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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 2020 

 

1.1.  Strategian tavoitteiden toteumatilanne 

JyväsRiihen paikallisen kehittämisstrategian painopisteet Uudistuva 

yrittäjyys, Yhteisöllisyys ja yhteistyö, Ympäristö ja asuinviihtyvyys sekä 

Kansainvälisyydellä menestykseen ovat kaikki osoittaneet tarpeellisuutensa 

alueen kehittämisen kannalta. JyväsRiihen Yritteliäät kylät -strategia 

toteutuu rahoituksen sekä tulos- ja tuotostavoitteiden osalta mainiosti. 

Määrälliset tulostavoitteet on pääosin jo saavutettu.  

Vuonna 2020 rahoitusta myönnettiin ennätyssumma elinkeinojen 

kehittämiseen. Alueella käynnistyi myös yksi kansainväliseen hankkeeseen 

tähtäävä esiselvityshanke.   

Vuonna 2020 uusia hakijoita oli 60 %. Yritystukea sai yhteensä 15 yritystä, 

joista kaikki olivat uusia tuensaajia ja joista 8 osallistui yritysryhmä-

hankkeeseen. Yrityshankkeiden lukumäärä jäänee alle määrällisen 

tavoitteen, mutta kun tarkastellaan kokonaisrahoitusta painopisteittäin, 

toteutus etenee strategian tavoitteiden mukaisesti jopa niin, että 

yrittäjyyteen ohjautuu ajateltua enemmän varoja. Hanketukia myönnettiin 

10 hakijalle ja JyväsRiihen omaan tiedonvälityshankkeeseen. Hanketukien 

hakijoista puolet oli uusia hakijoita.  Kansainvälisyyden osalta on näkyvissä 

virkistymistä osin 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 € 

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

Yhteensä 1 940 101 € 1 623 630 € 1 443 481 € 192 183 € 5 199 398 € 

Toteuma prosentteina 36 % 31 % 28 % 4 %  

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

Vuonna 2020 JyväsRiihen Leader-rahoitukselle oli kovaa kysyntää, ja käytettävissä olevat varat myönnettiin 

hyville hankkeille. Palautunut myöntövaltuus tuli tarpeeseen loppuvuodesta, ja seuraavalle vuodelle sitä jäi 

vähäinen määrä. Vuoden 2020 aikana hallitus puolsi yhteensä noin 424 000 euron tukia hankkeille, joiden 

kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin 760 000 €. Päätöskäsittelyä vuonna 2021 odottamaan jäi tästä 

noin 60 000 €:n investointi.  

Rahoitushakemuksia tuli vireille 24 kpl. Yksi hakemus peruttiin, yksi on edelleen keskeneräinen, yksi jäi 

hallituksessa pöydälle ja yksi jäi odottamaan ELY-keskuksen päätöskäsittelyä. Rahoitusta saaneita yritysten 

investointi-, perustamis- ja kokeilutukia oli 8 kpl, minkä lisäksi rahoitettiin yksi yritysryhmähanke. Tuensaajina 

oli yhteensä 15 yritystä. Yleishyödyllisiä hankkeita käsiteltiin 11 kpl. (Liite 2) 

Ohjelmakauden 
määrälliset 
tavoitteet  

Tavoite 2015 2016 2017 2018 2019 2020 toteuma 

Rahoitetut hankkeet 
(ml. teema-
alahankkeet), joista 

90 kpl 11 31 25 25  19 21 +++ 

 * teemahankkeita 10 kpl 1 1 - 2  1 - 
 

 * nuorten 
suunnittelemat / 
toteuttamat 

20 kpl 4 7 9 10  8 3 +++ 

 * kulttuurihankkeita 10 kpl 2 2 2 1  2 2 + 

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

* muille rahoittajille 
siirretyt 

20 kpl 2 1 1 3  4 3 - 

Hankehakijat, 
yhteisöt ja yritykset, 
joista 

160 kpl 35 20 25 31 33 20 + 

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

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

Uudet yritykset 30 kpl 3 3 1 3  2 1 - 

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

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

Hankkeissa tehty 
talkootyö 

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

Ympäristöä 
parantavat toimet 

10 kpl 2 6 5 1  3 16 +++ 

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 2 - 

Hankkeisiin 
osallistuvat 
organisaatiot  

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

KÄKU – Käsityötä ja kulttuuria omaishoitajille (133122), Taito Keski-Suomi ry. 
Pilottihankkeessa etsitään keinoja virkistää ja innostaa omaishoitajia heidän raskaan työnsä vastapainoksi. 
Omaishoitajien liiton mukaan 80 prosenttia omaishoitajista hoitaa läheistään lähes ympärivuorokautisesti 
sitovasti. Usein myös hoidettavat vaativat hoitajaa pysymään luonaan tai ovat sellaisessa kunnossa, ettei 
heitä voi jättää yksin. Hankkeessa omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen tarjotaan kotona toteutettava 
Taitohetki, noin 1, 5 h kerrallaan ja 2- 3 kertaa hankeaikana. Mukana on käsityöneuvojan lisäksi taiteen 
vapaan kentän edustaja (näyttelijä, laulaja, tanssija) tai museon Kulttuuriluotsit muistelusalkkuineen, 
vaihdellen tapauskohtaisesti. Kahvihetki kuuluu osaksi Taitohetkeä. Loppuhaastattelun tekevät JAMK:n 
opiskelijat. Pilotin kokemukset kootaan ja käytetään mahdolliseen STEA:n jatkohankkeeseen. Hanke tuo 
rahoituksen piiriin kokonaan uuden kohderyhmän, jolle virkistys tulee todella tarpeeseen. 
 
KEMU – Miten toimii kestävä muuramelainen? (133530), Muuramen Innola ry. 
”Miten toimii kestävä muuramelainen? Miten se syö, liikkuu, kierrättää ja kohtelee ympäristöään?” 
Hankkeessa kehitetään nuorten projektitoiminnan kautta muuramelainen malli kestävästi toimivan ihmisen 
profiilista ja toimintatavoista. Hanke perustuu ympäristön ja luonnon kunnioittamiseen sekä 
toiminnanpaikkojen luomiseen nuorille, jotka kokevat edellä mainitut arvot omikseen. Tavoitteena 
hankkeessa on kasvattaa nuorten omistajuuden tunnetta omaan ympäristöön sekä vahvistaa pystyvyyden 
tunnetta omilla valinnoilla vaikuttamiseen Muuramen ja Säynätsalon alueella. Nuorten hankkeen aikana 
toteuttamien projektien myötä ymmärrys teemasta kasvaa koko kunnassa minkä lisäksi viihtyvyys paranee 
konkreettisten ympäristön hyväksi tehtyjen toimien ansiosta. Hankkeessa edistetään nuorten 
ympäristökasvatusta ja sillä on laajempia heijastuksia koko kunnan alueelle. 
 
Kuohun kylätalon käytön laajentaminen, Kuohun Nuorisoseura ry. (114208) 
Perinteinen kylätalo sai uuden lattian ja eteistilaa korjattiin. Hankkeessa 
ideoitiin tulevaa talon käyttöä, hanke lisäsi yhteisöllisyyttä ja uusien 
hanketoimijoiden osaamista. Talon energiatehokkuus parani. Yhteisten tilojen 
ylläpitäminen on järkevää, ja yhteinen tekeminen tuo uusia aktiiveja mukaan 
toimintaan ja kartuttaa heidän osaamistaan. 
 
Mediassa Pro (114370) ja Pelinkehitysvalmennus-esiselvityshanke (128799), Jyvässeudun 4H-yhdistys 
Yhdistys on saanut rahoitusta kahteen hankkeeseen, joissa molemmissa edistetään ajankohtaisten aiheiden 
kautta nuorten osaamista ja kansainvälistymistä. Mediassa Pro -hankkeessa lisätään lasten ja nuorten 
mediatietoisuutta ryhmätoiminnassa valo- ja videokuvaamisen keinoin ja valjastetaan älylaitteet hyödylliseen 
käyttöön. Hanke kartuttaa nuorten taitoja tärkeän aiheen osalta.   
Pelinkehitysvalmennus-esiselvityshankkeessa valmistellaan kansainvälistä hanketta osallistamalla nuoret 
suunnitteluun, etsimällä kansainväliset kumppanit ja kirjoittamalla varsinainen kansainvälinen 
yhteistyöhanke. Hankkeessa järjestetään pelinkehitysvalmennuspajoja oppilaitoksille ja erilaisiin tapahtumiin 
ja kerätään nuorten mielipiteitä ja ajatuksia pajoista ja toiveita varsinaiseen hankkeeseen. Kansainvälinen 
hanketoiminta lisääntyy nuoria kiinnostavan aihepiirin parissa. 
 
Hyvinvointipalvelun teknisen osuuden tuotekehitys (128968), Loigoa Oy, yrityksen kokeilutuki  
Jyväskylän Tikkakoskella toimiva yritys sai kokeilutukea, jonka avulla on tarkoitus kehittää ja valmistaa 
mahdollisimman ekologinen, taipuisa ja turvallinen infrapunateknologialla toimiva, pintamateriaaliltaan 
puinen jumppamatto. Yritykseen tulee useita työpaikkoja, mikäli kokeilu onnistuu ja tuote on toimiva.  
Kyseessä on hyvä esimerkki uudenlaisesta yritystoiminnan kokeilusta kasvavalla hyvinvointipalvelujen alalla.  
 
Digifarmi (144456), Core Advisory, yrityksen kokeilutuki 
Selvitetään alkutuotannon erikoisviljelyyn kehitetyn myynti- ja markkinointijärjestelmän tarvetta ja 
elinkelpoisuutta markkinalla. Toteutetaan esiselvitys digitaalisista välineistä, joilla suoran yhteyden 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/tarinat/hanketarinat/kasityota_ja_kulttuuria_omaishoitajille.7371.news
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/tarinat/hanketarinat/nuorten_mediaosaaminen_hyodyksi.7376.news
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rakentaminen viljelijältä kuluttajalle onnistuu kumpaakin osapuolta hyödyttäen. Kehityshanke on hyvä 
esimerkki pellolta pöytään -ajattelusta ja tukee lähiruoan paikallista, lyhyttä toimitusketjua. 
 
Haanpään tila (147632 ja 147669), kehruukoneinvestointi ja perustamistuki 
Tilan liiketoimintaa lähdetään kehittämään alpakan villan ympärille. Kyseessä on ajankohtainen palvelu ja 
tuotevalikoima, jolle on nykyajassa paljon kysyntää.  
 
VisitMuurame (129177), Muuramen kunta, yritysryhmähanke 
Riihivuoren alueen yrittäjät kehittävät yhteisen markkinointi- ja yhteistyöalustan. Muuramen kunta vetää 
hanketta, joka on kunnalle strategisesti tärkeä ja joka tukee koko Muuramen matkailuliiketoiminnan 
kehittymistä. Hanke parantaa tiedonvälitystä ja palveluiden saatavuutta. 
 
ÄLYILO (143837), JyväsRiihi ry, omasta kehyksestä  
Tiedonvälityshankkeessa lisätään alueen asukkaiden ymmärrystä älykkäät kylät – ja 
ilmastoviisaus- ja ympäristöteemoista, joiden merkitys korostuu tulevaisuudessa. 
Hanke tukee asukkaiden osaamista ajankohtaisissa teemoissa.  

 
Toiminta maaseuturahaston rahoituksella ELY-keskuksen kiintiöstä 
JyväsRiihi hallinnoi maakunnallista Sykettä2-tiedonvälityshanketta vuosina 2018-2021. Sykettä2-hanke 

kertoo maaseuturahoituksen tuloksista ja vaikutuksista sekä kansainvälistymisen mahdollisuuksista. 

Hankkeessa on tiedotettu mm. koronatukien hakemisesta, uuden ohjelmakauden valmistelusta sekä 

rahoitustilanteesta Keski-Suomessa. Etäyhteydet on otettu aktiiviseen käyttöön ja monia asioita on opittu 

hoitamaan tehokkaammin digitalisaatiota hyödyntämällä. Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa on julkaistu 3 

kuukauden välein yhteisiä rahoitustiedotteita, joissa on nostettu esiin yritys- ja hankerahoitusta saavia 

tahoja. Tuloksia ja vaikuttavuutta koottiin myös yhteiseen Sykettä Keski-Suomen maaseudulle -

tiedotuslehteen. Amazing Keski-Suomi -karttasarja sai jatkoa julkaisulla Arjen ilmastotekoja ja älykkäitä 

ratkaisuja, jossa esitellään laajasti ympäristö- ja ilmastotekoja Keski-Suomen maaseudulla.  

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

säännöllisillä Pöllöparlamentin tapaamisilla. Valtakunnallinen Voimaa verkostoista -webinaari järjestettiin 

Pöllöparlamentin 10-vuotisen taipaleen kunniaksi, ja se keräsi noin 80 osallistujaa eri puolilta Suomea. KYT-

Järjestöpalveluiden ja seudun kansalaisopistojen kanssa järjestettiin hankekoulutusta ja viestintätyöpajoja 

mm. yhdessä Digisti kylässä -hankkeen kanssa. Poikkeustilanteen vuoksi moni kansainvälinen toimenpide on 

jäänyt odottamaan parempaa ajankohtaa. Kansainvälistymisen mahdollisuuksia ja esimerkkejä on tuotu esille 

uutiskirjeissä. Lisäksi on osallistuttu lukuisiin valtakunnallisiin tiedotuskampanjoihin, kuten Töitä Suomesta -

kampanjaan, Eurooppa-päivään ja Tee se Suomessa -lähimatkailukampanjaan. 

JyväsRiihi toimi osatoteuttajana Keski-Suomen kylät ry:n hallinnoimassa Kyläsuunnitelmalla eteenpäin – 

hankkeessa, joka päättyi vuoden 2020 aikana. Hankkeessa on kehitetty kylätoiminnan suunnitteluun 

tarkoitettu Kylämme.fi -työkalu. Hanke järjesti vuonna 

2020 virtuaalisen retken keskisuomalaisiin kyliin. 

Poikkeustilanteen vuoksi oikeaa opintokyläretkipäivää ei 

voinut järjestää, joten matka tehtiin aikaan sopivalla 

tavalla Youtuben kautta. Kylät avautuivat katsojille 

videoiden ja matkaoppaan haastattelujen välityksellä. 

Livenä tapahtumaan osallistui parhaimmillaan melkein 

200 matkalaista, ja tapahtuman jälkeenkin videota on 

katsottu tähän mennessä jo yli 1700 kertaa!  

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/tarinat/visit_muurame_yritysten_yhteisia_tuotteita_ja_markkinointia.7363.news
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/leader-toiminta/leader_jyvasriihi/leader-toiminta/jyvasriihen_omat_hankkeet/alyilo
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/leader-toiminta/leader_jyvasriihi/leader-toiminta/jyvasriihen_omat_hankkeet/alyilo
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/files/10616/Syketta_2021_tiedotuslehti_nettiversio.pdf
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/10222/Julkaisu_Arjen_ilmastoteot_ja_alykkaat_ratkaisut_KS_maaseudulla.pdf
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/10222/Julkaisu_Arjen_ilmastoteot_ja_alykkaat_ratkaisut_KS_maaseudulla.pdf
https://kalenteri.maaseutu.fi/wp-content/uploads/events/7407/1f9af5d7e8d3e99e736c80074acce931.pdf
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/kylasuunnittelu
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/kylasuunnittelu
https://www.kylamme.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=0sfpC5mi-58
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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.  Vuonna 2020 on ollut 

käynnissä mm. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kalastuksen ja kalanjalostuksen protopaja -hanke. 

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 

JyväsRiihessä on tiedotettu valtakunnallisten ja koordinaatiohankkeiden toiminnasta ja hankeohjauksessa 

kerrottu teemaan liittyville hanketoimijoille valtakunnallisten hankkeiden mahdollisuuksista. Leader-ryhmän 

työntekijät ovat osallistuneet matkailun valtakunnallisen hankkeen verkkotapahtumiin.  

1.3. Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset 

JyväsRiihen strategian mukaisesti rahoituksen avulla edistetään uudistuvaa yrittäjyyttä, yhteisöllisyyttä ja 

asuinympäristön viihtyvyyttä. Yritysten investoinnit tuottavat kasvanutta liikevaihtoa, uusia tuotteita ja 

työpaikkoja. JyväsRiihen jo päättyneissä hankkeissa on raportoitu syntyneen 20 uutta työpaikkaa. Uusia 

tuotteita ja menetelmiä on yrityksiin syntynyt parisenkymmentä. Esimerkiksi uusien koneiden myötä 

pystytään tarjoamaan uudenlaisia tuotteita ja komponentteja. Palveluyrityksissä on tuen avulla kehitetty 

uudenlaisia kokouspaketteja, ja yritysten liikuntatuntitarjontaa on pystytty parantamaan.  

JyväsRiihen rahoittamien kokeilutukien ja perustamistukien avulla on voitu saada alkuun useita uusia 

yrityksiä, ja voitu kokeilla villimpienkin ideoiden toteuttamista. Perustamistuen avulla on saatu aikaan mm. 

kaksi uutta matkailualan yritystä Laukaaseen: Perttulan tila tarjoamaan kokous- ja juhlapalveluita ja 

kahvilatoimintaa, ja Your Local Host lähinnä ulkomaalaisten matkailijoiden palveluksi tarjoamaan kokemuksia 

suomalaisesta elämäntyylistä. Kokeilutukien avulla on testattu uudenlaista turvalukitusjärjestelmää, 

lämmitettävää joogamattoa ja uudenlaista teknistä järjestelmää ruuan suoramyynnin edistämiseksi. 

Nuorten osaamisen tukeminen hankkeiden kautta on JyväsRiihen rahoituksessa jatkuvaa. Uudenlaisia taitoja 

ja yrittäjyyden osa-alueita on viety eteenpäin mm. Muuramen nuorten yrittäjyystalo Innolan hankkeissa 

Money money – talous- ja yrittäjyystaitoja nuorille ja vuonna 2020 alkaneessa KEMU – Miten toimii kestävä 

muuramelainen? Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ja Jyvässeudun 4H-yhdistys tekevät kansainvälistä 

yhteistyötä kiertotalouteen keskittyvän nuorten yrittäjyyskasvatuksen parissa ReWi Visions -hankkeessa, joka 

pääsi myös Suomen edustajana Rural International Awards 2021 -kilpailun finaaliin. Uuraisten 4H-yhdistys on 

tehnyt erityisesti nuorten robotiikka- ja tiedeosaamista kasvattavia ja teknisiä taitoja tukevia hankkeita. 

Nuorten ympäristötietoisuus ja -osaaminen on kasvanut alueella hankkeiden myötä. Uusia nuorten yrityksiä 

syntyy jatkuvasti alueella, ja ympäristöajattelu on läpileikkaavaa nuorten omissa yrityksissä. JyväsRiihen 

rahoittamat ReWi Visions- ja Mediassa Pro -hankkeet on nostettu esiin hyvinä esimerkkeinä 

valtakunnallisissa webinaareissa Kiertotalous, nuoret ja työ ja valtakunnallinen Nuoriso-Leader-koulutus. 

Yhteisöllisyyden ja yhteistyö vahvistaminen on kaikessa hanketoiminnassa keskeisessä osassa. JyväsRiihen 

alueella on tähän mennessä tehty jo lähes 60 000 tuntia talkoita. Ympäristöä parantavia toimenpiteitä on 

listattu päättyneissä hankkeissa jo 156 kpl. Päättyneissä yleishyödyllisissä hankkeissa on ollut mukana 156 

yritystä, ja etenkin nuorten hankkeet ovat onnistuneet yhteistyön synnyttämisessä erinomaisesti. Hankkeisiin 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/kaksi_keskisuomalaista_finalistia_eurooppalaisessa_ria-hankekisassa!.7534.news
https://4h.fi/ajankohtaista/tapahtumat/kiertotalous-nuoret-ja-tyo-seminaari-7-12-2020/
https://kalenteri.maaseutu.fi/tapahtumat/valtakunnallinen-nuoriso-leader-koulutus-nuorten-osallisuus-tavoittaminen-ja-viestinta/
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on tähän mennessä listattu osallistuneen 517 organisaatiota, ja aktivointitilaisuuksiin on osallistunut lähes 

28 000 ihmistä.  

2. JyväsRiihen oma toiminta ja laatutyö 

Vuoden 2020 poikkeuksellisuus vaikutti merkittävästi JyväsRiihen niin kuin ympäröivän yhteiskunnan 

toimintaan. JyväsRiihessä myös pitkäaikaisen toiminnanjohtajan siirtyminen toiseen organisaatioon väritti 

vuotta.  

Alkuvuonna voitiin vielä osallistua tapahtumiin ja olla järjestämässä niitä. Vuoden aikana julkaistiin viisi 

uutiskirjettä ja 58 muuta uutista nettisivuilla. Omia viestintäkanavia Facebookissa ja Instagramissa käytettiin 

aktiivisesti. Julkaisut liittyvät rahoituksen hakuun, omiin tai sidosryhmien järjestämiin Leader-toimintaan 

liittyviin tilaisuuksiin ja ajankohtaisiin uutisiin. (Liite 1) 

Vuoden aikana osallistuttiin Keski-Suomen yhteisöjen tuki (KYT) ry:n järjestämään elinvoimapajaan Uuraisilla, 

Laukaan kunnan järjestämille yritysten iltakahveille Lievestuoreella ja Jyvässeudun yrittäjien aamukahveille 

Teamsissa. Näissä tapahtumissa kerrottiin rahoituksesta ja uuden strategiamme valmistelusta. Keski-Suomen 

Järjestöareenan toimii yhdistysten yhteistyöelimenä, ja tapaamisiin osallistuttiin säännöllisesti.   

 

Valmistelimme omaa strategiaamme työstämällä verkostoanalyysiä yhdessä toisten keskisuomalaisten 

Leader-ryhmien kanssa ja myöhemmin tältä pohjalta itse jatkaen. Tärkeä osa strategian ja tulevan 

rahoituskauden valmistelua olivat kuntarahaneuvottelut Jyväskylän kaupungin ja Laukaan, Muuramen ja 

Uuraisten kuntien kanssa. Tilaisuuksissa oli läsnä laajalti kuntien viranhaltijoita, ja niissä esiteltiin JyväsRiihen 

kuluneen kauden rahoitusta ja toimintaa tulosnäkökulmasta. Neuvotteluiden seurauksena saatiin kaikista 

kunnista päätös kuulua JyväsRiiheen jatkossakin, päätös sitoutua korotettuun kuntarahaan siirtymäkaudella 

ja tulevalla rahoituskaudella sekä päätös sitoutua myös Kala-Leader-toimintaan – ensimmäisenä kaikista Sisä-

Suomen kalataloustyöryhmään sitoutuneista Leader-ryhmistä. JyväsRiihi kävi pyynnöstä esittelemässä 

toimintaansa myös Äänekosken kaupunginhallituksessa, kun kaupunki pohti tulevaa ryhmävalintaansa. 

Lopulta kaupunki kuitenkin ilmoitti jatkavansa Leader Viisarin toiminnassa. Keski-Suomen Älykkäät 

maaseudut -kiertueen webinaari järjestettiin 1.10. ja osallistuimme sen suunnitteluun ja toteutukseen.  

 

JyväsRiihen rahoittama Lievestuoreen Setlementin Mahdollisuuksien kyläkauppa -hanke haki koronan vuoksi 

muutosta hankesuunnitelmaan, ja sai luvan väliaikaiseen radiotoimintaan. JyväsRiihi sai olla mukana Radio 

Lievestuoreen ensilähetyksessä. Myöhemmin syksyllä kerättiin alueen asukkaiden ideoita alueen 

kehittämiseksi radion facebook-sivuilla ja sittemmin suorassa radiolähetyksessä. Studioon lähetettyjen 

ideoiden rahoituskelpoisuutta arvioitiin lähetyksessä, ja paras idea palkittiin. 

 

Henkilöstömuutosten ja maaliskuulta alkaen koronaviruksen takia yhdistys järjestettiin vähemmän omia 

tilaisuuksia kuin aiempina vuosina. Tiedotusta ja ohjausta tehtiin kuitenkin aktiivisesti ja lisättiin virtuaalista 

neuvontaa esimerkiksi Teams-sovelluksen kautta.  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. Omasta 

kansainvälisestä hankkeesta yhdessä hollantilaisen kumppanin kanssa jouduttiin pandemian takia 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/alykkaat_maaseudut_keski-suomen_aluetilaisuuden_aineistot_ja_tallenne.7098.news
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/alykkaat_maaseudut_keski-suomen_aluetilaisuuden_aineistot_ja_tallenne.7098.news
https://www.eventliepee.com/podcast.html
https://www.eventliepee.com/podcast.html
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luopumaan. Onnistumisena voi pitää YLE Keski-Suomen 

uutislähetystä, jossa toiminnanjohtaja yhdessä yrittäjän kanssa 

esitteli Leader-rahoitusta ja tuetun yrityksen rakentamaa 

lähiliikuntapaikkaa.  

 
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. 

Vuoden aikana järjestettiin poikkeustilanteen takia virtuaalisesti kaksi kertaa ELY-keskuksen ja Leader-

ryhmien yhteistyötapaamiset, joihin JyväsRiihen työntekijät osallistuivat. Uutena toimintatapana on Keski-

Suomen ELY-keskuksen kanssa lisäksi otettu käyttöön virtuaaliset aamukahvit noin kuukauden välein. Lisäksi 

Keski-Suomen Leader-ryhmien kanssa järjestetään säännöllisesti tapaamisia.  

JyväsRiihen työntekijät ovat osallistuneet maaseutuverkoston ajankohtaispäiville keväällä ja syksyllä, 

Maaseutuverkoston järjestämään koulutukseen Leader-hallituksille ja valtakunnalliseen Älykkäät maaseudut 

-webinaariin. Lisäksi tiedottaja on osallistunut maaseutuohjelman viestijätapaamisiin ja koulutuksiin.   

JyväsRiihi juhli 20-vuotista taivaltaan Vehniän kylätalolla lokakuussa 2020. Juhlissa tehtiin katsauksia 

menneeseen ja pohdittiin myös tulevaisuuden näkymiä.  

Onnistumisia, hyviä käytäntöjä ja uusia avauksia 

JyväsRiihen toiminnan laatu on hyvällä tasolla ja prosessit ovat sujuvat. Henkilöstömuutoksista huolimatta 

hyvän laatukäsikirjan avulla on ollut hyvä jatkaa toimintaa laadukkaasti. 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.  

Hallitustyöskentelyyn on vuonna 2020 otettu hallituksen palautteen perusteella uusi käytäntö: jokaisen 

hallituskokouksen yhteydessä on jo rahoitetun hankkeen tai yritystuen esittely ja kuulumiset. 

Hallituskokouksia on myös mahdollisuuksien mukaan pidetty hankekohteissa. Näin taklataan sitä ongelmaa, 

että hallitus kuulee hankkeista vain silloin, kun he käsittelevät rahoitushakemusta.  

JyväsRiihen myöntämän rahoituksen vaikutuksia on pyritty osoittamaan ohjelmakauden loppua kohden yhä 

voimakkaammin. Aivan 

loppuvuodesta 2020 teetettiin 

harjoittelijatyövoimalla kysely 

kaikille tukea saaneille yrittäjille 

ja hanketoimijoille. Raportti 

valmistui alkuvuodesta 2021.   
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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.  

 

3. JyväsRiihi alueensa kehittäjänä 

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

monialaista yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämistä ja näkyvää osallistumista. Vuoden 2020 aikana 

verkostot on kuvattu ja JyväsRiihen suhteita kuhunkin yhteistyökumppaniin on arvioitu systemaattisesti.  

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.  

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. Uusi yhteistyökumppani on vuonna 2020 toimintansa aloittanut Keski-

Suomen Yritysidea. Yhteistyötä Keski-Suomen liiton kanssa on pyritty tiivistämään mm. kutsumalla liiton 

edustajia Leader-väen yhteisiin tilaisuuksiin puhujiksi. 

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 hankeneuvoja maakunnallisen Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 -hankkeen 

ohjausryhmän työskentelyyn.   

JyväsRiihi on maakunnallisen Keski-Suomen Kylät ry:n ja valtakunnallisten Suomen Kylätoiminta ry:n ja 

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n jäsen. 
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4. Tavoitteet vuodelle 2021 

Vuonna 2021 JyväsRiihi keskittyy strategian valmistelun ohella siirtymäkauden varojen tehokkaaseen 

myöntämiseen. Strategiatyötä jatketaan useilla eri tavoilla ja kokoonpanoilla. Vuoden aikana valmistellaan 

Leader-haun ensimmäisen vaiheen hakemus ja laaditaan suunnitelma strategian osallistavasta laatimisesta 

Leader-ryhmähaun toista vaihetta varten. Tuen enimmäismäärän rajoituksista on luovuttu siirtymäkauden 

ajaksi. Verkkotiedotusta ja -tapaamisia jatketaan, ja pyritään tavoittamaan etenkin uusia yrittäjiä hakemaan 

rahoitusta. Oman ÄLYILO-hankkeen kautta kasvatetaan alueen asukkaiden osaamista älykkäät kylät- ja 

kestävän kehityksen teemoista ja tuodaan tietoa rahoituksesta alueelle. 

JyväsRiihen koordinoimaan maakunnalliseen viestintähankkeeseen on haettu jatkoaikaa ja toivotaan, että 

hanke voi jatkua vuoden 2021 loppuun saakka. Vahvalle, yhteiselle viestinnälle on maakunnassa edelleen 

tarvetta ja Keski-Suomen Leader-ryhmät valmistelevat yhteistä jatkohanketta tuleville vuosille. 

  

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. 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  Eija Tuohimaa  

Laukaa, asukas Annika Pulkkinen (uusi)   

Laukaa, yhteisö Eeva Happonen, varapj. Mervi Rossi 

Laukaa, kunta Niku Latva-Pukkila, pj. Heli Peltola 

Muurame, asukas Martti Hietanen (uusi)   

Muurame, yhteisö Jukka Rouhiainen Jyrki Saloniemi  

Muurame, kunta Jani Kylmälahti (uusi) Jenni Ahvenlampi 

Uurainen, asukas Marjo Nieminen    

Uurainen, yhteisö Matti Kekkonen Harri Paajanen 

Uurainen, kunta Janne Kari  Olli Humalajoki 

 

JyväsRiihen hallitus valittiin vuosikokouksessa Jyväskylässä koronapandemiatilanteen takia poikkeuksellisesti 

vasta kesäkuussa 2020. Puheenjohtajaksi valittiin Niku Latva-Pukkila. Varapuheenjohtajana jatkoi Eeva 

Happonen. Sihteeriksi valittiin Jenni Tiainen ja rahastonhoitajana jatkoi Leena Karjalainen. Jäsenistöstä 10 

henkilöä osallistui vuosikokoukseen. Vuosikokous vahvisti hallituksen kokouspalkkiot ja puheenjohtajien 

vuosipalkkiot vuodelle 2020. Niku Latva-Pukkila hoitaa tehtävää osana Laukaan hallintojohtajan työtään. 

JyväsRiihen jäsenmäärä kasvoi jälleen edellisvuoteen verrattuna. Jäseniä oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 

259, joista yhteisöjäseniä oli 122 ja henkilöjäseniä 137. Jäsenmaksun maksaneiden määrä nousi 



11 
 

edellisvuodesta lähes kolmanneksella, ja maksaneita jäseniä oli 43 kpl. Keräämme jäseniltä 

liittymisjäsenmaksun (10 € henkilöjäseneltä ja 20 € yhteisöltä) ja vuosittaisen, vapaaehtoisen jäsenmaksun. 

Jäseniä tiedotettiin toiminnasta uutiskirjeillä.  

 

Hallitus järjestäytyi vuosikokouksen siirtymisen vuoksi vasta syyskuussa. 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. Vuoden aikana ei toiminut erillisiä työryhmiä. Hallituskokouksia oli vuoden aikana 

yhdeksän, joista yksi oli sähköpostikokous. Kokoukset pidettiin Jyväskylässä Voimala Business Parkissa, 

hankekohteissa Muuramessa ja Jyväskylän Kuohulla ja loppuvuodesta virtuaalisesti Teams-sovelluksessa. 

Kaikki kokoukset olivat päätösvaltaisia. 

Sykettä2-viestintähanke järjesti Keski-Suomen ryhmien hallituksille lokakuussa Säynätsalon kunnantalolla 

yhteisen koulutuksen, jossa kuultiin mm. Keski-Suomen liiton puheenvuoro sekä terveisiä Lapin ja Keski-

Pohjanmaan Leader-ryhmistä. JyväsRiihen hallitusjäseniä oli mukana muutamia. Joillakin koronaviruksen 

uhka asetti rajoituksen osallistumiselle.  

JyväsRiihen 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 

Yhdistyksen henkilöstötilanne muuttui vuoden 2020 alusta, kun pitkäaikainen toiminnanjohtaja Pirjo 

Ikäheimonen siirtyi ensin työvapaalle ja irtisanoutui myöhemmin yhdistyksen palveluksesta. Hankeneuvojana 

työskennellyt Leena Karjalainen toimi ensin toiminnanjohtajan sijaisena ja valittiin sitten tehtävään avoimen 

haun jälkeen. Tiedottajana toiminut Jenni Tiainen hoiti hankeneuvojan tehtäviä ensin sijaisena ja valittiin 

sitten tehtävään avoimen haun jälkeen. Sykettä 2 -hankkeeseen palkattiin tiedottajaksi Virpi Heikkinen 

1.4.2020 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 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 

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. 
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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 €. 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 2015-2020 sidottu 103 500 euroa ja oman ÄLYILO-hankkeen toteuttamiseen 44 992 €. 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 2020 koko toiminnan kulut olivat 191 670,09 €.  

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

Tilintarkastus Riuttanen Oy ja SYS Audit Oy. 

Vuosikertomuksen hyväksyntä  10.3.2021 

JyväsRiihen hallitus 
 
Eeva Happonen  Jenni Ahvenlampi  
Martti Hietanen   Olli Humalajoki  
Tapani Kalenius   Tarja Hyvönen   
Janne Kari    Reena Laukkanen-Abbey  
Matti Kekkonen   Sirkku Laurila  
Jani Kylmälahti  Harri Paajanen 
Niku Latva-Pukkila   Heli Peltola 
Marjo Nieminen   Jyrki Saloniemi 
Annika Pulkkinen  Eija Tuohimaa 
Päivi Pylkkänen  Mervi Rossi    

Jukka Rouhiainen     

Anna Sarkkinen     
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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 2020 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 
 

Lievestuoreen radio, 
virtuaalikyläilta, hankehakija-
tilaisuus. Koronapandemian 
vuoksi aktivointia tehtiin 
etupäässä yksittäisinä 
 

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 

Uuraisten elinvoimapaja (Keski-
Suomen yhteisöjen tuki), 
Laukaan Lievestuoreen 
yrittäjäilta (Laukaan kunta), 
Jyvässeudun yrittäjien 
virtuaaliaamukahvit 

Hakijoiden 
neuvontatilaisuus 
 

150 
 

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

Jäsenmäärä 300 220 234 244 246 253 259 Uusia jäseniä 6 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 41  

Uudet 
yhteistyökumppanit 

20 3 5 3 6 6 1 Keski-Suomen Yritysidea  

Hallituksen ja 
työtekijöiden 
koulutukset 

 2 1 2 3 2 1 Hallituksen koulutus (K-S 
leadereiden yhteistä ei?)  

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

Muulla rahoituksella 
toteutetut 
yhteistyöhankkeet 

3-5 kpl 1 
 

2 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 2020 saaneet 

Usean kunnan alueella toimivat hankkeet 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 

rahoitus 

Hankkeen 

kokonaisrahoitus 

JyväsRiihi ry  ÄLYILO (toimii koko JyväsRiihen 

alueella) 

44 992,00 € 44 992,00 € 

Taito Keski-Suomi KÄKU – Käsitöitä ja kulttuuria 

omaishoitajille (Jkl, Laukaa, 

Muurame) 

  9 591,00 € 11 283,00 € 

Jyvässeudun 4H-yhdistys Pelinkehitysvalmennus 

esiselvityshanke (Jkl, Muurame) 

40 457,75 € 41 283,42 € 

 

Laukaa 

Käsittelyssä vuonna 2019 oli yhteensä 6 hakemusta, joista kaikki saivat puoltavan päätöksen, ja yksi jäi 

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

kokeilutuki, yksi elinkeinollinen kehittämishanke ja kaksi yleishyödyllistä hanketta. 

 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 

rahoitus 

Hankkeen 

kokonaisrahoitus 

Rihto Oy Rihto Oy toimenkuvan 

laajentaminen ja yrityksen 

kasvattaminen 

    5 438,00 €   27 190,00 € 

Laukaan Rauhanyhdistys ry. Virtuaaliurkujen ja 

äänentoiston hankinta 

  29 932,50 €   59 865,00 € 

Kuusan Nuorisoseura ry. Teatterin taikaa     6 757,50 €     7 950,00 € 

Laukaan kunta Tapahtuma-alue Ruuhimäki   39 132,00 €   43 480,00 € 

Core Advisory Oy Digifarmi (kokeilutuki)     9 910,00 €     9 910,00 € 

Puollettu, tukipäätös vuonna 2021 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 

rahoitus 

Hankkeen 

kokonaisrahoitus 

Nojosniemen tila  Yritystuki liiketoiminnan 

laajennukseen 

12 065,81 € 60 329,05 € 
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Muurame 

Käsittelyyn saatiin vuonna 2020 kaksi hanketta, jotka molemmat saivat puoltavan päätöksen. Visit Muurame 

-yritysryhmähankkeessa tuensaajina on 8 yritystä.  

Hakija Hankkeen nimi Julkinen rahoitus Hankkeen 

kokonaisrahoitus 

Muuramen kunta Visit Muurame -markkinointi ja 

yhteistyöryhmän kehittäminen 

  12 000,00 € 16 000,00 € 

Muuramen Innola ry. KeMu – Miten toimii kestävä 

muuramelainen?  

  44 999,85 € 52 941,00 € 

 

 

Uurainen 

Käsittelyyn jätettiin vuonna 2020 kolme hanketta, jotka kaikki saivat puoltavan päätöksen.  

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 

rahoitus 

Hankkeen 

kokonaisrahoitus 

Ilkka Hakkarainen ky. Teollisuushallin laajennus 34 594,81 € 172 974,07 € 

Uuraisten Hevosystäväin 

seura ry. 

Hiirolan raviradan 

ratsastuskenttä 

10 100,00 €   20 200,00 € 

Voimistelu- ja urheiluseura 

Uuraisten Raiku ry. 

Uuraisten Raiku sata lasissa 

eteenpäin 

  8 160,00 €     9 600,00 € 
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Jyväskylä 

Käsittelyyn jätettiin vuonna 2020 yhteensä 7 hakemusta, joita kaikkia puollettiin rahoitettavaksi. Hankkeissa 

korostuivat yritystuet. Jyväskylään puollettiin kaksi perustamistukea. Lisäksi yksi yleishyödyllinen 

kehittämishanke ja yksi yleishyödyllinen investointi vuoden 2019 puolloista saivat viranomaispäätöksen 

vuoden 2020 puolella.   

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 € 

Korpi-Weikko Oy Puu- ja vaneripakkausten 

valmistuksen tehostaminen 

  2 976,40 €    14 882,00 € 

Oravasaari Consulting Tielanauskaluston hankinta   2 567,53 €    12 837,64 € 

Loigoa Oy  Hyvinvointipalvelun teknisen 

osuuden tuotekehitys 

10 000,00 €    10 000,00 € 

Jyvässeudun 4H-yhdistys  Pelinkehitysvalmennus 

esiselvityshanke 

40 457,75 €    41 283,42 € 

Nahkamäen Hirviseura ry. Hallarinteen lahtivaja 10 708,00 €    21 416,00 € 

Haanpään tila Oy Villakehräämön 

liiketoimintakonseptin 

suunnittelu ja kehittäminen 

30 000,00 €    30 000,00 € 

Haanpään tila Oy Kehräämötuotantolinjaston 

investointihanke 

3 400,00 €    17 000,00 € 
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