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Keski-Suomen ELY-keskus 

Myönnetty yritysrahoitus 10–12/2022 maaseuturahastosta:  

Myönnetty yritysrahoitus maaseuturahastosta jaksolla 10–12/2022: 

• CSI Composite Solutions and Innovations Oy, toimitila- ja kalustoinvestoinnit, Jämsä, 165 095 € 

• Termex-Eriste Oy, toimitila- ja kalustoinvestoinnit, Saarijärvi, 87 289 € 

• Saarijärven Päätytuote Oy, kalustoinvestointi, Saarijärvi, 33 258 € 

• Tiira Events Oy, energiainvestointi, Jyväskylä, 9 000 € 

• Vanha Väätänen Ky, energiainvestointi, Multia, 3 604 € 

• Insinööritoimisto Kari Jetsu Oy, energiainvestointi, Laukaa, 3 750 € 

• Kalmari Anne, matkailuinvestointi, Kivijärvi, 10 383 € 

• Metsäkoneurakointi T ja P Pynnönen Oy, kalustoinvestointi, Hankasalmi, 35 400 €  

• Riipisen Riistaherkut Oy, kalustoinvestointi, Äänekoski, 45 000 € 

• Pekkola Jani Juhani, laiteinvestointi, Äänekoski, 7 093 € 

• Ässät Consulting Oy, kalustoinvestointi, Keuruu, 12 272 € 

• TMK Energiakoura Oy, toimitilainvestointi, Hankasalmi, 265 469 € 

• Mesimäen Hunajatarha ky, energiainvestointi, Pihtipudas, 3 891 € 

• Pekkarinen Jussi, energiainvestointi, Kinnula, 3 135 € 

• Arts & Crafts Restaurants Oy, energiainvestointi, Toivakka, 9 210 € 

• Hulin Puu oy/ Huliswood Oy, toimitilainvestointi, Karstula, 74 100 € 

 

Yritysrahoitus yhteensä 767 948 euroa (hankkeiden kokonaisarvo 3 366 865 euroa) 

 

Myönnetty hankerahoitus maaseuturahastosta jaksolla 10–12/2022: 

• Maatilojen ja yritysten uudet yhteistyömahdollisuudet, Laukaan kunta, 92 871 € 
Hanke luo toimintamallin, jonka avulla maatiloilla olevat resurssit ja osaaminen saadaan täysimääräisesti käyttöön, 

parannetaan tilojen työllistävyyttä ja kannattavuutta sekä helpotetaan maaseudun yritysten työvoimapulaa. Hankkeen 

kohderyhmä ovat laukaalaiset maatilayritykset ja niiden henkilöstö sekä Laukaassa ja lähialueille toimivat muut 

maaseudun yritykset, jotka voivat hyödyntää maatiloilla olevaa osaamista ja resursseja. Hanke tavoittelee maaseudun 

yritystoiminnan muutoskyvykkyyden vahvistumista ja maaseudun vetovoimaisuutta. 

 

• Suometsiin liittyvän tiedon lisääminen ja osaamisen parantaminen, Suomen metsäkeskus, 

244 848 € 
Tavoite on edistää kestävää, hyväksyttävää ja toteuttamiskelpoista suometsien käyttöä Keski-Suomessa. Tavoitteeseen   

päästään edistämällä suometsien kasvihuonepäästöjä vähentävää ja hiilinieluja vahvistavaa sekä monimuotoisuutta ja 

vesiensuojelua tukevaa metsänhoitoa. Edellisiä tukemalla metsiin perustuva yrittäminen ja liiketoimintamahdollisuudet 

voivat säilyä ja monipuolistua Keski-Suomessa tulevaisuudessakin.  Johtoajatuksena on siirtää tietoa ja osaamista 

turvemaiden kanssa toimivien ammattilaisten ja maanomistajien käyttöön sekä välittää tieto suometsistä kaikille 

suometsistä kiinnostuneille keskisuomalaisille.  

 

• Matkailusta vahvuus -yritysryhmähanke, Kehittämisyhtiö Keulink Oy, 12 773 € 
Neljän Keuruu-Mänttä alueen yrityksen yhteishankkeen tarkoituksena on kehittää osaamista ja palveluita niin, että 

mukana olevat yritykset saavat uusia asiakkuuksia ja voivat kasvaa. Lisäksi yritysryhmä tukee toistensa viestintää. Mukana 

olevat yritykset kehittävät verkkosivujaan ja markkinointiaan sekä valmistellaan tuotteita myyntikuntoon. Näillä 

toimenpiteillä tehostetaan yritysten viestintää yrityskohtaisesti sekä verkostomaisesti. 

Hankerahoitus yhteensä 350 492 euroa 


