VUOSIKERTOMUS 2020

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.3.2021

POHJOIS-KYMEN KASVUN TARKOITUS
Pohjois-Kymen Kasvu ry on Kouvolan ja Iitin kuntien alueella toimiva rekisteröity yhdistys ja
seutukunnan Leader-ryhmä. Kasvun sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa
maaseudun ja kaupunkialueiden asukkaita alueensa kehittämistyöhön, säilyttää maaseutu ja
kaupunkialue elinvoimaisena sekä lisätä paikalliseen kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten
vaihtoa kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kasvu osallistuu sellaisten EU:n ohjelmien ja kansallisten ohjelmien
valmisteluun ja toteuttamiseen, joiden tarkoituksena on maaseudun ja kaupunkialueen paikallinen
kehittäminen paikallisia voimia hyödyntäen. Kasvu on yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja
muiden Leader-ryhmien kanssa, laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia, järjestää toimialueellaan
koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia, toimii maaseudun ja kaupunkialueiden kehittämisasioissa
jäsentensä yhteistyöelimenä, tekee aloitteita viranomaisille ja harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
Leader-ryhmänä Kasvu toteuttaa laatimaansa paikallista strategiaa 2014–2020 Paikallista Kasvua
älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti pääosin rahoittamalla Manner-Suomen maaseutuohjelmasta
tulevalla Leader-rahoituksella strategian mukaisia maaseudulla toimivia yleishyödyllisiä hankkeita ja
mikroyrityksiä. Kasvun strategiassa on neljä painopistettä ja niihin liittyvää tavoitetta:
1. Monipaikkaisen asumisen ja viihtyisän asuinympäristön edistäminen. Tavoitteena edistää
monimuotoista, ekologista asumista ja viihtyisää asuinympäristöä.
2. Pienyrittäjyyden tukeminen. Tavoitteena vahvistaa nykyistä ja luoda uusimuotoista
pienyrittäjyyttä.
3. Paikallisten digitaalisten ja yhteisöllisten palvelujen tuottamisen edistäminen. Tavoitteena
kehittää paikallisiin tarpeisiin ja valokuituverkon hyödyntämiseen perustuvia uusia digitaalisia
palveluja sekä uusia tapoja tuottaa paikallisia palveluja yhteistyössä yritysten, yhdistysten ja
kuntien kanssa.
4. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen. Tavoitteena tukea asukkaiden yhteisöllisyyden ja
paikallisidentiteetin kehittymistä sekä asukkaiden edellytyksiä ja mahdollisuuksia osallistua oman
asuinalueensa kehittämiseen.
Kasvu toteuttaa myös omia hankkeita ja osallistuu alueidenvälisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin, jotka
tukevat strategian toteutumista.

1. YHDISTYKSEN JÄSENET JA VUOSIKOKOUS
Vuoden 2020 lopussa Kasvulla oli 128 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, joista henkilöjäseniä oli 79
(miehiä 31 ja naisia 48) ja yhteisöjäseniä 49. Vuotta aiemmin, eli vuoden 2019 lopussa jäsenmaksunsa
maksaneiden jäsenten määrä oli yhteensä 130, joista henkilöjäseniä oli 78 ja yhteisöjäseniä 52.
Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous tulee pitää toukokuun loppuun mennessä. Vuosikokous
pidettiin 27.5.2020 sähköisenä kokouksena Zoom-alustalla (kokouspaikka Kasvun toimisto
Porukkatalolla) ja läsnä oli 14 henkilöä. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös kaudelta 1.1.–31.12.2019,

myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, vahvistettiin vuoden 2020
toimintasuunnitelma ja viestintäsuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksujen suuruudet sekä
hallituksen jäsenten palkkiot. Kokous valitsi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuodelle 2020–
2021 sekä valitsi tilintarkastajan vuodelle 2020.
2. HALLITUKSEN TOIMINTA
Kasvun hallitusten kokoonpano ja jäsenten läsnäolo kokouksissa on esitetty taulukossa:
Taulukko 1. Kasvun hallitus 22.5.2019-27.5.2020
Varsinainen jäsen
Läsnä
kokouksissa
2020
Yhteisöt
Nina Matikainen
5
Yhteisöt
Jenni Liikkanen
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6
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6
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2
Asukas
Anssi Lilja
5
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Hallitus kokoontui vuonna 2020 yhteensä 11 kertaa (ml. järjestäytymiskokous ja kaksi
sähköpostikokousta). Kokouksiin on kutsuttu sekä varsinaiset jäsenet että varajäsenet. Henkilökunnalla
sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edustajalla Tarja Taipaleella on ollut pääsääntöisesti läsnäolooikeus hallituksen kokouksissa.
Kasvun hallituksen alaisuudessa on toiminut nuorisojaosto, joka on päättänyt Kasvun Säpinäsatasten
myöntämisestä. Nuorisojaostoon kuuluivat vuonna 2020 Nina Matikainen (Kasvun hallitus, jaoston pj.),
Maria Niinipuu (Kasvun hallitus), Venla Rusi (Iitti), Leevi Lautala (Kouvola), Eetu Koskinen (Iitti) ja
Aleksandr Sorokin (Kouvola). Jaoston sihteerinä on toiminut hallintosihteeri Jaana Vasko.
Hallituksen alaisuudessa on toiminut pysyvinä työryhminä henkilöstöryhmä ja viestintäryhmä.
Tarvittaessa on perustettu väliaikaisia työryhmiä. Henkilöstöryhmän tehtäviin ovat kuuluneet
henkilöstöön liittyvien asioiden hoitaminen, mm. rekrytoinnit, henkilöstön toimenkuvien ja
työsopimusten ehtojen määrittely ja muut työsuhteisiin liittyvät asiat. Henkilöstöryhmään vuonna 2020

kuuluivat Harri Tuominen, Kirsi Herala, Jenni Liikkanen, Eija Takkinen sekä toiminnanjohtaja Evita Reitti.
Henkilöstöryhmän puheenjohtajana on toiminut Kirsi Herala ja sihteeri on valittu tarvittaessa.
Viestintäryhmä on seurannut Kasvun viestintäsuunnitelman toteutumista ja päivittämistä. Vuonna 2020
viestintäryhmään kuuluivat Anssi Lilja, Anniina Peltola ja Jenni Liikkanen. Viestintäryhmän sihteerinä on
toiminut uravalmentaja Tanja Rautavirta.
3. TOIMISTO JA HENKILÖKUNTA
Kasvun toimisto muutti toukokuun 2020 alussa Mantereentieltä Kouvolan Porukkatalolle osoitteeseen
Savonkatu 23, 45100 Kouvola. Kasvulla on käytössään 38 m2 toimistohuone, lisäksi Kasvun omien
hankkeiden työntekijöille on vuokrattu tarvittaessa lisätilaa Porukkatalolta.
Vuoden 2020 aikana Kasvun palveluksessa oli neljä henkilöä: toiminnanjohtaja Evita Reitti ja
hallintosihteeri Jaana Vasko toistaiseksi voimassa olevilla työsopimuksilla sekä määräaikaisilla
työsopimuksilla KAIKU - Osallisena Kouvolassa - ja UNTO – Uusia tapoja luoda ja toteuttaa yhdessä hankkeissa uravalmentaja Tanja Rautavirta ja hanketyöntekijä Maija Raikamo. Koronapandemian vuoksi
henkilökunta työskenteli vuonna 2020 pääsääntöisesti etätöissä ja lähes kaikki tilaisuudet ja tapaamiset
järjestettiin sähköisesti eri alustoja hyödyntäen.
4. TOIMINTA VUONNA 2020
4.1 Kasvun strategian toteuttaminen ja Leader-ryhmänä toimiminen
Kasvun ydintehtävä on toteuttaa laatimaansa paikallista kehittämisstrategiaa pääosin rahoittamalla
Leader-rahoituksella maaseutualueen hankkeita ja mikroyrityksiä. Leader-ryhmän tehtäviin kuuluu
hakijoiden neuvominen hankkeiden haku- ja toteutusvaiheessa sekä rahoituksesta ja sen vaikutuksista
tiedottaminen. Vuosi 2020 oli ohjelmakauden 2014–2020 viimeinen vuosi. Vuoden 2020 aikana
Kasvulle tuli hankeideoita ja rahoituskyselyitä 81 kappaletta. Hakemuksia käsiteltiin hallituksessa 21
kappaletta (kts. liite). Koko ohjelmakauden rahoituskehys saatiin sidottua hallituksen päätöksillä
marraskuussa 2020.
4.2 Kasvun hallinnoimat ja muut maaseuturahaston hankkeet, joissa Kasvu on mukana
Vuonna 2020 Kasvu hallinnoi Leader-rahoitteisia pieniä yleishyödyllisiä investointeja sisältäviä
teemahankkeita (Kasvun pienet investoinnit ja Elinvoimaa kyliin), joissa oli yhteensä 48 alahanketta.
Molemmat hankkeet päättyivät vuonna 2020. Alueiden välistä Kasvun hallinnoimaa Leader-rahoitteista
UNTO – Uusia tapoja luoda ja toteuttaa yhdessä -hanketta tehtiin yhteistyössä päijäthämäläisten
Leader-ryhmien Päijänne-Leader ry:n ja Etpähä ry:n kanssa. Vuonna 2020 hankkeessa mm. laadittiin
alueen nykytila-analyysi kyselytutkimusten ja Zoom-työpajoista koottujen tietojen pohjalta.
Kansainvälistä Leader Sepra ry:n hallinnoimaa maaseuturahoitteista SEIC 2nd generation for improved
sustainable livelihoods in countryside -hanketta toteutettiin yhteistyössä Leader Sepra ry:n, Leader
Länsi-Saimaa ry:n, Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n ja Leader Viisari ry:n kanssa. Ulkomaisena
yhteistyökumppanina hankkeessa on LAG East-Harju Partnership NGO Virosta. UNTO- ja SEIChankkeissa oli suunniteltu vuodelle 2020 useita tapahtumia ja ulkomaan opintoretkiä, jotka jouduttiin
koronapandemian vuoksi joko perumaan kokonaan tai muuttamaan sähköisiksi.
4.3 Kaupunkialueen paikallislähtöinen kehittäminen ja Kasvun ESR-rahoitteinen hanke
Kasvu on toteuttanut Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kymenlaaksoon
2014–2020 aktivoimalla Kouvolan ja Kuusankosken keskusta-alueiden asukkaita ja yhdistyksiä
yhteisölähtöiseen kehittämiseen Kasvun hallinnoimien ESR-rahoitteisten hankkeiden kautta. Kasvun

hallinnoima KAIKU – Osallisena Kouvolassa -hanke oli käynnissä koko vuoden 2020. Hanke on
työllistänyt nuoria ja maahanmuuttajia sisällöntuottajiksi Kouvolan yhdistysten yhteiseen Kaikumediaan
yhteistyössä Kouvolan Korttelikodit ry:n, Parik-säätiön ja Kouvolan kaupungin kanssa sekä järjestänyt
erilaisia tilaisuuksia, tempauksia, tapahtumia ja koulutuksia, joissa yhdistystoimijat, nuoret ja
maahanmuuttajat ovat kohdanneet toisensa. Tavoitteena on parantaa nuorten ja maahanmuuttajien
elämänhallintaa ja osallisuutta yhteiskunnassa sekä yhdistysten mahdollisuuksia tarjota harjoittelu- ja
työpaikkoja heille. Koronapandemian vuoksi yhdistyksiin työllistäminen on ollut haasteellista ja
tilaisuudet jouduttiin toteuttamaan pääasiassa sähköisinä. Muutoksista ja haasteista huolimatta hanke
saavutti jo lähes kaikki tavoitteensa vuoden 2020 loppuun mennessä.
Hankkeessa on ohjausryhmä, joka seuraa sen toteutumista. Ohjausryhmään kuuluvat Anne Eriksson
(Kouvolan kaupunki/ yhteisöpalvelut), Leena Tuomala (Kouvolan kaupunki/kirjastopalvelut), Tuomas
Valtonen (Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry), Pasi Hedman (Parik-säätiö), Sari Metso (Kouvolan seudun
ammattiopisto KSAO), Satu Kurri (Monikulttuurisuuskeskus Saaga) ja Evita Reitti (Pohjois-Kymen Kasvu
ry). Iida Partanen Hämeen ELY-keskuksesta on rahoittavan viranomaisen edustaja ohjausryhmässä.
4.4 Nuoriso-Leader -toiminta
Kasvun nuoriso-Leader-toiminta on keskittynyt pitkälti Säpinäsatasten rahoittamiseen. Säpinäsataset
on tarkoitettu 13–29-vuotiaille nuorille heidän itsensä ideoimiin ja toteuttamiin pieniin projekteihin.
Hakuprosessi ja raportointimenettely on suunniteltu yhdessä nuorten kanssa ja niistä on pyritty
tekemään mahdollisimman yksinkertaiset. Nuorisojaosto kokoontui vuonna 2020 kaksi kertaa
päättämään rahoitettavista projekteista. Hakemuksia tuli vuoden 2020 aikana yhdeksän kappaletta,
joista rahoituksen sai viisi projektia. Kaikkiaan rahoitusta myönnettiin 3950 euroa. Säpinäsatasia
myönnettiin Airtrack-patjan hankintaan, jongleerauskurssien järjestämiseen, nuorten
teatteriproduktion toteuttamiseen sekä skeittirampin ja graffitiseinän rakentamiseen. Lisäksi
Säpinäsataset-rahoitusta käytettiin Kasvun jäsenetuna hygieniapassi- ja Ajokortti työelämään koulutusten järjestämiseen. Koulutuksiin osallistui yhteensä 11 nuorta.
4.5 Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmä
Kasvu kuuluu Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmään, joka on elinkeinokalataloutta edistävä
Leader-ryhmän kaltainen toimintaryhmä ja saa rahoituksensa Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta
(EMKR), alueen kunnilta ja valtiolta. Ryhmän kautta voi hakea rahoitusta elinkeinokalataloutta ja
matkailukalastusta edistäville hankkeille. Sisä-Suomen kalatalousryhmän hallinnoinnista vastaa
Päijänne-Leader ry. Kalatalousryhmän kokonaisrahoituskehys kaudelle 2014–2020 oli 700 000 euroa.
Kasvun alueella on toteutettu Xamkin hallinnoimaa Kymenlaakson sisävesien elinkeinokalatalousselvitys- hanketta sekä Päijänne-Leaderin hallinnoimaa Kalastusmatkailun nykytila ja tulevaisuuden
edellytykset -hanketta, jossa Kinnon panostuksen ansiosta on vahva painotus Kouvolan alueella.
4.6 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Keskeisimmät verkostot, joissa Kasvu on aktiivisesti mukana ovat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja
Leader-ryhmien YHES-ryhmä, Kouvolan maaseudun kehittämisen yhteistyöryhmä, Kouvolan seudun
yrityspalvelutoimijoiden TEKI-ryhmä, Kouvolan kestävän kehityksen Kerkko-verkosto, Kouvolan
maahanmuuttajatoimijoiden Mytty-verkosto sekä Kaakkois-Suomen Maaseutujaosto. Kasvun
toiminnanjohtaja on Iitin kyläasiain neuvottelukunnassa asiantuntijajäsenenä. Kasvun KAIKU –
Osallisena Kouvolassa -hanke on toiminut Kymenlaakson välityömarkkinoiden verkoston
koollekutsujana. Keskeisimmät Kasvun yhteistyökumppanit ovat Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Hämeen
ELY-keskus, Kouvolan kaupunki (erityisesti maaseututoimi, yhteisöllisyyden edistäminen,
kirjastopalvelut/Mediamaja ja nuorisopalvelut/Ohjaamo), Iitin kunta, Kaakkois-Suomen Leader-ryhmät,

Päijänne-Leader ry, Etpähä ry, Kymenlaakson Kylät ry, Kouvolan kaupungin kehittämisyhtiö Kinno Oy,
Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy, ProAgria, MTK-Kaakkois-Suomi, Kouvolan seudun ammattiopisto
KSAO, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Iitin ja Kouvolan kylien neuvottelukunnat sekä
Suomen Kylät ry. Kasvu tekee yhteistyötä myös muiden järjestöjen ja tahojen kanssa tarpeen ja
mahdollisuuksien mukaan.
4.7 Edustaminen ja luottamustoimet muissa järjestöissä
Kasvun edustajana Kymenlaakson Kylät ry:n yleisissä kokouksissa vuonna 2020 oli Anniina Peltola,
varalla Evita Reitti.
Edustajana Suomen Kylät ry:n yleisissä kokouksissa vuonna 2020 oli Evita Reitti, varalla Harri Tuominen.
Edustajana Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu varsinaisessa kokouksessa vuonna 2020 oli Sami Porkka,
varalla Anssi Lilja.
Edustajana vuoden Maaseututoimijan, Kylätoiminnan tiennäyttäjän, Kymenlaakson vuoden kylän ja
kylämyönteisimmän kunnan valintatoimikunnassa olivat Maria Niinipuu ja Kirsi Seppälä.
Edustajana Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän ohjausryhmässä vuonna 2020 oli Evita Reitti,
varalla Sami Porkka.
Suomen Kylät ry:n korttelijaostossa edustajana oli Tanja Rautavirta.
4.8 Tiedotus ja viestintä
Kasvu laatii vuosittain erillisen viestintäsuunnitelman osaksi yhdistyksen toimintasuunnitelmaa. Kasvun
pääasiallisia tiedottamisen välineitä ovat yhdistyksen verkkosivut (www.pohjois-kymenkasvu.fi), joilla
on ollut vuonna 2020 yhteensä 2462 käyttäjää, Facebook-sivut (Pohjois-Kymen Kasvu), joilla on 572
seuraajaa, 10 kertaa vuodessa lähetettävä sähköinen uutiskirje, jolla on n. 546 tilaajaa sekä kerran
vuodessa kunnille lähetettävä kuntakirje ja jäsenistölle lähettävä jäsenkirje. Lisäksi Kasvu osallistuu
mahdollisuuksien mukaan erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, järjestää niitä itse sekä lähettää
tiedotteita paikallismedioille.
Kasvun KAIKU – Osallisena Kouvolassa -hankkeen hallinnoimalla Kouvolan yhdistysten yhteisellä
Kaikumedialla (www. kaikumedia.fi) on omat tiedotuskanavansa. Kaikumedian Facebook-sivuilla on 255
seuraajaa, Instagramissa 202 seuraajaa, Youtube-kanavalla 69 tilaajaa ja Kaikumedian sähköisellä
uutiskirjeellä 205 tilaajaa.
Kasvu on myös mukana Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kaakkois-Suomen Leader-ryhmien
yhteisessä KaakonKantri-viestintähankkeessa, jonka rahoitus tulee maaseuturahastosta KaakkoisSuomen ELY-keskuksesta. Hanketta hallinnoi Leader Länsi-Saimaa. KaakonKantrin tiedotuskanavia
käytettiin aktiivisesti toiminnasta ja rahoitetuista hankkeista tiedottamisessa.
5. YHDISTYKSEN TALOUS JA TILINTARKASTUS
Kasvu kattaa Leader-ryhmänä toimimisesta aiheutuvat kustannukset toimintarahalla, joka on 22–25 %
yhdistykselle ohjelmakaudelle 2014–2020 myönnetystä 4,5 miljoonan euron rahoituskehyksestä ja
yhteensä maksimissaan 1 001 000 euroa. Kasvu laskuttaa vuosittain Leader-rahoitukseen liittyvän
kuntarahan Kouvolan kaupungilta ja Iitin kunnalta ohjelmakauden alussa tehtyjen
kuntarahasopimusten mukaisesti. Kasvu maksaa rahoittamiensa hankkeiden kuntarahaosuudet
hakijoille Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tekemien maksupäätösten pohjalta.

Kasvun omien hankkeiden rahoitus haetaan eri rahastoista. KAIKU - Osallisena Kouvolassa -hankkeen
rahoitus haettiin Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Hankkeen kokonaisrahoitus on 142 000 euroa, joka
koostuu EU:n ja valtion tuesta (112 000 euroa), Kouvolan kaupungin rahoituksesta (29 000 euroa) ja
Kasvun omasta rahasta (1000 euroa), joka katetaan yhdistyksen jäsenmaksutuloilla. Alueiden välisen
UNTO – Uusia tapoja luoda ja toteuttaa yhdessä -hankkeen kokonaiskustannukset ja -rahoitus ovat
90 000 euroa (EU+valtio 72 000 euroa ja kuntaraha 18 000 euroa), joista Kasvun osuus on 30 000 euroa
(EU+valtio 24 000 euroa ja kuntaraha 6000 euroa). Rahoitus hankkeelle on haettu Leader-ryhmien
(Kasvu, Etpähä ry ja Päijänne-Leader ry) omista kehyksistä. Kasvun hallinnoimat teemahankkeet Kasvun
pienet investoinnit ja Elinvoimaa kyliin rahoitettiin myös Kasvun omasta kehyksestä. Kasvun pienet
investoinnit -hankkeen kokonaiskustannukset ja -rahoitus olivat 209 549,99 euroa (EU+valtio
120 227,99 euroa, kuntarahoitus 30 057,00 euroa ja yksityinen rahoitus 59 265,00 euroa).
Alahankkeiden osuus kustannuksista oli 197 549,99 euroa ja koordinointiosan osuus 12 000,00 euroa.
Elinvoimaa kyliin -hankkeen kokonaiskustannukset ja -rahoitus olivat 178 641,17 euroa (EU+valtio
103 279,06 euroa, kuntarahoitus 25819,76 euroa ja yksityinen rahoitus 49 542,35 euroa).
Alahankkeiden osuus kustannuksista oli 165 141,17 euroa ja koordinointiosan osuus 13 500,00 euroa.
Kaakkois-Suomen ELY:n maaseuturahastosta rahoittaman SEIC 2nd generation for improved sustainable
livelihoods in countryside -hankkeen kokonaiskustannukset ovat 269 411,00 euroa ja hankkeelle
myönnetty julkinen tuki 215 528,80 euroa. Kasvun osuus hankkeen kustannuksista on maksimissaan
24 117,00 euroa ja osuus yksityisestä rahoituksesta maksimissaan 5648,00 euroa, joka katetaan
hankkeen osallistumismaksuilla ja/tai jäsenmaksutuloilla.
Yhdistyksen omat tulot koostuvat jäsenmaksu- ja korkotuloista, jotka käytetään pääsääntöisesti omien
hankkeiden omarahoitusosuuksiin. Osa jäsenmaksutuloista käytetään yhdistyksen menoihin, jotka eivät
ole toimintarahassa tai hankkeissa tukikelpoisia, kuten jäsenten, hankehakijoiden ja
yhteistyökumppaneiden muistamisiin ja vuosikokouksen järjestämiseen.
Yhdistyksen kirjanpidosta vastaava Yrityspalvelu Dextella Oy on laatinut tilinpäätöksen, jossa on esitetty
Kasvun tuloslaskelma ja tase vuodelta 2020. Tilinpäätökseen on korjattu vuoden 2019
tilintarkastuksessa havaitut virheelliset kirjaukset. Yhdistyksen tilintarkastajaksi vuodelle 2020 valittiin
vuosikokouksessa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, joka ilmoitti tammikuussa 2021, ettei ole
käytettävissä tilintarkastajaksi. Yhdistyksen kokouksessa 17.2.2021 tilintarkastajaksi vuodelle 2020
valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastustoimisto Ojala & Tarkela Oy ja päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi Niina Lettojärvi.
6. LOPPUSANAT
Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta vuonna 2020 saatiin paljon aikaan ja ohjelmakausi kunnialla
päätökseen. Ohjelmakausi 2014–2020 on ollut Kasvun historiassa kaikkien aikojen tuloksekkain
hakemusten, rahoitettujen hankkeiden ja yritystukien määrissä mitattuna. Vuonna 2021 käynnistyy
siirtymäkausi, jonka aikana rahoitusta jatketaan vanhan ohjelmakauden säädöksillä ja strategialla,
mutta uuden kauden rahoituksella. Uusi ohjelmakausi alkaa todennäköisesti 1.1.2023 ja sen strategian
valmistelu on jo hyvässä vauhdissa.
Kouvolassa 10.3.2021
Kasvun hallitus

LIITE: Kasvun hallituksen hankkeille puoltama rahoitus vuonna 2020
Hakija
Aurantola Oy

Hankkeen nimi
Aurora Hut -elämyskonsepti

11 484,55

0,00

45 938,20

57 422,75

Iitin Riistanhoitoyhdistys

Tillolan ampumarata

20 833,60

5 208,40

26 042,00

52 084,00

Jaalan Musiikki- ja Monitaideyhdistys ry

Musiikkia kyliin ja kartanoihin

21 666,88

5 416,72

6 770,90

33 854,50

Kettumäen kansanpuisto ry

Ruokotietoa Kymenlaaksoon

12 320,00

3 080,00

0,00

15 400,00

Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr

AITO - ikääntyneille suunnatun perhehoidon kehittäminen

27 146,90

6 786,72

3 770,30

37 703,92

Kymentaan Metsästysseura ry

Kymentaan kylän kokoontumis-ja monitoimitilan kunnostus

9 495,20

2 373,80

11 869,00

23 738,00

MS VIRTAKIVI OY

MS Virtakivi

8 944,40

0,00

35 777,60

44 722,00

Omakylä Vuolenkoski Oy

Vuolenkosken Kyläkeskus

63 935,90 16 000,00

163 771,10

243 707,00

Omakylä Vuolenkoski Oy

Vuolenkosken satamapalvelurakennus

26 800,00

6 700,00

33 500,00

67 000,00

Parik - säätiö sr

Maaseudun ja pienyrittäjyyden kiertotalouden selvitys

7 997,80

2 000,00

2 657,64

12 655,44

ProAgria Etelä-Suomi ry

Kehittyvät, kansainvälistyvät ja osaavat pienyritykset, KEKO

126 801,14

0,00

42 267,05

169 068,19

Selänpään Asemayhdistys ry

Selänpään aseman monitoimirakennus

25 774,00

6 443,50

32 217,50

64 435,00

Teuroisten kyläyhdistys ry

Lämmitysjärjestelmän saneeraus

5 712,00

1 428,00

7 140,00

14 280,00

TÖITÄ & TEKIJÖITÄ TMI

Konttiprojekti

3 811,00

0,00

15 244,00

19 055,00

Ville Pisto Oy

Vuolenkosken Rantamestan rakentaminen

26 376,92

0,00

105 507,68

131 884,60

399 100,29 55 437,14

532 472,97

987 010,40

YHTEENSÄ

EU+valtio

Kunta

Yksityinen

Yhteensä

Hankkeet, joille ei puollettu rahoitusta:
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy: Kiemura – Kiertotalouskasvatusta varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen taiteen ja muotoilun keinoin
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr: PÖHINÄÄ - kohti innovaatioita ja kasvua
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr: Pöhinää Pohjois-Kymenlaakson yritysten kehittämiseen
Kuusankosken Puutarhayhdistys r.y.: Seuraavat 100 vuotta
Lemin 4H-yhdistys ry: Nuorten yrityshubi (alueiden välinen)
Manner-Kahvila Oy: yrityksen investointituki.

