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Ottipaikka hanke
Hakijan nimi: Niinimäen-Radansuun yhteisen kalaveden osakaskunta
Toteutusaika: 1.6.2008 - 31.5.2010
Kustannusarvio: 34 200 €
Tukiprosentti: 50 %
Julkinen tuki enintään: 17 100 €
Yksityisrahoitus: 17 100 €
Hankkeessa rakennetaan kaksi laavua ja puuvarasto sekä WC:n Urajärven rannalle ja kota
Kuuksoon. Osakaskunta yhteistyökumppaneinaan Iitin Kirkonkylän-Radansuun Kyläyhdistys
sekä Kaakkois-Iitin metsästysseura tekevät rakennelmat, joita hyödyntävät retkeilijät ja muut
luonnossa liikkujat, kalastajat, metsästäjät sekä alueen järjestöt mm. yhteisten tapahtumien
pitopaikkana.
Yhteyshenkilö: Mikko Lehtinen, 040 – 766 0427, mikko.lehtinen@pp.inet.fi
Tavan maalaus
Hakijan nimi: Takamaan Vasama ry
Toteutusaika: 1.5.2008 - 31.12.2010
Kustannusarvio: 40 460,00 €,
Tukiprosentti: 50 %
Julkinen tuki enintään: 20 230,00 €
Yksityisrahoitus: 20 230,00 €
Rahoitus on myönnetty Takamaan Vasaman seurantalon peruskorjauksen viimeistelyyn ja
ulkorakennuksen kohentamiseen Seurantalo ja ulkorakennus maalataan ulkopuolelta ja
asennetaan räystäskourut, syöksytorvet ja palotikkaat. Lisäksi maalataan ulkorakennukseen
katto ja tehdään sisäpuolista remonttia. Peruskorjauksella turvataan talon monipuolinen käyttö
alueen asukkaiden harrastus-, kokous- ja juhlapaikkana.
Yhteyshenkilö: Irja Marsala, 0400 – 659 125, irja.marsala@pp.inet.fi
Siikavan kylätalon kunnostus KOUKKU
Hakijan nimi: Siikavan kyläyhdistys ry
Toteutusaika: 30.4.2008 - 31.12.2011
Kustannusarvio: koneet 6 145,00 €, rakentaminen 48 735,00 €
Tukiprosentti: 50 %
Julkinen tuki enintään: 27 440 €
Yksityisrahoitus: 27 440 €
Kylätalon sisäpuolisessa remontissa rakennetaan wc ja tehdään sisämaalaus. Ulkopuolelta
taloa kohennetaan maalaamalla peltikatto ja uusimalla rännit. Pihapiiriin rakennetaan
huoltorakennus, johon tulevat tilat polttopuille, varastolle ja wc:lle. Myös urheilukenttää
kunnostetaan. Lisäksi kylätaloon hankitaan keittiöön ja kokoustiloihin tarvittavat koneet ja
laitteet sekä kalusteita.
Peruskorjauksen ansiosta kylätalon käyttö lisääntyy alueen ja lähiseudun asukkaiden ja
järjestöjen kokous-, juhla-, leiri- ja tapahtumapaikkana.
Yhteyshenkilö: Leena Borg, 050 – 4955 646, antti.borg@pp.inet.fi
Verlan seuratalohanke
Hakijan nimi: Verlan seudun kyläyhdistys ry
Toteutusaika: 1.1.2009-31.12.2011
Kustannusarvio: 287 500 €
Tukiprosentti: 50 %
Julkinen tuki enintään: 143 750 €
Yksityisrahoitus: 143 750 € (raha 103 750 €, talkootyö 40 000 €)

3
Tavoitteena on saada seurantalo Verlan seudun asukkaiden kokoontumistiloiksi ja
tapahtumien näyttämöksi.
Hankkeessa kunnostetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan talon alapohjarakenteet, uusitaan
sähköistys ja lämmitysjärjestelmä sekä liitetään talo kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.
Kunnostettuna talo tarjoaa ympärivuotisen kokoontumis- ja harrastetilan eri toimijoille ja Verlan
maailmanperintökohteen kävijöille.
Hankkeen yhteyshenkilö: Verlan seudun kyläyhdistyksen puheenjohtaja Matti Hälikkä
050 4957519
PUISA (Puistolan saneeraus)
Hakijan nimi: Korian Ponsi ry
Toteutusaika: 29.8.2008 - 28.8.2013
Kustannusarvio: 177 930 € (rakentaminen 165 480 €, kone- ja laitehankinnat 12 450 €)
Tukiprosentti: 50 %
Julkinen tuki enintään: 88 965 € (82 740 € + 6 225 €)
Yksityisrahoitus: Rak. 82 740 € (raha 31 320 € ja talkoot 51 420 €), kone- ja laiteh. 6 225 €
Puistolaan rakennetaan uudelleen yhdistys- ja seuratoiminnan keskeinen piste. Se täyttää
Korialla vallitsevan yhteisten harrastetilojen niukkuuden ja mahdollistaa myös oman seuran
pienimuotoisten tilaisuuksien järjestämisen omassa paikassa. Lisäksi tilat palvelevat
Kallioniemessä esiintyvien artistien sosiaalitiloina.
Hankkeessa mm. uusitaan ulkovuoraus, ikkunat ja sadevesikourut, kunnostetaan
voimailusalista klubitila, uusitaan sauna, pesu- ja pukeutumistilat sekä rakennetaan pieni
minikeittiö. Lisäksi rakennetaan terassi ja katos. Klubitilat varustetaan audiovisuaalisin laittein
äänentoistojärjestelmineen.
Yhteyshenkilö: Jouni Nerkko 050 348 2901
Pienten vaate- ja tekstiilivalmistajien elinkeinojen kehittämishanke
Hakijan nimi: Värikäsi ry, Iitti
Toteutusaika: 1.4.2008 – 30.11.2010
Kustannusarvio: 53 290 €
Tukiprosentti: 75 %
Julkinen tuki enintään: 39 967,50 €
Yksityisrahoitus: 13 322,50 €
Pienten vaate- ja tekstiilivalmistajien yhteistyöhanke. Tarkoituksena on luoda ekologinen,
Pohjois-Kymenlaakson alueelle luonnonmateriaaleihin perustuvia tuoteperhe, jonka yhtenä
johtoteemana on väri. Hankkeessa mukana olevia autetaan etsimään ja käyttämään uusia
tuotantotapoja, antamaan uusia virikkeitä sekä löytämään yhteistyössä uusia markkina-alueita
sekä kotimaassa että maan rajojen ulkopuolella. Tässä tärkeänä tekijänä on käsityönomaisten
valmistustapojen tehostaminen ja erilaisten alihankkijoiden löytäminen (värjäys, ompelu,
neulonta, kankaanpaino, markkinointi ym.). Hankkeessa tutustutaan muidenkin alueiden
tapoihin organisoida tuotantoa ja rakentaa erilaisia paikallisia markkinointi-systeemejä, esim.
Lapin alueella.
Yhteyshenkilö: Riitta Liski 040 773 1889, riitta.liski@suomi24.fi
Kylätalo-kyläsihteerihanke
Hakijan nimi: Pohjois-Kymen Kasvu ry
Toteutusaika: 1.8.2008–31.12.2011
Kustannusarvio: 166 000 €
Tukiprosentti: 90 %
Julkinen tuki enintään: 149 400 €
Yksityisrahoitus: 16 600 € (raha)
Kylätalo-kyläsihteerihankkeessa mm. aktivoidaan ja opastetaan uusien toimintojen luomiseksi
Pohjois-Kymen Kasvun ohjelmakaudella 2000–2006 rahoittamiin kylätaloihin sekä mm.
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avustetaan kylätalojen markkinointisuunnitelmien laadinnassa. Lisäksi hankkeessa edistetään
yhteisöllisten hankkeiden kehittelyä perehdyttämällä asukkaita osallistavia menetelmiä
hyödyntävään suunnitteluprosessiin (mm. ideariihi). Näin samalla kasvatetaan nykyiset
kuntarajat ylittävää sosiaalista pääomaa 1.1.2009 aloittavan uuden Kouvolan kaupungin
maaseutualueilla ja Iitissä. Kyläsihteeri toimii lisäksi kylien työrukkasena erilaisissa
kyläyhteisöjen kehittämistehtävissä.
Yhteyshenkilö: hankevetäjä Leena Borg 040 5178 433
Toimintarahahanke 2007–2012
Nimi: Pohjois-Kymen Kasvu ry
Toteutusaika: 8.11.2007–30.6.2012
Kustannusarvio: 423 375 €
Tukiprosentti: 100 %
Julkinen tuki enintään: 423 375 €
Yksityisrahoitus: 0 €

LYKKY- Lyöttilän seurantalon peruskorjaushanke
Hakijan nimi: Lyöttilän maamiesseura ry, Iitti
Toteutusaika: 14.12.2007-14.12.2010
Kustannusarvio: 143 838 €
Tukiprosentti: 50 %
Julkinen tuki enintään: 71 919 €
Yksityisrahoitus: 71 919 € (sis. talkootyö 35 959,50 € ja raha 35 959,50 €)
Hankkeessa peruskorjataan nykyaikaiset ja toimivat tilat oman kylän ja naapurikylienkin
asukkaille harraste-, kokous- ja juhlakäyttöön myös talviaikaan. Hankkeessa tehdään WC-tilat
ja inva-WC, peruskorjataan keittiö sekä suurentaan salia poistamalla osa nykyistä
esiintymislavaa. Lisäksi eristetään yläpohja ja seinät, uusitaan ovia, varmistetaan lattioiden
eristys ja tarvittaessa eristetään/uusitaan lattiat. Maalataan ja tarvittaessa uusitaan ikkunoita.
Tehdään invaluiska sekä uusi kaivo ja vedetään vesijohdot. Rakennetaan suunnitelman
mukainen jätevesijärjestelmä sekä imeytyskenttä.
Yhteyshenkilö: Heli Nummila, 0400 658 495, heli.nummila@gmail.com
Palko-kylätalon kunnostus
Hakijan nimi: Paljakka-Pökölän kyläyhdistys ry
Toteutusaika: 31.12.2008-31.12.2011
Kustannusarvio: 44 600 €
Tukiprosentti: 50 %
Julkinen tuki enintään: 22 300 €
Yksityisrahoitus: 22 300 € (raha 5 575 €, talkootyö 16 725 €)
Kylätalon peruskorjauksessa uusitaan talon ulkovuoraus sekä ikkunat. Tavoitteena on
kokoontu-mistilojen kunnon ylläpitäminen ja parantaminen, mikä turvaa toiminnan jatkuvuuden.
Rakennus saa arvoisensa ulkomuodon ja rakennuksen energiatalous paranee. Tilat tulevat
kyläläisten, kesäasukkaiden ja alueen järjestöjen käyttöön (kyläyhdistys, maatalousnaiset,
metsästysseura, alueen tiekunnat, jakokunta sekä kansalaisopiston ja seurakunnan
harrastajat)
Yhteyshenkilö Markku Piira 0400 918 498
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HUHTI
Hakijan nimi: Huhdasjärven Eränkävijät ry
Toteutusaika: 1.4.2009-31.12.2010
Kustannusarvio: 27 110 €
Tukiprosentti: 50 %
Julkinen tuki enintään: 13 555 €
Yksityisrahoitus: 13 555 € (raha 3 389 €, talkootyö 10 166 €)
HUHTI-hankkeessa rakennetaan majan sisätiloihin WC. Pihalle rakennetaan koirahäkit ja
savusauna. Näin alueella toimivien yhdistysten kokousten, perhejuhlien sekä majoitusvieraiden
viihtyvyys paranee. Koirahäkkien rakentaminen mahdollistaa näyttely- ja koetoiminnan sekä
tilapäisen majoituksen ulkotiloihin.
Yhteyshenkilö: Juha Kontkanen 0400 750 488
ÄÄNTÄ KYLÄLLE!
Hakijan nimi: Tirvan Nuorisoseura ry
Toteutusaika: 1.4.–31.12.2009
Kustannusarvio: 16 300 €
Tukiprosentti: 50 %
Julkinen tuki enintään: 8 150 €
Yksityisrahoitus: 8 150 € (raha)
Tirvan Nuorisoseuran Ääntä kylälle! -hankkeen tavoitteena on kehittää kylän aktiivista
teatteriharrastustoimintaa. Hankkeessa hankitaan äänentoistolaitteisto. Harrastajateatterilaiset
kaipaavat uusia haasteita ja mahdollisuuksia toteuttaa teatteri-toimintaa. Samalla hankkeen
kautta luodaan paikalliselle tapahtumatoiminnalle kehittymis-mahdollisuus. Näin kylän vapaaajan palvelut lisääntyvät, ja erilaisten tilaisuuksien ohjelmien laadukkuus nousee. Hanke
hyödyttää myös muita lähialueen yhdistyksiä ja harrastajateatteri-ryhmiä, joille Tirvan
Nuorisoseura tarvittaessa lainaa laitteistoa.
Yhteyshenkilö: Minna Pasi 040 539 6857
KURKISTA NURKISTA – esiselvityshanke
Hakijan nimi: Taito Kymenlaakso ry
Toteutusaika: 1.4.- 31.12.2009
Kustannusarvio: 19 839 €
Tukiprosentti: 100 %
Julkinen tuki enintään: 19 839 €
Yksityisrahoitus: 0 €
Kyseessä on esiselvitys, jonka avulla etsitään yhteistyökumppaneita seuraaviin toimenpiteisiin:
- Materiaalien kierrättämisen tehostaminen ja uusien ideoiden kehittäminen kierrätys- ja
jätemateriaaleista.
- Kaatopaikalle menevän ja yritysten (myös maa- ja kotitalouksien) nurkkiin jäävän materiaalin
vähentäminen ja hyödyntäminen jatkokäyttöön uusina tuotteina.
Esiselvityksellä etsitään potentiaaliset materiaalin tuottajat ja jatkojalostajat, jolloin varsinainen
hanke voi pureutua suoraan ideointi- ja kehittämistoimiin. Hankkeelle edistetään
yhteistyöverkostojen syntyä niin yritysten kuin asukkaiden kanssa sekä uusien tuotteiden
syntyä kierrätettävästä materiaalista.
Yhteyshenkilö: Marita Harjula 040 – 551 5544.
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Mikroyrittäjyyshanke
Hakija: Pohjois-Kymen Kasvu ry
Toteutusaika: 1.1.2008–31.12.2010
Kustannusarvio: 150 000 €
Tukiprosentti: 100 %
Julkinen tuki enintään: 150 000 €
Yksityisrahoitus: 0 €
Mikroyrittäjyyshankkeessa hoidetaan alkavien uusien mikroyrittäjien sekä toimintaansa
laajentavien mikroyrittäjien aktivointi, haravointi ja yritystukiopastus. Hankkeessa mm.
opastetaan yrittäjiksi aikovia käyttämään hyväkseen olemassa olevia yritysneuvontaa ja –
rahoitusta tarjoavia tahoja. Lisäksi hankkeessa annetaan opastusta yritystuista ja
elinkeinollisista kehittämishankkeista mikroyrittäjille sekä edistetään mikroyrittäjien
verkostoitumista. Mikroyrittäjyyshanke tekee tiivistä yhteistyötä Kaakkois-Suomen TEkeskuksen alueella toteutettavan em. maaseutuyritysneuvontahankkeen kanssa ja ohjaa
mikroyrittäjiä käyttämään em. hankkeesta saatavia yritysneuvontapalveluita. Toteutus koko
Pohjois-Kymen Kasvun toiminta-alueella.
Yhteystiedot: hankevetäjä Heli Mutanen, 040 5861210
TUULINIEMI
Hakija:Kouvolan tyttöpartio ry
Toteutusaika: 1.4.2009–31.12.2011
Kustannusarvio: 24 156 €
Tukiprosentti: 50 %
Julkinen tuki enintään: 12 078 €
Yksityisrahoitus: 12 078 € (raha 4 828 €, talkootyö 7 250 €)
Hankkeessa tehdään partio-kämpän sisä- ja ulkopuolinen peruskorjaus sekä rakennetaan mm.
ruokailukatos, laavu, puuvarasto ja uusi laituri. Utissa sijaitseva partiokämppä saa hankkeen
kautta uuden elämän. Kämpän ja alueen kunnostuksen jälkeen luonnonkauniin Tuuliniemen
käyttöaste kohoaa. Lippukunnan oman jäsenistön lisäksi aluetta markkinoidaan ulkopuolisille
käyttäjille (kyläläiset, retkeililijät ja melojat).
Yhteyshenkilö: Anne Pänkäläinen 0400 – 943 3235
Selänpään rautatieaseman kunnostus
Hakija: Selänpään Asemayhdistys ry
Toteutusaika: 1.5.2009–30.4.2014
Kustannusarvio: 286 600 €
Tukiprosentti: 50 %
Julkinen tuki enintään: 143 300 €
Yksityisrahoitus: 143 300 € (raha 35825 €, talkoot 107475 €)
Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa ja saattaa kyläläisten käyttöön Selänpään
rautatieasema ja siihen kuuluva puistoalue. Kunnostetusta entisestä asemapäällikön
asunnosta tulee kylätalo, joka tarjoaa tilojaan paikallisten yhdistysten käyttöön ja yksityisten
juhlien pitopaikaksi. Tilat palvelevat myös satunnaisia matkailijoita, joita kulkee Selänpään
kautta sekä Verlaan että Repoveden suuntaan.
Hankkeessa uusitaan rakennuksen katto ja tehdään ulkoseiniin liittyvät korjaus- ja maalaustyöt
sekä sadevesijärjestelmään liittyvät maansiirtotyöt. Rakennus liitetään vesi- ja
viemäriverkostoon sekä uusitaan putkisto, asennetaan ilmanvaihtolaitteistot ja rakennetaan
lisäosa inva-wc:tä varten.
Yhteyshenkilö: Erkki Seppälä 040 5288285
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Leader-toimintatavan ja yhteistyön edistäminen 2009-2010 (alueiden välinen)
Nimi: Suomen Kylätoiminta ry
Toteutusaika: 1.4.2009-31.12.2010
Kustannusarvio: 2 600 € (kok.ka 143 00 €)
Tukiprosentti: 100 %
Julkinen tuki enintään: 2 600 €
Yksityisrahoitus: 0 €
Suomen Kylätoiminta ry:n hakema alueiden välinen hanke (55 Leader-toimintaryhmän alueella
ja rahoittamana) on hanke, jolla hoidetaan valtakunnan tason tehtäviä kaikkien 55 ryhmän
puolesta. Kohderyhmänä kaikki mukana olevat Leader-ryhmät ja hyödynsaajina verkostoon
kuuluvat toimijat koko maassa. Leader-metodin kehittämistä ja yhteistyön edistämistä koskevat
painopisteet ja tavoitteet ovat seuraavat: 1) Leader-ryhmien eduntekeminen, 2)
Yhteiskuntapoliittinen hyväksyntä, 3) Uudet toimintatavat ja osallistuminen kv-verkostoihin.
Toimenpiteet: 1) Osallistuminen maaseutupoliittisiin verkostoihin, 2) Eurooppalaisen Leaderyhteistyön vahvistaminen, 3) Leader-jaoston sihteerin työ, 4) Leader-palrlamenttien
toteuttamnen, 5) Leader-metodin kehittäminen, 6) Osallistuminen kansianvälisten järjestöjen
työhön.
Yhteyshenkilö: Heikki Konsala, 045 327 1117
Hyvinvointikeskus Päiväri –esiselvityshanke
Nimi: Pohjois-Kymen Setlementti ry
Toteutusaika: 15.9.2009-31.5.2010
Kustannusarvio: 35 000 €
Tukiprosentti: 100 %
Julkinen tuki enintään: 35 000 €
Yksityisrahoitus: 0 €
Hyvinvointikeskus Päivärin esiselvityksessä on tarkoituksena tuottaa kirjallinen selvitys
hyvinvointikeskuksesta ja sen toimintaedellytyksistä. Tärkein tehtävä esiselvityksessä on
arvioida hyvinvointikeskuksen tarpeellisuus, toimintaedellytykset, kehityskelpoisuus,
rahoitusmahdollisuudet ja organisaatiorakenne. Yhteistyöintegrointi käynnissä oleviin
hankkeisiin ja toimintaa sivuaviin suunnitelmiin on keskeistä, myös maaseudulla olevat
hankkeet kartoitetaan. Esiselvitysvaiheessa käytetään perustana jo tehtyjä kyläsuunnitelmia,
kartoitetaan kylien toiveet ja tarpeet suhteessa tähän hankkeeseen, luodaan kontaktit kyläyhdistyksiin ja niiden toimihenkilöihin tapaamisten, kyselyjen ym. muodossa.
Asukaslähtöisyyttä painotetaan.
Kymenlaakson Lähiruokamessut – toimintamallin luominen
Nimi: MTK Elimäki
Toteutusaika: 9.7.2009-28.2.2010
Kustannusarvio: 91 070 €
Tukiprosentti: 70 %
Julkinen tuki enintään: 63 750 €
Yksityisrahoitus: 27 320 € (raha 13 660 €, talkootyö 13 660 €)
Hankkeen tavoitteena on kehittää Lähiruokamessujen toimintamalli, jolla tiedotetaan kuluttajille
elintarvikeketjun toiminnasta, maaseudun pienistä yrityksistä, niiden tavoista tuottaa
elintarvikkeita. Lähiruokamessut ovat korkeatasoinen, paikallisten pienyritysten ja järjestöjen
voimannäyte, jolla saadaan paikallista, seudullista sekä valtakunnallista näkyvyyttä ja
vaikuttavuutta sekä vahvistetaan nykyaikaista kymenlaaksolaista ruokakulttuuria. Hankkeessa
suunnitellaan ja toteutetaan messutapahtuma, sen markkinointi ja viestintä. Testataan mm.
reseptiikka, aikataulutus, ohjelma, organisaatioiden suorituskyky ja kerätään toimijoiden
palaute jatkokehittelyä varten. Lisäksi kootaan käsikirja messuja järjestävälle taholle.
Yhteyshenkilö: Raija Mettälä, puh. 040 523 1485
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KURKISTA NURKISTA
Nimi: Taito Kymenlaakso ry
Toteutusaika: 1.1.2010-31.12.2013
Kustannusarvio: 165 000 €
Tukiprosentti: 80 %
Julkinen tuki enintään: 132 000 €
Yksityisrahoitus: 33 000 € (raha 16 500 € + talkootyö 16 500 €)
Hankkeen tavoitteena on kierrätys- ja jätemateriaalin tuotteistaminen ja tuotteiden laadun
kohottaminen. Materiaalien kierrättämisen tehostaminen ja uusien ideoiden kehittäminen.
Tuotekehityksellä ja tiedottamisella saadaan tuotteistettua laadukkaita tuotteita ja palveluja
sekä nostettua jo olemassa olevien tuotteiden tasoa. Uudet laadukkaat tuotteet luovat uusia
yrittäjiä, lisäävät yrittäjien työllisyyttä ja sekä kasvattavat työllisyyttä. Kierrätyspalveluiden ja
tapahtumien kehittäminne yhdessä lisäävät asukkaiden osallistuvaa toimintaa ja tietoa
kierrätyksestä sekä aktivoi kierrättämiseen.
Design – laadukkaita tuotteita kierrätysmateriaalista.
Tuotekehitys –kohotetaan tuotteiden ja tapahtumien laatua.
Tapahtumatuotanto – tiedotetaan ja tuodaan julki kierrätysmateriaalien hyödyntämistä ja
yleisesti kierrättämistä erilaisilla esityksillä, työnäytöksillä ja tapahtumilla.
Taide – lisätään yhteisöllisyyttä ja kumppanuutta.
Hankkeen vastuuhenkilö: Marita Harjula, projektikoordinaattori, 040 5515 544
Kylien lähipalvelut - Sopiva kylä Pohjois-Kymenlaaksossa
Nimi: Kymenlaakson Kylät ry
Toteutusaika: 1.1.2010-30.6.2013
Kustannusarvio: 84 550 €
Tukiprosentti: 90 %
Julkinen tuki enintään: 76 095 €
Yksityisrahoitus: 8 515 € (raha 2 215 € + talkootyö 6 300 €)
Hankkeen tavoitteena on sopimuksellisuuden keinoin luoda maaseudun sirpaleisista
työtehtävistä ja mahdollisesti kokonaan tekemättä jäävistä töistä järkeviä, toimeentuloa
tuottavia kokonaisuuksia.
Hankkeessa palkataan henkilö tekemään kylien palvelutarvekartoitusta ja yhdessä kylien
erilaisten toimijoiden kanssa luomaan tarjontaa. Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä ovat
mm. puuttuvien palveluiden kartoitus, palveluiden tuottajien kartoitus ja siirrettävien
toimintamallien luominen ja kokeilu.
Hankkeen tuloksena asukkaiden viihtyvyys lisääntyy palvelutason kohoamisen myötä.
Tukipalvelut pidentävät vanhusväestön kotona pärjäämistä pidempään. Kymenlaaksolaisten
kylien vetovoimaisuus maallemuuttokohteina paranee. ”Kylissä on asukkaiden tarpeita
vastaavat palvelut, joiden tuottaminen tarjoaa työtä asukkaille. Kymenlaakson kylissä on
kaikkien hyvä asua, elää, saada toimeentulonsa ja viihtyä.”
Hankkeen vastuuhenkilö: Sirpa Vähäuski, maakunnallinen kyläasiamies, 044 2977 738
Omakylä Palvelutarjonnan esiselvityshanke
Nimi: Omakylä Vuolenkoski Oy
Toteutusaika: 15.4.2010–31.3.2011
Kustannusarvio: 42 400 €
Tukiprosentti: 90 %
Julkinen tuki enintään: 38 160 €
Yksityisrahoitus: 4 240 €
OmaKylä Palvelutarjonnan esiselvitys - hankkeen tavoitteena on selvittää, miten ja millä
ratkaisuvalinnoilla Vuolenkosken Omakylä alueen yritystoiminnan kehittämishankkeet
(OmaYritys-hankkeet) ja OmaKyläkeskuksen kehityshankkeet voidaan toteuttaa ja rahoittaa.
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Yritystoiminnan kehityshankekokonaisuus kehittää tarvittavia yritystoiminnan
toimintaympäristön parantamistoimenpiteitä, sekä olemassa oleville, että rekrytoitaville
uusyrityksille. Esiselvityshanke kerää työkaluja yritysten kehittämiseen, sekä
paikallisten/mökkiläisten yritysten välisen yhteistyön ja verkottumisen lisäämiseksi.
Esiselvityksen jatkotoimenpiteet tulevat olemaan, sekä kehityshankkeita ja koulutushankkeita.
Lisäksi esiselvityshanke tuottaa yritystukien hakemuksia.
Oma Kyläkeskuksen kehityshankekokonaisuus tuottaa toteuttamiskelpoisia toimintamalleja,
selkeyttää kyläkeskuksen yleissuunnitelmaa ja edelleen kehittää uusia palvelukäytäntöjä.
Esiselvityshankkeen lopputuloksena arvioidaan ratkaisumallien vaikuttavuutta, taloudellista
mielekkyyttä ja selvitetään myös investointien ja koulutusten sisältöjä ja rahoitusvaihtoehtoja
toteuttamisen mahdollistamiseksi.
Esiselvityshankkeessa selvitetään myös mahdollisten investointitukihakemusten suunnittelun
kustannuksia, sekä niiden rahoitusmahdollisuuksia, koska alueella on luvassa paljon
erityyppisiä investointeja, joille jokaiselle on etsittävä oma rahoitus lähtensä.
Hankkeen kohderyhmänä ja hyötyjinä ovat Omakylä - hankkeen pilottikylän nykyiset ja
uudisrakentamisen kautta tulevat yritykset ja asukkaat.
Myöhemmässä vaiheessa tarkoituksena on hyödyntää hankkeesta saadut kokemukset myös
muissa kaakkoissuomalaisissa maaseutukylissä.
Yhteyshenkilö: Janne Koukonen tj. Omakylä Vuolenkoski Oy, 0440-490487
Kesäteattereista kuuluu hyvin
Nimi: Elimäen Nuorisoseura ry
Toteutusaika: 1.3.-31.12.2010
Kustannusarvio: 32 642,02 €
Tukiprosentti: 50 %
Julkinen tuki enintään: 16 312,01 €
Yksityisrahoitus: 16 312,01 €
Kesäteattereista kuuluu hyvin -hankkeessa osallisina on kolme pohjoiskymenlaaksolaista
vireästi toimivaa kesäteatteria: Elimäki, Iitti ja Valkeala, jotka kaikki ovat painiskelleet saman
ongelman parissa. Koska kesäteattereissa toimitaan ulkona, ollaan säiden armoilla, jotka eivät
Suomen kesässä aina näytä sitä aurinkoisinta puoltaan. Suurin ongelma on näyttelijöiden
äänen kuuluvuus jokaisen katsojan korviin mahdollisimman hyvin, säästä riippumatta.
Hankkeen tarkoituksena on hankkia kesäteattereille laadukkaat äänentoistolaitteet
langattomine mikrofoneineen ja sitä kautta mahdollistaa harrastajille ja yleisölle
mieleenpainuvia kesäteatterielämyksiä. Näin voidaan lisätä myös yhteistyötä kunnan kulttuurija nuorisotoimen, paikallisten seurojen ja järjestöjen yms. kanssa lainaamalla
äänentoistolaitteita eri tilaisuuksiin.
Yhteyshenkilö: Jarmo Vainio, varapuheenjohtaja Elimäen Nuorisoseura ry, 040 540 7605
Ensimmäinen valtakunnallinen vesiosuuskuntapäivä, Kymenlaakson tapahtuma
Nimi: Kouvolan Vesiosuuskunnat ry
Toteutusaika: 1.5.2010–28.2.2011
Kustannusarvio: 194 268 €
Tukiprosentti: 70 %
Julkinen tuki enintään: 135 987,60 €
Yksityisrahoitus: 58 280,40 € (raha 29 140 €, talkootyö 29 140 €)
Hankkeessa luodaan toimintamalli alueelliselle ja myös valtakunnalliselle tapahtumalle.
Tapahtuman kautta saadaan lisää ideoita vesiosuuskuntien toiminnan kehittämistarpeisiin ja
edistetään osuuskuntien keskinäistä vertaistukea. Tapahtuma yhdistää Kymenlaakson alueen
vesialan toimijoiden voimavaroja kokemusten ja näkemysten vaihtoon sekä yhteistyöhön.
Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus lisääntyy. Alueella on mahdollista aikaansaada uusia
hallinnon, rakentamisen ja tekniikan alan työpaikkoja, koska vesiosuuskunnat tarvitsevat
ulkopuolista apua mm. kirjanpitoasioissa ja teknisten järjestelmiensä huolto-, vesi-isännöinti
sekä huoltovarmuustehtävissä.
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Tavoitteena on myös elinkaariajattelumallin mukaan ottaminen vesihuollon alueelliseen
suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeen tuotoksena syntyy käsikirja, miten tämäntyyppisiä
tapahtumia voidaan jatkossakin järjestää. Tavoite on, että tapahtuma rakennetaan kaikilta
osiltaan niin, että se on toistettavissa ja monistettavissa niin kansallisesti kuin jopa
kansainvälisestikin. Lisäksi käsikirjassa otetaan kantaa valtakunnallisen etu- ja palvelujärjestön
toimintamallin ja palvelukonseptin kehittämiseen.
Yhteyshenkilö: Pertti Halsola, puheenjohtaja Kouvolan Vesiosuuskunnat ry, puh. 040 572 2060
Voikosken lavan kunnostushanke
Nimi: Voikosken Nuorisoseura ry
Toteutusaika: 1.9.2010–30.8.2013
Kustannusarvio: 32 957 €
Tukiprosentti: 50 %
Julkinen tuki enintään: 16 478,80 €
Yksityisrahoitus: 16 478,80 € (raha 5 538,80 €, talkootyö 10 940 €)
Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa Voikosken Nuorisoseuran lava. Lava korjataan
sellaiseen kuntoon, että siellä voidaan järjestää suku- ja syntymäpäiväjuhlia, myyjäisiä,
kursseja, konsertteja ja iltamatilaisuuksia nykyajan vaatimuksia vastaavasti. Näin nuorisoseura
pyrkii vahvistamaan paikkakunnan vakinaisen ja kesäasukasväestön kotiseutuhenkeä ja
yhteenkuuluvuutta. Samalla nuorisoseura antaa osansa siihen työhön, jolla paikkakunnan oma
kulttuuriperinne tulee laajemminkin tunnetuksi niin kesäasukkaiden kuin myös Repoveden
kansallispuiston monilukuisten retkeilijöiden parissa. Hanke vaikuttaa myös Oy Voikoski Ab:n
työntekijöiden työviihtyvyyteen ja puoleensa vetävyyteen työpaikkana.
Yhteyshenkilö: Juuso Salokoski 050 330 6271
Paikallinen aktivointi ja uusi yhteistyö (alueiden välinen)
Nimi: SILMU ry
Toteutusaika: 1.1.2011-31.12.2013
Kustannusarvio: 150 000 € (Kasvu 11 250 €)
Tukiprosentti: 100 %
Julkinen tuki enintään: 150 000 € (Kasvu 11 250 €)
Yksityisrahoitus: 0 €
Hankkeessa alueiden välisiä toimenpiteitä ovat retket hanke- ja yritystukikohteisiin (yht. 3 kpl),
toimintaryhmien hallitus- ja työntekijätapaamiset (yht. 5 kpl), ajankohtaisseminaarit (yht. 3 kpl),
hankesuunnittelukoulutukset (yht. 3 kpl).
Hankkeen tavoitteena on:
• lisätä tietoisuutta Leader-rahoitusmahdollisuuksista (sekä yritys- että hanketuet)
• madaltaa kynnystä rahoituksen hakemiseen
• lisätä hankeosaamista sekä yhdistystasolla että henkilökohtaisella tasolla
• parantaa rahoitustyökalun mainetta
• lisätä alueiden välistä yhteistyötä
• herättää kiinnostus kansainvälistä toimintaa kohden sekä 1-2 kansainvälisen hankkeen alulle
saattaminen SILMU ry:n alueella
• tehdä kansainvälisyysstrategia SILMU ry:n alueelle
• parantaa hakemusten tasoa
• lisätä maaseudun asukkaiden ja siellä toimivien yhdistysten taitoja maaseudun
kehittämisessä
• lisätä yhteistyötä toimintaryhmien kesken sekä toimintaryhmien ja alueellisten kylien
yhteenliittymien välillä (sekä alueellisesti että alueiden välisesti)
• kontaktien luonti omalla alueella ja alueiden välisesti ja kansainvälisesti
• hyvien toimintamallien vaihtaminen ja niiden kirjaaminen
• esimerkkien avulla innostaa alueellisia kehittäjiä käynnistämään erilaisia toimenpiteitä ottaen
huomioon oman alueensa tarpeet ja toiveet
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• yhteistyön lisääminen sekä yritysten että yleishyödyllisten yhdistysten välillä alueellisesti ja
alueiden välisesti
• yhteistyön tiivistäminen SILMU ry:n ja Itä-Uudenmaan kylät ry:n välillä
Hankkeen tuloksia ovat lisääntynyt positiivinen tietoisuus Leader-rahoituksesta, parantunut
hankeosaaminen ja laadukkaammat hakemukset, madaltunut kynnys tuen hakemiseen sekä
yhteistyön että yhteistyöverkostojen lisääntyminen. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää
myös seuraavalla mahdollisella ohjelmakaudella.
Yhteyshenkilö: Gina Forsström 041 442 6602
Loving local values (kansainvälinen)
Nimi: ProAgria Kymenlaakso ry
Toteutusaika: 1.3.2011-28.2.2014
Kustannusarvio: 149 041 € (Kasvu: 74 520,50 € )
Tukiprosentti: 90 %
Julkinen tuki enintään: 134 136,90 € (Kasvu 67 068,45 €)
Yksityisrahoitus: 14 904,10 € (Kasvu 7 452,5 €)
Hankkeen päätavoite on kehittää matkailua tukevia paikallistuotteita kymenlaaksolaisille
kylissä toimiville yrityksille ja yhdistyksille. Palveluiden tuotteistamisessa hyödynnetään kylien
paikalliskulttuuria, luontoarvoja, maisemaa ja historiaa. Kymenlaaksolaisten
maaseutumatkailuyritysten ja kyläyhdistysten toiminnassa pyritään ottamaan mallia Viron
maaseutumatkailuyritysverkostosta, jossa elää vahvasti vielä alueen kulttuurin sitominen
matkailutuotteeseen. Hankkeen yhteydessä toteutetaan opintomatkoja ja seminaareja sekä
Suomessa että Virossa.
Hankkeen kohderyhmänä ovat Kymenlaakson alueella kyläalueiden asukkaat, yrittäjät ja
yhdistykset. Hanke vahvistaa kyläläisten, yhdistysten ja matkailuyritysten toimintaedellytyksiä
ja yhteistyömahdollisuuksia sekä tallentaa kulttuuriperintöämme ja samalla hyödyntää sitä
matkailullisesti.
Yhteyshenkilö: Päivi Matilainen
Kausalan pommitusten vv. 1940-41 dokumentointi
Nimi: Iitin kotiseutuyhdistys ry
Toteutusaika: 15.2.2011-31.12.2011
Kustannusarvio: 13 540,00 €
Tukiprosentti: 70 %
Julkinen tuki enintään: 9 478,00 €
Yksityisrahoitus: 4 062,00 € (raha 2 922 €, talkootyö 1 140 €)
Kotiseutuhistorian tallennushanke, jossa dokumentoidaan Kausalan pommitusten 11.3.1940 ja
4.7.1941 tapahtumat, kootaan ajankohdan valokuva-aineistoa ja järjestetään tapahtuman 70vuotistilaisuus. Kootaan aineisto muistelmista sota-ajalta, valokuvista ja historiadokumenteista
ja aineisto julkaistaan kirjana. Käsikirjoituksen mukaan harjoitellaan kuvaelma sota-ajan
tapahtumista ja se esitetään yleisölle juhlassa 3.7.2011.
Sodan aikaiset pommikuopat raivataan pusikoista talkootyönä. Pommitusten historiaa
esitellään yleisölle, koululaisille ja asiasta kiinnostuneille. Hankkeen toteutus tapahtuu pääosin
talkoolaisten voimin. Kirjan kokoamiseen, kuvaelman ohjaamiseen ja videointiin käytetään
ammattilaisia.
Kohderyhmä ja -alue: Sodanajan paikallisista historiatapahtumista kiinnostuneet henkilöt,
koululaiset ja paikkakunnan väestö sekä tapahtuman koontaan ja valmisteluun osallistuva
kuntalaisten joukko. Tapahtuman järjestämispaikkana Kausala/Iitti.
Yhteyshenkilö: Aapo Metsäpelto, 0400 992518
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Iitti-iltamat Ravilinna 19.8.2011
Nimi: M.Hämärä ry
Toteutusaika: 1.5.2011-31.5.2012
Kustannusarvio: 38 818 €
Tukiprosentti: 70 %
Julkinen tuki enintään: 27 172,60 €
Yksityisrahoitus: 11 645 € (talkootyö 8 733 €, raha 2 912,40 €)
Hankkeen kohdealueena on Iitti ja kohderyhmänä nykyiset ja entiset iittiläiset. Tavoitteena:
Ravilinnan rakennuksen historian esille tuominen, samalla tehdään tunnetuksi iittiläisiä
yrityksiä ja toimijoita, vahvistetaan iittiläistä identiteettiä ja saadaan yhdessä toimimisesta hyvä
toimintamalli. Toimenpiteet: Toimintasuunnitelma tapahtumajärjestelyille ja sen aikataulutus,
ohjelma, paikallinen ruokakulttuuri, tapahtuman järjestelyt, markkinointi. Hanke vahvistaa
paikallista identiteettiä, nostaa talkootyön ja yhteistoiminnan arvostusta, herättää
kotiseuturakkautta, kokoaa ja säilyttää perinteitä tuleville polville. Tapahtuma on tämän vuoden
jälkeen osa paikallista tapahtumakiertoa ja jatkuu jossain muodossaan osana Iitin
tapahtumakulttuuria. Kuntalaiset voivat itse kertoa ideoita tapahtuman jatkokehitystä varten.
Yhteisöllisyyden herättäminen on välttämätöntä, jotta pienen kunnan yksittäiset toimijat
saadaan yhdistämään rajalliset voimavarat. Tapahtumassa kootaan historiatietoja, josta
saadaan oppimateriaalia esim. koulujen käyttöön.
Yhteyshenkilö: Olli Laitinen puh. 041 545 0878, varapuheenjohtaja
Tanssilavan kattohanke
Nimi: Tirvan seudun metsästysyhdistys ry
Toteutusaika: 1.1.2011-31.1.2012
Kustannusarvio: 24 215 €
Tukiprosentti: 50 %
Julkinen tuki enintään: 12 107,50 €
Yksityisrahoitus: 12 107,50 € (raha 8 357,50 €, vastikkeeton työ 3 750,00 €)
Tanssilava on toiminut Tirvan kylässä vuodesta 1955. Lavan omistavat Tirvan seudun
metsästysyhdistys ry ja Voimistelu- ja urheiluseura Tirvan Pamaus ry.
Lavalla järjestetään tansseja, juhlia, häitä yms. tilaisuuksia sekä piha-alueella sijaitsee
kesäteatterin katsomo- ja näyttämöalueet.
Hankkeessa korjataan lavarakennuksen ja terassin kattorakenteet. Vanha kate puretaan pois,
tehdään tarvittavat korjaukset rakenteisiin, räystäitä jatketaan, uusitaan huopakate,
asennetaan räystäskourut ja syöksytorvet sekä terassin valokate.
Kohderyhmä ja –alue: Tirvan alueen vakituinen väestö, kesäasukkaat, matkailijat, tanssiyleisö
sekä tapahtumien ja juhlien järjestäjät.
Yhteyshenkilö: Eero Nykänen, 050 532 4363
Kymen Luomulaakso
Nimi: Kuhilas ry
Toteutusaika: 1.6.2011-28.2.2012
Kustannusarvio: 32 947 €
Tukiprosentti: 100 %
Julkinen tuki enintään: 32947 €
Yksityisrahoitus: 0 €
Esiselvityshankkeessa kartoitetaan elintarvike- ja luomualan käynnissä olevia ja tulevia
hankkeita, luomutuottajien kehittämistarpeita, kuluttajien tarpeita ja odotuksia
luomumarkkinoista, luomutuotteiden markkina- ja myyntipaikkoja, oppilaitosten luomutietoutta,
tehdään yhteistyöverkostojen selvittelyä ja järjestetään mm. info- ja ideointiriihiä. Selvitysten
perusteella arvioidaan tarvetta varsinaisen luomuhankkeen toteutukselle ja mitä osa-alueita
erityisesti tulisi kehittää.
Yhteyshenkilö: Kristiina Terhemaa, 040 5966 264
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Esiselvityshanke Kuulas - kansainvälinen Lasten Teatteritapahtuma
Nimi: Kuusankosken Teatterin Kannatusyhdistys ry
Toteutusaika: 1.9.2011-29.2.2012
Kustannusarvio: 13 500 €
Tukiprosentti: 100 %
Julkinen tuki enintään: 13 500 €
Yksityisrahoitus: 0 €
Kuulas - Kansainvälinen Lasten Teatteritapahtuma, Kouvola. hankkeen kohderyhminä ja
hyödynsaajina ovat pohjoiskymenlaaksolaiset lapset ja nuoret. Toissijaisena kohderyhmänä
ovat tapahtumaa organisoivat ja rahoittavat Työväen Näyttämöiden Liitto TNL ry (Helsinki),
Kouvolan kaupunki, Kuusankosken Teatterin Kannatusyhdistys ry sekä Kouvolan Teatteri.
Hankkeen yhtenä tavoitteena on selvittää, kuinka jo nyt mittava kansainvälinen tapahtuma
saataisiin vielä vetovoimaisemmaksi matkailukohteeksi alueella ja samalla on tavoitteena
löytää sellainen organisaatio- ja toimintamalli, joka tämän parhaiten turvaisi. Pyrkimyksenä on
etsiä mahdollisuuksia rahoituspohjan laajentamiseen myös paikallisten yritysten ja yhteisöjen
suuntaan kuitenkin niin, että taiteellinen ohjelmistosuunnittelu säilyisi alan ammattilaisilla.
Yhteyshenkilö: Kirsi Herala, projektipäällikkö 040 - 511 1200
Iitin Hevosvalmennuskeskuksen suunnittelu
Nimi: Iitin Hevosystäväinseura ry
Toteutusaika: 1.5.2011-31.8.2013
Kustannusarvio: 22 448 €
Tukiprosentti: 100 %
Julkinen tuki enintään: 22 448 €
Yksityisrahoitus: 0 €
Iitissä on vahva perinne hevosharrastuksen osalta ja nyt on tarkoitus selvittää mahdollisuuksia
toteuttaa hevostoiminnalle uusia puitteita ja toimintamuotoja Esiselvityshankkeessa selvitetään
Kausalan Suntionkorven alueen käyttöä mahdollisen hevosalan osaamiskeskittymän
sijoituspaikkana. Lisäksi selvitetään käyttäjätarve mahdolliselle yleishyödylliselle investoinnille
ja yritystukeen oikeuttavat investoinnit hevosalan yrittäjien osalta. Alueen käyttösuunnitelma ja
sähköiset sekä painetut esittelymateriaalit tuotetaan hankkeessa.
Yhteyshenkilö: Tommi Tiira, 050 388 4828
Lisää elämää kylätaloihin -toimintaryhmän koordinointihanke (yleishyödyllinen
kehittämishanke)
Nimi: Pohjois-Kymen Kasvu ry
Toteutusaika: 1.3.2011–31.12.2012
Kustannusarvio: koordinointi 35 678,41€
Tukiprosentti: 100 % ja 75 % (alahankkeet)
Julkinen tuki enintään: 35 678,41€
Yksityisrahoitus:
Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat suoraan tai välillisesti kaikki maaseudun asukkaat
Kouvolan maaseutualueilla (pl. entinen Anjalankoski) ja Iitissä. Näiden
harrastusmahdollisuudet kasvavat. Välittömiä hyödynsaajia ovat kylätalojen omistajat, kun
tilojen käyttö helpottuu ja käyttöaste kasvaa.
Koordinointihankkeen teemana on kylätalojen toiminnan elävöittäminen. Tavoitteena on saada
hankehakijoiksi uusia toimijoita, joiden rahkeet eivät ole tähän asti yltäneet omien hankkeiden
tekemiseen minimituen määrästä johtuen. Puheet maaseutuohjelman byrokraattisuudesta
lievenevät, kun alahankkeiden paperityö on saatu tehtyä mahdollisimman helpoksi.
Koordinointiosan toimenpiteitä:
- alahankkeiden haun valmistelu ja haku, aktivointi, hankeneuvonta, alahankkeiden valinta
hallituksessa, kirjallisten sopimusten laadinta toteutettavaksi valittujen alahankkeiden kanssa,
alahankkeita koskevan tukihakemuksen laatiminen ja toimittaminen liitteineen Kaakkois-
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Suomen ELY-keskukseen
- toteutusvaiheessa: alahankkeiden toteutuksessa avustaminen ja seuranta, maksatus- ja
raportointineuvonta, maksatuksen hakeminen, julkisen tuen siirtäminen alahankkeille ELYkeskuksen maksupäätösten mukaisesti, hankkeesta tiedottaminen, hankkeen tulosten
kokoaminen ja loppuraportointi
(Alahankkeiden osalta hankesuunnitelmaa täydennetään, kun rahoitettavaksi valitut hankkeet
on valittu.)
Yhteyshenkilö: Tuula Mikkola, 040 590 5655

Lasten liikunta- ja leikkitoiminta (Lisää elämää kylätaloihin -koordinointihanke)
Nimi: Valkealan Kirkonkylän Nuorisoseura ry
Toteutusaika: 1.8.2011-31.8.2012
Kustannusarvio: 5 600 €
Tukiprosentti: 75 %
Julkinen tuki enintään: 4 200 €
Yksityisrahoitus: 1 400 €
Hankkeessa järjestetään ohjattua askartelu- ja liikuntatoimintaa lapsille. Lisäksi tehdään
palvelukansio nuorisoseurantalon käyttäjille.
Yhteyshenkilö: Tiina Teräväinen, 041 544 2735
Lisää elämää Verlan kylätalolle (Lisää elämää kylätaloihin -koordinointihanke)
Nimi: Verlan seudun kyläyhdistys ry
Toteutusaika: 1.8.2011-31.8.2012
Kustannusarvio: 6 088 €
Tukiprosentti: 75 %
Julkinen tuki enintään: 4 566 €
Yksityisrahoitus: 1 522 €
Hankkeessa järjestetään liikuntailtoja, erilaisia kursseja, näytelmäpiiri ja elokuvailtoja.
Valokuvanäyttelyn järjestäminen ja osallistuminen järjestyksenvalvoja- ja hygieniakurssille ovat
myös mukana suunnitelmassa.
Yhteyshenkilö: Matti Hälikkä, 050 495 7519
Tarinoidaan ja tehdään yhdessä koko kylän voimalla (Lisää elämää kylätaloihin koordinointihanke)
Nimi: Kuivalan Nuorisoseura ry
Toteutusaika: 1.8.2011-31.8.2012
Kustannusarvio: 20 000 €
Tukiprosentti: 75 %
Julkinen tuki enintään: 15 000 €
Yksityisrahoitus: 5 000 €
Avoimien ovien tilaisuuksia järjestetään keskiviikko-iltapäivisin nuorisoseurantalolla. Ohjattuna
toimintana järjestetään erilaisia teemapäiviä kokoamaan kylän eri-ikäiset ihmiset
harrastustoiminnan pariin.
Yhteyshenkilö: Marjo Näremaa, 050 444 6438
Tanssiva leipuri (Lisää elämää kylätaloihin -koordinointihanke)
Nimi: Maakansan kyläyhdistys ry
Toteutusaika: 1.8.2011-31.8.2012
Kustannusarvio: 8 570 €
Tukiprosentti: 75 %
Julkinen tuki enintään: 6 427,50 €
Yksityisrahoitus: 2 142,50 €
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Järjestetään toimintaa eri ikäisille kylän asukkaille mm. tanssi/liikunta- ja kokkikurssien
avulla. Lisäksi liikenteenohjaus ja etsintäkurssi antavat valmiudet toimia erilaisissa tilanteissa
ja tapahtumissa.
Yhteyshenkilö: Sauli Peltola, 0400 151 889
Koko kylä tanssii (Lisää elämää kylätaloihin -koordinointihanke)
Nimi: Kimolan kyläyhdistys ry
Toteutusaika: 1.8.2011-31.8.2012
Kustannusarvio: 6 600 €
Tukiprosentti: 75 %
Julkinen tuki enintään: 4 950 €
Yksityisrahoitus: 1 650 €
Lisätään kylän alueella liikuntamahdollisuuksia järjestämällä ohjattua tanssiliikuntaa sekä kaksi
teemapäivää. Vappuna 2012 järjestetään yhteistanssiaiset.
Yhteyshenkilö: Tiina Paldán, 040 5861 845
Lisää elämää Siikavan kylätalolle (Lisää elämää kylätaloihin -koordinointihanke)
Nimi: Siikavan kyläyhdistys ry
Toteutusaika: 1.8.2011-31.8.2011
Kustannusarvio: 10 487 €
Tukiprosentti: 75 %
Julkinen tuki enintään: 7 865,25 €
Yksityisrahoitus: 2 621,75 €
Järjestetään kylätalolla liikuntailtoja ja elvytetään musiikki- ja lauluharrastusta sekä järjestetään
ruokakursseja. Tehdään kylätalon palvelukansio helpottamaan kylätalon käyttöä.
Yhteyshenkilö: Leena Borg, 050 4955 646
TAITO PISTE (Lisää elämää kylätaloihin -koordinointihanke)
Nimi: Taito Kymenlaakso ry
Toteutusaika: 1.8.2011-31.8.2012
Kustannusarvio: 17 550 €
Tukiprosentti: 75 %
Julkinen tuki enintään: 13 162,50 €
Yksityisrahoitus: 4 387,50 €
Hankkeessa järjestetään eri kylissä kiertävää käsityöneuvontaa eri-ikäisille ja erilaisista
kädentaidoista kiinnostuneille ihmisille. Tavoitteena on vakiinnuttaa kerhotoiminta kylille ja
saada jatkossa kerhojen vetäjät omista kylistä.
Yhteyshenkilö: Marita Harjula, 040 5515 544
Peli-illat nuorten yhteen saattamiseksi (Lisää elämää kylätaloihin -koordinointihanke)
Nimi: Aitomäen kyläyhdistys ry
Toteutusaika: 1.8.2011-31.8.2012
Kustannusarvio: 8 354,62 €
Tukiprosentti: 75 %
Julkinen tuki enintään: 6 265,96 €
Yksityisrahoitus: 2 088,66 €
Nuorisoseurantalolle järjestetään ohjattuja peli-iltoja nuorille ja varhaisnuorille kerran viikossa.
Toimintaa varten hankitaan erilaisia pelivälineitä
Yhteyshenkilö: Eeva Ala-Krekola, 0400 479 822
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Kylätalot kuntoon – toimintaryhmän koordinointihanke (yleishyödyllinen investointi)
Nimi: Pohjois-Kymen Kasvu ry
Toteutusaika: 1.7.2011- 31.12.2013
Kustannusarvio: 46 960 €
Tukiprosentti: 100 % ja 55 % (alahankkeet)
Julkinen tuki enintään: 46 960 €
Yksityisrahoitus:
Koordinointihankkeen teemana ovat kylien yhteisessä käytössä olevien rakennusten (kylätalot
yms.) energiataloudelliset korjaukset ja tilojen monipuolista käyttöä edistävät
perusparannukset sekä kone- ja laitehankinnat. Tavoitteena on saada kylän yhteisessä
käytössä olevien rakennusten energiatehokkuutta parannettua ja lisättyä tilojen käyttöastetta.
Tavoitteena on saada hankehakijoiksi uusia toimijoita, joiden rahkeet eivät ole tähän asti
yltäneet omien hankkeiden tekemiseen minimituen määrästä johtuen. Lisäksi tavoitteena on
saada aiemmin peruskorjattujen kylätalojen kunnostus viimeisteltyä. Aiemmissa
peruskorjauksissa on jätetty hankkeiden ulkopuolelle kiinteistöissä kunnostuskohteita, joiden
peruskorjauksen tarve on ilmennyt vasta käyttöönoton jälkeen. Näin tilojen käytettävyys
kohenee.
Koordinointiosan toimenpiteitä:
- alahankkeiden haun valmistelu ja haku, aktivointi, hankeneuvonta, alahankkeiden valinta
hallituksessa, kirjallisten sopimusten laadinta toteutettavaksi valittujen alahankkeiden kanssa,
alahankkeita koskevan tukihakemuksen laatiminen ja toimittaminen liitteineen KaakkoisSuomen ELY-keskukseen
- toteutusvaiheessa: alahankkeiden toteutuksessa avustaminen ja seuranta, maksatus- ja
raportointineuvonta, maksatuksen hakeminen, julkisen tuen siirtäminen alahankkeille ELYkeskuksen maksupäätösten mukaisesti, hankkeesta tiedottaminen, hankkeen tulosten
kokoaminen ja loppuraportointi
Alahankkeiden osalta hakemusta ja hankesuunnitelmaa täydennetään rahoitettavaksi valituilla
hankkeilla.
Energiapihi Kylätalo (Kylätalot kuntoon -koordinointihanke)
Nimi: Elimäen Teuroisten seudun Maamiesseura ry
Toteutusaika: 1.1.2012–30.9.2013
Kustannusarvio: 20 905 €
Tukiprosentti: 55 %
Julkinen tuki enintään: 11 497,75 €
Yksityisrahoitus: 9 407,25 € (sis. raha 8 607,25 € ja talkootyö 800 €)
Hankkeessa parannetaan energiatehokkuutta siirtymällä käyttämään lämmityksessä
maakaasua ja sen lisänä ilmalämpöpumppuja. Tavoitteena energiakustannusten alentaminen
ja kiinteistön ympärivuotisen käytön varmistaminen.
Yhteyshenkilö: Pertti Halsola, 040 572 2060
Kylätalon energiatehokkuuden parannus (Kylätalot kuntoon -koordinointihanke)
Nimi: Värälä-Vilppulan kyläyhdistys ry
Toteutusaika: 1.1.2012–30.9.2013
Kustannusarvio: 4 000 €
Tukiprosentti: 55 %
Julkinen tuki enintään: 2200 €
Yksityisrahoitus: 1800 €
Värälän-Vilppulan kylätalolla on tarve alentaa lämmityskustannuksia. Rakennuksia käytetään
monipuolisesti harrastuskäytössä, sekä kokous- ja juhlatilana. Lisätään rakennusten
käyttömukavuutta ja alennetaan lämmityskustannuksia.
Yhteyshenkilö: Pekka Salminen, 0400 657 652
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Kylätalot kuntoon – keittiö & kalusteet kuntoon (Kylätalot kuntoon koordinointihanke)
Nimi: Kuivalan Nuorisoseura ry
Toteutusaika: 1.1.2012–30.9.2013
Kustannusarvio: 12 000 €
Tukiprosentti: 55 %
Julkinen tuki enintään: 6 600 €
Yksityisrahoitus: 5 400 € (talkootyö 1 000 €, raha 4 400 €)
Kuivalan Nuorisoseurantalolla järjestetään paljon tapahtumia ja tilaisuuksia. Keittiö on
vanhentunut ja sen toimivuutta parannetaan hankkeessa purkamalla vanha puuhella pois ja
hankkimalla tilalle uusi sähköliesi + kiertoilmauuni. Lisäksi hankitaan kylmäsäilytystilaa
(kylmävetolaatikosto). Pääasiassa nuorten iltoja varten hankitaan lisäksi mikroaaltouuni,
rasvakeitin ja jääkaappi. Saliin hankintaan pinottavia pöytiä 40 kpl ja niille
kuljetus/varastointivaunut.
Yhteyshenkilö: Paula Ristola, 040 521 0977
Lisää lämpöä kylätalolle (Kylätalot kuntoon -koordinointihanke)
Nimi: Siikavan kyläyhdistys ry
Toteutusaika: 1.1.2012–30.9.2013
Kustannusarvio: 1 640 €
Tukiprosentti: 55 %
Julkinen tuki enintään: 902 €
Yksityisrahoitus: 738 €
Siikavan kylätalolla on puu-uunit ja suora sähkölämmitys. Kylminä talvikausina
lämmityskustannukset nousevat korkeiksi sähkön korkean hinnan vuoksi. Kylätalolle hankitaan
lämpöpumppu tasaamaan kevät- ja syyskauden lämmitystarvetta. Näin pyritään vähentämään
suoran sähkölämmityksen tarvetta ja alentamaan sähkölaskua.
Yhteyshenkilö: Leena Borg, 050 495 5646
Mankalan seuratalon kunnostus (Kylätalot kuntoon -koordinointihanke)
Nimi: Mankalan Seudun Maamiesseura ry
Toteutusaika: 1.1.2012–30.9.2013
Kustannusarvio: 35 903 €
Tukiprosentti: 55 %
Julkinen tuki enintään: 19 746,65 €
Yksityisrahoitus: 16 156,35 € (talkootyö 8 076 € , raha 8 080,35 €)
Mankalan seudun maamiesseuran omistama seuratalo on entinen koulu. Tiloissa järjestetään
kokouksia ja juhlia, siellä toimii myös kansalaisopiston kudontapiiri. Kunnostustöitä on tehty
omalla rahalla, uusittu mm. lämmityskattila. Kunnostustöitä jatketaan nyt vesikaton
kunnostuksella ja maalauksella sekä julkisivuun kohdistuvilla toimenpiteillä, mm. seinien
kunnostuksella ja maalauksella ja ikkunoiden kittauksilla. Lisäksi asennetaan uudet
sadevesikourut ja syöksytorvet sekä piippujen hatut.
Yhteyshenkilö: Eila Metsäpelto, 040 724 8270
Mobiilihalli 2012 (Kylätalot kuntoon -koordinointihanke)
Nimi: Kymen Automobiilikerho ry
Toteutusaika: 1.1.2012–30.9.2013
Kustannusarvio: 20 554,20
Tukiprosentti: 55 %
Julkinen tuki enintään: 11 304,81 €
Yksityisrahoitus: 9 249,39 €

18
Kymen Automobiilikerho ry omistaa Korian Pioneeripuiston alueella sijaitsevan Mobiilihallin.
Rakennus on historiallisesti arvokas suojelukohde. Hallin vieressä sijaitsee kokoustila, jota
käytetään erilaisten tapahtumien yhteydessä ja kokouskäytössä.
Kokoustilojen osalta vesikatto on korjattava ja ulko-ovet, 3 kpl, uusittava. Huopakatto vuotaa ja
aiheuttaa ongelmia, sekä riskin rakennuksen käytön kannalta. Kymmeniä vuosia vanhoja ovia
ei saada eristettyä tiiviiksi. Lämpö karkaa ovista ja energiakustannukset kasvavat hintojen
nousun myötä.
Yhteyshenkilö: Jouko Peri, 040 716 7659
Nuorisoseurantalo energiatehokkaammaksi (Kylätalot kuntoon -koordinointihanke)
Nimi: Valkealan Kirkonkylän Nuorisoseura ry
Toteutusaika: 1.1.2012–30.9.2013
Kustannusarvio: 7 900 €
Tukiprosentti: 55 %
Julkinen tuki enintään: 4 345 €
Yksityisrahoitus: 3 555 € (sis. raha 3 055 € ja talkootyö 500 €)
Nuorisoseurantalo on keskeisellä paikalla Valkealan Kirkonkylässä ja kulttuurihistoriallisesti
arvokas kohde. Kokoontumis- ja kokoustiloille on tarvetta ja käyttöä. Tilojen
lämmityskustannukset ovat kasvaneet. Nyt laitetaan talon yläpohjaan lisäeristeet sekä
hankitaan lämpöpumput. Kokouskäyttöön hankitaan tv, videotykki ja kangas.
Yhteyshenkilö: Tiina Teräväinen, 041 544 2735
PVY:n kyökki (Kylätalot kuntoon -koordinointihanke)
Nimi: Jaalan Hartolan Pienviljelijäyhdistys ry
Toteutusaika: 1.1.2012–30.9.2013
Kustannusarvio: 35 960 €
Tukiprosentti: 55 %
Julkinen tuki enintään: 19 778 €
Yksityisrahoitus: 16182 € (talkootyö 1 900 €, raha 14 282 €)
Jaalan Hartolan Pienviljelijäyhdistyksen taloa käytetään monenlaisessa harrastus- ja kokoustoiminnassa sekä juhlapaikkana. Keittiö on pieni, vuosikymmenten takaa ja mm. työtasot
puuttuvat. Sisäänkäynti on ollut suoraan keittiötilaan. Sisäänkäynnin paikka muutetaan
keskemmälle, johon rakennetaan uusi tuulikaappi. Tuulikaapista mennään keittiöön,
ravintolasaliin (kutomo tällä hetkellä) ja uuteen wc-tilaan. Puretaan vanhat kylmän ullakon
portaat rakennuksen sisältä ja niiden alla oleva komero. Tästä saadaan lisätilaa keittiön
käyttöön. Tehdään uudet portaat ullakolle rakennuksen ulkopuolelle. Keittiö- ja wc-tilasta
vedetään putket vesiosuuskunnan viemäriverkkoon. Talo on jo liitettynä puhtaan veden
verkossa. Keittiössä kaapistot uusitaan ja hankitaan jääkaapit 2 kpl, liesi ja tiskikone sekä muut
tarvittavat laitteet.
Yhteyshenkilö: Tuomo Taavila, 0400 152 876
Seurantalolle energiansäästöä (Kylätalot kuntoon -koordinointihanke)
Nimi: Vuolenkosken maamiesseura ry
Toteutusaika: 1.1.2012-30.9.2013
Kustannusarvio: 8 248,60 €
Tukiprosentti: 55 %
Julkinen tuki enintään: 4 556,53 €
Yksityisrahoitus: 3 728,07 € (sis. raha 3 436,47 € ja talkootyö 291,60 €)
Vuolenkosken maamiesseurantalo on arvokas, vanha rakennus, jossa järjestetään paljon
erilaista toimintaa. Käyttäjämukavuutta halutaan lisätä ja energiakustannuksia vähentää
hankkeen toimenpiteillä, joita ovat välipohjan eristäminen puhallusvillalla ja
ilmalämpöpumppujen hankinta, 3 kpl. Yläpohjan päälle rakennetaan myös lautalattia.
Yhteyshenkilö: Lena Nikkilä, 0400 58 0526
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Hongiston seuratalon kunnostaminen (Kylätalot kuntoon -koordinointihanke)
Nimi: Hongiston pienviljelijäyhdistys ry
Toteutusaika: 1.1.2012–30.9.2013
Kustannusarvio: 17 200 €
Tukiprosentti: 55 %
Julkinen tuki enintään: 9 460 €
Yksityisrahoitus: 7 740 € (talkootyö 3 600 €, raha 4140 €)
Hongiston seuratalon (tunnetaan myös nimellä Hongiston lava) kunnostamiseen on ryhdytty,
koska tiloja tarvitaan kylän yhteisessä käytössä sekä myös juhlapaikkana. Keittiössä puretaan
väliseinä, vanhat kaapistot säilytetään, mutta liesi, uuni ja jääkaappi hankitaan uusina. Keittiön
toimivuutta parannetaan uusilla järjestelyillä.
Rakennuksen ns. pienemmän osan katto uusitaan. Lisäksi asennetaan koko katon käsittäen
räystäskourut ja syöksytorvet, kattotikkaat ja seinätikkaat sekä kattosilta.
Yhteyshenkilö: Jari Marttila, 050 558 8861
Seuratalon turvallisuushanke (Kylätalot kuntoon -koordinointihanke)
Nimi: Elimäen Vilppulan Nuorisoseura ry
Toteutusaika: 1.1.2012–30.9.2013
Kustannusarvio: 7 992,06 €
Tukiprosentti: 55 %
Julkinen tuki enintään: 4 395,63 €
Yksityisrahoitus: 3 596,43 €
Nuorisoseurantalon turvallisuutta lisätään valvontalaitteilla. Valvontakamerat sijoitetaan
ulkoseinille ehkäisemään ilkivaltaa, jota on ollut havaittavissa lähiympäristössä. Lisäksi
hankitaan käytetty kopiokone.
Yhteyshenkilö: Teuvo Mäntylä, 05 322 0858
Virtaa Tirvalle (Kylätalot kuntoon -koordinointihanke)
Nimi: Seurala-yhdistys ry
Toteutusaika: 1.1.2012–30.9.2013
Kustannusarvio: 15 000 €
Tukiprosentti: 55 %
Julkinen tuki enintään: 8 250 €
Yksityisrahoitus: 6 750 € (sis. raha 4 725 € ja talkootyö 2 025 €)
Tirvan Seurala on neljän yhdistyksen omistama seuratalo, jossa järjestetään hyvin
monipuolista toimintaa. Kiinteistöä on kunnostettu monipuolisesti, mutta suurimpana
ongelmana tällä hetkellä on talon sähköistys. Sähkölaitteiden samanaikainen kuormitus on
liian suuri nykyisellä tekniikalla. Talon tiiviydessä on myös havaittu ongelmia. Hankkeessa
uusitaan vanhat ulko-ovet (2 kpl) lämpöoviksi, näyttämön lattiapinnan alapuoli eristetään ja
saliin hankitaan 3 kpl ilmalämpöpumppuja. Sähköpääkeskus suurennetaan ja tehdään uusi
jakokeskus. Lisäksi asennetaan ulkopistokkeet sisäänkäyntien läheisyyteen.
Yhteyshenkilö: Tiina Palmroos, 040 732 9603

Iitin ryijyjen kirjo, iittiläisen ryijyperinteen tunnetuksi tekeminen ja hyödyntäminen
Nimi: Iitin kotiseutuyhdistys ry
Toteutusaika: 1.1.-31.12.2012
Kustannusarvio: 32 100,00 €
Tukiprosentti: 75 %
Julkinen tuki enintään: 24 075,00 €
Yksityisrahoitus: 8 025 € (talkootyö 4 100 €, raha 3 925 €)
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Hankkeen tavoitteena on tehdä tunnetuksi iittiläistä ryijyperinnettä ja edistää vanhojen
tekstiilien arvostusta ja perinteistä käsityötaitoa. Hanke vahvistaa paikallisidentitettiä ja tekee
Iittiä tunnetuksi myös Kymenlaakson ulkopuolella. Tavoitteena on myös, että hankkeen
vaikutuksesta syntyy iittiläiseen perinteeseen pohjaavia käsi- ja taideteollisia tuotteita sekä
niille markkinointikanavia.
Iittiin järjestetään laaja iittil'isten ryijyjen näyttely kesällä 2012. Ryijyt lainataan pääosin kotien
kätköistä. Ryijynäyttelyn yhteydessä järjestetään ryijyjen arviointi- ja hoito-ohjaustilaisuuksia
sekä ryijyseminaari, jossa on alan asiantuntijaluentoja. hankkeen toteuttaa Iitin
kotiseutuyhdistys yhdessä iittiläisten yhdistysten kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat Iitin
Värikeskus Oy ja Taitokymenlaakso ry.
Yhteyshenkilö: Eila metsäpelto 05-3265507
PASSI
Nimi: Kaakkois-Suomen 4H-piiri ry
Toteutusaika: 1.1.2012-30.6.2013
Kustannusarvio: 115 500 €
Tukiprosentti: 80 %
Julkinen tuki enintään: 92 400 €
Yksityisrahoitus: 23 100 €
Passi -koulutushanke edistää nuorten työelämässä tarvittavien taitojen oppimista.
Lähtökohtana on tarve nuorten työelämävalmiuksien parantamiseen. Nuorten vapaa-ajalla
järjestettävien koulutusten aiheina ovat työelämävalmiudet, eri ammattiaiheet ja yrittäjyys.
Hankkeessa järjestetään 15 vuotta täyttäneille ja vanhemmille nuorille työelämävalmiuksia
edistäviä koulutuksia kolmessa vaiheessa: peruspassi-, ammattipassi- ja
yrittäjäpassikoulutukset. Peruspassi antaa tietoa 20 tunnin koulutuksessa työnhausta ja
työelämän pelisäännöistä. Ammattipassi sisältää tietoa ja tutustumista 40 tunnissa eri
ammattialoihin, joissa myös nuorella on mahdollisuus työllistyä. Toisena
suuntautumisvaihtoehtona on yrittäjäpassikoulutus, jonka antina nuorille on tiedot yrittämisestä
ja yrittäjyydestä sekä yrityksen perustamisesta. Jokainen koulutusjakso sisältää työharjoittelun.
Tavoitteena on kouluttaa 330 kouvolalaista ja iittiläistä nuorta. Koulutukset ovat avoimia kaikille
alueen nuorille. Hanke on kaksivuotinen ja sille palkataan kaksi hanketyöntekijää. Hallinnoijana
on Kaakkois-Suomen 4H-piiri, joka hakee järjestön omaa koulutusta syvempää
työelämäkoulutusta estämään jatkuvaa nuorten syrjäytymistä työmarkkinoilta.
Yhteyshenkilö: Helena Puustinen, 020 7931 440

SUONIS (Suolajärvi-Niskajärvi-melontareitti)
Nimi: Jaalan Jaloiset ry
Toteutusaika: 1.11.2011-31.12.2013
Kustannusarvio: 20 000 €
Tukiprosentti: 50 %
Julkinen tuki enintään: 10 000 €
Yksityisrahoitus: 10 000 € (talkootyö 4 060 €, raha 5 940 €)
Hankkeen tavoitteena on lisätä melontamahdollisuuksia Verlan yläpuolisessa vesistössä.
tavoitteena on samalla lisätä niin vakituisten, kesäasukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyttä
Verlan alueella.
Tavoitteen saavuttamiseksi rakennetaan kaksi melontataukopaikkaa, joissa on perusrakenteet:
turvallinen nuotio ja nuotiokehä ml. pöytä, käymälä sekä polttopuuvaja.
Tulosena on mm. harrastusmahdollisuuksien ja asumisviihtyvyyden parantuminen Verlan
alueella.
Yhteyshenkilö: Eero Niskala, 040 839 8320
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Kymenlaakson kyläportaali –portti kyliin
Nimi: Kymenlaakson Kylät ry
Toteutusaika: 1.3.2012–28.2.2014
Kustannusarvio: 84 500 €/ Kasvun alue 42 250 €
Tukiprosentti: 90 %
Julkinen tuki enintään: 76 050 €/ Kasvu 38 025 €
Yksityisrahoitus: 8 450 €/ Kasvun alue 4 225 €€
Hankkeen tavoitteena on luoda maakunnallinen kyläportaali, johon linkittyvät kylien laatimat
kotisivut. Kymenlaakson Kylät ry:n omat kotisivut viedään samaan portaaliin. Hankkeessa
kootaan kylien sähköpostilistoja ja opastetaan kyliä niiden hyödyntämisessä. Kylille luodaan
vertaistukihenkilöiden verkosto, jolloin jokaisella kylällä on 2 tai 3 henkilöä, joilla on valmiudet
auttaa tietotekniikan käyttöön liittyvissä arjen ongelmissa. Kyliä opastetaan sähköisten
uutiskirjeiden luomisessa. Hankkeen aikana laaditaan sähköinen tapahtumakalenteri, johon
jokaisella portaalissa mukana olevalla kylällä on mahdollisuus lisätä omat tapahtumansa.
Portaalin luominen sekä päivitys- ym. opastus hankitaan ostopalveluina. Hankkeen
konkreettisia toimenpiteitä ovat mm. kylien kotisivutyön opastus ja edistäminen, päivitystaitojen
edistäminen, laajan kyläportaalin luominen ja kylien tiedotuksen parantaminen. Hankkeen
tuloksena kylätoimintaa saadaan tunnetuksi, kylät saavat näkyvyyttä, kylien sisäinen tiedotus
paranee ja asiakkaat löytävät kylien palvelutarjonnan.
Yhteyshenkilö: Sirpa Vähäuski, 044 2977 738 ja 040 5492 410 ja 044 5441 345
FINEST Rural campS 2012 (TL 4, toimenpide 421 (tp 323), Kehittämisyhdistys Sepra ry
Toteutusaika 1.1.2012.–30.6.2013
Kustannukset yht. 62 111 € / Kasvun alue 20 703,66 €
Tukiprosentti 90 %
Julkinen tuki enintään yht. 55 900 € / Kasvun alue 18 633 €
Yksityinen rahoitus yht. 6 211 € / Kasvun alue 2 070,33 €
talkootyö yht.2 000 € / Kasvun alue 666,66 €
raha yht. 4 211 € / Kasvun alue 1 403,66 €
Hankkeen toimenpiteinä järjestetään kolme kansainvälistä lastenleiriä, yksi kussakin
osallistuvassa maassa. Leirit kestävät viisi päivää, lisäksi varataan kaksi päivää
matkustusaikaa.
Osallistujia leireille otetaan 12 lasta + 3 huoltajaa kustakin maasta. Osallistuvien lasten ikä on
11–13 vuotta. Lapset hakevat mukaan leireille nimettömillä hakemuksilla, joista
toimintaryhmien kokoama raati tekee valinnat. Raati valitsee jokaisen toimintaryhmän alueelta
4 lasta.
Suomen musiikki- ja taidepainotteisen leirin ajankohta on heinä-elokuun vaihteessa 2012.
Leirin teemana on Kalevala. Leirin ohjelma toimitetaan liitteeksi myöhemmin. Viron leiri
järjestetään kesäkuussa 2012 ja sen teemana on urheilu. Venäjän leiri järjestetään
heinäkuussa ja sen teemana on musiikki. Kunkin teeman lisäksi kaikilla leireillä otetaan
huomioon ympäristökasvatus ja siihen liittyvät arvot. Leirien osanottomaksuksi on määritelty 50
€/leiriläinen.
Kansainvälisten leirien lisäksi järjestetään Suomessa syksyllä 2012 viikonloppuleiri
hankkeessa mukana olleille lapsille ja yhdistyksille. Leirillä muistellaan kesän kokemuksia sekä
mietitään nuorten tarpeita ja yhteistyömahdollisuuksia jatkossa.
Kv-hankkeen rahoitukseen on kaavailtu osallistuvan Suomesta kolme toimintaryhmää:
Kehittämisyhdistys Sepra ry, Länsi-Saimaan Kehittämisyhdistys ry ja Pohjois-Kymen Kasvu ry.
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Yhteistyön uudet tuulet - esiselvityshanke
Nimi: Pohjois-Kymen Kasvu ry
Toteutusaika: 1.3.2012–28.2.2014
Kustannusarvio: 139 750,00 €
Tukiprosentti: 100 %
Julkinen tuki enintään: 139 750,00 €
Yksityinen rahoitus yht.
Hankesuunnitelma: Yhteistyön uudet tuulet puhaltavat (strateginen kärkihanke,
esiselvityshanke)
Tässä esiselvityshankkeessa kartoitetaan Pohjois-Kymen Kasvun toimintaympäristön nykytila
ja hahmotetaan tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Maailmanlaajuinen rahoituskriisi ja sitä
seurannut talouden taantuma näkyvät myös Pohjois-Kymenlaaksossa ja toimintaryhmän
toiminnassa. Siksi on tärkeää ohjelmakauden puolivälissä selvittää ja analysoida tarkemmin
mm. oman toiminnan onnistumisia ja ongelmakohtia, eri toimialojen, kylätoiminnan ja
asukaslähtöisen aluekehittämisen nykyisiä ja tulevia kehitystrendejä.
Tavoitteena on lisäksi nivoa yhteen asukaslähtöisen ja kuntalähtöisen aluekehittämistyön
intressit tasavertaisen kumppanuuden periaatteella.
Analyysi tehdään kiinteässä yhteistyössä mm. Kouvolan ja Iitin kuntien, Kinnon, Kymenlaakson
Kylät ry:n sekä muiden toimintaryhmien kanssa.
Tiivistetysti: Hankkeessa tehdään nykyisen ohjelmakauden arviointia, ennakointia,
toimeenpanon kehittämistä sekä erilaisia selvityksiä, jotka ovat osa nykyisen ohjelmakauden
toimeenpanoa ja seurantaa.
Toimintarahahanke 2011-2015
Nimi: Pohjois-Kymen Kasvu ry
Toteutusaika: 1.9.2011 – 30.6.2015
Kustannusarvio: 445 725 €
Tukiprosentti: 100 %
Julkinen tuki enintään: 445 725 €
Yksityisrahoitus:

Saukonkallion tanssilavan peruskorjaus
Nimi: Iitin Pyrintö ry
Toteutusaika: 24.2.2012 – 30.6.2014
Kustannusarvio: 51 699,91 €
Tukiprosentti: 50 %
Julkinen tuki enintään: 25 849,95 €
Yksityisrahoitus yht. 25 849,95 € (talkootyö 9 900,00 €, raha 15 949,96 €)
Hankkeen tavoitteena on remontoida tanssilava ympäristöineen enemmän ajan henkeen
sopivaksi, mutta silti perinteinen tanssilavamiljöö säilyttäen. Hankkeessa mm. rakennetaan
lavalle uudet sisäänkäyntiportaat, kahvilarakennuksen päätyyn rakennetaan uusi
makkaranpaistokatos, lavan ikkunaluukut, penkit ja huopakatto uusitaan. Kahvilaa ja keittiötä
remontoidaan, rakennetaan terassi ja laituri sekä kunnostetaan rantaan menevä polku ja
laajennetaan parkkipaikkaa.Yhteyshenkilö Eila Petäjä 050 5580649
Oma Verkko
Nimi: Omakylä Vuolenkoski Oy
Toteutusaika: 1.4.2012 – 30.10.2014
Kustannusarvio: 159 180,00 €
Tukiprosentti: 90 %

23
Julkinen tuki enintään: 143 262,00 €
Yksityisrahoitus: 15 918,00 €
Hankkeessa suunnitellaan kyselylomakkeet alueen ihmisten haastatteluja varten.
Haastattelujen kautta lähestytään kaikkia alueen asukkaita (eri ikäryhmät huomioiden), yrittäjiä
ja osin myös kesäasukkaita. Kerätään tietopankkiin tietoa kädentaidoista, erilaisesta tietotaidosta, kumppanuuksista ja palveluntarjonnasta jne. Haastattelut tehdään kahdessa
vaiheessa. Tämän perusteella suunnitellaan portaali (soveltuvuusversio), jota testataan ja
parannellaan lopulliseksi tuotantoversioksi. Kylän asukkaiden keskuudesta koulutetaan tuki- ja
ylläpitohenkilöt. Hankkeessa ei tehdä päällekkäistä toimintaa Kymijoen Kyläkuidun tai
Kymenlaakson Kylien Kyläportaali -hankkeen kanssa. Tavoitteena Oma Verkko –hankkeessa
on yhteistyössä kylän asukkaiden, mukaan lukien vapaa-ajan asukkaat, kanssa luoda toimiva
ja joustavasti ylläpidettävä prosessi ja tekninen toteutus, jotka kattavat tiedot kylän osaajista ja
joita tietoja on helppo päivittää vuosittain. Portaalin päivitykset tapahtuvat jatkossa kylän
asukkaiden toimesta. Hanke edistää alueen asukasmäärän kasvua ja tietoyhteiskunnan
kehittymistä. Yhteyshenkilö Erkki Lumivirta 040 7323518
Liikuntaa kyliin LIKY
Nimi: Korian Pioneeripuiston kyläyhdistys ry
Toteutusaika: 1.4.2012 – 30.4.2014
Kustannusarvio: 88 962,90 €
Tukiprosentti: 90 %
Julkinen tuki enintään: 80 066,61 €
Yksityisrahoitus: 8 896,29 € (vastikkeeton työ 6 672,20 €, raha 2 224,09 €)
Hankkeen tavoitteena on kyläläisten liikuntatottumusten lisääminen ja liikuntamyönteisten
asenteiden herättäminen sekä elinikäisen liikuntaharrastuksen kehittäminen sekä mahdollisuus
liikuntapalveluihin muuallakin kuin kaupungissa. Järjestetään lapsille, nuorille ja aikuisille
leikkimielisiä liikuntakerhoja ja harrasteturnauksia. Lisäksi järjestetään koko perheen beach –
harrastepäivä tapahtuma sekä koko perheen talviliikuntapäivä. Hankkeeseen palkataan
henkilö, joka vastaa toiminnasta ja toimii alueen muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä.
Yhteyshenkilö Jouni Nerkko 050 3482901
Tulevaisuuden Kuulas
Nimi: Kuusankosken Teatterin Kannatusyhdistys ry,
Toteutusaika: 1.9.2012 - 30.4.2014
Kustannusarvio: 115 460 €
Tukiprosentti: 80 %
Julkinen tuki enintään: 92 368 €
Yksityisrahoitus yht. 23 092 €
Tavoitteena on luoda Lasten Kansainväliselle Teatteritapahtuma Kuulakselle uusi organisaatio,
lisätä tapahtuman alueellista verkostoitumista sekä vakiinnuttaa se osaksi PohjoisKymenlaakson lasten kulttuuripalveluja. Keskeisinä osa-alueina ovat tapahtuman
organisaatio- ja rahoitusrakenteiden luominen, uusien oheistoimintojen ja tapahtumapakettien
kehittäminen sekä yritysyhteistyön ja maaseutua tukevan kulttuurimatkailun lisääminen. .
Uudenlaisen kulttuurikonseptin kehittäminen yhteistyössä maaseudun yrittäjien kanssa on
hankkeen keskeisenä tavoitteena. Hankkeessa hyödynnetään keväällä 2012 valmistunutta
esiselvitystä, jossa tutkittiin Kuulaksen nykytilaa ja luotiin suositukset käytännön
toteutustyöhön. Yhteyshenkilö Piia Kleimola 040 5247202
Uusia tuulia käsityöyrittämiseen
Nimi: Iitin Käsityöläiset ry
Toteutusaika: 1.9.2012 – 28.2.2014
Kustannusarvio: 43 327,20 €
Tukiprosentti: 80 %
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Julkinen tuki enintään: 34 661,76 €
Yksityisrahoitus: 8 665,44 €
Hankkeen tarkoituksena on löytää ja kokeilla uusia ideoita tuotteiden ideointi- ja
suunnitteluprosessissa sekä käsityöyrityksen tunnetuksi tekemisessä. Vuorovaikutuskanavien
etsiminen käsityöyrittäjien kesken sekä asiakkaiden ja muiden taiteenalojen kanssa on
tärkeää. Toimenpiteitä ovat mm. Pop up -näyttelyiden järjestäminen, Käsityöläisten avoimet
ovet –päivän, Luova hulluus –kesätapahtuman ja Käsityön huipulle –kilpailun järjestäminen
sekä vaihtonäyttelyt muiden käsityöyhdistysten kanssa. Tarkoituksena on kehittää myös
valtakunnallinen Käsityön pop up -päivä. (Pop up = järjestetään näyttelytila ja kuka tahansa
saa tuoda tuotteitaan esille, näyttely voi olla yhdestä päivästä pariin kuukauteen avoinna.)
Myös paikallisen käsityöbrändin kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen on tärkeää.
Kohderyhmänä ovat Pohjois-Kymenlaakson alueen käsityöläiset, käsityöyrittäjyydestä
kiinnostuneet käsityön harrastajat ja kuluttajat.
Yhteiskumppaneina ovat mukana Taito Kymenlaakso ry, käsityöläisyhdistykset lähialueilta,
alueen taideseurat, muut yhdistykset, ProAgria, kunnat ja alan oppilaitokset.
Yhteyshenkilö Riitta Liski 040 7731889
Esiselvityshanke Tassunjäljet
Nimi: Kouvolan Seudun Työttömät ry
Toteutusaika: 1.12.2012 – 30.11.2013
Kustannusarvio: 28 150 €
Tukiprosentti: 90 %
Julkinen tuki enintään: 25 335 €
Yksityisrahoitus: 2 815 €
Esiselvityksessä selvitetään kotieläinpihan tarpeellisuus. Otetaan yhteyttä erilaisiin
yhteistyötahoihin ja neuvotellaan mahdollisesta kotieläinpihan paikasta, sekä suunnitellaan
käytännön toimintaa. Samalla etsitään myös mahdollisia sponsoreita mahdollisesti
käynnistyvälle toiminnalle.
Hakija tunnistaa haasteet, joita mm. lainsäädäntö asettaa toiminnalle.
Hankkeessa on varauduttu 4 kuukauden työsuhteeseen, toimistokuluihin, matkakorvauksiin
sekä taloushallinnon kuluihin. Toimistotila tulee olemaan yhdistyksen toimitiloissa.
Hakija on ollut yhteydessä Lahdessa toimivan Yli-Marolan 4H-kotieläinpihan vetäjään.
Hankkeessa tuotetaan kirjallinen selvitys kotieläinpihan toimintaedellytyksistä.
(Mahdollinen kotieläinpihan toteutus tapahtuu tämän hankkeen jälkeen).
Yhteyshenkilö: Hilkka Tiihonen 05 3711741
Into - Luovaa toimintaa lapsille ja nuorille
Nimi: M Hämärä ry
Toteutusaika: 1.12.2012 – 30.6.2014
Kustannusarvio: 65 670 €
Tukiprosentti: 80 %
Julkinen tuki enintään: 52 536 €
Yksityisrahoitus: 13 134 €
Tarkoituksena on järjestää luovuutta, sosiaalisia taitoja, vastuuntuntoa ja yhteisötaitoja
kehittävää kerhotoimintaa lapsille ja nuorille Iitissä. Kohderyhmänä ovat peruskoulu- ja
lukioikäiset lapset ja nuoret. Kerhoissa järjestettävien työpajojen painopisteenä on esittävä
taide, sisältäen musiikkia sekä näyttämö- ja kuvataidetta.
Hankkeen toteuttamiseen on lupautunut mukaan useita eri tahoja Iitin alueelta, mm. työpajojen
ohjaajiksi paikallisten yhdistysten edustajia. Vanhempainyhdistykset ovat yhteistyötahona, mm.
Kymentaka on jo ilmoittautunut mukaan.
Hanke aloitetaan yhteistyötahojen suunnittelukokouksella, jossa kartoitetaan kerhojen
järjestämiseen liittyvät käytännön kysymykset: ohjaajat, aikataulut, tilat yms.
Kerhotoiminta aloitetaan 2013 työpajoissa, joissa mukana kuvallinen ilmaisu, musiikki,
näyttelijän työ ja tanssi. Työpajojen jälkeen kerhoissa koostetaan syntyneistä materiaaleista
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kokonaisuus, joka esitellään näyttelynä tai esityksenä yleisölle.
Työpajojen lisäksi järjestetään opintoiltoja, joissa eri taiteenalojen asiantuntijat jakavat tietoa ja
kokemuksia omasta alastaan.
Toiminnan aikana selvitetään lasten kiinnostus eri taiteen aloja kohtaan ja sen perusteella
suunnitellaan toiminnan jatkaminen eteenpäin. Jatkotoiminnan osalta yhteistyöneuvotteluja
käydään Iitin kansalaisopiston kanssa.
Hankkeen tavoitteena on pohjan luominen lasten ja nuorten kerhotoiminnalle. Hankkeen
kokemusten perusteella voidaan mahdollistaa eri taiteenalojen kerhojen pyörittäminen Iitin
alueella. Lapsille ja nuorille avautuu mahdollisuus kehittää omaa luovuuttaan ja
taiteellisuuttaan osallistumalla toimintaan.
Yhteyshenkilö: Kimmo Rämä 041 471 8009
Arjen tukea ja turvaa kotikylältä – Kylien vapaaehtoinen arjen turvallisuus
Pohjois-Kymenlaakson kylissä
Nimi: Kymenlaakson Kylät ry
Toteutusaika: 1.3.2013 - 31.12.2014
Kustannusarvio: 67 300 €
Tukiprosentti: 90 %
Julkinen tuki enintään: 60 570 €
Yksityisrahoitus: 6 730 € (yksityinen raha 1 730 euroa ja talkootyö 5 000 euroa)
Hankkeessa järjestetään yhteistyössä muiden turvallisuustoimijoiden kanssa kunta- ja
kylätason turvallisuus- ja kylätapahtumia, teemallisia turvallisuusiltoja ja turvakävelyjä. Kyliin
tehdään vapaaehtoiseen toimintaan perustuvia kylien turvallisuussuunnitelmia sekä
perustetaan naapuriapurinkejä. Kylä- ja seurataloja opastetaan varustautumaan kylien
kriisikeskuksiksi ja niille laaditaan pelastussuunnitelmia. Kyliin nimetään turvallisuushenkilöitä
ja asukkaita opastetaan paikkatietokoordinaattien käyttöön. Toteutusalueena ovat kylät ja
maaseutualueet Pohjois-Kymen Kasvun alueella.
Yhteistyötahoina ovat eri viranomaistahojen lisäksi mm. SPR, Vapepa ja
maanpuolustuskoulutus. Kymenlaaksossa ei ole viranomaistehtävien oheen tehtyjä
vapaaehtoisuuteen perustuvia arjen turvallisuutta lisääviä kylien paikallisia
turvallisuussuunnitelmia tai organisoituja naapuriapuverkostoja. Vastaava hanke toteutetaan
myös Etelä-Kymenlaaksossa ja hankkeeseen haetaan rahoitusta Sepra ry:ltä.
Yhteyshenkilö: Sirpa Vähäuski, kyläasiamies 044 2977 738
Koko kylä kasvattaa
Nimi: Pohjois-Kymen Setlementti ry
Toteutusaika: 1.4.2013 – 31.12.2014
Kustannusarvio: 108 498 €
Tukiprosentti: 75 %
Julkinen tuki enintään: 81 373,50 €
Yksityisrahoitus: 27 124,50 €
Hankkeen taustatietoina ovat Päiväri-esiselvityshankkeen (1410/3570-2009) tulokset.
Tavoitteena on toteuttaa pilottikylien ja Lehtomäen lähiöalueen kanssa hanke, joka keskittyy
syrjäytymisen ehkäisyyn sekä yhteisöllisyyden vahvistamiseen paikallisyhteisöissä.
Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat kaikki Kouvolan paikallisyhteisöjen asukkaat.
Tavoitteena on räätälöidä hankemallin pohjalta jokaiseen yhteisöön sopiva toimintamalli ja
vakiinnuttaa toiminta yhteisöihin. Hankkeen aikana toteutetaan koko aluetta koskevia
toimenpiteitä, kuten matalan kynnyksen vapaaehtoistyömalli, kansalaisraatitoiminta sekä
nuorten talousneuvonta. Hanke tekee myös yhteistyötä Arjen turvallisuus -hankkeen kanssa.
Kyläkohtaiset toimenpiteet kohdistuvat Lehtomäkeen, Valkealan kirkonkylään sekä Jaalan
kirkonkylään. Hanke vaikuttaa kansalaisten vaikutustaitojen vahvistamiseen,
kansalaisjärjestöjen välisen yhteistyön kehittämiseen sekä paikallisyhteisön ja kunnan
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vuorovaikutuksen parantumiseen. Päättäjille raati tuottaa kuntalaisten mielipiteitä ja
konkreettisia parannusehdotuksia. Yhteyshenkilö: Katja Airaksinen 040 5892886

Vesiosuuskunnat iskuun - vesiosuuskuntien palvelutoiminnan kehittäminen Kouvolan
seudulla
Nimi: Kouvolan Vesiosuuskunnat ry
Toteutusaika: 1.5.2013 – 31.12.2014
Kustannusarvio: 95 329 €
Tukiprosentti: 80 %
Julkinen tuki enintään: 76 263,20 €
Yksityisrahoitus: 19 066 €
Kohderyhmänä vesiosuuskuntien nykyiset ja tulevat toimijat sekä alueella toimivat alan
yrittäjät. Hankkeessa keskitytään Kouvolan seutuun, koska se on aktiivisinta aluetta. Alueella
on 50 vesiosuuskuntaa. Mukaan voi tulla muutama lähialueiden vesiosuuskunta. Aikataulu
1.4.2013-31.3.2015.
Tavoitteena kehittää vesiosuuskuntien toimintaa nykyajan vaatimusten tasolle osaamisen ja
käytännön toiminnan kannalta. Hankkeessa lisätään nykyisten ja potentiaalisten uusien
toimijoiden osaamista. Tavoitteena antaa mahdollisuuksia uudelle yritystoiminnalle hajaasutusalueen vesihuollon palveluihin liittyen.
Määrälliset tavoitteet: Kouvolan seudulta 40 vesiosuuskuntaa ja lähialueilta 15
vesiosuuskuntaa + 5 toimintaa lähellä olevien sidosryhmien edustajaa, osallistujien määrä 24
eri tilaisuudessa yhteensä 240, uusia yrityksiä syntyy hankkeen aikana muutama.
Toimenpiteet: eri puolilla Kouvolan seutua järjestetään pienimuotoisia koulutustilaisuuksia,
pienryhmiä ja työpajoja asiantuntijoiden johdolla. Hankkeessa suoritetaan kaksi
tutustumismatkaa kohteina Ikaalinen ja Jyväskylä. Tulokset ja vaikuttavuus: Hankkeessa 55
osuuskuntaa, 4 osallistujaa/osuuskunta eri osioihin. Yksittäisiä henkilöitä 120 henkilöä.
Mukana osuuskunnille palveluita tarjoavien sidosryhmien toimijoita. Hankkeessa omaksutaan
elinkaariajatteluun perustuva verkostojen ennakoiva huolto. Syntyy palvelun tarjontaa sekä
kysyntää, esim. vesi-isännöinti, laskutus/kirjanpito, verkostojen huollon ja
verkostotietopalveluiden alueella. Hankkeessa saadut valmiudet kohdistuvat suoraan
osuuskuntien ja sidosryhmien käytännön toimijoihin. Hiljainen tieto ja hyvät käytännöt
saavuttavat mahdollisimman monen alueen vesiosuuskunnan.
Yhteyshenkilö: Pertti Halsola 040 7746111
Spirit-yrittäjyyslähettiläitä Kymenlaaksoon
Nimi: Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy
Toteutusaika: 1.5.2013–31.12.2014
Kustannusarvio: 95 000 €
Tukiprosentti: 80 %
Julkinen tuki enintään: 76 000 €
Muu julkinen rahoitus: 19 000 € (sis. Kyamk:n oma raha 19 000 €)
Yksityisrahoitus: €
Kohderyhmänä on Spirit-yrittäjyyslähettiläiksi valittavat nuoret, lukioiden ja II-asteen opiskelijat
ja maaseutuyritykset jotka suunnittelevat uutta liiketoimintaa. Tavoitteena on kouluttaa Spirityrittäjyyslähettiläitä 6-10 kpl, viestittää yrittäjyydestä lukioiden ja II asteen opiskelijoille PohjoisKymenlaaksossa Spirit-yrittäjyyslähettiläiden toimesta, kartoittaa uuden liiketoiminnan
mahdollisuuksia sukupolvenvaihdostilanteessa olevissa maaseutuyrityksissä opiskelijoiden
kanssa sekä tutkia maaseutuyritysten uuden liiketoiminnan synnyttämistä case-tutkimuksin.
Toimenpiteet: yrittäjyyslähettiläiden koulutus, videoiden tuottaminen yrittäjistä, yrittäjyyden
esittelyt lukioissa ja II asteella, kumppaneiden kartoitus uuden liiketoiminnan ideointiin ja
maaseutuyritysten case-tutkimuksiin, uuden liiketoiminnan ideointitapahtumat
maaseutuyrittäjien ja opiskelijoiden ja hankkeen fasilitaattoreiden kesken, case-tutkimusten
tuottaminen maaseutuyrityksistä, seminaari maaseutuyrittäjien ja opiskelijoiden ja hankkeen
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henkilöstön kesken. Hanke innostaa nuoria yrittäjyyteen, synnyttää uutta liiketoimintaa ja
edistää sukupolvenvaihdoksia.
Yhteyshenkilö: Ari Lindeman 044 7028225
Tiedon kutojat, peruttu

Maalämpöä Leirirantaan
Nimi: Jaalan kotiseutusäätiö
Toteutusaika: 1.5.2014-31.12.2014
Kustannusarvio: 19 250 €
Tukiprosentti: 50 %
Julkinen tuki enintään: 9 625 €
Yksityisrahoitus: 9 625 €
Hankkeessa rakennetaan maalämpöjärjestelmä Jaalan kotiseutusäätiön omistaman Leirirantanimisen kiinteistön saunarakennukseen. Tavoitteena on saada edullinen ja
ympäristöystävällinen lämmitysratkaisu saunarakennuksen ympärivuotiseen käyttöön.
Leiriranta on leirikeskus, jonka pääsääntöinen käyttö on yleishyödyllistä toimintaa, lasten ja
nuorten kesäleirejä, saunailtoja kaikenikäisille ym. toimintaa eri tahojen ja yhdistysten
järjestämänä. Hanke on ns. uusia haasteita.
Yhteyshenkilö: Pirjo Matikainen, 050 377 6230
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Tuki yritysten perustamiseen ja kehittämiseen (yritystuet)
Konehankinnat
Nimi: Toiminimi, Iitistä
Toteutusaika: 29.11.2007-31.12.2008
Kustannusarvio: 46 479 €
Tukiprosentti: 20 %
Julkinen tuki enintään: 9 295,80 €
Yksityisrahoitus: 37 183,20 €
Konehankinnat
Nimi: Jakeluverkkopalvelu Viholainen Oy, Kouvolasta
Toteutusaika: 25.8.-31.12.2009
Kustannusarvio: 19 500,00 €
Tukiprosentti: 20 %
Julkinen tuki enintään: 3 900,00 €
Yksityisrahoitus: 15 600,00 €
Investointi
Nimi: Meotek Oy, Kouvolasta
Toteutusaika: 1.6.2011 mennessä
Kustannusarvio: 105 206€
Tukiprosentti: 20 %
Julkinen tuki enintään: 21 041,20€
Yksityisrahoitus: 84 164,80 €
Investointi
Nimi: Toiminimi, Kouvolasta
Toteutusaika: 4.5.2013 asti
Kustannusarvio: 21 023,49 €
Tukiprosentti: 30 %
Julkinen tuki enintään: 6 307,05 €
Yksityisrahoitus: 14 716,44 €
Investointi
Nimi: Toiminimi, Kouvolasta
Toteutusaika: enint. 2 vuotta
Kustannusarvio: 201 257,00
Tukiprosentti: 20 %
Julkinen tuki enintään: 40 251,40 €
Yksityisrahoitus: 161 005,60 €
Konehankinnat
Nimi: Meotek Oy, Kouvolasta
Toteutusaika: 31.12.2012 mennessä
Kustannusarvio: 200 000 €
Tukiprosentti: 20 %
Julkinen tuki enintään: 40 000 €
Yksityisrahoitus: 160 000 €

Konehankinnat, perutttu
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Investointi
Nimi: Toiminimi, Kouvolasta
Toteutusaika: 31.12.2014 mennessä
Kustannusarvio: 12 600 €
Tukiprosentti: 30 %
Julkinen tuki enintään: 3 780 €
Yksityisrahoitus: 8 820 €
Konehankinnat
Nimi: HC Hard Works Oy
Toteutusaika: 31.12.2013 mennessä
Kustannusarvio: 20 029 €
Tukiprosentti: 30 %
Julkinen tuki enintään: 6008,70 €
Yksityisrahoitus: 14 020,30 €
Yritysryhmän kehittämistuki
Nimi: Kouvola Innovation Oy
Toimenpiteen nimi: RVK TOMORROV
Toteutusaika: 31.12.2014 mennessä
Kustannusarvio: 65 000 €
Tukiprosentti: 75 %
Julkinen tuki enintään: 48 750 €
Yksityinen rahoitus: 16 250 €
Investointi
Nimi: Meotek Oy, Kouvolasta
Toteutusaika: 31.12.2014 mennessä
Kustannusarvio: 250 000 €
Tukiprosentti: 15,87 %
Julkinen tuki enintään: 39 675 €
Yksityisrahoitus: 210 325 €
Investointi
Nimi: Toiminimi Kouvolasta
Toteutusaika: 31.12.2014 mennessä
Kustannusarvio: 71 000 €
Tukiprosentti: 20 %
Julkinen tuki enintään: 14 200 €
Yksityisrahoitus: 56 800 €

