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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 2019 

 

1.1.  Strategian tavoitteiden toteumatilanne 

JyväsRiihen paikallinen kehittämisstrategia on ajanmukainen ja sen painopisteet 

Uudistuva yrittäjyys, Yhteisöllisyys ja yhteistyö, Ympäristö ja asuinviihtyvyys 

sekä Kansainvälisyydellä menestykseen tukevat alueen kehittymistä hyvin. 

JyväsRiihen Yritteliäät kylät -strategia toteutuu rahoituksen sekä tulos- ja 

tuotostavoitteiden osalta erittäin hyvin. Pääosa määrällisistä tulostavoitteista on 

jo saavutettu.  

Vuonna 2019 rahoitusta varattiin elinkeinojen kehittämiseen ja 

kansainvälisyyteen sekä tehtiin linjauksia yleishyödyllisten 

kehittämishankkeiden maksimituen ja toteutusajan suhteen. Vuonna 2019 

JyväsRiihen hallitus puolsi tämän ohjelmakauden ensimmäisen kansainvälisen 

kehittämishankkeen. Koska rahoitukselle on ollut kova kysyntää, olemme 

ohjanneet isohkoja investointihankkeita ja yritystukia sopimuksen mukaisesti 

ELY-keskukseen. 

Vuonna 2019 uusia hakijoita oli 50 %. Yritystukea sai yhteensä 14 yritystä, joista peräti 

12 oli uusia tuensaajia ja joista 6 osallistui yritysryhmähankkeeseen. Uusien 

työpaikkojen määrä tullaan näkemään vasta tulevaisuudessa, sillä yrityshankkeita on 

vielä paljon käynnissä. Yrityshankkeiden lukumäärä jäänee alle määrällisen tavoitteen, mutta 

kun tarkastellaan kokonaisrahoitusta painopisteittäin, toteutus etenee strategian tavoitteiden mukaisesti. 

Kansainvälisyyden osalta on näkyvissä virkistymistä Sykettä2-viestintähankkeen toimenpiteiden ansiosta.  

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 € 

Yhteensä 1 322 551 € 1 169 697 € 1 205 300 € 150 901 € 4 498 514 € 

Toteuma prosentteina 35 % 31 % 30 % 3 %  

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

Vuonna 2019 JyväsRiihen Leader-rahoitukselle oli kovaa kysyntää, ja käytettävissä olevat varat tulivat 

tarkkaan myönnettyä. Vuoden 2019 aikana hallitus puolsi yhteensä noin 643 000 euron tukia hankkeille, 

joiden kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin 885 000 €. Päätöskäsittelyä vuonna 2020 odottamaan jäi 

tästä noin 100 000 €:n tukisumma. Yksityisen rahoituksen kertymä on 35 %. 

Rahoitushakemuksia tuli vireille 30 kpl, ja kaikki hakemukset käsiteltiin. Yksi hakemus sai kielteisen päätöksen 

ja kaksi jäi odottamaan ELY-keskuksen päätöskäsittelyä vuonna 2020. Rahoitusta saaneita yritysten 

investointitukia, perustamistukia, toteutettavuustutkimuksia ja yritysryhmähankkeita oli yhteensä 8 kpl, ja 

näissä hankkeissa tuensaajina oli yhteensä 14 yrittäjää. Yleishyödyllisiä hankkeita käsiteltiin 19 kpl, joista 12 

oli vuonna 2019 toteutettuun JyväsRiihen Viritys-teemahankkeeseen liittyviä alahankkeita.  

Ohjelmakauden 
määrälliset 
tavoitteet  

Tavoite 2015 2016 2017 2018 2019 toteuma 

Rahoitetut hankkeet 
(ml. teema-
alahankkeet), joista 

90 kpl 11 31 25 25  19 +++ 

 * teemahankkeita 10 kpl 1 1 - 2  1 
 

 * nuorten 
suunnittelemat / 
toteuttamat 

20 kpl 4 7 9 10  8 +++ 

 * kulttuurihankkeita 10 kpl 2 2 2 1  2 + 

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

 * muille rahoittajille 
siirretyt 

10 kpl 1 1 1 6  1 + 

Rahoitetut yritykset (ml. 
yritysryhmiin kuuluvat 
yritykset) 

90 kpl 6 6 10 6  14 -! 

* muille rahoittajille 
siirretyt 

20 kpl 2 1 1 3  4 - 

Hankehakijat, yhteisöt 
ja yritykset, joista 

160 kpl 35 20 25 31 33 + 

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

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

Uudet yritykset 30 kpl 3 3 1 3  2 - 

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

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

Hankkeissa tehty 
talkootyö 

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

Ympäristöä parantavat 
toimet 

10 kpl 2 6 5 1  3 +++ 

Kunnostetut 
lähiliikunta-alueet, 
luonto- tai ulkoilureitti, 
joista 

10 kpl 1 4 12 5  4 +++ 

nuorten tarpeiden 
mukaan 

5 kpl 1 2 5 2  2 +++ 

kunnostetut /säilytetyt 
/ varustellut 
rakennukset 

30 kpl 1 7 4 4  6 - 

Hankkeisiin osallistuvat 
organisaatiot  

100 343  82 +++ 
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Esimerkkejä hyvistä raportointivuonna rahoitetuista hankkeista  

ReWi Visions, Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry, yhteistyössä Jyvässeudun 4H-yhdistys (84853) 
Kansainvälinen hanke, jossa nuorten yrittäjyys-ja työelämätaitoja vahvistetaan kestävän elämäntavan, 
kiertotalouden ja paikallisyhteisöjensä näkökulmasta. Järjestetään kansainvälisiä nuorisovaihtoja, joiden 
teemana on kiertotalous ja nuorten yrittäjyyskasvatus. Kehitetään kiertotalousyrittäjyyden 
työskentelymenetelmä kasvatusalan ammattilaisille ja muille nuorten parissa työskenteleville.  
Hanke tukee kansainvälisyyttä, nuorten aktiivisuutta ja yrittäjyyttä sekä kestävää kehitystä. Lue lisää 
 
Your Local Host, 
yrityksen perustamistuki (83820) 
Laukaalaiselle Your Local Host -yritykselle 
myönnettiin perustamistukea yrityksen brändin 
rakentamiseen sekä valmentavan liiketoiminnan 
ostamiseen. Your Local Hostin ideana on tarjota 
ympärivuotisesti yrittäjän kotona paikallisia 
suomalaisia elämyksiä muun muassa Euroopasta 
ja Aasiasta saapuville kansainvälisille 
matkailijoille. Hanke on hyvä esimerkki 
uudenlaisesta innovatiivisesta maaseudun 
yritystoiminnasta. Lue lisää 
 
Huisketta Horisontissa, Korpilahden Yrittäjät ry (91130) 
Yritysryhmän avulla lisätään Korpilahden eteläisten kylien seitsemän yrityksen verkostoitumista, 
tunnettavuutta ja markkinointiyhteistyötä. Huisketta Horisontissa -yritysryhmä toimii jatkumona 
Korpilahdella aiemmin menestyksekkäästi toteutetuille kahdelle yritysryhmähankkeelle.  
Hanke tukee vahvasti maaseudun yrittäjien yhteistyötä ja verkostoitumista sekä osaamisen lisäämistä.  
Lue lisää 
 

Komppa Marja, yrityksen investointi 
(109609) 
Komppa-Seppälän luomutilalla Jyväskylän 
Korpilahdella valmistetaan Järki Särki -
kalasäilykettä käsityönä.  Myönnetyn 
investointituen avulla kehitetään 
kalasäilykkeiden tuotantoa. Hanke sopii 
Uudistuva yrittäjyys –painopisteeseen ja 
toteuttaa suoraan Lähitaloudesta voimaa – ja 
Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus -
läpileikkaavia teemoja. Yritystuki vahvistaa 
kasvavaa yritystä ja tukee kiertotaloutta. 
Lue lisää 

 
Lievestuoreen Lämpö Oy, toteutettavuustutkimus biokaasulaitoksesta, Laukaa (114440) 
Biokaasulaitosinvestoinnin teknis-taloudellisten edellytysten toteuttavuustutkimus, jossa selvitetään 
edellytyksiä käyttää lähiseutujen hyödyntämättömiä biomassoja biokaasun tuottamiseen kaukolämmöksi ja 
liikennepolttoaineeksi. Hanke tukee uudistuvaa yrittäjyyttä ja uusiutuvan energian käyttöä. Lue lisää 
 
JyväsRiihen Viritys-teemahanke (85993) 
JyväsRiihi myönsi Viritys-teemahankkeessa rahoitusta 12 yhdistykselle erilaisiin kalusto- ja 
rakennushankkeisiin. Teemahankkeessa parannettiin kylien asuinympäristön lähiliikunta-, luontomatkailu- ja 
virkistyspaikkoja toiminnallisemmiksi, turvallisemmiksi ja monipuolisemmiksi. Laukaassa hankittiin 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/tarinat/hanketarinat/resurssiviisaita_unelmia.6377.news
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/tarinat/paikallista_elamaa_ja_elamyksia_matkailijoille.6477.news
https://korpilahti.info/
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/tarinat/vastuullisuus_on_komppa-seppalan_yrityksessa_arkea.6364.news
https://www.maaseutu.fi/maaseutu/yrittajyys/tuotamme-lahilampoa-lievestuorelaisille
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pyöräilyseuralle välineistöä, Valkolaan tehtiin parkour-liikuntapuisto ja hankittiin kylmäkone 
metsästysseuralle, Lievestuoreelle rakennettiin partiolaisille laavu ja Savion tanssilavalle laiturit paremman 
rantautumisen edistämiseksi. Jyväskylässä rakennettiin Moksiin lähiliikuntapaikka ja Tikkalassa hankittiin 
mm. kanootteja suositulle retkikämpälle. Jyväskylän Keljon hirvimiehet korjasivat ja varustelivat vanhan 
laitoskeittiökiinteistön lahtivajaksi, Maahinkylälle tehtiin kota ja Saukkolan kylälle saatiin kylän ensimmäiseksi 
yhteiseksi kokoontumispaikaksi oma kota. Uuraisilla parannettiin turvallisuutta hankkimalla Höytiälle 
sydäniskuri. Teemahankkeen myötä saatiin 5 uutta hanketoimijaa. Tutustu Viritys-teemahankkeen 
loppuraporttiin 

 
”On mahtava tunne, kun voi vaikuttaa oman ja lähikylien asioihin hankkeen kautta, tehdä 
jotain muidenkin hyväksi.” Anneli Kuusinen-Laukkala, Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys 
 

Toiminta maaseuturahaston rahoituksella ELY-keskuksen kiintiöstä 

JyväsRiihi hallinnoi maakunnallista Sykettä2-tiedonvälityshanketta vuosina 2018-2021. Hanketta rahoittaa 

Keski-Suomen ELY-keskus. Sykettä2-hanke kertoo maaseuturahoituksen tuloksista ja vaikutuksista sekä 

kansainvälistymisen mahdollisuuksista. Hanke koordinoi maaseudun kehittäjien yhteistyötä järjestämällä 

säännöllisesti yhteistyötapaamisia eli Pöllöparlamentteja sekä lisää Keski-Suomen toimijoiden 

viestintäosaamista. Hanke välittää yrityksille tai muille maaseudun toimijoille ja asukkaille tietoa hankkeista, 

joissa käsitellään maaseudun kannalta olennaisia kysymyksiä, myös kansainvälistymiseen liittyen. Keski-

Suomen muut kolme Leader-ryhmää ovat hankkeen osatoteuttajia.  

JyväsRiihi on osatoteuttajana Keski-Suomen kylät 

ry:n hallinnoimassa Kyläsuunnitelmalla eteenpäin 

– hankkeessa, joka saa rahoituksen Keski-Suomen 

ELY-keskuksesta. Hankkeessa on kehitetty 

valtakunnallinen kylätoiminnan suunnitteluun 

tarkoitettu Kylämme.fi -työkalu. Hankkeessa on 

tuettu kyliä suunnitelmallisessa kehittämisessä ja 

haettu ideoita kehittämiseen muualta Suomesta 

tai Euroopasta. Hanke järjesti vuonna 2019 

kylätoimijoille kaksi opintoretkeä. Kauhavalla 

vierailtiin oppimassa Lokaali-tapahtumassa ja Lapinjärvellä ja Heinolassa tutustuttiin osallistavaan 

kuntasuunnitteluun ja kylän palveluiden kehittämiseen.  

JyväsRiihi toimii Vesuri-ryhmän kanssa osatoteuttajana Humanistisen 

ammattikorkeakoulun Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin 

palveluihin -hankkeessa. Hankkeessa on hyödynnetty Unescon 

maailmanperintökohteiden vetovoimaa paikallisessa yritystoiminnassa 

ja matkailussa verkottamalla toimijoita, elävöittämällä ja 

tuotteistamalla kohteita sekä yhdistämällä kohteet ja paikalliset tarinat 

yhteiseksi palvelukartaksi. Reilussa kolmessa vuodessa on syntynyt 

alueellisia ja kansainvälisiä verkostoja, uusia ideoita ja toimintatapoja, 

sekä tuotteita ja palveluita. Hanke on mahdollistanut kansainvälisen 

yhteistyön Struven ketjun parissa mm. Tornionjokilaaksossa molemmin 

puolin rajaa ja Virossa. Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/9284/Viritys_loppuraportti_pienennetty.pdf
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/9284/Viritys_loppuraportti_pienennetty.pdf
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/leader-toiminta/leader_jyvasriihi/leader-toiminta/jyvasriihen_omat_hankkeet/syketta2
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/kylasuunnittelu
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/kylasuunnittelu
https://www.kylamme.fi/
http://maailmanperinto.humak.fi/
http://maailmanperinto.humak.fi/
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palveluihin –hanke on nostanut selvästi molempien Keski-Suomen Unesco-kohteiden tunnettuutta omalla 

alueella ja laajemminkin. 

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 myös 

alueellisesti kalatalouteen liittyvien hankkeiden valmistelua myös JyväsRiihen alueella.   

Mestari-kisälli -hankkeessa saatetaan yhteen alasta kiinnostuneet kisällit ja alalla työskentelevät mestarit, ja 

mahdollistetaan kalastajan oppien siirtäminen kisällille käytännön työtä tekemällä. Hankkeessa on mukana 

mestari-kisälli-pari myös JyväsRiihen toiminta-alueelta. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on toteuttanut 

esiselvityshankkeen, jossa on selvitetty aquaponisen vesiviljelyn mahdollisuuksia kannattavaan 

liiketoimintaan maaseudulla. Toisessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankkeessa on puolestaan selvitetty 

laajamittaisemman järvikalastuksen edellytyksiä ja kehittämistarpeita Keski-Suomessa.  

JyväsRiihen alueella on lisäksi suunniteltu jäähileasemaa sekä matkailukalastukseen ja järvikalan arvoketjuun 

ja vesistöjen kunnostukseen liittyviä hankkeita. 

Leader-ryhmän rahoittamien hankkeiden yhteys valtakunnallisiin hankkeisiin ja koordinaatiohankkeisiin 

Oravasaaressa toteutettu bioenergiaselvitys sekä Lievestuoreen Lämpö Oy:n toteuttama 

toteutettavuustutkimus biokaasulaitoksen mahdollisuuksista ovat hyviä esimerkkejä maaseudun 

energiayrittäjyyteen liittyvistä hankkeista. Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyttä on puolestaan edistetty muun 

muassa Korpilahden yritysryhmähankkeissa, joissa on ollut mukana hyvinvointialan yrityksiä. Lisäksi Havaita 

Oy ja Trail It Oy ovat investointien myötä parantaneet maaseudun liikunta- ja hyvinvointipalveluita.  

JyväsRiihi on rahoittanut ruokasektoriin liittyviä hankkeita, muun muassa JärkiSärki Oy:n kalanjalostuksen 

kehittämistä. Kestävästi kyläkeittiössä -hankkeessa edistetään kestävään kehitystä ja kiertotaloutta 

innostamalla lapsia kokkikerhoissa yhteiseen toimintaan ja kestäviin valintoihin kotona.  

Matkailuun liittyviä JyväsRiihen rahoittamia hankkeita on muun muassa Korpilahden yritysryhmähankkeet, 

Perttulan tilan, Vaarunhovin ja Your Local Hostin yritystuet. Paikallisille matkailuhankkeille on konkreettista 

hyötyä Rural Finlandin tuottamista aineistoista, materiaaleista, koulutuksista ja verkostoista. JyväsRiihen 

työntekijät osallistuivat valtakunnallisen Rural Finland -koordinaatiohankkeen järjestämään 

matkailutoimijoiden tapaamiseen Laukaassa. 

JyväsRiihessä on tiedotettu valtakunnallisten ja koordinaatiohankkeiden toiminnasta ja hankeohjauksessa 

kerrottu teemaan liittyville hanketoimijoille valtakunnallisten hankkeiden mahdollisuuksista.  

1.3. Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset 

JyväsRiihen strategisena tavoitteena on tukea uudistuvaa yrittäjyyttä, yhteisöllisyyttä ja asuinympäristön 

viihtyvyyttä ja luoda siten elinvoimaa maaseudulle. Olemme tukeneet strategian mukaisesti eri toimialojen 

yritysten investointeja ja kehittämistä yritysten yhteistyö - ja yritysryhmähankkeiden kautta. 

Yritysrahoituksen myötä maaseudun lähipalvelut ovat säilyneet ja uudistuneet. Yrityshankkeilla on onnistuttu 

monipuolistamaan alueen palveluja ja mahdollistamaan työpaikkojen säilyminen tai lisääntyminen 

maaseudulla. Investointitukien avulla uudet yritykset ovat päässeet toiminnassaan alkuun ja toimivat 
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yritykset ovat laajentaneet tai tehostaneet toimintaansa. Tuen avulla 

yritysten tehokkuus on kasvanut ja työturvallisuus ja -hyvinvointi 

parantuneet. Esimerkiksi Matek Oy ja Wirtamox Oy ovat tehneet 

investointeja.  

Perustamistukien avulla on kehitetty yritysten tuotteita, 

tuotantomenetelmiä, parannettu palveluita ja tehostettu 

markkinointia. Erityisesti yritysten perustamis- ja kokeilutukien osalta 

on tuettu uusia avauksia ja ideoita. Esimerkiksi Tunnekeinu Oy on 

kokeilutuen avulla kehittänyt markkinoille uutta 

turvalukitsemisvälinettä.  

Korpilahden Yrittäjäyhdistyksen hallinnoima aktivointihanke Go 

Korpilahti Go ja yritysryhmät Kulttuuria Korpilahdella ja Huisketta 

Horisontissa ovat hyvä esimerkki kokonaisvaltaisesta 

kehittämistyöstä yrittäjäverkostossa. Yrittäjien yhdessä kehittämät 

palvelut ja tuotteet ovat kasvattaneet yritysten liikevaihtoa.  

Nuorten yrittäjyysosaamista on tuettu kaikissa JyväsRiihen toimintakunnissa nuorten yrittäjyyshankkeiden 

kautta. Esimerkiksi Uuraisten 4H:n Find Your Way, Muuramessa Mun Muurame, Jyväskylässä ja Laukaassa 

START UP! Tiimiyrityshanke ovat vahvistaneet nuorten osaamista ja yrittäjätaitoja.  

Yhteisöllisyyden ja yhteistyö vahvistaminen on kaikessa hanketoiminnassa keskeisessä osassa. JyväsRiihen 

viidessä toteutetussa teemahankkeissa on onnistuttu hyvin osallistamaan yhdistyksiä alueensa 

kehittämiseen, sillä niissä on toteutettu kaikkiaan 68 pientä yhdistysten kehittämis- tai 

investointitoimenpidettä. Niillä on lisätty maaseudun liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia, parannettu 

alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä kunnostettu ympäristöä.  

Ympäristö- ja asumisviihtyvyys -teeman mukaisia hankkeita ovat olleet muun muassa Uuraisten senioripuisto 

ja Jyväskylässä toteutettu Teerilahden partiokämppien kunnostus. Säynätsalon kunnantaloon hankittiin 

välineistöä ja vuonna 2019 kohde palkittiin Keski-Suomen vuoden kulttuuriympäristöpalkinnolla ansiokkaan 

kehitystyön johdosta.  

2. JyväsRiihen oma toiminta ja laatutyö 

JyväsRiihi on järjestänyt omia rahoitusklinikoita alueen kuntien ja ELY-keskuksen kanssa (4 kpl) ja osallistunut 

sovitulla ständillä tai puheenvuorolla mm. TE-toimiston ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteen laitoksen 

järjestämiin infotilaisuuksiin (3 kpl). Eurooppa-päivänä 

JyväsRiihi osallistui tilaisuuteen, jossa esiteltiin EU-

rahoituksen vaikutuksia maakunnassa. Lisäksi olemme 

osallistuneet Keski-Suomen yhteisöjen Tuki ry:n 

järjestämään järjestö-kuntayhteistyön alueelliseen 

elinvoimapajaan.  

Omia hallitus-, maksu- tai hankekoulutuksia järjestettiin 5 

kpl. Teemahankkeiden kohteita esiteltiin järjestämällä 

hankeretki Laukaaseen ja opastettiin uusia hakijoita 

hankkeiden suunnittelussa. Aktivoinnin toimenpiteinä on 
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tiedotettu myös JyväsRiihen Viritys -teemahankkeesta. Hakijoita ohjaamme myös sähköpostilla, puhelimessa 

ja tapaamisissa.  

Aktivoinnin toimenpiteitä olivat JyväsRiihen Leader-rahoituksen hakemista edistävä tiedotus ja markkinointi, 

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

Teimme myös hankesuunnittelua strategian toteuttamista tukeviin hankkeisiin, sekä sidosryhmätoimintaa 

kansallisesti ja kansainvälisesti. Koko kauden määrälliset toimenpiteet tarkemmin liitteessä 1. 

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. 

Viestinnässä hyödynnämme nettisivuja, Facebookia, Instagramia ja Youtubea. Julkaisut liittyvät rahoituksen 

hakuun, omiin tai sidosryhmien järjestämiin Leader-toimintaan liittyviin tilaisuuksiin ja ajankohtaisiin uutisiin.  

Vuoden aikana järjestettiin kaksi kertaa ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yhteistyötapaamiset, joihin 

JyväsRiihen työntekijät osallistuivat. JyväsRiihen ja ELY-keskuksen kumppanuuskeskustelu käytiin 

joulukuussa. Lisäksi Keski-Suomen Leader-ryhmien kanssa järjestetään säännöllisesti tapaamisia. Hallitukselle 

järjestettiin huhtikuussa Leader-toiminnan perusteet -koulutus, jossa käytiin läpi Leader-periaatteita, 

JyväsRiihen toimintatapoja ja toimintaohjeita. Hankeneuvoja on osallistunut maaseutuverkoston järjestämille 

kv-ajankohtaispäiville ja taloushallinnon koulutukseen. JyväsRiihen työntekijät ovat osallistuneet 

maaseutuverkoston ajankohtaispäiville keväällä ja syksyllä. Lisäksi tiedottaja on osallistunut 

maaseutuohjelman viestijätapaamisiin ja koulutuksiin.   

Sykettä2-hanke järjesti maaseuturahaston hanketoimijoille vaikuttavuus- ja viestintätyöpajat keväällä. 

Koulutuksissa jaettavaksi tuotettiin myös Viesti ja vaikuta -työkirja, jonka avulla hanketoimija voi havainnoida 

hankkeensa vaikutuksia ja viestiä niistä. Syksyllä Sykettä2-hanke järjesti Tulevaisuuden älykäs maaseutu -

ideariihitilaisuudet, joiden teemoina olivat kestävä kehitys, kansainvälisyys, liikunta, kulttuuri ja kotiseututyö. 

JyväsRiihen alueen toimijat osallistuivat aktiivisesti näihin tilaisuuksiin.   

Sykettä2-hanke järjesti Keski-Suomen Leader-ryhmille ryhmien hallituksille tilaisuuden tulevaisuuteen 

valmistautumisesta muun muassa älykkäiden ratkaisujen, ilmastontekojen ja kuntayhteistyön näkökulmista. 

Sykettä2-hankkeen opintomatkoilla on haettu oppia kansainväliseen toimintaan Leader Sepran alueella ja 

LINC-seminaarissa. Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät kävivät tutustumassa JyväsRiihen alueella tuettuihin 

yrityksiin. Vierailulla jaetiin ryhmien kesken hyviä viestinnän, verkostotyön ja kv-toiminnan käytäntöjä. 

JyväsRiihi sai toukokuussa vieraita Hollannista Leader-ryhmä Holland Rijnlandista. Kansainväliset vieraat 

tulivat Keski-Suomeen hakemaan ideoita kiertotaloutta ja hyvinvointia edistävistä hankkeista sekä siitä, 

miten suomalaiset nuoret osallistuvat maaseudun kehittämiseen ja Leader-toimintaan. He kiinnostuivat 

Keski-Suomesta kuultuaan Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:llä ja Jyvässeudun 4H:lla käynnistyvästä 

kansainvälisestä ReWiVisions-hankkeesta, jossa keskitytään nimenomaan nuorten yrittäjyyskasvatukseen ja 

kiertotalouteen. 

 

 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/8320/Vaikuttavuus_tehtavakirja.pdf
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Onnistumisia, hyviä käytäntöjä ja uusia avauksia 

JyväsRiihen toiminnan laatu on hyvällä tasolla ja prosessit ovat sujuvat. Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa 

toimii päätösvalmistelussa hyvin ja hakemuksia arvioidaan yhdessä ELY-keskuksen kanssa jo ennen 

hallituskokousta, mikä vähentää täydennyspyyntöjä ja nopeuttaa päätösvalmistelua ELY-keskuksessa. 

JyväsRiihen hallitustyöskentelyä on sujuvaa ja päätökset hyvin perusteltuja. Sidosryhmät ja hanketoimijat 

ovat tyytyväisiä JyväsRiihen toimintaan ja neuvontapalveluun. JyväsRiihi ylläpitää hyvää laatua jatkuvilla 

asiakastyytyväisyyskyselyillä ja hallituksen itsearvioinnilla. Laatukäsikirjassa on kuvattu kaikki toiminnan 

prosessit, ja se ohjaa toimiston työskentelyä. Osoituksena hyvästä toiminnan laadusta ja kehittämisstrategian 

toteutumisesta JyväsRiihelle on tällä kaudella myönnetty lisäkehystä molemmilla hakukierroksilla.   

Kansainvälinen yhteistyö on ollut vuonna 2019 JyväsRiihen toiminnassa keskeisessä osassa. JyväsRiihen 

hankeneuvoja on työskennellyt Keski-Suomen Leader-ryhmien yhteisenä kansainvälisyyskoordinaattorina. 

Kansainvälisyysaktivointia on tehty osana JyväsRiihen hallinnoimaan maakunnallista Sykettä2-

tiedonvälityshanketta. Kv-aktivoinnin myötä järjestetty infotilaisuuksia, tuotettu viestintämateriaalia ja 

neuvottu yrityksiä ja yhdistyksiä kansainvälisyyteen. Kansainvälisyysaktivoinnin vaikutukset näkyvät niin 

JyväsRiihessä kuin koko maakunnassakin hankeaihioina, uusina kontakteina ja verkostoina sekä 

lisääntyneenä osaamisena ja tietoisuutena kansainvälisen hanketoiminnan mahdollisuuksista. JyväsRiihellä 

on käynnistymässä hollantilaisen Leader-ryhmän kanssa kansainvälinen hanke ja ryhmä on rahoittanut 

alueelleen yhden kv-hankkeen. Myös Leader Viisarin alueelle on saatu kansainvälinen hanke ja yhteistyötä.  

Yhteistyötä ja uusia avauksia on syntynyt paljon vuonna 2019 juuri kansainvälisen kehittämistoiminnan 

myötä. Smart Villages -verkoston kautta on oltu mukana Älykkäät kylät -teemassa ja tuotu sen 

mahdollisuuksia aktiivisesti esille omalla alueella. Struven ketjun kehittämiseen liittyvä verkosto on 

puolestaan lisännyt osaamista maailmaperintöteemassa. JyväsRiiheen on haettu oppia osallistumalla Virossa 

järjestettyyn LINC-konferenssiin, jossa edistettiin osaamisvaihtoa ja yhteistyötä Euroopan Leader-ryhmien 

kanssa. Seminaari oli hyvä tilaisuus tutustua siihen, miten maaseudun kehittämistyötä tehdään muualla. 

LINC-seminaarin teemana oli tänä vuonna maaseutumatkailu, ja siitä saatiin hyviä oppeja JyväsRiihen 

alueelle. CLLD 2020 -seminaari Brysselissä avasi näkökulmia siihen, millaisia yhteneväisyyksiä ja 

eroavaisuuksia Euroopan maiden välillä on, ja miten tulevaa ohjelmakautta suunnitellaan eri maissa. 

JyväsRiihen myöntämän rahoituksen vaikutuksia on pyritty osoittamaan ohjelmakauden loppua kohden yhä 

enenevissä määrin. Rahoituksen vaikutuksia on koottu teemoittain, muun muassa Amazing Keski-Suomi 

karttasarjaan teemoilla matkailu, harrastus- ja liikunta sekä lähiruoka. Lisäksi JyväsRiihen rahoittamia 

hankkeita on ollut esillä Sykettä Keski-Suomen maaseudulle -lehdessä, jonka teemoina olivat maaseudun 

älykkäät ratkaisut, kestävä kehitys ja kansainvälisyys.  

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/9284/Viritys_loppuraportti_pienennetty.pdf
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”Jotta paikallisuudet saadaan näkyville, tarvitaan viestintää ja esimerkkitarinoita. Keski-

Suomessa on osattu viestiä vaikuttavasti tekemällä yhteistyötä laajasti Leader-ryhmien, 

ELY-keskuksen ja muiden kehittäjätahojen kanssa. Sykettä Keski-Suomen maaseudulle -

lehti sijoittuu valtakunnallisestikin kiitosta saaneeseen jatkumoon.”                                                                  

Päivi Pylkkänen, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 

 

 

 

 

 

 

 

Laatutyö ja toiminnan arviointi  

Laatukäsikirja ohjaa JyväsRiihen toimiston 

työskentelyä, ja se on päivitetty vuonna 2019.  

ELY-keskuksen kanssa vuosittain järjestettävä 

kumppanuuskeskustelu pidettiin joulukuussa 2019. Todettiin, että yhteistyö ELY:n ja JyväsRiihen välillä on 

avointa ja sujuvaa. Vuodelle 2019 asetettuihin kehittämistavoitteisiin on kiinnitetty huomiota ja työskennelty 

niiden parantamiseksi. JyväsRiihen neuvonnassa olleiden hakijoiden hakemukset ja maksatukset tulevat ELY-

keskukseen hyvin valmisteltuina. ELY-keskuksen mukaan JyväsRiihen hallituksen työskentely on 

keskustelevaa ja toimivaa. Tukihakemusten päätökset ja lausunnot ovat hyvin valmisteltuja. 

Hanke- ja yritystuen saajilta kerätään vuosittain palautetta ohjauksesta ja hankeprosessista. Myös 

koulutuksista ja opintomatkoista kerätään säännöllisesti palaute, jotta toimintaa voidaan parantaa edelleen.  
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3. JyväsRiihi alueensa kehittäjänä 

JyväsRiihi on pyrkinyt kehittämään rooliaan aluekehittäjänä, ja se on edellyttänyt verkostoitumista, 

monialaista yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämistä ja näkyvää osallistumista. 

JyväsRiihellä on ollut kuluneella ohjelmakaudella merkittävä rooli Keski-Suomen Leader-ryhmien yhteistyön 

koordinoinnissa. Yhteistyötä on tehty tiiviisti yhteisessä Sykettä2–tiedonvälityshankkeessa. Sen tuella on 

myötävaikutettu myös Leader-ryhmien hallitusjäsenten viestintäosaamiseen ja keskinäiseen 

verkostoitumiseen. JyväsRiihi on aktiivisesti mukana Keski-Suomen maaseudun kehittäjien ja hankevetäjien 

verkostossa, joka kokoontuu säännöllisesti ns. Pöllöparlamentti-tapaamisiin. Vuonna 2019 alueellinen 

maaseutuverkosto järjesti muun muassa Hämeen kehittäjien kanssa yhteisen maaseudun kehittämisen 

kesäleirin ja kaksi laajempaa verkostopäivää Keuruulla ja Äänekoskella, joissa kaikissa JyväsRiihi oli mukana.  

Toimimme tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän, Laukaan, Uuraisten ja Muuramen kuntien kanssa. Kunnissa 

työskentelevät yrityskoordinaattorit ovat JyväsRiihelle tärkeä sidosryhmä ja heidän kanssaan tehdään paljon 

yhteistä aktivointia. Yhteistyökumppaneita aiempien vuosien tapaan olivat Keski-Suomen ELY-keskus, TE-

palvelut, Uusyrityskeskus, Keski-Suomen yrittäjät, MTK Keski-Suomi, Pro Agria Keski-Suomi, Keski-Suomen 

Kylät ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki. Uusia yhteistyökumppaneita vuoden aikana olivat muun muassa 

Leader Holland Rijnland, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitos, Leader Sepra, Etelä-Pohjanmaan 

Leader-ryhmät, Älykkäät kylät -verkosto ja Struve-verkosto.  

Aluekehitystyössä osallistumme Jyvässeudulla tapahtuvan kansalais- ja järjestötoiminnan tukemiseen. 

Järjestöareenan, erilaisten kumppanuuspöytien ja elinvoimapajojen kautta JyväsRiihi tuo esille 

maaseutualueilla toimivien järjestöjen asioita. Lisäksi JyväsRiihen toiminnanjohtaja osallistui Sisä-Suomen 

kalatalousryhmän ja maakunnallisen Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 -hankkeen ohjausryhmiin.  

”JyväsRiihi on vaikuttava aluekehittäjä, joka edistää erityisesti maaseudun ja kaupunkialueiden 

välistä yhteistyötä. Toiminnallaan se tuo kehittämiseen arvokasta alueiden yhdistysten ja 

asukkaiden ääntä. JyväsRiihen merkitys alueen kuntalaisten ja paikallisten toimijoiden 

innostajina ja aktivoijana on suuri. Toiminta lisää asukkaiden osallisuutta ja sen seurauksena 

myös kuntalaisten hyvinvointia. Leader-toiminta on aktivoinut monialaisesti paikallisia 

toimijoita kumppanuuteen, yhteistyöhön ja verkostoitumiseen, joka osaltaan lisää alueiden 

yhteisöllisyyttä ja kuntien elinvoimaisuutta.”                                                                                    

Tiina Sivonen, kehittämispäällikkö, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, Keski-Suomen 

Järjestöareenan puheenjohtaja 
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”Kuntalaisille Leader-rahoitus on tärkeä mahdollistaja. Leader-kytkeytyy vahvasti yrittäjyyteen 

ja elinvoiman vahvistamiseen, ja se on meille tärkeä kumppani. Hankkeiden myötä syntyy 

uudenlaista kumppanuutta kuntien välille.”  Kunnanjohtaja Ari-Ranta-aho, Muurame   

4. Tavoitteet vuodelle 2020 

Vuonna 2020 JyväsRiihen rahoitusta suunnataan erityisesti yrityshankkeisiin ja kansainväliseen yhteistyöhön. 

Hallitus on linjannut yleishyödyllisille kehittämishankkeille tuen enimmäismääräksi 45 000 €/ hanke 

loppukaudelle. Uuden rahoituskauden valmistelu aloitetaan keräämällä alueen asukkaiden ja yrittäjien 

tarpeita paikallisen kehittämisstrategian valmistelun pohjaksi. JyväsRiihi perustaa strategiatyöryhmän ja 

kutsuu siihen hallitusjäseniä ja tärkeitä sidosryhmiä. Kuntien sitoutuminen ryhmän toimintaan ja 

rahoitukseen varmistetaan kuntakohtaisilla neuvotteluilla. Kuluneen ohjelmakauden tuloksista ja 

vaikutuksista viestitään monikanavaisesti ja positiivisella tavalla pyrkien tavoittamaan etenkin tulevaisuuden 

kannalta tärkeät kohderyhmät. 

JyväsRiihessä on tapahtunut henkilöstömuutoksia vuodenvaihteessa 2019-2020 pitkäaikaisen 

toiminnanjohtajan siirryttyä muihin tehtäviin. Toiminta kuitenkin jatkuu mahdollisimman laadukkaana ja 

ryhmä suuntaa kohti uutta kautta toiveikkaana.  

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 facebook-

sivulla. Kuluneena vuonna ei tehty sääntömuutoksia. 

JyväsRiihen vuosikokouksessa hallitukseen valittiin 12 varsinaista ja 10 varajäsentä. Uusia hallitusjäseniä 

etsittiin hallitusjäsenten ja hanketoimijoiden verkostojen avulla, mutta myös avoimesti yhdistyksen 

viestintäkanavien kautta. 

Kunta Varsinainen     Varajäsen  

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

Jyväskylä, yhteisö Anna Sarkkinen Reena Laukkanen-Abbey 

Jyväskylä, kunta Tapani Kalenius (uusi) Eija Tuohimaa (uusi) 

Laukaa, asukas Eeva Happonen, varapj.   

Laukaa, yhteisö Mira Jalonen Mervi Rossi 

Laukaa, kunta Jari Halttunen, pj. Heli Peltola 

Muurame, asukas Severi Parviainen   

Muurame, yhteisö Jukka Rouhiainen Jyrki Saloniemi (uusi) 

Muurame, kunta Tero Lakka (uusi) Jenni Ahvenlampi 

Uurainen, asukas Marjo Nieminen (uusi)   

Uurainen, yhteisö Matti Kekkonen Harri Paajanen 

Uurainen, kunta Janne Kari (uusi) Olli Humalajoki (uusi) 

 

JyväsRiihen hallitus valittiin vuosikokouksessa Jyväskylässä 28.3.2019. Puheenjohtajaksi valittiin Jari   

Halttunen. Varapuheenjohtajana jatkoi Eeva Happonen. Sihteerinä toimi Pirjo Ikäheimonen ja 

rahastonhoitajana Leena Karjalainen.  
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JyväsRiihen jäsenmäärä kasvoi jälleen edellisvuoteen verrattuna. Jäseniä oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 

253, joista yhteisöjäseniä oli 120 kpl ja henkilöjäseniä 133 kpl. Myös jäsenmaksun maksaneiden määrä nousi 

edellisvuodesta, ja maksaneita jäseniä oli 35 kpl. Keräämme jäseniltä liittymisjäsenmaksun (10 € 

henkilöjäseneltä ja 20 € yhteisöltä) ja vuosittaisen jäsenmaksun. 

Jäseniä tiedotettiin toiminnasta uutiskirjeillä. Jäsenistöstä 8 henkilöä osallistui vuosikokoukseen ja 

runsaammin JyväsRiihen avoimiin hankeinfoihin ja aktivointitilaisuuksiin. JyväsRiihi on maakunnallisen Keski-

Suomen Kylät ry:n ja valtakunnallisten Suomen Kylätoiminta ry:n ja Palvelualojen työnantajat Palta ry:n 

jäsen. Vuosikokous vahvisti hallituksen kokouspalkkiot ja puheenjohtajien vuosipalkkiot vuodelle 2019. Jari 

Halttunen hoitaa tehtävää osana Laukaan maaseututoimenjohtajan työtään. Vuoden aikana ei toiminut 

erillisiä työryhmiä. Hallituskokouksia oli vuoden aikana kahdeksan. Kokoukset pidettiin pääosin Jyväskylässä 

Voimala Business Parkissa. Kaikki kokoukset olivat päätösvaltaisia.  

Hallituksen järjestäytymisen yhteydessä huhtikuussa järjestettiin Ekstranet ja Leader-työn perusteet -

koulutus, jossa käytiin läpi myös yhdistyksen talouden ja hallinnon toimintaohjeet, hakemusten käsittelyyn 

liittyvät esteellisyysasiat ja hankekäsittelyyn liittyvät arviointimenetelmät.  

Sykettä2-viestintähanke järjesti Keski-Suomen ryhmien hallituksille lokakuussa tilaisuuden, jossa katseet 

suunnattiin tulevaan ja perehdyttiin älykkäisiin kyliin, maaseudun arjen ilmastotekoihin ja kuntayhteistyön 

hyviin käytäntöihin alan asiantuntijoiden, kuten Sami Tantarimäen (Maaseutuverkoston Älykkäät kylät -

työryhmä) ja Taina Väreen (Kuntaliitto) kanssa.  

Hallitusjäsenistä yli puolet on osallistunut vähintään yhteen muuhun info- tai koulutustilaisuuteen. Muuhun 

toimintaan osallistumalla hallitusjäsen saa monipuolisemman kuvan Leader-toiminnasta ja maaseudun 

kehittämisestä. Hallitusjäsenet tiedottavat toiminnasta omien sidosryhmiensä kautta paikallisesti kyliä, 

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

kunnanhallituksen päätöksenteon tueksi. 

Yhdistyksen henkilöstö 

Yhdistyksellä oli vuonna 2019 yhteensä kolme 

työntekijää: toiminnanjohtaja Pirjo Ikäheimonen, 

hankeneuvoja Leena Karjalainen (hanke- ja 

yritystukineuvonta, Viritys-teemahanke) ja Sykettä2-

hankkeen tiedottaja Jenni Tiainen. Leena Karjalainen 

toimi myös maakunnallisessa viestintähankkeessa 

kansainvälisyyskoordinaattorina. 

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

yhdistyksen toiminnasta. 

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. Toiminnan ja aktivoinnin rahoitus vuosille 2015-2023 on 

päätöksen mukaan 770 000 € (50 000 euron korotus vuonna 2020). 

Kuntien rahoitussitoumukset on annettu vuosille 2014-2020. Kunnista saatiin vuonna 2017 sitoumukset 

kuntarahan korotuksiin vuosille 2018-2020 lukuunottamatta Jyväskylän kaupunkia, jolta saatiin 

kuntarahakorotus yhdelle vuodelle. Lisäksi hankkeiden toteuttajat ja yritykset sijoittavat kehittämiseen 

merkittävän panoksen omaa rahaa ja vastikkeetonta talkootyötä. 

JyväsRiihen Toimintaraha 1- ja Toimintaraha 2 -hankkeille on tehty rahoituspäätökset Maaseutuvirastossa. 

Hankkeiden kokonaisrahoitus vuosille 2015-2019 on 501 900 €. Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys on 

valmistellut omia hankkeita, joihin on haettu rahoitus oman kehittämisohjelman tai alueellisen 

maaseutuohjelman kautta. Yhdistyksellä oli vuoden aikana käynnissä kaksi muuta hanketta, joihin on tehty 

päätökset Keski-Suomen ELY-keskuksessa. Käynnistettyjen teemahankkeiden koordinointiin oli vuosille 2015-

2019 sidottu 103 500 euroa. Oman rahoituskehyksen ulkopuolista rahoitusta on vuosille 2015-2021 saatu 

843 420 euroa. 

Yhdistyksen perustoiminnan rahoitus koostuu jäsenmaksuista ja korkotuotoista. Yhdistystoiminnan menoja 

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

hankkeissa. Vuonna 2019 koko toiminnan kulut olivat 224 320,89 €.  

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

Tilintarkastus Riuttanen Oy ja SYS Audit Oy. 
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Vuosikertomuksen hyväksyntä   4.3.2020 

 

________________________________  ________________________________ 

Päivi Pylkkänen   Tarja Hyvönen 

________________________________ 

Eeva Happonen    

________________________________  _________________________________ 

Severi Parviainen   Sirkku Laurila 

_________________________________  

Marjo Nieminen    

_________________________________  _________________________________ 

Anna Sarkkinen   Reena Laukkanen-Abbey 

_________________________________  _________________________________ 

Mira Jalonen    Mervi Rossi     

_________________________________  _________________________________ 

Jukka Rouhiainen   Jyrki Saloniemi  

_________________________________  _________________________________ 

Matti Kekkonen   Harri Paajanen 

_________________________________  _________________________________ 

Tapani Kalenius    Eija Tuohimaa 

_________________________________  _________________________________ 

Jari Halttunen   Heli Peltola 

_________________________________  _________________________________ 
Tero Lakka     Jenni Ahvenlampi 

_________________________________  ________________________________ 
Janne Kari     Olli Humalajoki 
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Liite 1  

JyväsRiihen toteutuneet aktivointi-, viestintä- ja muut toimenpiteet 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivointi-, viestintä, 
koulutus- ja muut 
toimenpiteet  

Tavoite  2015 2016 2017 2018 2019 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 

aktivointi keskitettiin tukiklinikoihin  
 

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 

Esimerkiksi Ideariihi-tilaisuudet, 
elinvoimapajat, TE-toimiston 
Askarruttaako yrittäjyys -tapahtuma 

Hakijoiden 
neuvontatilaisuus 
 

150 
 

62  41 56 25 26 Hankeohjauksissa 16 osallistujaa, 10 
yrittäjää sai ohjausta paikan päällä. 
Puhelimitse tehdään paljon ohjausta, 
mutta tätä ei ole laskettu mukaan. 

Jäsenmäärä 300 220 234 244 246 253 Uusia jäseniä 7 kpl 

Leader-työn arvioinnit 
ja selvitykset 

• Leader-ryhmien 
ristiinarviointi 

4 
 
1/vuosi 

- 
 
1 

 
 
1 

1 1 
 
1 

-  

Lehtiartikkelit tai jutut 100 20 55 40 35 45  

Uudet 
yhteistyökumppanit 

20 3 5 3 6 6 JYU liikuntatieteiden laitos, Leader 
Holland Rijnland, Leader Sepra, E-P 
Leader-ryhmät, Älykkäät kylät -
verkosto, Struve-verkosto  

Hallituksen ja 
työtekijöiden 
koulutukset 

 2 1 2 3 2 Hallituksen tulevaisuuskoulutus,  
Keski-Suomen Leader-ryhmien Teams-
koulutus 

Uutis- ja kuntakirjeet  5 kpl 6 kpl 6 kpl 6 kpl 6 kpl  

Muulla rahoituksella 
toteutetut 
yhteistyöhankkeet 

3-5 kpl 1 
 

2 1 1 1 Sykettä –maakunnallinen 
viestintähanke Keski-Suomen Leader-
ryhmien kanssa 2018 -2021 
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Liite 2 JyväsRiihen vuosi 2019 
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Liite 3 JyväsRiihen rahoittamat hankkeet ja yritystuet vuonna 2019 

ELY-keskuksesta viranomaispäätöksen vuonna 2019 saaneet 

Laukaa 

Käsittelyssä vuonna 2019 oli yhteensä 9 hakemusta, joista kaikki saivat puoltavan päätöksen.  

Näistä Lievestuoreen Setlementin hankkeessa oli kyse rahoituksen loppuosasta, jota ei voitu myöntää 

vuoden 2018 puolella rahoituksen loppumisen vuoksi. Yksi yleishyödyllinen hanke vedettiin pois hausta 

ennen hallituksen käsittelyä. Vihreällä pohjalla olevat hankkeet kuuluvat Viritys-teemahankkeeseen.  

Hakija Hankkeen nimi Julkinen rahoitus 
Hankkeen 
kokonaisrahoitus 

Your Local Host Perustamistuki   6 850,00   6 850,00 

Lievestuoreen Setlementti 
Tapahtumien kyläkauppa  
(toinen osa 
hankerahoituksesta) 

35 423,04 36 025,60 

TunneKeinu Oy Safe in -turvalukitus   7 840,00   7 840,00 

Lievestuoreen Lämpö Oy 
Biokaasulaitoksen 
toteutettavuustutkimus 

  4 800,00   9 600,00 

CC Picaro ry. 
Turvallista pyöräilyä 
Laukaassa 

  2 430,00   4 050,00 

Laukaan 
Sosialidemokraattinen 
Kunnallisjärjestö ry. 

Savion lavan laiturihanke   6 186,00 10 310,00 

Lievestuoreen Partiolaiset 
ry. 

Laavu   2 865,00   4 775,00 

Valkolan Jahti ry. Kylmäkone   2 292,60   3 821,00 

Valkolan Kyläyhdistys ry. Valkolan kylän Liikkis   8 928,00 14 880,00 
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ELY-keskuksesta viranomaispäätöksen vuonna 2019 saaneet 

Muurame 

Käsittelyyn saatiin vuonna 2019 kolme hakemusta, joista kaksi sai puoltavan päätöksen.  

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 

rahoitus 

Hankkeen 

kokonaisrahoitus 

Havaita Oy Pilateslaitteiden hankinta 

Method Putkisto Studio 

Muuramelle 

  2 177,28 10 886,40 

Muuramen Innola ry. Money money – talous- ja 

yrittäjyystaitoja nuorille 

43 260,00 50 849,00 

 

Lisäksi Muuramen alueella toimii kansainvälinen kehittämishanke 

Jyväskylän kestävä kehitys 

JAPA ry.  ja Jyvässeudun 

4H-yhdistys ry. 

ReWi Visions – kansainvälinen 

kehittämishanke 

99 951,03 111 046,79 
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ELY-keskuksesta viranomaispäätöksen vuonna 2019 saaneet 

Uurainen 

Käsittelyyn jätettiin vuonna 2019 yhteensä 4 hakemusta, joista kaikki saivat puoltavan päätöksen. Vihreällä 

pohjalla oleva hanke kuuluu Viritys-teemahankkeeseen. 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen rahoitus Hankkeen kokonaisrahoitus 

Uuraisten 4H-yhdistys ry. Go for lights 42 494,76 49 993,84 

Uuraisten 4H-yhdistys ry. Tekno lande 38 250,00 45 000,00 

Trail It Oy 
Tool it -
kalustohankinnat 

10 248,20 51 241,00 

Höytiän kyläyhdistys ry. Sydäniskuri   1 020,00   1 700,00 
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ELY-keskuksesta viranomaispäätöksen vuonna 2019 saaneet 

Jyväskylä 

Käsittelyyn jätettiin yhteensä 15 hakemusta, joita kaikkia puollettiin rahoitettavaksi. Yksi yleishyödyllinen 

kehittämishanke ja yksi yleishyödyllinen investointi saavat viranomaispäätöksen vuoden 2020 puolella. 

Lisäksi ELY-keskuksen hakuun ohjattiin muutama yleishyödyllinen investointi ja yritystuki. Vihreällä pohjalla 

olevat hankkeet kuuluvat Viritys-teemahankkeeseen. 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen rahoitus 
Hankkeen 
kokonaisrahoitus 

Jyväskylän kestävä kehitys 
JAPA ry.  ja Jyvässeudun 4H-
yhdistys ry. 

ReWi Visions – kansainvälinen 
kehittämishanke 

99 951,03 111 046,79 

Korpilahden yrittäjät ry. Huisketta horisontissa 68 443,50 91 258,00 

Pohjoisen Korpilahden 
yhteistyöyhdistys ry. 

Kylät kulttuurien 
kohtaamispaikkana – elinvoimaa 
kylille, hyvinvointia asukkaille 

42 500,00 50 000,00 

Tiira Events Oy Vaarunhovin kehittäminen 2 895,16 14 475,81 

Marja Komppa Kalanjalostuksen kehittäminen  7 020,00 28 080,00 

Lumikiitäjät ry. 
Telakäyttöisen traktorimönkijän 
hankinta 

8 000,00 16 000,00 

Pohjoisen Korpilahden 
yhteistyöyhdistys ry. 

Kylässä kelpaa elää – viiden 
tähden kylät 

42 500,00 50 000,00 

Keljon hirvimiehet ry. Sallaajärven lahtivaja 8 994,00 14 990,00 

Maahinkylän metsästysseura 
ry. 

Kota-Maahinen 8 527,80 14 213,00 

Moksi ry. Moksin lähiliikuntapiste 9 000,00 15 000,00 

Pohjoisen Korpilahden 
yhteistyöyhdistys ry 

Pokon ulkoilualueet kuntoon – 
tervetuloa luontoon 

4 200,00   7 000,00 

Saukkolan kyläseura ry. 
Saukkolan simpauttaja – 
kyläläisten yhteiseen käyttöön 

9 000,00 15 000,00 

Tanssi- ja voimisteluseura 
Illusion Vaajakoski 

Voimistelutoimintaa lähelle 
harrastajia 

1 897,02 3 161,70 

 

Puollettu, tukipäätös vuonna 2020 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 

rahoitus 

Hankkeen 

kokonaisrahoitus 

Jyvässeudun 4H-yhdistys ry. MediassaPro 44 999,91 52 941,07 

Kuohun Nuorisoseura ry. Kuohun kylätalon käytön 
laajentaminen 

12 070,00 24 140,00 

 


