
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yritystuet ja hankkeet 4-6/2019 

YRITYSRAHOITUS, KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS 

Yritys      Paikkakunta  Myönnetty tuki Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta 

Mixtuur Finland Oy   Kouvola  12 841,82 €  investointituki 20% 

Puhdistushuolto Juha Terävä Ky  Rautjärvi  30 154,00 €  investointituki 20% 

Taina Valsi    Savitaipale  14 210,00 €  perustamistuki 100% 

Oy Finprofile Ltd   Iitti  42 800,00 €  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 

 

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 

Ei yrityshankkeita tällä 4-6/2019 jaksolla. 

 

     

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 

Erkkatec Oy    Kouvola  7 380,00 €  investointituki 20% 
Teline Kymi Oy   Kouvola  10 608,40 €  investointituki 20% 
Liisa Mattila    Kouvola  4428,20 €  investointituki 35% 
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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 

Yritys    Paikkakunta  Myönnetty tuki Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta 

Ei yrityshankkeita tällä 4-6/2019 jaksolla. 

 

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 4-6/2019 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 Toteuttaja, yhteyshenkilö Kesto Kustannus-
arvio 

Kaakkois-
Suomen ELY-
keskuksen 
rahoitus 

TATU II 
 

Muuttuvat markkinat ja liiketoimintaympäristö ovat 
asettaneet sotealan mikro- ja pk-yritykset uudenlaiseen 
tilanteeseen. Yhteistyö julkisen sektorin kanssa edellyttää 
panostamista uudenlaisiin palveluntuottamistapoihin ja 
muuttuvat asiakasvaatimukset edellyttävät digitalisaation 
hyödyntämistä ja osaavaa tuote- ja palvelukehitystä. Pienten 
yritysten on yksin haastavaa olla mukana muutoksessa. Yhä 
lisääntyvässä määrin julkinen sektori, oppilaitokset ja 
kehitysyhtiöt tuottavat osallistumismahdollisuuksia, mutta 
tieto palveluista ei saavuta yrityksiä eikä palveluiden sisältö 
avaudu yrittäjille. Alalla tehdyt runsaat yrityskaupat ovat 
nostaneet huolen pienten yritysten pärjäämisestä. On 
pidettävä huolta, että alalle ja eri alueille syntyvät 
kilpailullisesti toimivat markkinat, jotka luovat puitteet 

Kaakkois-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus Oy 
Helena Puolakka 
helena.puolakka@socom.fi 
p. 044 748 5305 

 

7/2019 - 
7/2020 

49 299,55 €  
 

49 299,55 €  
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uudistumiselle ja joissa myös alan pienet yritykset voivat 
pärjätä. Tämä edellyttää, että pieniä yrityksiä tuetaan 
liiketoiminnan kehittämisessä. Yritysten aktivointi 
yhteistyöhön ja liiketoiminnan kehittämiseen edellyttää 
koordinoitua toimintaa, motivointia ja osaavaa 
perehdyttämistä sekä toimijalta tiivistä yhteistyötä muiden 
toimijoiden ja hankkeiden parissa sekä perehtyneisyyttä 
meneillään olevaan muutokseen. 

 

SAIMAARIUM - 
Saimaan 
menestystarinoista 
vetovoimaa 
maaseudun 
matkailuun 

 
Hankkeessa tuotetaan Saimaan luonnon ja vesiensuojelun 
menestystarinoita esittelevät sisällöt sekä pysyvän että 
kiertävän mobiilinäyttelyn tarpeisiin. Lisäksi jalkautetaan 
vesiensuojelun tuoreimmat toimenpiteet ja ilmastokasvatus 
innostavasti kyläyhteisöihin. 

Saimaan ympäristö- ja 
tiedekasvatuksen tuki ry  

 

4/2019 - 
12/2020 

230 229,12 € 
 

230 229,12 € 
 

Helmi -  Hyvää elämää 
ikääntyneenä 

Hankkeen päätavoitteena on tukea ikäihmisten laadukasta 
kotona asumista ja osallisuuden tunteen vahvistumista. 
Tämä toteutetaan kolmen osatavoitteen avulla: 1) 
Maaseudulla asuvien yksinäisyyttä ja turvattomuutta 
kokevien ikäihmisien tavoittaminen, 2) Yksinäiset ikäihmiset 
ohjautuvat heitä kiinnostavien harrastusten pariin ja 3) 
Tavoitteellinen, ikäihmisten hyvinvointia edistävää yhteistyö 
heidän itsensä, sukulaistensa ja ystäviensä sekä yksityisen, 
julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä vahvistuu. 
Kohderyhminä ovat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson 
maaseudulla asuvat ikääntyvät ihmiset, jotka kokevat 
yksinäisyyttä ja osattomuutta sekä vapaaehtoistyötä tekevät 
henkilöt ja kolmannen sektorin toimijat. Hyödynsaajina ovat 
yhteistyössä mukana olevat ikäihmiset, heidän omaisensa ja 
maaseudulla toimivat palveluyrittäjät sekä muut 
yhteisöllisessä toimintatavassa mukana olevat alueen 
asukkaat kuten ystävätoiminnasta innostuneet nuoret, 
työttömät ja maahanmuuttajat. 

Kaakkois-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus Oy 
Heini Maijanen 
heini.maijanen@socom.fi 
p. 050 5954246 

5/2019 - 
4/2021 

245 092,24 € 245 092,45 € 
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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 

Vehkataipaleen 
kylätalon/ 
metsästymajan 
hiilijalanjäljen 
pienentäminen 

Vehkataipaleen kylätalon/metsästysmajan hiilijalanjälkeä 
pienennetään rakentamalla huoltorakennus, johon 
kuuluvat jätteiden lajittelupiste, kompostoiva käymälä sekä 
uusiutuvan energian varasto. Uusiutuvan energian käyttöä 
lisätään hankkimalla kylätalolle kamiina, joka nopeuttaa 
talon lämmitystä ja mahdollistaa sen käytön myös 
poikkeusoloissa. Kompostoiva käymälä ja jätteiden lajittelu 
vähentävät jätteen kuljetustarvetta ja poistavat biojätteen 
kuljetustarpeen kokonaan. Lisäksi vesikäyttöisen käymälän 
käyttö vähenee ja likakaivon tyhjennystarve pienenee. 
Kompostoiva käymälä lisää paitsi kylätalon, myös sen piha-
alueen monipuolista käyttöä erityisesti ulkoilutapahtumien 
ja metsäkoulupäivien yhteydessä.  
 

Vehkataipaleen 
Metsästysyhdistys ry 
 
 
 

4/2019 - 
3/2021 

20 552,90 € 10 276,45 € 

Virtaa kylään Savitaipaleen Karhulan kylässä sijaitsevan metsästysmajan 
yhteyteen rakennetaan varastorakennus ja kuivakäymälä ja 
maja sähköistetään. Investoinnit mahdollistavat tilojen 
runsaamman käytön sekä parantavat hygieniaa, 
viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Lähikylien asukkaat voivat 
hyödyntää tiloja perhejuhlissa, saunailloissa ja kokouksissa.  
 

Pohjanpään Erä ry 
 
 

4/2019 - 
6/2020 

31 148,00 € 15 574,00 € 

Savusaunan lauteilla, 
Saimaan äärellä 

Saimaan Saunaseuran savusauna sijaitsee Joutsenon 
Hinkanrannassa. Sen kaikille avoimet saunavuorot ovat 
erittäin suosittuja ja saunojat viihtyvät pitkään piha-
alueella upeissa Saimaan maisemissa. Saunaa vuokrataan 
myös yksityiseen käyttöön. 
Saunan ja piha-alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä 
parannetaan kunnostamalla rantaan menevät rappuset, 

Saimaan Saunaseura ry 
 
 

3/2019 - 
10/2019 

12 595,00 € 6 297,50 € 
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lisäämällä penkki- ja pöytäkalustoja, kunnostamalla aita ja 
parkkipaikka sekä lisäämällä ulkovalaistusta. Grillikatokseen 
lisätään savunpoistoimuri ja saunalle hankitaan 
defibrillaattori. 

  
 

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 

Intoa Ilmeentielle Viraskorven kyläkentän ja kerhorakennuksen kunnostus. 
Rapistunut kuivurirakennus ja kenttä kunnostetaan. 
Toteutus talkootyöllä kyläyhteisön voimin.  

Ilmeen Nuorisoseura ry 
 
 

12/2018 - 
12/2020 

24 055,00 € 12 027,50 € 

Rhy:n hirvirata Rautjärven riistanhoitoyhdistyksen hirviradan pohjavesien 
suojausrakenteiden ja melunvaimennusrakenteiden 
rakentaminen. Riistanhoitoyhdistyksen Laikon radalle on 
uuden ympäristöluvan perusteella rakennettava 
taustavalliin suotovesien keruu- ja puhdistusjärjestelmä 
sekä luodikkoammuntaa varten uusi ampumakatos, johon 
liittyy parannettu melusuojaus. 
 

Rautjärven Riistanhoitoyhdistys 
 

1/2019 - 
12/2019 

51 232,26 € 25 616,13 € 

Miellyttävä miljöö -
teemahanke 

Teemahankkeessa toteutetaan pieniä yleishyödyllisiä 
investointeja Kärki-Leaderin alueella. Hankkeessa on 2 
osaa: 1) Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry vastaa hankkeen 
hallinnoinnista ja koordinoinnista. 2) Alahankkeiden 
hakijoina olevat yhdistykset vastaavat omien hankkeidensa 
toteuttamisesta hyväksytyn hankesuunnitelman, budjetin 
ja aikataulun mukaisesti. Teemahankkeessa rahoitetaan 
alahankkeita, joissa tehdään uusiutuvaan energiaan 
perustuvia investointeja tai kohennetaan asumismiljöötä 
investointien avulla. Investoinnit voivat olla kone-, laite- ja 
kalustoinvestointeja sekä rakentamista. Talkootyö kelpaa 
hankkeen omarahoitusosuuteen kuuluvaksi rahoituseräksi. 

Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry 
Riitta Bagge 
riitta.bagge@karkileader.fi 
p. 050 5969489 
 

5/2018 - 
6/2020 

23 841,55 € 
 
5 750,00 € 
(koordinaatio-
osa) 

11 920,77 € 
 
5 750,00 € 
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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 

200 vuotta 
rakentamista Elimäellä 

Hankkeessa parannetaan Elimäellä sijaitsevan kotiseutumuseon 
historiallisen rakennuskannan puitteita yhteisöllisen toiminnan 
toimintaedellytysten parantamiseksi ja lisätään 
perinnerakentamisen tietoutta alueella. 

Elimäen Kotiseutumuseon 
Kannatusyhdistys ry 
 

5/2019 - 
4/2022 

18 000,00 € 12 600,00 € 

Elinvoimaa kyliin  
-teemahanke 

Teemahanke kokoaa yhteen alahankkeita, joissa toteutetaan pieniä 
kylien ja yhdistysten investointeja. Tavoitteena on lisätä yhdistysten 
ja kyläläisten toimintamahdollisuuksia mm. parantamalla yhteisiä 
kokoontumistiloja ja lisäämällä harrastusmahdollisuuksia. 
Teemahanke toteutetaan koko Pohjois-Kymen Kasvun toiminta-
alueella. Teemahanke sisältää myös koordinointiosion. 

Pohjois-Kymen Kasvu ry 
Jaana Vasko 
jaana.vasko@pohjois-
kymenkasvu.fi 
p. 050 5134634 
 

12/2018 
- 6/2020 

165 141,17 € 
 
13 500,00 € 
(koordinaatio-
osa) 

115 598,82 € 
 
13 500,00 € 

Radansuun areena Hankkeessa rakennetaan Iitin Radansuussa sijaitsevan 
luistelukaukalon yhteyteen katsomorakenteet ja pukukopit ja 
hankitaan jäänhoitokone kentän hoitoon. 

Iitin Kirkonkylä-Radansuun 
kyläyhdistys ry 
 

6/2019 - 
5/2020 

18 000,00 € 12 600,00 € 
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Kylätalon kattohanke Hankkeessa kunnostetaan Korialla sijaitseva Värälä-Vilppulan 
kyläyhdistyksen kylätalon katto. 

Värälä-Vilppulan 
Kyläyhdistys ry 
 

5/2019 - 
10/2020 

15 840,00 € 11 088,00 € 

Länsi-Kymen 
Kulttuuritie tutuksi 

Länsi-Kymen Kulttuuritie on valtateiden 6,7 ja 12 liittymät sisältävä 
matkailureitti, joka yhdistää toisiinsa lähes kaikki tärkeimmät 
kulttuurinähtävyydet sekä taide- ja kulttuuritapahtumat ja useita 
niitä tukevia matkailupalveluja Kymenlaakson Kouvolasta ja Iitistä, 
mutta on valtakunnallisesti vielä sangen vähän tunnettu reittituote. 
Hankkeen tarkoituksena on lisätä Länsi-Kymen Kulttuuritien 
nähtävyyksien, tapahtumien ja matkailupalvelujen tunnettuutta. 
Hankkeen tuloksena syntyy materiaalia, jota käytetään reitistä 
tiedottamiseen hankkeen aikana ja sen jälkeen. 
 

Länsi-Kymen 
Kulttuuritieyhdistys ry 
Pekka Hyvärinen 
info@lansi-
kymenkulttuuritie.fi 
 

5/2019 - 
5/2020 

25 250,00 € 20 200,00 € 

Kyläralli -hanke Kehitetään ja pilotoidaan Kyläralli-konsepti Kymenlaaksossa, 
Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä Avoimet Kylät -päivänä 8.6.2019. 
Kyläralli on maakunnallisten kyläyhteenliittymien ja aktiivisten 
kyläläisten järjestämä tapahtumakokonaisuus, jossa osallistujat 
kiertävät kylien rastipisteitä autokunnittain tutustuen samalla kunkin 
kylän omaleimaiseen toimintaan. Tapahtumasta tuotetaan Kyläralli-
käsikirja, jonka avulla tapahtuma on helposti mallinnettavissa 
jatkossa laajemmallekin alueelle. 

Kymenlaakson kylät ry 
Elina Seppänen 
elina.seppanen@kymenkyl
at.fi 
040 1843576 
 

3/2019 
- 
12/201
9 

55 093,40 € 49 584,06 € 

 

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 
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Vahtivuori elää Kunnostetaan Harjun Vahtivuorelle luontoon sijoittuva tapahtuma-alue 
tarvittavine toimintoineen (areena, katsomo, luontokeittiö, pysäköinti ym.) 
ja järjestetään hiljaisiin vuodenaikoihin syksyyn ja talveen uusia luonto-, 
historia- ja kulttuuritapahtumia, joissa hyödynnetään sekä 
paikallishistoriaa (mm. Salpalinja) että luonnonelementtien (valo, tuli, 
luonnonmateriaalit) monipuolisia mahdollisuuksia. Hankkeen tuloksena 
syntyy uusi kiinnostava matkailukohde, uusia tapahtumia ja seudun 
luontomatkailun toimijaverkosto vahvistuu. 

Harjun 
Oppimiskeskus Oy 
 

2/2019 - 
12/2020 

37 700,00 € 
(investointi) 
 
32 500,00 € 
(kehittäminen) 

18 850,00 € 
 
 
16 250,00 € 

Kulttuuria ja 
hyvinvointia 
luonnossa -
yritysryhmähan
ke 

Pyhtäällä toimivat yritykset Atelier GraGra (sivutoiminimet Suomen 
Perinnemestari ja Kiviniemen kartano), La Monstra (brändi Kyläpuoti 
Helmi) ja Ryhmäperhepäiväkoti Untuvikot kehittävät toimintaansa 
tuottamalla uusia hyvinvointiin, kulttuuriin ja asumiseen liittyviä palveluja, 
joissa painotetaan osallistumista ja yhteisöllisyyttä sekä luonnon ja 
maaseutumaisen ympäristön merkitystä. Palveluilla halutaan tuottaa 
mielenkiintoisia tilaisuuksia, tapahtumia, kursseja ja kokemuksia 
todellisessa maailmassa vastapainoksi digitaalisen viihteelle ja tarjonnalle.  
Hankkeessa haetaan uusia viestintä- ja markkinointimalleja, jotka 
tavoittavat tehokkaasti eri-ikäiset ihmiset ja perheet sekä lähiympäristössä 
että myös valtakunnallisesti (Perinnemestari) ja kansainvälisesti (Kyläpuoti 
Helmi).  
Yritysryhmä tilaa tarpeisiinsa räätälöityä koulutusta, joissa aiheina ovat 
esim. palvelujen myynti, tilaaminen ja asiakasviestintä sähköisissä 
kanavissa. Hankkeen yhteydessä kehitetään ja pilotoidaan palvelutuotteita. 
Tavoitteena on, että kolmen yrityksen monipuolinen palvelutarjonta 
nostaa Pyhtään imagoa elinvoimaisena asuinalueena, mikä puolestaan 
edistää yritystoimintaa. 

Atelier Gragra 
Hannu Rinne 
hannu@kiviniemenk
artano.fi 
p. 050 5636136 
 

2/2019 - 
12/2020 

48 500,00 € 36 375,00 € 

 

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 
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Hankkeen nimi Sisältö Toteuttaja, yhteyshenkilö Kesto Kustannus-
arvio 

Kaakkois-
Suomen ELY-
keskuksen 
rahoitus 

Metsänomistajan 
Talouskoulu 2.0 Pro 

Metsänomistajien talousosaamisessa on havaittu puutteita, 
samoin kiihtyvällä vauhdilla etenevä digitalisaatio haastaa 
metsänomistajat uusien taitojen opiskeluun. Talousosaamisen 
ja digitaitojen kehittäminen nostaa metsätalouden 
kannattavuutta, edistää verkko-oppimista sekä tehostaa 
metsävaratiedon monipuolista hyödyntämistä. Tämä 
puolestaan tehostaa puun tarjontaa, lisää metsävarojen 
kestävää käyttöä ja kannustaa hoitamaan yksityismetsiä 
suositusten mukaisesti. Uudessa Metsänomistajan 
Talouskoulussa säilytetään hyväksi huomattu monimuoto-
opiskelu ja lähiopetus vertaistuen ja opiskelijoiden 
kohtaamisen mahdollistamiseksi. Opintojen sisältöihin 
tuodaan lisää virtuaalisuutta, digitaalisuutta ja 
oppimisympäristöä kehitetään nykyistä 
vuorovaikutteisemmaksi. Henkilökohtainen 
omistajuussuunnitelma säilytetään opinnoissa, koska se tuo 
opintoihin omakohtaisuutta ja kokemustemme mukaan lisää 
opiskelijoiden mielenkiintoa opiskelua kohtaan. 
 

Työtehoseura ry 
Arto Kettunen 
arto.kettunen@tts.fi 
p. 0500 454017 
 

6/2019 - 
5/2021 

158 469,00 € 71 400,00 € 

Luonnosta laatua – 
LuoLa  
-yritysryhmähanke 

Yritysryhmähankkeessa on mukana kuusi luontolähtöisiä 
palveluita tarjoavaa tai niiden tarjoamista suunnittelevaa 
yritystä. Hankkeessa yrittäjät ja henkilökunta kouluttautuvat 
syventääkseen green care - ja muuta ammatillista 
osaamistaan. 

Työtehoseura ry 
Anne Korhonen 
anne.korhonen@tts.fi 
p. 044 714 3701 
 

2/2019 - 
2/2021 

97 528,00 € 11 067,00 € 

LÄHILOMIEN VÄYLÄ - 
Toisiaan täydentävien 
matkailupalveluiden 
kohteuttaminen 
ylimaakunnallisesti 

Hankkeen päätavoitteena on lisätä Lahden ja Kouvolan seudun 
maaseudun mikro- ja pk-yritysten tuotteistus- ja 
markkinointiosaamista sekä keskinäistä ylimaakunnallista 
verkottumista ja rakentaa sitä kautta uutta, maaseudun 
potentiaalia hyödyntävää matkailupalvelujen tarjontaa. 
Tavoitteena on lisäksi löytää kehitettyjen tuotteiden avulla 
uusia kohderyhmiä ja lähteä tuotteilla uusille markkinoille. 
Tavoitteena myös, että yrityskenttä oppii yhdistämään ja 
markkinoimaan tuotteita uudella tavalla ja lisäämään näin 
alueen tunnettuutta ja löydettävyyttä lähimatkailukohteena. 
Pitkän aikavälin tavoitteena on synnyttää merkittävää ja 

Lahden seutu - Lahti Region 
Oy 
Raija Forsman 
raija.forsman@lahtiregion.fi 
p. 040 5162803 

4/2019 - 
12/2021 

500 000,00 € 160 000,00 € 

mailto:arto.kettunen@tts.fi
mailto:anne.korhonen@tts.fi
mailto:raija.forsman@lahtiregion.fi


ympärivuotista lähimatkailun kasvua maaseudulla, mikä 
parantaa maaseutualueiden pienten ja mikroyritysten 
kestävän liiketoiminnan edellytyksiä. Keskeisenä 
kohdemarkkinana ovat Etelä-Suomen ja Pietarin lähialueet 2,5 
tunnin säteellä Päijät-Hämeestä ja Kymenlaaksosta. Uusien 
tuotteiden avulla löydetään uusia kohderyhmiä ja markkinoita, 
mikä vahvistaa maaseutumatkailun ympärivuotisuutta. 

 


