
Keski-Suomen Leader-ryhmät  
Myönnetty yritysrahoitus 10–12/2022 maaseuturahastosta  
 
Leader JyväsRiihi 

• Trail It Oy, Jyväskylä, Tuotantotilan hankinta ja muutostyöt, 38 468,60 € 
• Riihivuori Resort Oy, Muurame, Ekologinen lumetusjärjestelmä ja rinnealueen laajennus, 15 

704,2€ 
• Suomen Putkitaso Oy, Laukaa, Kalustoinvestointi, putkistokameralaitteisto, 2431,62 € 

 
Leader Maaseutukehitys  

• Hotelli-Ravintola Mierontie Oy, Konnevesi, Häyrylänrannan vetovoiman kehittäminen, 15 
644,26€ 

• Mieronvirta Oy, Konnevesi, Uuden liiketoiminta-alueen kehittäminen, 2921,10 € 
 
Leader Vesuri-ryhmä  

• Uusi-Yijälän tila, Jämsä, Saunamaailma, 26 682,20€ 
• Jämsän Kone Center Oy, Jämsä, Majoitustoiminnan rakentaminen, 15 698,45€ 
• Puttolan Siemen Oy, Jämsä, Puttolan Siemen Oy:n kone- ja laiteinvestointi, 24 011,33€ 
• Simulaattorimaailma Oy, Jämsä, Ympäripyörähtävä ralliautosimulaattori 5644,54 € 
• Elämys-ja eläinpalvelu Nurmolandia, Jämsä, Ratsastusjousiammuntarata ja grillikatos, 2172,50 

€ 
 
Leader Viisari  

• Hirsityö Heikkilä Oy, Karstula, Tuotannon kehittämishanke, 37 246,89€ 
• Kolima Distillery Oy, Pihtipudas, Pontikkatehtaan perustaminen, 22 806€ 
• Kivilahden Hyvinvointikeskus Oy, Äänekoski, investointi, 13 823,36 € 
• Veljekset Parkkonen Avoin yhtiö, Kyyjärvi, Kurottajan ja metallisten käsittelyhäkkien hankinta, 

12 402,78€ 
• Auto- ja konekorjaamo Turpeinen Oy, Kannonkoski, investointihanke, 18 443,1€ 
• CVT Works Oy, Saarijärvi, Kone- ja laitehankinnat tuotannon aloittamiseen, 14 022,22€ 
• Koto Hotelli Pihtipudas Oy, Pihtipudas, Maaseudun matkailuyrityksen toiminnan tehostaminen 

ja palveluiden parantaminen, 11 850€ 
• Kahelin Timo Kalevi, Viitasaari, Klapiyrityksen investointi, 4213,20€ 

 
 
Yritysrahoitus yhteensä 284 186,35 € (hankkeiden kokonaisarvo 1 164 589,59  €)  
 
 
Myönnetty hankerahoitus 10-12/2022 (linkit johtavat maaseutuverkosto.fi-sivuston hankerekisteriin)  
 

 
Leader JyväsRiihi  

• IkiOma Ikä ry, Jyväskylä, IkiOma ArkiLuonto - luonto, lähiajattelu ja yhteisöt ikääntyvien 
hyvinvoinnin tukena, 83 611 € 
IkiOma ArkiLuonto -tiedonvälityshankkeessa vuorovaikutteista viestintää, yhteiskehittämistä ja 
tiedon saavutettavuutta parantamalla lisätään ikääntyvien hyvinvointia, osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä syventämällä niin ikääntyvien itsensä kuin paikallisten yhteisöjen ja toimijoiden 
ymmärrystä luontosuhteen merkityksestä ja mahdollisuuksista vakiinnuttaa luonto osaksi 
omaa arkea.  

https://maaseutuverkosto.fi/hankkeet/ikioma-arkiluonto-luonto-lahiajattelu-ja-yhteisot-ikaantyvien-hyvinvoinnin-tukena/
https://maaseutuverkosto.fi/hankkeet/ikioma-arkiluonto-luonto-lahiajattelu-ja-yhteisot-ikaantyvien-hyvinvoinnin-tukena/


 
• Lumikiitäjät r.y., Muurame, Moottorikelkan ja reittihöylän hankinta, 10 125 € 

Yhdistykselle hankitaan kalustoa moottorikelkkauraston ylläpitämiseen ja huoltoon, merkkaus- 
ja siltatarvikkeiden kuljettamiseen urille. Moottorikelkkailu on mahdollista ainoastaan seuran 
ylläpitämillä, yksityisten maanomistajien maille luvittamalla urastolla. Muina vuodenaikoina 
urastoa voi hyödyntää muut ulkoilijat.  Seuran hoidossa on urastoa laajalla alueella Jyväskylän 
ympärillä noin 500km. 
 

• Pohjoisen Korpilahden Yhteistyöyhdistys ry, Jyväskylä, Hangasjärvi varautuu talveen, 7500 € 
Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry (Poko) vastaa Jyväskylän kaupungin ainoasta 
erämaa-eräkämppäalueesta Hangasjärven rannalla. Alueella on retkeilijöitä ympäri vuoden. 
Reilun 10 vuoden vanha aurinkopaneelijärjestelmä on tullut tiensä päähän ja muutoinkin 
halutaan kiinnittää enemmän huomiota talvivieraiden turvalliseen asumiseen. Tämä tarkoittaa 
uuden aurinkopaneelijärjestelmän rakentamista, joka tuottaa riittävästi sähköä valaistukseen. 
Myös tilojen lämpöeristämiseen kiinnitetään huomiota. Yleiselle retkeilyalueelle tarvitaan 
myös huussi-varasto, koska alue ei ole vuokrauksen aikana retkeilijöiden käytössä. 
 

Leader Maaseutukehitys  
 

• Tolvasniemen osakaskunta, Joutsa, Pirttiniementien yhteisrannan kunnostus, 72 899,40 € 
Kunnostetaan Pirttiniementien yhteisrantaa, mikä parantaa ja monipuolistaa sen 
käyttömahdollisuuksia, käyttömukavuutta ja turvallisuutta. 
 

• Monté Team Finland ry, Hankasalmi, Monté-kirja, 42 408 € 
Tehdään raviratsastus- eli monté-opas. Monté-harrastaminen perustuu jo olemassa olevaan 
hevoskantaan ja se monipuolistaa hevosten valmennusta sekä tarjoaa mielekkään liikunnallisen 
harrastamisen ratsastajalle. Montéa harrastavat voivat kehittää osaamistaan kirjan avulla sekä 
uudet harrastat pääsevät kirjan avulla alkuun monté-harrastuksessaan. Lasten ja nuorten 
huoltajille avuksi valvoa oikeanlaista monté-harrastamista. Tukee erityisesti maaseudulla 
asuvia nuoria, hevosharrastuksen avulla side maaseutuun vahvistuu, ja tukee hevosten pitoa 
maaseudulla harrastajamäärien noustessa. Montén tunnettuus lisääntyy Suomessa. 
 

• Konneveden Kotiseutuyhdistys ry, Ympäristö- ja markkinointisuunnitelma, 26 001,16 € 
Luodaan raamit Konneveden kotiseutumuseon alueen ja siihen liittyvän perinnebiotoopin 
kehittämiselle ja hoidolle yhteistyössä ammattilaisen ja museota hoitavien vapaaehtoisten 
toimijoiden kanssa. Osallistujat saavat tietoa siitä, mitä vihreä kulttuuriperintö tarkoittaa 
Konneveden museossa ja miten se luetteloidaan osaksi museon kokoelmia sekä miten siitä 
pidetään huolta niin, että se säilyy myös tuleville polville. Tuloksena saadaan Konneveden 
museomiljöön hoitosuunnitelma ja hoitoluokitus eri alueille sekä runsaasti opastus-, kartta-, 
esite- ja työpajamateriaalia, joka liittyy vihreään kulttuuriperintöön. Toisena tavoitteena on 
kehittää museoalueesta kulttuurinen kansalaisten kohtaamispaikka ja profiloida se 
kiinnostavaksi kulttuurimatkailun kohteeksi. Uudistamalla museon verkkosivut 
nykyaikaistetaan museon brändi ja tiedottaminen sekä tapahtumamarkkinointi.  

 
 
Leader Vesuri-ryhmä  
 

• Petäjäveden kunta, Kettulanvuoren liikuntapuiston ja Halkokankaan perhepuiston 
kehittäminen, 160 000 € 
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Kettulanvuoren liikuntapuistossa sijaitsevat mm. kunnan hiihtolatuverkosto, frisbeegolf-rata, 
kuntoportaat sekä laavu. Vuosien 2022-2023 aikana alueella kehitetään seuraavia toimintoja: 
Ulkokuntosalin rakentaminen Kettulanvuoreen, Halkokankaan leikkipuiston monipuolistaminen 
perhepuistoksi, Latupohjien parantaminen maastopyöräilyä varten, lähiluontopolun 
rakentaminen Litman alueelle, frisbeegolfradan siirtäminen kokonaan Kettulanvuoren alueelle 
sekä alueen taulujen ja kylttien uudistaminen. Päätavoitteena on lisätä ja monipuolistaa alueen 
ympärivuotista käyttöä. 
 

• Hallin seutu ry, Jämsä, Halli hurmaavaksi, 64 000 € 
Tavoitteena tehdä Hallista nykyistä tunnetumpi ja houkuttelevampi niin asuin- kuin 
työpaikkana. Hankkeen myötä Halliin tavoitellaan uusia asukkaita ja lisätään kylän viihtyisyyttä, 
tunnettavuutta ja houkuttelevuutta. Palvelujen pysyminen ja parantaminen on tärkeää kylän 
vetovoimaisuuden parantamisessa. Hankkeella pyritään auttamaan osaltaan työntekijäpulasta 
kärsiviä yrityksiä. Tavoitteena on harrastustoiminnan kehittäminen ja yhteistyön sekä 
yhteisöllisyyden lisääminen. 
 

• Suomen Saunakulttuuri ry, Jämsä, Saunakylästä iloa ympäri vuoden, 38 789,87 € 
Suomen Saunakulttuuri ry ylläpitää Jämsän Saunakylää, 22 historiallisen savusaunan 
kokoelmaa ja virkistysaluetta. Saunakylä on kaikille avoin, matalan kynnyksen virkistys- ja 
kulttuurikohde. Hankkeessa mahdollistetaan Saunakylän ympärivuotinen käyttö rakentamalla 
pukuhuonerakennus ja siihen liittyvät suihkutilat, laajentamalla pysäköintialuetta sekä 
rakentamalla pieni puhdistamo, jotta Saunakylään saataisiin puhdasta, hyvälaatuista 
käyttövettä. Lisäksi kasvatetaan sähköliittymän kokoa vastaamaan alueen tulevaa tarvetta. 
Ympärivuotinen käynti- ja virkistyskohde tukee paikallista yrittäjyyttä, vapaa-ajan harrastuksia 
ja matkailua sekä pidemmällä aikavälillä myös alueen elinvoimaa. 
 

• Jämsän kaupunki, 168 elämyksen kilometriä: Tapahtumia ja tuotteita Himosjämsän 
ulkoilureitistölle, 50 524,64 € 
Tarkoitus on aktivoida yrityksiä verkostojensa kanssa ideoimaan ja kehittämään vuosina 2023 - 
25 vaiheittain valmistuvalle Jämsähimoksen ulkoilureitistölle yritystoimintaan soveltuvaa 
ympärivuotista käyttöä. Pohditaan yhdessä asiakasryhmiä, tuotteita ja palveluja, tapahtumia ja 
kilpailuja sekä yhteistyötä. Tuloksena syntyy yritys- ja toimijaverkostoja, ulkoilu- ja 
retkeilypalvelujen, tuotteiden sekä tapahtumien toteutusmalleja. Tulokset kootaan ulkoilu- ja 
retkeilyreitin käyttösuunnitelmaksi ja se on kaikkien reitille tapahtumia ja liiketoimintaa 
kehittävien toimijoiden käytössä. Syntyneitä ideoita voidaan jatkokehittää tulevissa 
yritysryhmä- ja kehityshankkeissa. 
 

• Längelmäen Reserviupseerikerho ry, Jämsä, Länkimajan kunnostus, 23 447,50 € 
Länkipohjassa sijaitseva Länkimaja ja savusauna toimivat paikallisten yhdistysten ja yksityisten 
kokous- ja virkistystiloina. Majalla ja sen ympäristössä on järjestetty myös seurakunnan, 
kunnan ja partiolaisten leirejä. Länkimajan katto uusitaan ja rakennus remontoidaan muiltakin 
osin nykyajan vaatimuksia vastaavaksi kokouspaikaksi. Samassa yhteydessä kunnostetaan myös 
huoltorakennus ja savusaunan kiuas. Tehtyjen toimenpiteiden jälkeen maja ja saunat ovat 
entistä monipuolisemmin käytettävissä yhdistysten ja paikallisten asukkaiden kokous- ja 
kokoontumispaikkana. Myös yleisölle avoimet saunaillat tulevat jatkumaan. 
 

• Keuruun museosäätiö sr, Haapamäki – muistojen ja matkailun 
rautatiekylä/kehittäminen, 31 854,95 € 
Rautatiekulttuuri on luonut vahvan leiman koko Haapamäen kylän ja yhteisön kehitykseen ja 
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vaiheisiin. Hankkeessa nostetaan Haapamäen rautatiekulttuuria esille, elävöitetään sitä ja 
hyödynnetään sitä paikallisena pitovoima- ja matkailun vetovoimatekijänä. Hankkeen 
pontimena on vaurioitunut pienoisrautatie, joka kunnostetaan erillisellä investointihankkeella. 
Haapamäen Wanhalle toteutetaan historianäyttely pienoisrautatien yhteyteen, luodaan 
näyttelyesite, rakennetaan rautatiehistorian opetuspaketti kouluille sekä avataan digitaalinen, 
yhteisöllinen muisteluportaali. 
 

• Sahrajärven Nuorisoseura r.y., Multia, Sahralinnan nuorisoseurantalon sähkösaneeraus, 
15 857€ 
Sahralinnan sähkösaneerauksessa nuorisoseurantalon sähköjohdot, sähköpääkeskus, 
valaisimet ja pistorasiat uusitaan nykyaikaisia sähköturvallisuusvaatimuksia vastaavaksi. 
Toimenpiteillä lisätään valaistuksen määrää ja sähköturvallisuutta. Tavoitteena on kylätalon 
käytettävyyden parantaminen. Samalla luodaan edellytyksiä luopua talon öljylämmityksestä. 
 

• Keuruun Ampumaratayhdistys ry, Keuruun Ampumaurheilukeskus 3, 14 400€ 
Aiemmin on kunnostettu entinen Puolustusvoimien ampumarata harrastajien käyttöön 
tärkeimmiltä osilta ja lisäksi kehitetty aluetta harrastajien tarpeen mukaisesti. Nyt jatketaan 
pienimuotoisemmin muita kehittämiskohteita: ratojen ja ampumapaikkojen rakentamista, 
korjausta ja maalaamista. Tavoitteena on myös ympäristöhaittojen vähentäminen kehittämällä 
melurakenteita ja rakentamalla harjoittelupaikkoja myös pienikaliiperisille aseille. 
 

• Haapamäen yhteiskoulun perinneyhdistys ry, Keuruu, Haapamäki-muistojen ja matkailun 
rautatiekylä/investointi, 11 206,74 € 
Kunnostetaan Haapamäen asemaa esittävä vaurioitunut, uniikki pienoisrautatie, joka teetettiin 
1988 Höyryveturipuistoon ja joka päätyi eri vaiheiden jälkeen Haapamäen yhteiskoulun 
perinneyhdistykselle. Hanke elävöittää alueen rikasta rautatiekulttuuria ja tuo sitä eri ikäisten 
asukkaiden ja matkailijoiden tavoitettavaksi ja palvelee näin paikallisena pitovoima- ja 
matkailun elinvoimatekijänä. 
 

• Sara-Erä ry, Multia, Mökki kuntoon, 9306,76 € 
Multialaisen Sara-Erän ry:n omistaman metsästysmajan (rakennettu vuonna 1981) remontointi 
siten, että majan käyttö ympäri vuoden on mahdollista myös muille ryhmille ja organisaatioille 
niiden tarpeiden mukaan. 
 

• Kuhmoisten Kopse ry, Kopseen Metsäreitti, 9000 € 
Ratsastusseura rakentaa turvallisen metsäreitin ratsastamista varten. 
 

• Läntisen Keski-Suomen Moottorikelkkailijat ry, Multia, Moottorikelkkauran 
hoitovälineet/uramerkit, 8063,90 € 
Kelkkaurien ajokauden aikaiseen kunnostukseen hankittava uralana sekä maastoon 
sijoitettavien uran paikkaa osoittavien merkkien ja niiden paalujen hankinta, siltatarpeita. 
Hanke toteutetaan Multialla, Keuruulla ja Petäjävedellä. 
 

• Längelmäen Seudun Ampujat ry, Jämsä, Haulikkoradan meluntorjunta, 10 152,80 € 
Tavoitteena on saada kattava selvitys Lullin ampumaradan maaperän kunnosta, jotta tulevat 
melunhallintatoimenpiteet voidaan aloittaa. Tutkimukset sekä suunnittelu tehdään 
ulkopuolisen toimijan suorittamana. 
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• Petäjäveden seurakunta, Petäjäveden kirkon rannan rukouspolku- ja 
kokoontumispaikkahanke, 7 200 € 
Petäjäveden uudemman kirkon rantaan sijoittuva Rukouspolku on luontopolku, jonka 
opastetauluihin kiinnitetään kirkkovuoden kulkuun ja hengellisiin teemoihin liittyvää 
sisältöä. Pieni kokoontumispaikka rakennetaan rannan tuntumaan, ja siellä voidaan 
kokoontua nuotiolle, ulkoilmateatteriin tai muihin tapahtumiin kauniin luonnon keskelle. 
Polku on kaikkien kyläläisten omatoimikäytössä ja kokoontumispaikan penkit, nuotioalusta 
ja muut tarvikkeet ovat myös eri yhteisöjen käytettävissä sopimuksen mukaan. Keskellä 
kylää sijaitseva luontopolku on sekä petäjävetisten kaipaama, kävellen saavutettavissa 
oleva luontokohde että monenlaista seurakunnallista- ja yhteisöjen välistä yhteistyötä 
tukeva kokoontumispaikka. 
  
 

Leader Viisari  
 

• Kinnulan Tekevä ry, Polkutraktoripuisto, 21 548,93 € 
Kinnulaan rakennetaan maalaisidyllinen polkutraktoripuisto, jossa voi virkistäytyä niin lapset, 
nuoret, perheet kuin senioritkin. Puistoalue on käytössä jatkuvasti, mutta polkutraktorit ja 
kaivurit käytössä tiettyinä aikoina sekä eri tapahtumissa puistoalueella ja sen ulkopuolella.  
 

• Äänekosken kaupunki, Vetovoimaiset virkistysalueet, 37 711 € 
Hankkeessa parannetaan monipuolisesti Äänekosken eri virkistysalueiden palvelutasoa. 
Kohteina ovat Kapeenkosken retkeilyalue, Petäjäsaari, Viukarin saari ja Rekolahti.  
Kapeenkosken retkeilyalueelle rakennetaan huoltorakennus. Lisäksi Kapeenkosken 
retkeilyreitin varrella olevia taukopaikkoja parannetaan. Petäjäsaareen, Viukarin saareen ja 
Rekolahteen hankitaan kuivakäymälät ja opastekyltit. Kaikkien em. virkistysalueiden 
saavutettavuutta ja käytettävyyttä parannetaan opastekyltein, joissa mm. huomioidaan 
kierrätyksen merkitys ja yleinen turvallisuus. 
 

• Hietaman Nuorisoseura r.y., Äänekoski, Ekologista sähköä ja lämpöä seurantalolle, 14 901,80 
€ 
Hietaman Nuorisoseuran talon lämmityksessä halutaan lisätä uusiutuvan energian käyttöä. 
Investoinnin tavoitteena on korvata iso osa seurantalon lämmitysöljyn kulutuksesta ja osa 
sähkönkulutuksesta vähähiilisellä ilmalämpöpumppu- ja aurinkolämmöllä. Investoinnin 
tarkoituksena on tuottaa osa ilmalämpöpumppujen kuin muunkin sähkönkulutuksen 
tarvitsemasta sähköstä aurinkosähköjärjestelmällä. Aurinkosähköjärjestelmän tuottama 
ylijäämäsähkö myydään paikalliselle energiayhtiölle. 
 

• Ilmolahden kyläseura ry, Viitasaari, Virkistystä ja kohtaamisia veden äärellä - Iloa 
Ilmolahdelle! 29 376,50 € 
Investoinneilla luodaan Ilmolahden kyläläisten pitkään odottamia ja toivomia virkistyspaikkoja 
lähiluontoon. Luuvuorelle rakennetaan näköalatasanne ja Majalahteen esteetön venevalkama-
uimaranta sekä molempiin tarpeelliset opastukset. Uusista lähiluontokohteista hyötyvät sekä 
kyläläiset että vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat. Investoinnit laajentavat Viitasaaren alueen 
pyöräily -, melonta- ja veneretkikohteita sekä mahdollistavat kesätapahtumia sekä matkailun 
ohjelmapalvelutoimintaa. Lisäksi viestitään uusista mahdollisuuksista eri viestintäkanavien 
kautta. Veneenlaskupaikan ja laiturin puute on rajoittanut myös rantatonttien kysyntää. 
Luuvuori on kylän tunnettu retkeilypaikka, josta on upeat näköalat pohjoiselle Keitele-järvelle.  
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Hankerahoitus yhteensä 799 886,95 €  
 
Myönnetty maaseuturahoitus yhteensä 1 084 073,30 €  
 
Lisätiedot Leader-hankkeista ja yritystuista: www.keskisuomenmaaseutu.fi/yhteystiedot 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/yhteystiedot

