaan 
malleja vähähiiliseen asumiseen maaseudulla. Hankkeessa tuodaan käytäntöön 
uusiutuvien energiamuotojen, kuten aurinko-, tuuli- ja maalämmön sekä erilaisten 
biomassojen hyödyntämisestä pienimuotoisessa energiantuotannossa. Erityisesti 
maatiloille soveltuvien bioreaktorien käyttöönottoa edistetään. Hankkeessa etsitään 
esim. kylätaloja, joiden energiatehokkuutta voidaan parantaa. Myös hukkalämmön 
talteen ottamisesta luodaan hyviä esimerkkejä. 
Toteuttaja ja yhteyshenkilö: 
Imatran kaupunki 
Helena Kaittola 
helena.kaittola@imatra.fi 
p. 0206174630 
Tuensiirto: Lappeenrannan kaupunki 

3/2020 - 
12/2022 

350 000,04 € 350 000,04 € 
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MAA - Maaseudulla 
asuvien ikäihmisten 
aktivointi ja 
hyvinvoinnin tuki 
 
Lisätietoa hankkeesta 

Väestörakenteen mukana tuomiin alueellisiin eroihin tarvitaan eri alueiden 
erityispiirteitä huomioivia ratkaisuja. MAA-hankkeen  tavoitteena on lisätä 
eteläkarjalaisten ikäihmisten hyviä elinvuosia toimintakykyä vahvistamalla siten, että 
ikäihmisten palvelutarve joko vähenisi tai pysyisi mahdollisimman samana ja tätä kautta 
kotona voisi asua mahdollisimman pitkään. Hankkeessa toteutetaan kolme alueellista 
kokeilua: Parikkalassa, Rautjärvellä ja Ruokolahdella. Painopisteenä on tiedolla 
johtaminen, ennakoiva palvelutarpeiden tunnistaminen ja toimintakyvyn tukeminen. 
Hanketta toteutetaan yhteistyössä maaseudun asukkaiden ja heidän omaistensa, 
kuntien liikuntaneuvonnan, järjestöjen sekä vanhusneuvostojen kanssa.  
Hanke pyrkii tavoittamaan kotona asuvat ikääntyneet ajoissa ja kohdentaa ennalta 
ehkäisevää elintapaneuvontaa heille - suoraan kotiin. Hankkeessa on kaksi työpakettia, 
joiden kautta tavoitteiden saavuttaminen mahdollistuu. Kohderyhmänä ovat yli 65-
vuotiaat, jotka huolehtivat tai ovat huolissaan omista vanhemmistaan, sekä yli 75-
vuotiaat maaseudulla asuvat ikäihmiset, jotka eivät vielä ole julkisten sote-palvelujen 
piirissä. 
 
Toteuttaja ja yhteyshenkilö: 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
Anna Behm 
anna.behm@eksote.fi 
p. 0406511833 
 

1/2020 - 
12/2021 

329 991,20 € 329 991,20 € 

Eteläisen Saimaan 
vesistö- ja 
luontomatkailun 
vähähiiliset 
liikenneketjut 

Hankkeessa kartoitetaan koko Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon eteläisen Saimaan alueen 
virkistys- ja luontomatkailun vesi- ja maaliikenneyhteyksiä erityisesti maaseudun 
palveluiden saavutettavuuden parantamiseksi ja uniikkien reittipalvelukokonaisuuksien 
kehittämiseksi. Kehitetään uusia yhteyksiä pilotoinneilla, jotka mahdollistavat 
esimerkiksi polkupyöräilyn / luontomatkailun rengasmatkojen toteuttamisen Saimaan 
alueella. Hankkeen alussa järjestetään yhteinen kick-off tilaisuus, jossa käydään läpi 
hankealueen tavoitteet ja käynnissä olevat hankkeet ja niiden toisiaan hyödyntäminen 
Saimaan alueen pyöräilyn ja virkistysmatkailun liikenneyhteyksien kehittämiseksi. 
Hankkeen aikana saatuja tuloksia esitellään info-materiaaleissa ja kosketusnäytöillä, 
joita pidetään mukana info- ja tiedonkeruu kiertueilla sekä mm Saimarium tilassa, jossa 
käy paljon matkailjoita ja maakunnan asukkaita katsomassa sen tarjontaa. Hanke tukee 
ekoturismin kehittämistä ja yhteistä Saimaan matkailun kehittämistavoitetta. 
 
Toteuttaja ja yhteyshenkilö: 
Etelä-Karjalan liitto 
Marjo Wallenius 

12/2019 - 
12/2020 

61 613,00 € 61 613,00 € 

http://www.eksote.fi/eksote/tutkimus-ja-kehittaminen/kaynnissa-olevat-kehittamishankkeet/Sivut/default.aspx
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marjo.wallenius@ekarjala.fi 
p. 0408240915 
 
Alueiden välinen hanke Etelä-Savon kanssa. Hallinnointi Kaakkois-Suomessa. 
 

Metalliverkostosta 
elinvoimaa 

Päätavoitteena on luoda yrityslähtöisesti toimiva yhteistyöverkosto Etelä-Karjalan 
metalliyritysten keskinäisen yhteistyön tiivistämiseksi ja metallialan tunnettuuden 
lisäämiseksi. Alueen yritysten tunnettavuutta ja vahvuuksia halutaan nostaa esille 
paikallisesti, kansallisella tasolla sekä ulkomailla. Tarkoituksena on kirkastaa ja uudistaa 
metallialan brändiä ja tuoda sen vahvuuksia esille sekä löytää uudenlaisia ratkaisuja 
krooniseen osaajapulaan. Hankkeen aikana yhteistyötä tiivistetään säännöllisillä 
verkostokokouksilla ja tutustumisvierailuilla verkoston yrityksiin. Hankkeen 
pääasiallinen kohderyhmä on alueella toimivat metalliyritykset. Verkosto on kaikille 
avoin, myös toimialarajojen ulkopuolelle, mutta keskittyy pääasiassa 
metalliteollisuuden toimialalle. Välilliset kohderyhmät ovat alan tulevaisuuden 
opiskelijat sekä paikalliset teollisuuden alihankkijat. 
 
Toteuttaja ja yhteyshenkilö: 
Lappeenrannan kaupunki 
Katja Tyrisevä 
katja.tyriseva@lappeenranta.fi 
p. 0406619975 
 

1/2020 - 
12/2022 

282 284,80 € 282 284,80 € 

Tiedolla kasvua ja 
uudistumista Saimaa 
Geoparkin alueella II 

Yhteistyöhanke toteutetaan Kaakkois-Suomen sekä Etelä-Savon ELY:jen alueella 50 – 50 
jaon mukaisesta. Hanke vahvistaa ja edistää Saimaa Geopark-alueen mikroyritysten ja 
toimijoiden yhteistyötä, tiivistä verkostoitumista, kansainvälistä ja kansallista 
näkyvyyttä Outdoor Active- nettiportaalin kautta, uusien geologiasta ammentavien 
palveluiden ja tuotteiden syntyä sekä tuotteistamista. Alueen mikroyrittäjien 
ammatillinen kasvu edistyy turvallisuus- ja laatuajattelun myötä. Alueelle luodaan 
yhteinen sopimuskäytäntö virkistysaluekohteiden ja yrittäjien kesken. Sopimus on 
ensimmäinen laatuaan Saimaa Geoparkin alueella. Hankkeessa tuotetaan Saimaa 
Geoparkin alueelle luokkaretkikonsepti, joka yhdistää yrittäjien palvelut ja tuotteet sekä 
geologiset oppisisällöt. Hanke tuottaa materiaalia eri työpajojen kautta. Edeltävän 
hankkeen tietopankkia kehitetään ja siellä olevaa tietoa jaetaan monikanavaisesti niin, 
että mikroyrittäjät hyötyvät tietopankin sisällöistä. 
 
Toteuttaja ja yhteyshenkilö: 
Saimaa Geopark ry 

3/2020 - 
9/2021 

175 000,00 € 140 000,00 € 

mailto:marjo.wallenius@ekarjala.fi
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Heli Rautanen 
heli.rautanen@imatra.fi 
p. 040572 0797 
 
Alueiden välinen hanke Etelä-Savon kanssa. Hallinnointi Kaakkois-Suomessa. 

 

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 

Ei alueidenvälisiä hankkeita (joissa hallinta muualla) tällä 1-3/2020 jaksolla. 

 

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 Kesto Kustannus-
arvio 

Leader-
rahoitus 

Kannuskoski kutsuu 
kylään 

Yritysryhmähankkeen tavoitteena on tiivistää Kannuskosken alueen yritysten yhteistyötä ja 
luoda majoitusyrityksistä, ohjelmapalveluista, retkikohteista ja kylän historiasta, 
nykypäivän elämästä ja tarinoista matkailijoita kiinnostava kokonaisuus. Luomme 
Kannuskosken palvelusivuston, josta matkailijat, kesäasukkaat ja paikalliset löytävät 
palvelut helposti. Tavoitteena on brändätä Kannuskoskesta kylämatkailukohde, johon on 
helppo tulla, jossa on kiinnostavaa sisältöä ja jonka palvelut ovat helposti varattavissa. 
Hankkeessa luotavalle nettisivustolle linkitetään alueen retkeilyreitit, kalastusalueet, 
melontareitti sekä niihin liittyvät palvelut ja kootaan tarinoita kylän historiasta ja 
nykypäivästä. Tavoitteena on tarjota myös paikallisille ja vapaa-ajanasukkaille tietolähde, 
josta kylän tarjoamia palveluita on helppo hyödyntää. Samalla hanke auttaa alueen 
pienyrittäjiä yhteisten palvelutuotteiden luomisessa. Yhteismarkkinoinnilla tavoitetaan 
suurempi joukko potentiaalisia asiakkaita. Yritysryhmään kuuluu seitsemän mikroyritystä. 

1/2020 - 
12/2022 

18 700,00 € 14 025,00 € 

mailto:heli.rautanen@imatra.fi
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Toteuttaja ja yhteyshenkilö: 
Luumäen kunta 
Anne Ukkonen 
anne.ukkonen@luumaki.fi 
p. 0405454594 

 

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 

Elinkeinokoulutus 
vapaan sivistystyön 
osaksi 

Tavoitteena on kehittää Simpelejärven opiston toimintaa yhdeksi elinkeinoelämän ja 
maaseudun kehittämisen työkaluksi yhteistyössä yrittäjien, kuntapäättäjien, tutkintoja 
tarjoavien oppilaitosten, muiden sidosryhmien sekä työ- ja elinkeinoviranomaisten kanssa. 
Kartoitetaan koulutustarvetta, yhteistyökumppaneita koulutuksen tuottamiseen ja 
mahdolliseen auditoimiseen, hankitaan / tuotetaan osaavia kouluttajia, markkinoidaan 
toteutuskelpoisia koulutuskokonaisuuksia ja järjestetään seuranta tavoitteiden 
toteutumisesta. Hankkeen yhteydessä selvitetään myös mahdollisuudet valmentavan tai 
ammatillisen koulutuksen tuottamiseen opiston kautta. Elinkeinokoulutuksen 
pilottihankkeena on matkailun palvelurakenteen kehittäminen erityisesti alueelta 
puuttuvien ohjelmapalvelujen osalta. Luonto-ohjaajan taitojen ohella koulutusta annetaan 
yritystoiminnassa ja taloussuunnittelussa sekä -hallinnassa. Tavoitteena on, että 
koulutuksen suorittaneet ryhtyvät alalle joko yksittäisiksi tai ryhmämuotoisiksi 
elinkeinonharjoittajiksi tuottamaan uusia ja tukemaan jo olemassa olevia matkailupalveluja 
erityisesti Rautjärven ja Parikkalan alueilla. 
 
Toteuttaja ja yhteyshenkilö: 
Parikkalan kunta 
Timo Toivonen 
timo.toivonen@parikkala.fi 
p. 0447811297 
 

11/2019 - 
12/2021 
 

29 000,00 € 26 100,00 € 

mailto:anne.ukkonen@luumaki.fi
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Elintapaneuvonnan 
palvelupolku 

Hanke edistää palveluiden välistä yhteistyötä koko ikäkaari huomioiden. Palveluiden 
keskiössä ovat hyvinvointia edistävät neuvontapalvelut, joissa kohderyhmänä ovat 
erityisesti perheet. Kehitystyö kohdennetaan mm. neuvoloiden, päiväkotien, koulujen, 
työyhteisöiden ja EKSOTE ikääntyville suunnattujen hyvinvointi- ja neuvontapalveluihin, 
sekä otetaan uusia toimintatapoja käyttöön. Tavoitteena on terve ja toimintakykyinen 
ihminen koko elinkaaren ajan. Palvelut käynnistetään yhteistyössä nykyisten toimijoiden 
kanssa. 
 
Toteuttaja ja yhteyshenkilö: 
Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry 
Mikko Ikävalko 
mikko.ikavalko@eklu.fi 
p. 0400478134 

1/2020 - 
12/2021 

82 960,00 € 66 368,00 € 

 

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 Kesto Kustannus-
arvio 

Leader-
rahoitus 

UNTO - Uusia tapoja 
luoda ja toteuttaa 
yhdessä 

Laaditaan Pohjois-Kymen Kasvu ry:n, Etpähä ry:n ja Päijänne-Leader ry:n 
toimintaympäristön nykytilan kuvaukset. Sen pohjalta luodaan ryhmien uusi 
paikalliskehittämisen toimintamalli, joka hyödyntää aluekehittämisessä erityisesti 
paikkatietodataa ja tutkimustuloksia. 
 
Toteuttaja ja yhteyshenkilö: 
Pohjois-Kymen Kasvu ry 
Evita Reitti 
evita.reitti@pohjois-kymenkasvu.fi 
p. 0405861134 
 
Alueiden välinen hanke Päijänne-Leader ry:n ja Etpähä ry:n kanssa. Hallinnointi Kaakkois-
Suomessa. 

9/2019 - 
8/2022 

90 000,00 € 90 000,00 € 
 
P-K Kasvu ry 
30 000,00 € 
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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 

Ei hankkeita tällä 1-3/2020 jaksolla.  

 

 

mailto:marjo.tolvanen@sepra.fi
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