
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yritystuet ja hankkeet 7-9/2020 

YRITYSRAHOITUS, KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS 

Yritys      Paikkakunta  Myönnetty tuki Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta 

Matomäen Autoromu Oy   Kouvola  60 000,00 €  investointituki 20% 

Manner Kahvila Oy   Kouvola  9 573,20 €  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 

 

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 

Kontion leivintupa   Ruokolahti  21 481,30 €  investointituki 20% 

Jarmo Rautio    Ruokolahti  6 132,26 €  investointituki 20% 

Koulutuspalvelu Smart & Safety Oy  Rautjärvi  2 568,14  investointituki 20% 

 

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 

 

Yritys    Paikkakunta  Myönnetty tuki Rahoitusmuoto, % kokonaisrahoituksesta 

Fiber-X Finland Oy   Lemi  49 245,00 €  investointituki 20% 

 

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 

 

Ei yrityshankkeita tällä 7-9/2020 jaksolla. 
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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 yrityshankkeita tällä 7-9/2020 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 

Kymenlaakson 
agroekologinen 
symbioosi 

Kymenlaaksossa on tehty selvityksiä biotalouden mahdollisuuksista. Niissä on noussut esille tarve 
yhdyskunnan ja teollisuuden sivuvirtojen hyötykäytön tarkemmasta. Suomesta löytyy hyviä 
esimerkkejä symbioositoiminnasta, jossa luodaan uusia alku- ja elintarviketuotannon 
liiketoimintamalleja, tehokkaampaa materiaalivirtojen hyötykäyttöä sekä vähennetään 
maataloussektorin päästöjä sivuvirtojen hyötykäyttöä ja uusiutuvan energian edistämistä 
yhdistämisellä. Tällaisen symbioositoiminnan mahdollisuudet tulisi selvittää myös 
Kymenlaaksossa, jotta päästövähennystavoitteet voidaan toteuttaa. Hanke on alueen maatalous- 
ja maaseutuyrittäjien aktivoimiseen ja tiedottamiseen tähtäävä esiselvityshanke. Agroekologisen 
symbioositoiminnan keskeisenä hyötynä on yrityksen ympäristöystävällisyyden ja taloudellisen 
tehokkuuden kasvattaminen hyödyntämällä muiden lähialueen yritysten toimintaa. Hankkeessa 
kartoitetaan mahdollisuudet erilaisille maaseudulla tapahtuville symbiooseille. Kiertotalouden 
esiselvityksen ja yhteistyömahdollisuuksien kartoituksen avulla löydetään biomassakeskittymät ja 
logistisesti järkevän matkan päässä toisistaan olevat toimijat ja tilat. Esimerkkinä 
symbioositoiminnasta voivat olla maatilojen yhteinen biokaasulaitos tai yritysten hukkalämmön 
hyödyntäminen kalankasvatuksessa. 
 
Toteuttaja ja yhteyshenkilö 
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 
Kirsi Tallinen 
kirsi.tallinen@xamk.fi 
p. 0447028420 

8/2020- 
5/2021 

65 468,00 € 65 468,00 € 
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Hyvinvointi ja 
etäläsnäolo 
(yritysryhmä-
hanke) 

Hankkeessa kehitetään kotihoito- ja hoitokotialan yritysten yhteistyönä uusia palvelutuotteita ja -
menetelmiä, jotka tukevat ikäihmisten, muistisairaiden ja liikuntarajoitteisten itsenäistä 
asumista. Tavoitteena on kehittää yritysten omaa toimintaa ja kilpailukykyä, parantaa yritysten 
valmiuksia vastata kasvavan vanhusväestön hoitotarpeisiin, löytää uusia palveluratkaisuja 
etäläsnäoloon ja -seurantaan sekä varautua mahdolliseen Korona-viruksen toiseen aaltoon. 
Uusista palveluista hyötyvät yritysten ohella erittäin merkittävästi myös kotona ja hoitokodeissa 
asuvat ikäihmiset sekä heidän läheisensä.  
 
Toteuttaja ja yhteyshenkilö 
Arnora Oy 
Jukka Niiranen 
jukka.niiranen@arnora.com 
p. 040502 8201 
 
Osallistuvat yritykset: 
TyökykyPlus Oy 
Hoiva- ja siivousapu Liisa Oy 
Kotihoiva Kaakko Oy 

7/2020 - 
5/2021 

22 449,75 € 16 837,31 € 

Luomukierrosta 
liiketoimintaa – 
Toimintamallit 
luomukasvin-
viljelyn kierron ja 
markkinan 
yhteen-
sovittamiseksi 
viljelijäyhteen-
liittymässä 

Toimitusketjulähtöisessä viljelijäyhteistyössä etsitään markkinan ja toimitusketjun 
erityisvaatimukset täyttävää kustannustehokasta ja jatkuvuuden turvaavaa tapaa toimia. 
Hankkeen päätavoitteena on lisätä viljelijäyhteenliittymien tietoa ja osaamista yhteenliittymän 
kokonaisvaltaisessa toiminnanohjauksessa sekä viljelijöiden osaamista yhteenliittymän jäsenenä. 
Tiedon ja osaamisen lisäys kohdistuu erityisesti kehitettäviin toimintamalliprototyyppeihin, 
joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan yhteenliittymän uusien liiketoimintamahdollisuuksien 
soveltuvuutta yhteenliittymälle, rakennetaan tuotantovolyymin turvaava tuotanto-ohjelma, 
hankitaan ja siirretään jäsenille tuotanto-osaaminen sekä ylläpidetään ja kehitetään tuotannon 
kustannustehokuutta ja laatua. Pääpaino hankkeessa ei ole itse tekniikoissa, vaan tavoissa viedä 
osaaminen ja yhteiset pelisäännöt sekä ylläpitää ja kehittää osaamista ja toimintaa 
yhteenliittymässä. Hankkeen toteuttaa LUT-yliopiston Toimitusketjun johtamisen ja kestävien 
liiketoimintamallien tutkimusryhmä yhteistyössä Osuuskunta Kymen Luomun kanssa. 
 
Toteuttaja ja yhteyshenkilö 
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 
Petri Niemi 
petri.niemi@lut.fi 
p. 0400153011 
 

10/2020 - 
12/2022 

99 930,00 € 79 944,00 € 
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Matkailureitit 
kartalle 

Etelä-Kymenlaakson matkailureittituotanto ja sisällön digitointi toteutetaan 
luontomatkailukohteiden ja palvelujen saatavuuden ja tuotteistamisen parantamiseksi. 
Hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä maakunnassa vierailevien kansainvälisten ja kotimaisten 
luontomatkailijoiden määrää, heille tarjottavia palveluita ja palveluiden käyttöä eli alueen 
matkailutuloa. Hankkeessa tehdään tarvittavat toimenpiteet Kotkan-Haminan seudun kuntien 
ylläpitämien retkeilyreittien, luontopolkujen ja retkikohteiden tallentamiseksi nykyaikaiselle, 
sähköiselle, kansainväliselle kartta- ja tietokanta-alustalle sekä tietojen julkaisemiseksi suomeksi 
ja kahdella muulla kielellä maakunnallisella matkailumarkkinoinnin sivustolla. Samalla 
tarkastetaan olemassa olevat tiedot ja täydennetään reitteihin ja kohteisiin liittyvää sisältöä, joka 
tukee kohteiden matkailullisia tuotteistusmahdollisuuksia. 
 
Toteuttaja ja yhteyshenkilö 
Cursor Oy 
Kari Taimisto 
kari.taimisto@cursor.fi 
p. 0401902548 
 

8/2020 - 
8/2022 

100 000,00 € 100 000,00 € 

 

HANKERAHOITUS, KAAKKOIS-SUOMEN 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  

Hankkeen nimi Sisältö Kesto Kustannus-
arvio 

Leader-
rahoitus 

Lämmitysjärjestelmän 
saneeraus 

Hankkeessa parannetaan Teuroisten kylätalon käytettävyyttä kyläyhteisön kokoontumistilana. 
Kyläyhdistys kaivattaa lämpökanavat valmiiksi putkistoasennuksia varten ja purkaa rakenteita 
tarvittavan määrän. Sen jälkeen putkistourakoitsija asentaa lämpöputket ja liittää ne 
lämmitysjärjestelmään. Kirvestyöt ja maalaukset hoitaa kyläyhdistys. 
 
Toteuttaja 
Teuroisten kyläyhdistys ry 
 

6/2020 - 
12/2022 

14 280,00 € 7 140,00 € 
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Vuolenkosken 
Kyläkeskus 

Hankkeessa rakennetaan monipalvelukeskus Vuolenkosken kylään Iittiin. 
Monipalvelukeskuksen tilat muodostuvat kahdesta osasta: kyläkaupasta ja kylän yhteisistä 
tiloista. Kylässä toimivan kyläkauppiaan kanssa on sovittu kaupan siirtymisestä 
monipalvelukeskuksen tiloihin. Kylän yhteisiin tiloihin puolestaan sijoitetaan nykyisen 
kyläpisteen toiminnot. Kylän tiloissa tulee olemaan kaikkien käytössä oleva wc, yhdistysten 
käyttöön soveltuvat muunneltavat kokoustilat sekä muita tiloja, joita voidaan käyttää eri 
tarkoituksiin, esim. pop-up-tapahtumiin tai -palveluille. Kylän yhteisiin tiloihin tulee myös 
infopiste, josta saa tietoa Vuolenkoskesta. 
 
Toteuttaja 
Omakylä Vuolenkoski Oy 

4/2020 - 
12/2022 

243 707,00 € 79 935,90 € 

 

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 

Särkisalmen 
kävelysilta 

Uusitaan huonoon kuntoon päässeet Särkisalmen kävelysilta ja venelaituri. Alueella on myös 
laavu, joka vaatii kunnostusta. Tehdään uusi tulipaikka ja kunnostetaan alueella oleva 
uimakoppi. Tavoitteena on alueen virkistyskäytön lisääminen ja turvallinen käyttö. Alue palvelee 
asukkaita, loma-asukkaita sekä muita matkailijoita. Kohteiden kunnostaminen lisää myös 
Särkisalmen keskustan viihtyisyyttä. 
 
Toteuttaja 
Särkisalmen kyläyhdistys ry 
 

6/2020 - 
12/2021 
 

44 000,00 € 32 696,40 € 
 
(sis. kunnan 
suoran 
rahoituksen) 

SRM metsästysmajan 
saneeraus nykyaikaan. 
Tuleville käyttäjille 
sopivaksi 

Metsästysmajan remontointi toimivaksi kokoontumis- ja harrastuspaikaksi seuran jäsenille ja 
yhteistyökumppaneille. Remontissa huomioidaan eri käyttötarkoitukset, kuten juhlat ja 
kokoukset, sekä eri käyttäjäryhmät. Tavoitteena on saada majan käyttöastetta nostettua ja 
mahdollistaa ympärivuotinen käyttö. Maja palvelee seuran jäsenien lisäksi muita alueen 
yhdistyksiä sekä yksityisiä henkilöitä ja toimii tukikohtana erilaisille alueen tapahtumille.  
 
Toteuttaja 
Saaren Riistamiehet ry 
 

6/2020 - 
12/2021 

46 943,50 € 28 166,10 € 
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Rautjärven 
kulttuuriviikosta 
viraali ja virtuaalinen - 
RaKuVi 

Meneillään oleva maailmanlaajuinen koronapandemia on peruuttanut kaikki kesän 2020 
yleisötapahtumat ja samalla pakottanut ajattelemaan asiat uusiksi. Rautjärven kunta haluaa 
tarjota kuntalaisilleen, vapaa-ajanasukkailleen ja matkailijoilleen kulttuuriantia ja –elämyksiä 
myös poikkeusoloissa. Jo pitkät perinteet omaavaa, heinäkuussa toteutettavaa Rautjärven 
kulttuuriviikkoa lähdetään tässä hankkeessa viemään virtuaaliseen muotoon. Näin samaan 
aikaan sekä ylläpidetään, että uudistetaan perinteitä ja mahdollistetaan osallistuminen myös 
kotisohvalta käsin. 
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö 
Rautjärven kunta 
Sini Javanainen 
sini.javanainen@rautjarvi.fi 
p. 0405818040 

6/2020 - 
8/2020 

12 000,00 € 11 430,00 € 
 
(sis. kunnan 
suoran 
rahoituksen) 

 

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 

Nuorten yrityshubi-
hanke 

Päätavoitteena on luoda maaseudun nuorten yrityshubeista toimintamalli. Paikallisissa 
yrityshubeissa nuoret verkostoituvat toisten yrittäjyydestä kiinnostuneiden nuorten kanssa, 
kehittävät omaa yritystoimintaansa ja osaamistaan sekä oppivat tekemään yhteistyötä. Yrityshubien 
tueksi luodaan paikallisia yhteistyöverkostoja, joihin kutsutaan mukaan kaikki, jotka haluavat tukea 
nuoria yrittäjyydessään ja helpottaa nuorten työllistymistä. Yksittäiset yrityshubit voivat halutessaan 
myös kansainvälistyä. Alle 13-vuotiaille luodaan omia Pikkuhubi-kerhoja, joissa lapset oppivat 
yrittäjyyttä yhdessä tekemällä ja kokeilemalla.  
 
Toteuttaja, yhteyshenkilö 
Lemin 4H-yhdistys ry 
Merja Kuukka 
merja.kuukka@lemi.fi 
p. 0505206166 
 
Tuen siirron saaja: Parikkalan 4H-yhdistys.  
Rahoitus hankkeelle tulee Leader Länsi-Saimaalta ja Etelä-Karjalan Kärki-Leaderiltä.   

3/2020 - 
12/2021 

82 650,00 € 66 120,00 € 
 
(Etelä-Karjalan 
Kärki-Leaderin 
osuus 
rahoituksesta: 
23 800 euroa) 
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Lemin Jalkosalmen 
tanssilavan 
kunnostus 

Parannetaan tanssilavan kuntoa ja käytettävyyttä. Kunnostuksen jälkeen tanssilavaa on mahdollista 
käyttää monipuolisemmin yhteisön juhla- ja harrastuspaikkana. Tavoitteina on nostaa tanssilavan 
käyttömääriä ja tarjota Lemillä järjestöille, tapahtumille ja tansseille asianmukainen tila. Tavoitteen 
saavuttamiseksi lavalle kehitetään uudenlaista, monipuolista toimintaa. 
 
Toteuttaja 
Lemin Eskot ry 
 

5/2020 - 
12/2022 

82 609,00 € 41 439,50 € 

 

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 7-9/2020 jaksolla. 
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