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”JyväsRiihen toiminnan tarkoituksena on kannustaa toiminta-alueensa (Jyväskylä, 
Laukaa, Muurame, Uurainen) asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä toimimaan alueen 
kehittämiseksi ja maaseudun elinvoiman parantamiseksi sekä lisätä maaseudun 
kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa.” 

 

1. Strategian toteuttaminen vuonna 2021 

 

1.1.  Strategian tavoitteiden toteumatilanne 

JyväsRiihen Yritteliäät kylät -strategiaa on toteutettu vuoden 2021 aikana 

rahoituskausien välisen siirtymäkauden rahoituksella.  JyväsRiihen 

paikallisen kehittämisstrategian painopisteet Uudistuva yrittäjyys, 

Yhteisöllisyys ja yhteistyö, Ympäristö ja asuinviihtyvyys sekä 

Kansainvälisyydellä menestykseen toteutuvat rahoituksen sekä tulos- ja 

tuotostavoitteiden osalta hyvin.  

Vuonna 2021 rahoitusta myönnettiin ennätyssumma elinkeinojen 

kehittämiseen. Alueella käynnistyi myös yksi kansainväliseen hankkeeseen 

tähtäävä esiselvityshanke.   

Vuonna 2021 uusia hakijoita oli 45 %. Yritystukea myönnettiin 10 yritykselle, 

joista 8 oli uusia tuensaajia. Panostus yrittäjyyteen oli kuluneena vuonna 

erityisen suuri johtuen siirtymäkauden suuresta myöntövaltuudesta ja 

hyvästä yritysrahoituksen kysynnästä. Yksi yrityksen perustamistuki ja yksi 

yritysten kehittämishanke ohjattiin lisäksi ELY-keskukseen, mistä ne 

saivatkin myönteisen rahoituspäätöksen.  Hanketukia myönnettiin 14 

kappaletta 13 hakijalle, ja lisäksi Virike-teemahankkeen 18 

alatoimenpiteeseen.  Hanketukien hakijoista kuusi oli uusia hakijoita, ja 

Virike-teemahankkeessa viisi.   

Myönnetty 
kokonaisrahoitus 
painopisteittäin 

Uudistuva 
yrittäjyys 

Yhteisöllisyys 
ja yhteistyö 

Ympäristö ja 
asuinviihtyvyys 

Kansainvälisyydellä 
menestykseen 

Yhteensä 

2015 289 014 € 791 637 € 211 584 €  1 292 235 € 

2016 517 762 € 158 604 € 366 912 €  1 043 278 € 

2017 264 833 € 48 133 € 422 332 € 39 854 € 775 152 € 

2018 250 942 € 171 323 € 204 472 €  626 737 € 

2019 263 277 € 245 887 € 140 900 € 111 046 € 761 112 € 

2020 354 273 € 208 046 €   97 281 €   41 283 € 700 884 € 

2021 765 754 € 552 174 € 402 111 €   40 760 € 1 760 800 € 

Yhteensä 2 705 855 € 2 175 804 € 1 845 592 € 232 943 € 6 960 198 € 

Toteuma prosentteina 39 % 31 % 27 % 3 %  

Ohjelmakauden tavoite 30 % 30 % 30 % 10 %  
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1.2. Strategian toteuttaminen ja rahoitetut hankkeet  

Vuoden 2021 aikana JyväsRiihen hallitus puolsi yhteensä 928 413,16 euron tukia hankkeille, joiden 

kokonaiskustannukset olivat yhteensä 1 760 800,26 €. Rahoitusta myönnettiin yhdeksään yrityksen 

investointiin ja yhteen yrityksen toteutettavuustutkimukseen. Yritysrahoitusta myönnettiin kaikkiin 

JyväsRiihen alueen kuntiin.  

Yleishyödyllisiä kehittämishankkeita rahoitettiin 10 kappaletta ja yleishyödyllisiä investointihankkeita neljä 

kappaletta. Koko JyväsRiihen toiminta-alueella näistä kehittämishankkeista toimii kolme: JAPA ry:n Pyöräile 

kylille -hanke, ProAgrian Kotitarveviljelyn kehittäminen -hanke sekä kansainväliseen hankkeeseen tähtäävä 

Muuramen Innolan Finding Heroes -esiselvityshanke. Jyvässeudun 4H-yhdistyksen nuorison 

pelinkehityshanke toimii Jyväskylässä ja Muuramessa. Muut yleishyödylliset kehittämis- ja 

investointihankkeet toimivat yhden kunnan alueella. Lisäksi Virike-teemahankkeessa valittiin rahoitettavaksi 

18 alahanketta, joista 9 oli Jyväskylästä, 4 Laukaasta ja 5 Uuraisilta. (Liite2)  

Ohjelmakauden 
määrälliset 
tavoitteet  

Tavoite 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 toteuma 

Rahoitetut hankkeet 
(ml. teema-
alahankkeet), joista 

90 kpl 11 31 25 25  19 21 42 +++ 

 * teemahankkeita 10 kpl 1 1 - 2  1 - 1 
 

 * nuorten 
suunnittelemat / 
toteuttamat 

20 kpl 4 7 9 10  8 3 2 +++ 

 * kulttuurihankkeita 10 kpl 2 2 2 1  2 2 5 + 

 * kv-hankkeita 5 kpl 0 0 1 0  1 1 1 - 

 * muille rahoittajille 
siirretyt 

10 kpl 1 1 1 6  1   + 

Rahoitetut yritykset 
(ml. yritysryhmiin 
kuuluvat yritykset) 

90 kpl 6 6 10 6  14 15 10 - 

* muille rahoittajille 
siirretyt 

20 kpl 2 1 1 3  4 3 2 - 

Hankehakijat, yhteisöt 
ja yritykset, joista 

160 kpl 35 20 25 31 33 20 40 + 

* nuorisojärjestöjä 20 kpl 9 2 7 9  6 2 2 +++ 

* uusia hakijoita 30 % 77 % 83 % 53 % 40 %  50 % 60 % 45 % +++ 

Uudet yritykset 30 kpl 3 3 1 3  2 1 1 - 

Uudet työpaikat 40 kpl 3 6 4,5 10  12 5 6 + 

Säilytetyt työpaikat 50 kpl 4 18 17,5 7  15 9 4 + 

Hankkeissa tehty 
talkootyö 

40 000 h 209 35 690 7957 14 578  6647 3082 3168 +++ 

Ympäristöä parantavat 
toimet 

10 kpl 2 6 5 1  3 16 32 +++ 

Kunnostetut lähi-
liikunta-alueet, luonto- 
tai ulkoilureitit, joista 

10 kpl 1 4 12 5  4 - 8 +++ 

nuorten tarpeiden 
mukaan 

5 kpl 1 2 5 2  2 - 4 +++ 

Kunnostetut / 
säilytetyt / varustellut 
rakennukset 

30 kpl 1 7 4 4  6 2 19 ++ 

Hankkeisiin 
osallistuvat 
organisaatiot  

100 343  82 71 97 +++ 
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Esimerkkejä hyvistä raportointivuonna rahoitetuista hankkeista (perustelut alleviivattuina) 

Kuntoportaat (160659), Lievestuoreen yrittäjät 

Lievestuoreen yrittäjät rakennuttivat kuntoportaat Lievestuoreen Kisapurren mäelle. Kuntoportaat lisäävät 

liikuntaseurojen harjoittelumahdollisuuksia ja paikalliset liikunta-alan toimijat pääsevät laajentamaan 

palveluntarjontaansa.  

Kuusan kylän ulkoliikuntapuisto (169040), Kuusan koulun vanhempainyhdistys 

Hankkeessa rakennetaan ulkoliikuntapuisto Kuusan koulun pihaan. Puisto ja siihen valitut välineet on 

suunnattu eri-ikäisten ja -tyyppisten kuntoilijoiden käyttöön, ja niitä voivat hyödyntää niin kylässä 

kokoontuvat liikuntaryhmät, koululaiset kuin yksittäiset lenkkeilijätkin.  

Hybridiaitta (167441), Lievestuoreen Setlementti  

Virtuaalinen Lievestuoreen hybridiaitta kokoaa Lievestuoreen historiaa keskistetysti samaan paikkaan 

kiinnostavalla ja uudella tavalla vaalien samalla paikalliskulttuuria ja sen perintöä. Monipuolinen sisältö tulee 

tarjoamaan faktatiedon lisäksi myös eri aistein koettavia tunnelmapaloja kylästä. Hybridiaitan aineistoa 

voidaan käyttää myös uusien kyläläisten juurruttamiseen paikkakunnalle, sekä kylän markkinoinnin pohjana 

uusille asukkaille ja yrittäjille. 

Äijälän kehittämishanke (182745), Äijälän kyläseura 

Hankkeen tavoitteena on hankkia kylälle uusia asukkaita. Hankkeessa laaditaan kyläsuunnitelma ja kylän 

maanomistajilta kartoitetaan uusia mahdollisia asuinrakennuspaikkoja sekä selvitetään rakentamisen 

edellytyksiä tonteille. Kylän tunnettuuden ja potentiaalisten uusien asukkaiden löytämiseksi laaditaan 

markkinointi- ja viestintäsuunnitelma sekä selvitetään tonttikaupan myyntitapoja ja -kanavia. Kylää ja 

tontteja koemarkkinoidaan eri kanavissa. 

Muuramen virtuaalinen kotiseutumuseo (161197), Muuramen kunta 

Hankkeessa toteutettiin 3D-grafiikalla Muuramesta 

monipuolisesti kertova nykyaikainen kotiseutumuseo 

digimuurame.fi, jonka tarkoituksena on lisätä 

kotiseututietoutta ja kotiseuturakkautta sekä osallistaa 

kuntalaiset yhteisen kulttuuriperimätiedon ja paikallisten 

toimijoiden esittelyyn. Virtuaalinen kotiseutumuseo on 

verkkoselaimella toimiva pelillisen näköinen virtuaalikylä, jossa 

Muuramen historia ja nykyhetki kohtaavat 

teknologiavälitteisesti toteutettuna.  

Franssilan uudet työpajat (185709), Muuramen Taideseura ry.  

Hankkeen tavoitteena on laajentaa ja kehittää taiteentekemisen tarjontaa Muuramessa. Tavoitteena on 

madaltaa taiteen harrastamisen aloituksen kynnystä tarjoamalla sopivia työpajoja, joihin voivat osallistua 

vaikkapa vanhemmat lasten kanssa.  

 

digimuurame.fi
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ÄLYÄ hyvä elämä kylillä (164971), Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys 

Hankkeessa Pokon 20 vuoden toimintaa kootaan sähköiseksi tietopankiksi. Lisäksi yhdistyksen toimintaa 

tarkastellaan älykkään kylätoiminnan viitekehyksessä ja tuotetaan ”Älykkään kylätoiminnan ajurit” -opas. 

Tavoitteena on myös vahvistaa kylien veto- ja pitovoimaa yhteisöllisten luonto- ja taidekokemusten kautta 

sekä tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua kyläelämään piipahtaen tai asumista kokeillen.  

Finding Heroes (159236), Muuramen Innola ry.  

Nuorten yrittäjyystalo Innola selvittää kansainvälisen hankkeen mahdollisuuksia, kumppaneita ja 

toimintatapoja. Kansainväliseen hankkeeseen tähtäävä esiselvityshanke pohjautuu Joseph Campbellin 

ajatukseen Heroes Journeyn sankarimatkasta. 

Pyöräile kylille (157524) Jyväskylän kestävä kehitys, JAPA ry. 

Hankkeessa edistetään erityisesti lähiseudun 

pyörämatkailua Laukaan ja Pohjois-Päijänteen alueella ja 

lisätään kyliin suuntautuvaa lähimatkailua. Tavalliselle 

lähimatkailijalle soveltuvia pyöräilyreittejä kartoitetaan, 

laaditaan matkailua tukeva reittiesite ja digipohjainen 

kartta. Lisäksi järjestetään työpajoja ja infotilaisuuksia, 

joiden avulla lisätään tietoisuutta pyörämatkailusta, 

pyöräilyn turvallisuudesta, paikallisista historiaan, 

kulttuuriin ja luontoon liittyvistä maaseutumatkailun 

kehittämismahdollisuuksista. 

 

KESTOkulttuuria kohti kylillä ja keskustoissa KEKO-hanke (263624), Green Care -keskus Könkkölä 

Kolmivuotisessa KEKO-hankkeessa Könkkölän tilasta kehitetään sekä yksityistalouksien kestävää elämää että 

matkailu- ja luontohyvinvointialojen kestävää ja vastuullista toimintaa edistävä toimintakeskus, 

kestokulttuurin keskus. Päätavoitteena on edistää luontolähtöisten sekä kestävien lähitalouden palveluiden 

saatavuutta ja käyttöä. Tärkeänä tavoitteena on tukea mahdollisimman monipuolisesti kestävän elämän ja 

arjen kiertotalouden toteutumista koko Jyvässeudulla. Hankkeen aikana kehitetään kestävän elämän kurssi- 

ja leiritoimintaa sekä perustetaan kaikille avoin, esteetön aisti- ja elämyspuutarha. Myös Könkkölän tilaa 

ympäröivää luontopolkuverkostoa kehitetään, ja rakennetaan pihapiiriin hyvinvointieläinpiha.  

Rallatus-koirametsä (169371), Rallatus, yrityksen investointituki 

Koirapuiston asiakkaat pääsevät ulkoiluttamaan koirametsässä koiria vapaana turvallisesti muita ihmisiä tai 

luonnon eläimiä häiritsemättä. Aidattua aluetta vuokrataan asiakkaille tuntiveloituksella.  

Golfkentän laajentamissuunnitelma (157329), Laukaan Peurunkagolf, investoinnin toteutettavuustutkimus 

Golfkentän laajentamisen kartoittaminen liittyy alueen matkailutoiminnan kehittämiseen.  
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Panimo Säynätsaloon (157952), Aalto Panimo Oy, investointituki 

Panimotuotteiden tuotannon aloittaminen sekä siihen liittyvät toimenpiteet ja hankinnat. Investoinneilla 

laajennetaan yrityksen toimintaa.  

CNC-jyrsimen investointi (156736) Purtsin Puupaja Oy, investointituki 

Purtsin Puupaja hankki CNC-jyrsimen puisten liikelahjojen ja alihankintatöiden valmistamiseen. Investointi 

nopeuttaa ja laajentaa tuotantoa sekä laskee kustannuksia.  

YMIS Panimo Oy (157952) YMIS Panimo Oy, investointituki  

Yhtiön tarkoituksena on valmistaa, pakata ja myydä käsityönä valmistettuja erikoisoluita sekä erilaisia kausi- 

ja private label -tuotteita. Yhtiön siteet paikallisympäristöön näkyvät vahvasti yrityksen kaikessa toiminnassa. 

Yhtiö remontoi oluen tuotantoon sopivat tilat ja tilaa laadukkaan oluen valmistukseen soveltuvat laitteet ja 

tarvikkeet. Yhtiöllä on tavoitteena palkata lähivuosina yksi tai useampi päätoiminen työntekijä sekä laajentaa 

toimintaa usealla eri osa-alueella. Tavoitteena on valmistaa paikallisista raaka-aineista tehtyä siideriä ja 

tuottaa omalla mallastamolla paikallisesta viljasta luomumallasta.   

Virike-teemahanke (155702) 

JyväsRiihen Virike-teemahankkeessa oli yhteensä 18 alahanketta, joilla parannettiin lähiliikunta-, 

luontomatkailu- ja virkistyspaikkoja sekä kohennettiin harrastuspaikkojen varustetasoa. Korpilahdella 

kunnostettiin Hangasjärven ulkoilualuetta, Saakoskella joenrannan virkistysaluetta, Ylä-Muuratjärvellä 

Särkijärven virkistyspaikkaa ja Vesangassa Sikosaaren laavun ympäristöä. Muuratsalon luontoreittien 

opastusta parannettiin kestävää luontoliikkumista ajatellen. Kahdessa metsästysseurassa Jyväskylässä 

hankittiin varusteita metsästysharrastukseen. Jyväskylään ja Laukaaseen hankittiin voimisteluvälineitä lasten 

ja perheiden liikuntaharrastuksiin sekä laskuvarjoiluun Jyväskylässä. 

Laukaan Äijälään tehtiin rantalentopallokenttä ja uimarannalle 

pukukoppi. Laukaassa lasten ja nuorten BMX-pyöräilyn edellytyksiä 

parannettiin välinehankinnoilla. Uuraisille tehdyt 

maastopyöräilyreitit houkuttelevat harrastajia kauempaakin. 

Laukaassa Toivolan Työväentaloon uusittu valaistus parantaa 

energiatehokkuutta. Uuraisten Kyynämöisten kylän yhteisöllisyys 

vahvistuu biljardikerhon myötä. Uuraisten Jokihaaran ja Höytiän 

kylillä kunnostettiin ympäristöä ja hankittiin välineistöä asukkaiden 

yhteiskäyttöön. Valkolan nuorisoseura paransi kylän turvallisuutta 

hankkimalla sydäniskurin. 

 
Toiminta maaseuturahaston rahoituksella ELY-keskuksen kiintiöstä 
JyväsRiihi hallinnoi maakunnallista Sykettä 2 -tiedonvälityshanketta vuosina 2018–2021. Kolmivuotisessa 

hankkeessa viestittiin maaseuturahoituksesta ja sen tuloksista sekä vaikutuksista Keski-Suomessa. Lisäksi 

hankkeessa kehitettiin verkostoja ja viestintäosaamista sekä aktivoitiin kansainvälisyyteen. Hankkeessa 

tiedotettiin mm. uuden ohjelmakauden valmistelusta ja rahoitustilanteesta Keski-Suomessa. Tuloksia ja 

vaikuttavuutta koottiin yhteiseen Sykettä Keski-Suomen maaseudulle -tiedotuslehteen.  Keski-Suomen ELY-

keskuksen kanssa julkaistiin 3 kuukauden välein yhteisiä rahoitustiedotteita, joissa nostettiin esiin yritys- ja 

hankerahoitusta saavia tahoja. Loppuvuodesta tuotettiin yhteistyössä myös Sadonkorjuun aika - 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/leader-toiminta/leader_jyvasriihi/leader-toiminta/jyvasriihen_omat_hankkeet/syketta2
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/10616/Syketta_2021_tiedotuslehti_nettiversio.pdf
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/sadonkorjuunaika
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kokonaisuus, jossa summattiin päättyvää maaseudun rahoituskautta Keski-Suomessa. Rahoituksen tuloksia ja 

vaikutuksia käytiin läpi niin webinaarissa, videoilla kuin tulosjulkaisussakin.   

Koronatilanteen vuoksi moni kansainvälinen toimenpide on jäänyt odottamaan parempaa ajankohtaa. 

Kansainvälistymiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja esimerkeistä on kuitenkin viestitty mm. uutiskirjeissä ja 

Sykettä 2-hankkeessa. Hankkeessa tehtiin kansainvälisiin hankkeisiin opastava Käsikirja kansainvälisyyteen ja 

järjestettiin webinaari, joista hanketoimijat saivat vinkkejä kansainväliseen toimintaan sekä yhteistyöhön. 

Verkostoitumistapahtumia on jatkettu mm. Keski-Suomen yhteisellä Leader-hallituspäivällä sekä 

säännöllisillä Pöllöparlamentin tapaamisilla. Lisäksi on osallistuttu lukuisiin valtakunnallisiin 

tiedotuskampanjoihin, kuten Avoimet kylät päivään, Eurooppa-päivään ja Tee se Suomessa -

lähimatkailukampanjaan. 

Toiminta muulla rahoituksella 

JyväsRiihi on mukana Sisä-Suomen kalatalousryhmän toiminnassa, jonka hallinnoijana toimii Päijänne Leader. 

Sisä-Suomen kalatalousryhmän toteutus on edennyt hyvin, ja sen avulla on saatu edistettyä alueellisesti 

kalatalouteen liittyvien hankkeiden valmistelua myös JyväsRiihen alueella. Osallistuimme myös Sisä-Suomen 

kalataloustyöryhmän strategian valmistelutilaisuuteen 28.5.2021.  JyväsRiihen alueella on neuvottu yrittäjiä 

yritystoiminnan kehittämisessä ja sekä korona- ja investointitukien hakemisessa. Säynätsalon kalasataman 

suunnittelu on tauolla koronan takia. Myös matkailukalastushankkeen yhteistyöverkoston kokoaminen ja 

Elinkeinokalatalouden arvoketjuhankkeen toimenpiteet ovat kuuluneet kalatalousaktivaattorin työhön 

kuluneena vuonna. Kalatalouden kehittämisessä koordinaattori on tehnyt tiivistä yhteistyötä Keski-Suomen 

ruokaketjun koordinaatio 2 -hankkeen ja JAMK:in kanssa. 

1.3. Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset 

Yleishyödyllisillä hankkeilla on edistetty nuorten 

osallisuutta ja taitoja. Nuoret ovat oppineet hankkeissa 

mm. yrittäjyydestä, kiertotaloudesta ja robotiikasta. 

Esimerkiksi Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n ja 

Jyvässeudun 4H-yhdistyksen yhteishanke ReWi Visions -

hankkeessa nuoret perustivat yli 40 

kiertotalousteemaista yritystä. Hanke valittiin parhaaksi 

hankkeeksi Euroopan maaseutuverkosto ENRD:n 

järjestämän Rural Inspiration Awards -hankekilpailun 

vihreä tulevaisuus -sarjassa. Ensimmäistä kertaa kilpailussa suomalainen Leader-hanke ylsi voittoon!  

Rahoituksella on edistetty lähiliikunta ja harrastusmahdollisuuksia. Lähiliikunta edistää asukkaiden 

hyvinvointia ja lisää kylien pitovoimaa. Uuraisten Hiirolan ratsastuskenttä palvelee monipuolisesti 

ratsastusharrastajia, minkä lisäksi myös koiraharrastajat voivat käyttää sitä. Pyöräile kylille -hankkeessa 

innostettiin lähiseudun pyörämatkailua Laukaan ja Pohjois-Päijänteen alueella sekä lisättiin kyliin 

suuntautuvaa lähimatkailua. Virike-teemahankkeessa kunnostettiin monta eri liikunta- ja ulkoilupaikkaa. 

Esimerkiksi Laukaan Äijälään tehtiin rantalentopallokenttä ja Uuraisille maastopyöräreitit. 

Yrittäjät ovat päässeet tekemään yhteistyötä ja suunnittelemaan yhteistä palveluntarjontaa 

yritysryhmähankkeissa. Visit Muurame -yritysryhmähankkeessa kahdeksan muuramelaisyrittäjää kokosi 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/11760/kasikirja_kansainvalisyyteen_2021.pdf
https://www.japary.fi/rewitellen/
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voimansa nostaakseen Muuramen matkailumahdollisuudet entistä näkyvämmin esille. Yrittäjät huomasivat, 

että heidän tarjoamansa palvelut täydentävät toisiaan, joten olisi järkevää paketoida tuotteita matkailijoita 

monipuolisemmin palveleviksi kokonaisuuksiksi siten, että useimmat yritykset hyötyisivät alueelle saapuvista 

matkailijoista.  Hankkeessa rakennettiin markkinointi- ja yhteistyöalusta, jolla alueen yrittäjät voivat 

markkinoida kootusti alueen matkailupalveluita. Palvelut vietiin yhteiselle VisitMuurame -sivustolle ja 

hankkeessa tuotettiin myös matkailuesite.  

Yritysten investointituilla yritykset ovat päässeet laajentamaan toimintaansa, ja uusia yrityksiä on syntynyt. 

Monet palvelut liittyvät matkailuun ja vapaa-aikaan. Haanpään alpakkatilalla Korpilahdella on suosittu 

kesäkahvila, ja toimintaa on kehitetty perustamistuen ja investoinnin avulla. Panimotoimintaa on syntymässä 

Säynätsaloon ja Korpilahdelle. Rallatus-koirametsä tarjoaa alueella ainutlaatuista palvelua, jolle on jo 

lyhyessä ajassa löytynyt käyttäjiä. Korpilahtelainen Järki Särki -yritys on hyödyntänyt rahoitusta 

kalanjalostuksen kehittämisessä. 

 

2. JyväsRiihen oma toiminta ja laatutyö 

Vuonna 2021 aktivoimme asukkaita uutiskirjeillä ja hankkeisiin liittyvällä viestinnällä. Järjestimme seitsemän 

info- tai koulutustilaisuutta, joilla tavoitimme yrittäjiä ja yhdistysväkeä. Lisäksi osallistimme alueen toimijoita 

uuden strategian valmisteluun. Tilaisuudet järjestettiin jatkuneen koronatilanteen vuoksi lähinnä etänä.  

Osallistuimme maa- ja metsätalousministeriön avaamaan hakuun ja teimme alkuvuonna ensimmäisen 

hakuvaiheen hakemuksen Leader-ryhmäksi uudelle ohjelmakaudelle vuosille 2023–2027. Työhön 

osallistettiin laaja joukko alueen asukkaita ja sidosryhmiä. Hakemuksesta saimme hyvän palautteen, ja 

jatkamme valmistelua siten, että kevään 2022 aikana kirjoitetaan JyväsRiihen strategia rahoituskaudelle 

2023-2027. 

Tammikuussa osallistuimme Jyväskylän kaupungin Säynätsalon ja Kuohu-Vesangan alueiden verkossa 

järjestettyyn asuinaluetilaisuuteen. Näissä kahdessa tilaisuudessa meillä oli puheenvuoro, jossa kerroimme 

Leader-rahoituksen mahdollisuuksista ja aktivoimme asukkaita vastaamaan tulevaisuuskyselyymme. 

Säynätsalon iltaan osallistui 53 asukasta ja Vesanka-Kuohu -alueen tilaisuuteen 75.  

JyväsRiihellä oli esitys Yhdistysten ajankohtaisillassa, jonka järjestäjätahoihin kuuluivat Keski-Suomen 

Yhteisöjen tuki ry ja Keski-Suomen kylät ry ja johon osallistui 18 henkilöä. Olimme mukana virtuaalisilla Keski-

Suomen yritystreffeillä, missä JyväsRiihen tapaamisen halusi kaksi Leader-rahoituksesta kiinnostunutta 

yrittäjää. Osallistuimme Laukaan kunnan digitukityöpajaan Keski-Suomen liiton kutsumana. 

Toiminnanjohtajalla oli puheenvuoro TE-toimiston Askarruttaako yrittäjyys -verkkotilaisuudessa otsikolla 

Maaseuturahoituksen yrityksen perustamistuki aloittavan yrittäjän tukena. Osallistuimme ELY-keskuksen 

strategiatilaisuuksiin, kuten biotalouden työpajaan. Teimme videon eurooppalaiselle maaseutuverkostolle 

ENRD:lle muistellen alueellamme järjestettyä eurooppalaisen verkoston tapaamista vuonna 2017. Teimme 

yhteistyötä esimerkiksi uuden keskisuomalaisen YMPYRÄKS-verkoston eli yritysvastuullisuusverkoston kanssa 

ja yhdessä muiden alueen Leader-ryhmien kanssa myös koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa. Pohjois-Savon 

Leader Mansikan kanssa pidimme palaveria kansainvälisyysasioista.  

Järjestimme ÄLYILO-hankkeessa teemailtoja Teams-etäyhteydellä. Teemailloissa esiteltiin käytännönläheisiä 

esimerkkejä, joilla inspiroitiin yhteisöjä ja yrityksiä ympäristön kannalta kestävään, ilmastoviisaaseen sekä 
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älykkääseen toimintaan. Tilaisuuksien teemoina olivat yrittäjät, kylätoiminta, lähikulttuuri- ja liikunta, lapset 

ja nuoret, ruoka ja kalatalous sekä digitaalisuus.  

Syyskuussa pidimme puheenvuoron Jyväskylän kaupungin järjestämässä Avustusinfo yhdistyksille ja 

yhteisöille -tilaisuudessa. Yhteistyössä Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry:n ja alueen kansalaisopistojen kanssa 

järjestetyssä Meidän yhdistyksestäkö hankehakija -koulutuksessa pidimme esityksen yhdessä Leader Viisarin 

kanssa. Syyskuussa osallistuimme Muuramen 100-pääjuhlan markkinoille ja jaoimme tietoa rahoituksesta ja 

kysyimme näkemyksiä kunnan kehittämistarpeista. Lokakuussa osallistuimme verkkotilaisuuksina 

toteutettuihin Jyväskylän kaupungin järjestämään järjestöjen iltaan kuntapäättäjien kanssa ja Korpilahden 

asukasiltaan. Laukaassa osallistuimme järjestö-kuntayhteistyötapaamiseen Keski-Suomen yhteisöjen tuen ja 

Laukaan kunnan edustajien kesken. Pidimme kaksi omaa rahoitusinfotilaisuutta yrityksille ja yhdistyksille, ja 

niihin oli mahdollisuus osallistua verkossa tai paikan päällä. Virike-teemahankkeesta pidettiin oma 

infotilaisuutensa Teams-yhteydellä tammikuussa. JyväsRiihen työntekijät osallistuivat myös 

maaseutuverkoston ajankohtaispäiville keväällä ja syksyllä. Syksyllä järjestettiin myös virtuaaliset 

iltapäiväkahvit nuorten parissa työskenteleville ja toimiville. 

Strategian valmisteluun liittyen järjestimme marraskuussa kolme 

avointa tulevaisuusiltaa alueen toimijoille. Illoissa alueen asukkaat, 

yhdistystoimijat, yrittäjät ja kuntatoimijat pääsivät ideoimaan 

JyväsRiihen alueen SWOTia ja kehittämistarpeita.  

Alueen kehittämistarpeita selvitettiin vuoden aikana myös lapsille ja 

nuorille toteutetulla kyselyllä, jossa selvitimme heidän 

näkemyksiään unelmien asuinpaikkakunnasta. Nuorten kyselyyn 

vastasi 559 alueen lasta ja nuorta, mikä oli hieno lisä aiemmin 

toteutetun alueen tulevaisuuskyselyn 230 vastauksen päälle.  

Aktivoinnin osalta tehostimme toimintaamme edelleen 

aktiivisemmalla tiedottamisella. Tiedotteet menivät hyvin läpi 

alueemme neljässä paikallislehdessä. Myös lehti-ilmoittelua lisättiin, 

mikä näkyi hanke- ja yritystukikyselyiden määrässä. 

Osana aktivointia suunniteltiin omia hankkeita. JyväsRiihen hallinnoiman pitkän maaseutuviestintään 

keskittyneen tiedonvälityshankkeen viimeisinä kuukausina vuoden loppupuolella suunniteltiin yhteistyössä 

muiden keskisuomalaisten Leader-ryhmien kanssa uutta tiedonvälityshanketta, joka saikin rahoituspäätöksen 

loppuvuodesta. Ryhmän oman strategian laatimiseksi suunniteltiin ja haettiin toteutettavaksi 

valmistelutukihanke. Vuoden loppupuolella valmisteltiin myös uusi teemahanke, jonka alatoimenpiteet 

valitaan keväällä 2022. 

Vuoden aikana järjestettiin kaksi kertaa ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yhteistyötapaamiset. Kesäkuun 

tapaaminen järjestettiin Äänekoskella Kartanon kievarissa ja joulukuun tapaaminen Jämsässä Turkinkylällä. 

Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa pidettiin virtuaalisia aamukahveja säännöllisesti. Lisäksi Keski-Suomen 

Leader-ryhmien kanssa järjestettiin säännöllisesti tapaamisia.  
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Aktivoinnin toimenpiteitä olivat JyväsRiihen Leader-rahoituksen hakemista edistävä tiedotus ja markkinointi, 

hanketoimijoiden aktivointi, ohjaus ja neuvonta hakuvaiheessa, hankkeen aloituksessa ja maksatuksessa.  

 
Hallinnon toimenpiteitä olivat hakemusten arviointi- ja hallituskäsittely JyväsRiihessä, puoltavan päätöksen 

saaneiden hankkeiden ohjaus, seuranta ja arviointi, rahoitukseen liittyvä raportointi viranomaisille ja 

sidosryhmille. Muita hallinnon toimenpiteitä olivat toimintarahahankkeen vuosiraportointi, 

maksuhakemusvalmistelu, hallituksen ja työntekijöiden koulutus sekä muu hallinnosta aiheutuva työ. 

 

Laatutyö ja toiminnan arviointi  

Laatukäsikirja ohjaa JyväsRiihen toimiston työskentelyä. Sen päivitys tulee ajankohtaiseksi uuden 

rahoituskauden alkaessa vuonna 2023. 

ELY-keskuksen kanssa vuosittain pidettävän kumppanuuskeskustelun tuloksena voidaan todeta, että 

JyväsRiihen hallituksen toiminta on linjakasta, ja toimistolla on hyvä hallinnollinen osaaminen mitä tulee 

hakemusten ohjaukseen, lausuntoihin ja maksatusneuvontaan.  

Järjestimme Leader Aisaparin kanssa palaverin, jossa vertaisarvioitiin strategiatyön etenemistä kummankin 

Leader-ryhmän alueella. 

JyväsRiihen rahoituksen vaikuttavuuden selvittämiseksi kuluneella ohjelmakaudella yritys- ja hanketukia 

saaneet toimijat haastateltiin loppuvuodesta 2020. Harjoittelija Minna Karjalainen teki puhelinhaastattelut, 

analysoi aineistot ja kirjoitti vaikuttavuusraportin, jossa esitellään toimijoiden näkemyksiä tukiprosessista ja 

rahoituksen vaikuttavuudesta ja heidän toiveitaan JyväsRiihen tulevista palveluista.  

Haastatteluihin vastasi 65 henkilöä, joista 31 oli yritystukien ja 34 hanketukien saajia. Hanketoimijoiden 

osalta vastaukset kattoivat kaikkiaan 48 eri hanketta. 

Haastatteluista selvisi, että rahoitusta saaneet toimijat olivat tyytyväisiä JyväsRiihen tarjoamaan 

henkilökohtaiseen neuvontaan ja asiantuntevaan palveluun. Hanketoimijoista 100 % suosittelisi JyväsRiihen 

rahoituksen hakemista muille ja yrittäjistä 94 %. Haastateltavat kuvailivat rahoitusprosessin hyviksi puoliksi 

JyväsRiihen työntekijöiden asiantuntemusta, henkilökohtaista neuvontaa, helppoa lähestyttävyyttä ja 

joustavuutta. Prosessin haasteiden kuvailtiin liittyvän pitkälti byrokratiaan.   

Sekä hanketoimijat että yrittäjät kertoivat rahoituksen olleen merkittävä tekijä toteutettavien toimien 

kannalta. Hanketoimijoista 90 % kertoi, että toimenpidettä ei olisi toteutettu ilman rahoitusta ja yrittäjistä 50 

%. Monet yrittäjistä ja hanketoimijoista totesivat, että ilman rahoitusta toimenpiteitä ei olisi voinut toteuttaa 

yhtä laajassa mittakaavassa.  

Haastateltavat pitivät JyväsRiihen rahoitusta tarpeellisena jatkossakin. Perusteluina käytettiin sitä, että 

JyväsRiihen rahoitus on lähellä alueita olevaa matalan kynnyksen rahaa, jota pienten paikallisten toimijoiden 

on helppo hakea. Yritysrahoituksen kerrottiin auttaneen mm. liiketoiminnan laajentamisessa, verkostojen 

lisäämisessä sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Hankerahoituksen todettiin lisänneen 

alueen elinvoimaisuutta, palveluita ja viihtyisyyttä. Myös nuorten osallisuuden ja mahdollisuuksien kerrottiin 

kasvaneen. Kansainvälisyyttä edistettiin niin yritysrahoituksella kuin yleishyödyllisillä hankkeillakin. 

Rahoituksen pitkäaikaisiksi vaikutuksiksi kuvailtiin toiminnan jatkuvuus, kasvanut yhteistyö, pitkäikäiset 

investoinnit ja muutoshalukkuus.  

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/10758/Vaikuttavuusraportti_5.2.pdf
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Raportti antaa arvokasta tietoa 

asiakkaiden tyytyväisyydestä 

rahoitusprosessiin ja 

rahoituksen vaikutuksista 

alueella. Tuloksia hyödynnetään 

JyväsRiihen oman toiminnan 

kehittämisessä sekä laajemmin 

myös toiminta-alueen 

kehittämisessä.  

 

3. JyväsRiihi alueensa kehittäjänä 

JyväsRiihi osallistui vuoden mittaan Kala-Leader-ohjausryhmän, JyväsRiihen rahoittaman ReWi Visions -

hankkeen ohjausryhmän ja Keski-Suomen Ruokaketjun koordinaatio 2- hankkeen ohjausryhmän 

työskentelyyn sekä varajäsenenä Auttavat kylät -hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn. 

Osana strategiatyötä JyväsRiihen verkostot on kuvattu ja analysoitu. Vuoden aikana on järjestetty 

kahdenvälisiä keskusteluja useiden sidosryhmien kanssa, ja suunniteltu mm. yhteistyötä alueen 

kehittämiseksi.  

Kuluneena vuonna on erityisesti panostettu tulevaisuuteen. Alueen asukkaita ja JyväsRiihen sidosryhmiä on 

osallistettu tulevan rahoituskauden strategian valmistelussa monin tavoin. 

Päättyneen Sykettä 2 -tiedonvälityshankkeen jatkoksi suunniteltiin ja haettiin Keski-Suomen Leader-ryhmien 

yhteinen Keski-Suomen maaseutuviesti -hanke, jota JyväsRiihi hallinnoi. Myönteinen rahoituspäätös KEski-

Suomen ELY-keskuksesta saatiin joulukuussa 2021. 

 

4. Tavoitteet vuodelle 2022 

Vuonna 2022 JyväsRiihi keskittyy laadukkaan strategian valmistelun ohella siirtymäkauden varojen 

tehokkaaseen myöntämiseen. Myöntövaltuus pyritään sitomaan pääosin alkuvuodesta. Oma Virtaa-

teemahanke käynnistyy alahankkeiden valinnalla alkuvuodesta. Strategiatyö painottuu alkuvuoteen, sillä 

maa- ja metsätalousministeriön ohjeiden mukaan toisen vaiheen hakemus Leader-ryhmäksi palautetaan 

viimeistään juhannusviikolla kesäkuussa. Kevään aikana kuullaan vielä alueen asukkaita ja JyväsRiihen 

sidosryhmiä, ja esitellään strategialuonnosta heille.    

 

5. Yhdistys ja sen toiminta ja resurssit 

Yhdistyksen varsinaista toimintaa vuoden aikana oli sääntömääräisten asioiden hoitaminen. Jäsenistöä ja 

muita alueen toimijoita tiedotettiin toiminnasta sähköpostitse, tapahtumissa, uutiskirjeillä ja yhdistyksen 

verkkosivuilla, facebookissa ja instagramissa.  
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Vuoden alkupuoli vietiin läpi vanhan hallituksen voimin. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 31.3.2021, ja 

yhdistykselle valittiin hallitus 31.3.2022 saakka. Yhdistyksen puheenjohtaja vaihtui, kun Laukaan 

kuntaedustaja, Laukaan kunnan hallintojohtaja Niku Latva-Pukkila jätti Laukaan kunnan. Myös 

varapuheenjohtaja Eeva Happonen väistyi tehtävistään kuuden hallitusvuoden jälkeen. Hallitukseen saatiin 

kuusi uutta jäsentä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Laukaan kuntaedustaja, Laukaan kunnan 

viestintäpäällikkö Heli Peltola, ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n Anna 

Sarkkinen. 

Hallitus 1.4.2021 alkaen 

Kunta Varsinainen     Varajäsen  

Jyväskylä, asukas Päivi Pylkkänen   
Tarja Hyvönen ja Sirkku Laurila (toimivat 
kaikkien asukasedustajien varajäseninä) 

Jyväskylä, yhteisö Anna Sarkkinen, varapj.  Reena Laukkanen-Abbey 

Jyväskylä, kunta Tapani Kalenius  Eija Tuohimaa  

Laukaa, asukas Annika Pulkkinen   

Laukaa, yhteisö Kirsi Tuovinen (uusi)   Marjut Arkko (uusi) 

Laukaa, kunta Heli Peltola, pj.  Kristiina Itäranta (uusi) 

Muurame, asukas Martti Hietanen    

Muurame, yhteisö Elina Tammivuori (uusi) Niko Leskinen (uusi) 

Muurame, kunta Jenni Ahvenlampi Jani Kylmälahti 

Uurainen, asukas Niina Piesala (uusi)   

Uurainen, yhteisö Matti Kekkonen Harri Paajanen 

Uurainen, kunta Olli Humalajoki Janne Kari 

 

Vuosikokoukseen osallistui 20 henkilöä. Yhdistyksen sihteeriksi valittiin edellisen vuoden tapaan Jenni Tiainen 

ja rahastonhoitajana jatkoi Leena Karjalainen. Vuosikokous vahvisti hallituksen kokouspalkkiot ja 

puheenjohtajien vuosipalkkiot vuodelle 2021. Puheenjohtaja Heli Peltola hoitaa tehtävää osana Laukaan 

viestintäpäällikön työtään. 

JyväsRiihen jäsenmäärä kasvoi muutamalla jäsenellä edellisvuoteen verrattuna. Jäseniä oli vuoden 2021 

lopussa yhteensä 262, joista yhteisöjäseniä oli 122 ja henkilöjäseniä 140. Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 

36 kpl. Keräämme jäseniltä liittymisjäsenmaksun (10 € henkilöjäseneltä ja 20 € yhteisöltä) ja vuosittaisen, 

vapaaehtoisen jäsenmaksun. Jäseniä tiedotettiin toiminnasta uutiskirjeillä.  

 

Hallituksen järjestäytymisen yhteydessä järjestettiin Ekstranet ja Leader-työn perusteet -koulutus, jossa 

käytiin läpi myös yhdistyksen talouden ja hallinnon toimintaohjeet, hakemusten käsittelyyn liittyvät 

esteellisyysasiat ja hankekäsittelyyn liittyvät arviointimenetelmät. Hallituskokouksia pidettiin vuoden aikana 

yhdeksän kappaletta, joista seitsemän pelkästään Teams-sovelluksella. Kesäkuun kokous pidettiin Äijälän 

seurantalolla ja joulukuun kokous Green care -keskus Könkkölässä. Etäkokoukset ovat olleet hallituksen 

suosiossa. Niihin on helppo osallistua, ja kulkemiseen ei tarvitse varata aikaa. 

JyväsRiihen hallitusjäsenet tiedottavat toiminnasta omien sidosryhmiensä kautta paikallisesti kyliä, yrittäjiä 

tai muita toimijoita ja antavat tietoa muun muassa kunnallisen virkamiesvalmistelun tai kunnanhallituksen 

päätöksenteon tueksi. 
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Yhdistyksen henkilöstö 

Yhdistyksen vakituisina työntekijöinä jatkoivat toiminnanjohtaja Leena Karjalainen ja hankeneuvoja Jenni 

Tiainen. Virpi Heikkinen työskenteli tiedottajana Sykettä 2 -hankkeessa vuoden loppuun asti, jolloin hanke 

päättyi. Yhdistyksen uutena työntekijänä aloitti Minna Karjalainen, joka työskenteli ÄLYILO -hankkeessa 4.1.-

30.9.2021. Tämän jälkeen hänet valittiin avoimessa haussa määräaikaiseksi hanketyöntekijäksi 

toimintarahahankkeeseen ja strategian valmisteluun 1.10.2021 alkaen.  

Henkilöstön esimiehenä toimii toiminnanjohtaja, ja toiminnanjohtajan esimiehenä puheenjohtaja. Työn 

valvonnassa ja seurannassa noudatetaan yhteisesti sovittuja käytäntöjä. Henkilöstölle on tehty 

tehtäväkuvaukset. Yhdistyksen toimitilat ovat Voimala Business Parkissa, jossa on vuokrattuina kaksi 

toimistohuonetta ja arkistovarasto. 

Puheenjohtajat ja työntekijät kokoontuivat aina ennen hallituskokousta toimistokokoukseen, joissa käytiin 

läpi henkilöstöasiat, hyväksyttiin työaikaseurannat ja tulevat työmatkat. Kokouksissa valmisteltiin hankkeiden 

toimenpiteitä ja käytiin läpi taloustilannetta ja maksujen etenemistä sekä vireille jätettyjen hakemusten 

valmistelua. Kokousmuistiot vietiin tiedoksi hallitukselle, minkä ansiosta hallitus pysyy ajan tasalla 

henkilöstöasioista ja yhdistyksen tilanteesta. 

Toiminnan rahoitus ja taloustilanne 

Vuosina 2014-2020 Yritteliäät kylät 2020 –strategian julkinen rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelmasta ja alueen kunnilta. Strategiaa toteutetaan rahoittamalla strategian painopisteitä 

tukevia ja toteuttavia yhdistysten ja yritysten hankkeita. 

JyväsRiihen valinta ohjelmakauden 2014-2020 Leader-ryhmäksi vahvistui 21.1.2015 ja sopimus ohjelman 

toteuttamisesta on solmittu huhtikuussa 2015. Kuntien rahoitussitoumukset on annettu vuosille 2014-2020 

ja vuonna 2020 tehdyillä päätöksillä korotettuna siirtymäkaudelle 2021-2022 sekä tulevalle rahoituskaudelle 

vuoden 2027 loppuun saakka. Lisäksi hankkeiden toteuttajat ja yritykset sijoittavat kehittämiseen 

merkittävän panoksen omaa rahaa ja vastikkeetonta talkootyötä. 

JyväsRiihen Toimintaraha 1-, Toimintaraha 2- ja Toimintaraha 3-hankkeille on tehty rahoituspäätökset 

Maaseutuvirastossa. Hankkeiden kokonaisrahoitus vuosille 2015-2023 on 841 934,47 €. Strategian 

valmistelua varten haettiin vuonna 2021 Ruokaviraston ohjeistuksen mukaisesti Valmistelutukihanketta, 

johon sidottiin siirtymäkauden toimintarahan valtuudesta 74 640 €. Vuoden aikana oli käynnissä oma 

strategian toteuttamista edistävä ÄLYILO-hanke sekä Keski-Suomen Leader-ryhmien yhteinen 

tiedonvälityshanke Sykettä 2. Uuden Keski-Suomen maaseutuviesti -hankkeen myötä on oman 

rahoituskehyksen ulkopuolista rahoitusta saatu 933 218 euron verran vuosina 2015-2021. Käynnistettyjen 

teemahankkeiden koordinointiin oli vuosille 2015-2021 sidottu 120 500 euroa ja oman ÄLYILO-hankkeen 

toteuttamiseen 44 992 €.  

Yhdistyksen perustoiminnan rahoitus koostuu jäsenmaksuista ja korkotuotoista. Yhdistystoiminnan menoja 

ovat lähinnä yleiskokouksen kulut ja sellaiset kulut, jotka eivät ole hyväksyttäviä käynnissä olevissa 

hankkeissa. Vuonna 2021 koko toiminnan kulut olivat 270 087,10 €. Yhdistyksen taloustilanne on vakaa. 

Omien hankkeiden rahoituksessa flat rate -malli on toimiva, ja sen seurauksena tilinpäätös näyttää ylijäämää.  

Yhdistyksen taloushallinnon hoitaa Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -osuuskunta. Tilintarkastajina toimii 

Tilintarkastus Riuttanen Oy ja SYS Audit Oy. 
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Vuosikertomuksen hyväksyntä  9.3.2022 

JyväsRiihen hallitus 
 
Jenni Ahvenlampi   Sirkku Laurila  

Marjut Arkko    Heli Peltola  

Martti Hietanen   Niina Piesala 

Olli Humalajoki   Tarja Hyvönen  

Kristiina Itäranta  Tapani Kalenius  

Janne Kari   Matti Kekkonen  

Jani Kylmälahti  Reena Laukkanen-Abbey  

Niko Leskinen   Harri Paajanen    

Annika Pulkkinen   Päivi Pylkkänen     

Anna Sarkkinen  Elina Tammivuori  

Eija Tuohimaa   Kirsi Tuovinen  
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Liite 1  

JyväsRiihen toteutuneet aktivointi-, viestintä- ja muut toimenpiteet 2021 

 

 

 

 

 

Aktivointi-, viestintä, 
koulutus- ja muut 
toimenpiteet  

Tavoite  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Lisätieto 

Oma aktivointi- tai 
infotilaisuus 
Osallistujista 

• miehiä 

• naisia 

• nuoria 

15 
 
800 
400 
400 
1000 

9 
 
218 
106 
112 
25  

10 
 
133 
67 
66 
 

10 
 
129 
52 
77 
3 

6 
 
30 
17 
13 
1 

7 
 
28 
15 
13 
2 

3 
 
140 
70 
70 
 

10 
 
130 
60 
70 
 

Kaksi omaa rahoitusinfoa, 
Virike-teemahanke-info, 
ÄLYILO-hankkeen 
tapahtumat, 3 
tulevaisuusiltaa 
 

Muiden järjestämät 
infot 
Osallistujista 

• miehiä 

• naisia 

• nuoria 

10 
 
300 
300 
200 

10 
 
116 
295 
9 

9 
 
244 
115 
129 

14 
 
 
139 
129 
 

6 
 
 
133 
144 

14 
 
456 
216 
240 

3 
 
65 
30 
35 

7 
 
160 
80 
80 

Jkl asuinalueillat (3 kpl) ja  
avustusinfo yhdistyksille 
sekä ilta kuntapäättäjien 
kanssa, Meidän 
yhdistyksestäkö 
hankehakija 
(kansalaisopistot, KYT), 
TE-tston yrittäjyystilaisuus 

Hakijoiden 
neuvontatilaisuus 
 

150 
 

62  41 56 25 26 22 28 Puhelimitse tehdään 
paljon ohjausta, mutta 
tätä ei ole laskettu 
mukaan. 

Jäsenmäärä 300 220 234 244 246 253 259 262 Uusia jäseniä 3 kpl 

Leader-työn 
arvioinnit ja 
selvitykset 

• Leader-ryhmien 
ristiinarviointi 

4 
 
1/vuosi 

- 
 
1 

 
 
1 

1 1 
 
1 

- -  1 
 
1 

JyväsRiihen rahoituksen 
vaikuttavuusraportti ja 
vertaisarviointi Leader 
Aisaparin kanssa 

Lehtiartikkelit tai 
jutut 

100 20 55 40 35 45 41 42 Alueen 4 paikallislehteä 

Uudet 
yhteistyökumppanit 

20 3 5 3 6 6 1 1 Ympyräks-verkosto 

Hallituksen ja 
työtekijöiden 
koulutukset 

 2 1 2 3 2 1 1 Hallituksen koulutus  

Uutis- ja kuntakirjeet  5 kpl 6 kpl 6 kpl 6 kpl 6 kpl 6 kpl 7 kpl 6 uutiskirjettä, 1 
kuntakirje 

Muulla rahoituksella 
toteutetut 
yhteistyöhankkeet 

3-5 kpl 1 
 

2 1 1 1 1 1 Sykettä –maakunnallinen 
viestintähanke Keski-
Suomen Leader-ryhmien 
kanssa 2018 -2021 
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Liite 2. Keski-Suomen ELY-keskuksesta viranomaispäätöksen vuonna 2021 saaneet 

Usean kunnan alueella toimivat hankkeet 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 

rahoitus 

Hankkeen 

kokonaisrahoitus 

Muuramen Innola Finding Heroes (kv-esiselvitys, koko 

JyväsRiihen alueella) 

39 944,80 € 40 760,00 € 

Jyväskylän kestävä 

kehitys JAPA 

Pyöräile kylille (koko JyväsRiihen 

alueella) 

96 058,50 € 113 010,00 € 

 

Puollettu vuonna 2021, tukipäätös Keski-Suomen ELY-keskuksesta vuonna 2022 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 

rahoitus 

Hankkeen 

kokonaisrahoitus 

Jyvässeudun 4Hyhdistys Hitpointti (Jyväskylä, Muurame) 96 652,53 € 113 708,86 € 

ProAgria Keski-Suomi Kotitarveviljelyn kehittäminen 

(koko JyväsRiihen alueella) 

61 809,15 € 72 716,65 € 
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Laukaa 

Käsittelyssä vuonna 2021 oli yhteensä 7 hakemusta, joista kaikki saivat hallituksen puollon, ja yksi jäi 

odottamaan ELY-keskuksen viranomaispäätöstä. Hakemuksista yksi oli yrityksen investointi, yksi yrityksen 

toteutettavuustutkimus, kaksi yleishyödyllistä kehittämishanketta ja kolme yleishyödyllistä investointia. 

Lisäksi Virike-teemahankkeessa rahoitettiin Laukaaseen 4 alahanketta. 

 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 

rahoitus 

Hankkeen 

kokonaisrahoitus 

Rallatus Rallatus-koirametsä 6 595,45 € 32 977,23 € 

Laukaan Peurunkagolf Golfkentän 

laajentamissuunnitelma 

4 000,00€ 8 000,00 € 

Lievestuoreen yrittäjät Kuntoportaat 9 219,30 € 18 438,60 € 

Kuusan koulun 
vanhempainyhdistys 

Kuusan kylän ulkoliikuntapuisto 6 265,94 € 12 531,88 € 

Lievestuoreen Setlementti Hybridiaitta 56 564,22 € 66 546,14 € 

Äijälän kyläseura Äijälän kehittämishanke 32 470,00 € 38 200,00 € 

 

Puollettu vuonna 2021, tukipäätös Keski-Suomen ELY-keskuksesta vuonna 2022 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 

rahoitus 

Hankkeen 

kokonaisrahoitus 

Laukaan kunta Peurunka-Kuusaa pyöräreitit 41 000,18€ 48 235,50 € 

 

Virike-teemahankkeessa rahoitetut alahankkeet Laukaassa 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 

rahoitus 

Hankkeen 

kokonaisrahoitus 

CC Picaro Peräkärry ja suojateltta 3 922,44 € 6 537,40 € 

Laukaan Demarit Työväentalo Toivolan valaistus 1 800,00 € 3 000,00 € 

Valkolan nuorisoseura Sydäniskuri nuorisoseurantalolle 1 041,00 € 1 735,00 € 

Äijälän Liikunta Rantapallokenttä ja pukukoppi 

Äijälän uimarannalle 

6 325,50 € 10 542,50 € 
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Muurame 

Käsittelyyn saatiin vuonna 2021 neljä hakemusta: kaksi yleishyödyllistä hanketta ja kaksi yrityksen 

investointitukea. Lisäksi Muuramessa toimii neljä JyväsRiihestä rahoitettua, usean kunnan alueella toimivaa 

hanketta. Muuramen yrityshankkeet ja kaksi JyväsRiihen alueella toimivaa hanketta saavat tukipäätöksen 

Keski-Suomen ELY-keskuksesta vuoden 2022 aikana. 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen rahoitus Hankkeen 

kokonaisrahoitus 

Muuramen kunta Muuramen virtuaalinen 

kotiseutumuseo 

46 750,00 € 55 000,00 € 

Muuramen Taideseura Franssilan uudet työpajat 8 290,00 € 9 752,94 € 

 

Puollettu vuonna 2021, tukipäätös Keski-Suomen ELY-keskuksesta vuonna 2022 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 

rahoitus 

Hankkeen 

kokonaisrahoitus 

Goomega Oy Ekologinen lumetusjärjestelmä ja 

kalusto osa I 

18 738,20 € 93 691,00 € 

Barasmainos ky Garmentjet 760 4 840,00 € 24 200,00 € 
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Uurainen 

Käsittelyyn jätettiin vuonna 2021 kaksi yrityksen investointihanketta. Molempia puollettiin rahoitettaviksi, ja 

tukipäätökset saadaan vuonna 2022. Lisäksi Uuraisille rahoitettiin viisi Virike-teemahankkeen alahanketta, ja 

kunnan alueella toimii kolme rahoitettua yleishyödyllistä kehittämishanketta. 

Puollettu vuonna 2021, tukipäätös Keski-Suomen ELY-keskuksesta vuonna 2022 

 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 

rahoitus 

Hankkeen 

kokonaisrahoitus 

Trail It Trail It Garage 39 043,40 € 195 217,00 € 

Moisio Laura Maatilamatkailu 40 353,40 € 201 767,00 € 

 

Virike-teemahankkeessa rahoitetut alahankkeet Uuraisilla 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 

rahoitus 

Hankkeen 

kokonaisrahoitus 

Höytiän kyläyhdistys Välineitä Höytiälle 1 911,56 € 3 185,94 € 

Jokihaaran 
pienviljelijäyhdistys 

Ekotupa (Ekologisuutta ja 
Turvallisuutta Parantava) 

8 001,00 € 13 335,00 € 

Kyynämöisten kyläseura Biljardipöytä 805,80 € 1 343,00 € 

Uuraisten kunta Trail Center Uurainen    9 000,00 € 15 000,00 €  

Uuraisten kunta Selma-puoti 3 036,00 € 5 060,00 € 
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Jyväskylä 

Käsittelyyn jätettiin vuonna 2021 yhteensä 7 hakemusta, joita kaikkia puollettiin rahoitettavaksi. Yksi 

hankkeista jäi odottamaan rahoituspäätöstä ELY-keskuksesta vuonna 2022. Lisäksi rahoitettiin Jyvässeudun 

4H-yhdistyksen hanke, joka toimii Jyväskylän lisäksi myös Muuramessa. Kolme koko JyväsRiihen alueella 

toimivaa hanketta rahoitettiin kuluneena vuonna. Jyväskylän yhdistykset aktivoituivat Virike-

teemahankehaussa, ja maaseutualueille rahoitettiin 9 alahanketta. 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 

rahoitus 

Hankkeen 

kokonaisrahoitus 

Aalto Panimo Oy Panimo Säynätsaloon  10 659,99 € 53 299,99 € 

Purtsin Puupaja CNC-jyrsimen investointi  4 580,00 € 22 900,00 € 

YMIS Panimo Oy YMIS Panimo Oy investointi  3 613,69 € 18 068,43 € 

Green Care -keskus Könkkölä KESTOkulttuuria kohti kylillä ja 

keskustoissa investointihanke 

58 192,50 € 58 192,50 € 

Green Care -keskus Könkkölä KESTOkulttuuria kohti kylillä ja 

keskustoissa kehittämishanke 

70 414,30 € 82 840,35 € 

Pohjoisen Korpilahden 

yhteistyöyhdistys 

ÄLYÄ hyvä elämä kylillä 62 148,60 € 73 116,00 € 

 

Puollettu vuonna 2021, tukipäätös Keski-Suomen ELY-keskuksesta vuonna 2022 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 

rahoitus 

Hankkeen 

kokonaisrahoitus 

Komppa Marja Kalanjalostuksen toiminnan 
tehostaminen 

23 123,80 € 115 634,00 € 

 

Virike-teemahankkeessa rahoitetut alahankkeet Jyväskylässä 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 

rahoitus 

Hankkeen 

kokonaisrahoitus 

Jyväskylän laskuvarjokerho Varustehankinnat 840,00 € 1 400,00 € 

Keljon Hirvimiehet Turvallinen metsästys 2 142,00 € 3 570,00 €  

Korpi-Oskarit Lahtivajan varustaminen 9 000,00 € 15 000,00 € 

Pohjoisen Korpilahden 

yhteistyöyhdistys 

Hangasjärvestä entistä ehompi 6 300,00 € 10 500,00 €  
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Saakosken kyläseura Saakosken virkistysalue 6 252,00 € 10 420,00 € 

Säynätsalo-seura Muuratsalon luontopolut 2 536,80 € 4 228,00 € 

Tanssi- ja voimisteluseura 

Illusion 

Voimisteluvälinehankinnat 1 988,28 € 3 313,80 € 

Vesangan kyläyhdistys Sikosaaren laavun ympäristön 

kehittäminen 

3 063,90 € 5 106,50 € 

Ylä-Muuratjärvi seura Särkijärven laavun kunnostus 2 115,94 € 3 526,56 € 

 


