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1. Strategian toteuttaminen vuonna 2017 

 

Yritteliäät kylät –strategiassa on kolme painopistettä: Uudistuva yrittäjyys, Yhteisöllisyys ja yhteistyö ja Ympäristö ja 

asumisviihtyvyys, sekä neljä läpileikkaavaa teemaa. Rahoituksesta 30% suunnataan kuhunkin painopisteeseen; lisäksi 

10% on varattu Kansainvälisyydellä menestykseen –läpileikkaavaan teemaan. 

Strategian toteuttaminen etenee suunnitellusti. Vuoden loppuun kokonaisrahoitusta on sidottu prosentuaalisesti 

lähes tavoitteen mukaisesti, loppuvuonna saatiin hakemus myös kansainvälistymiseen liittyen. Kysyntää rahoitukselle 

oli enemmän kuin myöntövaltuutta. Joitakin isompia hankkeita ja perustamistukia ohjasimme sopimuksen mukaisesti 

ELY-keskukseen.  Yritystukien osalta ohjelmakauden tavoite on korkea, eikä sitä saavuteta ilman lisäkehystä. 

 

1.1. Strategian tavoitteiden toteumatilanne 

TAVOITE Tavoite 
Toteuma 

2015 

Toteuma 

2016 

Toteuma 

2017 

Rahoitetut hankkeet (ml teema-alahankkeet), joista 90 kpl 11  31 25 

 * teemahankkeita 10 kpl 1 1 - 

 * nuorten suunnittelemat / toteuttamat 20 kpl 4 7 9 

 * kulttuurihankkeita 10 kpl 2 2 2 

 * kv-hankkeita 5 kpl 0 0 1 

 * muille rahoittajille siirretyt 10 kpl 1 1 1 

Rahoitetut yritystuet 90 kpl 6 6 7 

* muille rahoittajille siirretyt 20 kpl 2 1 1 

Hankehakijat, yhteisöt ja yritykset (ml teema-hankkeiden 
hakijat), joista 

160 kpl 35 20 25 

* nuorisojärjestöjä 20 kpl 9 2 7 

* uusia hakijoita 30% 77% 83% 53% 

Uudet yritykset 

Uudet työpaikat 

Säilytetyt työpaikat 

30 kpl 

40 kpl 

50 kpl 

3 

3 

4 

3 

6 

18 

1 

4,5 

17,5 
Hankkeissa työllistyneet 20 htv 0,4 3,85 6,05 

Hankkeissa tehty talkootyö 40 000 h 209 35 690 7957 

Hankkeiden aktivointitilaisuuksiin osallistuneet 

 

  3593  
  

12 864 

Ympäristöä parantavat toimet 10 kpl 2 6 5 

kunnostetut /säilytetyt / varustellut rakennukset 30 kpl 1 7 4 

hankkeisiin osallistuvat organisaatiot, joista 

* kv-hankkeisiin osallistuvat 

100 kpl 

40 kpl 

9 

0 

72 

2 

189 

2 

  

1.2. Strategian toteuttaminen ja rahoitetut hankkeet 
 
Tavoitteiden ja rahoituksen jakautumisen osalta strategian toteuttaminen etenee hyvin. Määrällisesti yrityshankkeet 
jäänevät alle tavoitteen, mutta kun tarkastellaan kokonaisrahoitusta, painopisteittän toteutus etenee strategian 
tavoitteiden mukaisesti. Yksityisen rahoituksen kertymä on 40%.   
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Myönnetty kokonais- 

rahoitus painopisteittäin  

Uudistuva 

yrittäjyys  

Yhteisöllisyys ja 

yhteistyö 

Ympäristö ja 

asuinviihtyvyys 

Kansainväli-

syydellä 

menestykseen 

Yhteensä 

2015 289 014 791 637 211 584 0 1 292 236 

2016 517 762 158 604 366 912 0 1 043 278 

2017 264 833 48 133 422 332 39 854    775 153 

yhteensä 1 071 609 998 374 1 000 828 39 854 3 110 666 

Toteuma prosentteina  34% 30% 32% 4%  

Ohjelmakauden tavoite 30% 30% 30% 10%  

 

Rahoitetut hankkeet ja yritystuet 2014-2017

 

Rahoitushakemuksia on tullut vireille 36 kpl, tasaisesti 

pitkin vuotta, kaikista alueen kunnista. Yritystukia, 
yritysryhmä- tai yritysten yhteistyöhankkeita oli 
yhteensä 11 kpl ja yleishyödyllisiä hankkeita 25 kpl, 
joista 19 oli Kampsu-teemahaun alahankkeita.  
 
Hallitus on käsitellyt kaikki vireille tulleet hakemukset 
ja myöntövaltuutta on sidottu hieman etu-
painotteisesti vuoden 2018 myöntövaltuuden osalta. 
Viranomaispäätöksen ehti saada 32 hanketta. Yksi 
yritystuki peruttiin ennen viranomaispäätöstä, yksi 
yritystuki ja kaksi hanketukea siirtyi päätös-
valmisteluun vuoden 2018 alkuun myöntövaltuuden 
loppumisen vuoksi.  
Nuoret tekijät -teemahankkeen haku oli käynnissä 
loppuvuonna. Sen hakemukset käsitellään ja 
tilastoidaan vuoden 2018 raportoinnissa. 

 
Vuonna 2017 uusia hakijoita oli kaikista 53%.  Yrityshankkeita on kohtuullisesti, ja joitakin isompia hankkeita on 
ohjattu ELY-keskukseen. Kesällä käynnistyi ensimmäinen yritysryhmähanke. Yrittäjäyhdistykset ovat aktivoituneet 
yhteistyöhankkeiden hakijoiksi. Yritystuen hakijoista uusia yrityksiä oli kuluneena vuonna vain muutama. Uusien 
yritysten ja työpaikkojen määrä voi osoittautua haasteelliseksi, sillä kokeilu- ja perustamistukea ei voi myöntää startti-
rahaa saaneille yrityksille ja investointituen alaraja on useissa tapauksissa alkaville yrittäjille liian korkealla. 

 

Kimpsu –, Kampsu – ja Nuoret tekijät –teemahankkeet 

Kimpsu-teemahankkeessa hankittiin yhteisöllisiin tarpeisiin kalustoa, kuten esimerkiksi taittopöytiä, kahvitus-
tarvikkeita, lihankäsittelyvälineitä ja telttoja. Myös yksi voimistelumatto ja pomppulinna sekä sumopainipuvut 
ostettiin Kimpsu-hankkeen avulla. Muutamilla kylätaloilla ja kämpillä on tehty pieniä korjauksia ja varustetason 
paranteluja. Rakennettiinpa hankkeessa myös maakellari ja luontopolku. Kimpsun tavoitteena oli yhdistysten 
toiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen ja erityisesti lasten ja nuorten aktiivisuutta ja viihtyvyyttä tukevat 
hankkeet. Alahankkeet toteutuivat suunnitellusti. Niiden loppumaksua haettiin vuoden lopussa. Hankkeen tuloksista 
tehtiin videoraportti https://www.youtube.com/watch?v=68fcjpO17q4 

Kampsu–teemahankkeeseen valittiin 19 alahanketta tammikuussa 2017.  Alahankkeiden aktiivit kokoontuivat 
tutustumaan toisiinsa ja hyviin hankekäytäntöihin maaliskuun lopulla. Ilmassa oli mukavaa energiaa ja odotuksen 
henkeä. Hankkeessa aiotaan mm. rakentaa kyläläisten yhteinen grillikota ja partiolaisten keittokatos, varustella ja 
korjata kylätaloja, ostaa kanootteja ja nikkaroida esteitä hevosharrastajille. Lisäksi toteutettavana on kaksi pump track 
-pyöräilyrataa etenkin nuorten maaseutuasukkaiden iloksi. Ensimmäiset neljä hanketta hakivat jo loppumaksua 
vuoden lopulla.  
 
Nuoret tekijät –teemahankkeen haku käynnistyi marraskuussa. Alahankkeet sisältävät yhdistysten toiminnan 
kehittämistä, kuten uutta toimintaa tai tapahtumia. Hankkeet toteutetaan paikallisten nuorten työvoimalla. 
Hakuajan puitteissa tukea haki kahdeksan yhdistystä. Rahoitettavat hankkeet valittiin tammikuussa 2018. 

Yritystuet 

Hanketuet 

https://www.youtube.com/watch?v=68fcjpO17q4
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Esimerkkejä hyvistä raportointivuonna rahoitetuista hankkeista 

 

 

Korpilahden ampumaradan maaperän puhdistus ja suojaus 

Korpilahdella on Jyväskylän ainoa harrastajille tarkoitettu 
ampumarata, jossa voi harjoitella niin pistooli- kuin kivääriammuntaa. 
Rata sijaitsee pohjavesialueella. Vuosien mittaan maapohjaan on 
kertynyt hajonneista luodeista haitallisia aineita, joiden hävittäminen 
on mahdollista vain asianmukaisissa jätteenkäsittelylaitoksissa. 
Maaseuturahoituksen avulla alueelta poistettiin pilaantuneet maa-
alueet ja kunnostettiin rakenteet, joilla suojataan pohjavesialuetta 
pilaantumiselta jatkossa. Esimerkiksi hirviradan takana oleva 
taustavalli päällystetään elastisella suojamatolla, joka ohjaa 
sadeveden pois huuhtomasta luotien merkkaamaa hiekkamaata. 
Luotien hylsyt putoavat matolle, jolta ne saadaan talteen ja 
kierrätykseen. Hankkeeseen osallistuvien neljän yhdistyksen voimin 
rehkittiin lukemattomia talkootunteja, ennen kuin radat saatiin 
kunnostettua, hankkeen paperityöt hoidettua ja turvallinen 
ampuminen alueella voi jatkua. 
Hankkeella on positiivisia vaikutuksia ympäristöön, kestävään 
kehitykseen, sekä paikallisten resurssien hyödyntämiseen ja toiminta-
mahdollisuuksien jatkuvuuteen.  
keskisuomenmaaseutu.fi/files/6607/Vihtakankaan_ampumarata_Kunno

stushanke_loppuraportti.pdf 

 

 

 
Kuvat: Pirjo Ikäheimonen, Korpilahden 

erämiehet ry 

Oravasaaren bioenergiaselvitys                           
Jyväskylän Oravasaaren kyläyhdistys selvitti kiertotalouden hengessä, 
millaisia mahdollisuuksia kylällä olisi tuottaa biokaasua omaan 
käyttöön. Hankkeessa kartoitettiin kuinka paljon ja millaisia 
biokaasutuotantoon sopivia kasviperäisiä aineksia kylällä olisi 
saatavilla ja voisiko niitä järkevästi hyödyntää kylällä.     
 
Keski-Euroopasta haettiin mallia ketteriin ratkaisuihin. Vaikka kaikkia 
niitä ei voi suoraan ottaa käyttöön Suomessa johtuen esimerkiksi 
erilaisista säädöksistä, olisi vaikkapa biokaasun sisältämän energian 
muuntamisesta sähköksi käytännöllisiä ratkaisuja saatavilla Saksasta. 
Esiselvityshankkeen tuloksena saatiin paljon tietoa teknologia-
vaihtoehdoista, biokaasun arvoketjusta sekä paikallisen tuotannon 
kannattavuudesta, esteistä ja riskeistäkin. Monimutkaisesta ketjusta 
on joka tapauksessa kysymys, ja oman laitoksen perustaminen vaatii 
suuria investointeja. Hanke lisäsi toimijoiden osaamista ja verkostoja 
ja sillä on positiivisia vaikutuksia kestävään kehitykseen.  
   
 

 

Kuva: Mikko Ilmoniemi 

keskisuomenmaaseutu.fi/files/6609/Oravas

aaren_bioenergiaselvitys_loppuraportti_20

171127.pdf 

Find your way ohjaa nuoria yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen 

 

Hieno esimerkki nuorten aktiivisuudesta, onnistuneesta viestinnästä 

ja toiminnan kautta innostamisesta yrittäjyyteen on Uuraisten 4H-

yhdistyksen Find your way. Hankkeessa järjestetään nuorille 

yrittäjyyteen ohjaavaa ryhmätoimintaan ja kansainvälisiä vaihtoja, 

joiden avulla edistetään nuorten liiketoimintaosaamista ja valmiuksia 

yrittäjyyteen. 

www.youtube.com/watch?v=eYgohHrUvvs 
 

Kuva: Uuraisten 4H /Find your way 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/6607/Vihtakankaan_ampumarata_Kunnostushanke_loppuraportti.pdf
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/6607/Vihtakankaan_ampumarata_Kunnostushanke_loppuraportti.pdf
http://keskisuomenmaaseutu.fi/files/6609/Oravasaaren_bioenergiaselvitys_loppuraportti_20171127.pdf
http://keskisuomenmaaseutu.fi/files/6609/Oravasaaren_bioenergiaselvitys_loppuraportti_20171127.pdf
http://keskisuomenmaaseutu.fi/files/6609/Oravasaaren_bioenergiaselvitys_loppuraportti_20171127.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=eYgohHrUvvs
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Toiminta Maaseuturahaston rahoituksella ELYn kautta ELY-keskuksen kiintiöstä 

Toteutamme Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamaa maakunnallista Sykettä –viestintähanketta päähakijana. 
Muut Keski-Suomen Leader-ryhmät ovat hankkeen osatoteuttajia. Hanke on ollut erittäin tarpeellinen. TK Evalin 
tekemän Maaseutuohjelman viestintä, verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa -arvioinnin mukaan hanke on 
onnistuneesti lisännyt viestintää ja näkyvyyttä maaseuturahaston mahdollisuuksista ja Leader-toiminnasta.  Hanke 
on lisännyt toimijoiden viestintäosaamista ja sen vaikutuksesta Leader-ryhmät ovat ottaneet käyttöön uusia 
viestintäkanavia. Maaseutuohjelmasta ja sen rahoitusmahdollisuuksista on kerrottu keskisuomenmaasetu.fi-sivuston 
lisäksi some-kanavissa facebookissa, instagramissa ja youtubessa. Some-kanaviin tuotetun kiinnostavan sisällön 
ansiosta seuraajamäärät ovat olleet olleet koko ajan tasaisessa kasvussa. Keski-Suomen hanketoiminnan tuloksia ja 
vaikutuksia saatiin nostettua paremmin esiin myös valtakunnallisesti. Maakunnallinen hanketoimijoiden verkostotyö 
(Pöllöparlamentti) on herättänyt positiivista huomioita myös valtakunnallisesti. Kesällä avustimme 
Maaseutuverkostonpalveluita Euroopan maaseutuverkoston innovaatioleirin järjestelyissä.  Lue lisää Sykettä- 
hankkeesta: www.keskisuomenmaaseutu.fi/maaseutuviestinta Hankkeen videot maaseuturahaston tuloksista 
löytyvät Youtubesta: https://www.youtube.com/channel/UChw-MV3eHLahM3SjxfckCNQ/featured  

Olemme osatoteuttajana Keski-Suomen kylät ry:n hallinnoimassa Kyläsuunnitelmalla eteenpäin –hankkeessa, joka 
saa rahoituksen Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Hankkeessa kehitetään kylätoiminnan suunnitteluun sähköistä 
kyläsuunnitelmatyökalua, tuetaan kyliä suunnitelmallisessa kehittämisessä ja haetaan ideoita kehittämiseen muualta 
Suomesta tai Euroopasta. Hanke järjesti kylätoimijoille opintomatkat Leppävirralle Maaseutuparlamenttiin ja 
Maaseudun Sivistysliiton kanssa Walesiin, jossa tutustuttiin vähähiilisyyttä ja kestävää kehitystä edistäviin 
kehittämiskohteisiin. Tutustu matkaraportteihin: www.keskisuomenmaaseutu.fi/kylasuunnittelu 

Muilla rahastoilla rahoitettu toiminta 

JyväsRiihi on myös mukana Sisä-Suomen kalatalousohjelmassa, josta päähakijana toimii Päijänne Leader. Ohjelman 

toteutus on edennyt hyvin, ja sen avulla on saatu edistettyä myös alueellisesti kalatalouteen liittyvien hankkeiden 

valmistelua.  Kuluneena vuonna ei ole ollut muuta toimintaa muulla rahoituksella. 

Leader-ryhmän rahoittamien hankkeiden yhteys valtakunnallisiin hankkeisiin ja koordinaatiohankkeisiin.  

 
Valtakunnallisista koordinaatiohankkeista on tiedotettu Sykettä-hankkeen avulla. Sykettä järjesti myös yhdessä Rural 

Finland- ja Green Care –koordinaatiohankkeiden kanssa alueelliset tapaamiset, jonne kutsuttiin maakunnan toimijoita 

ja Pöllöparlamentin väkeä. 

Rural Finland –koordinointiin liittyviä hankkeita: 

 Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin, Humanistisen ammattikorkeakoulun, Vesuri-ryhmän ja 
JyväsRiihen yhteinen kehittämishanke 

 Kulttuuria Korpilahdella, Korpilahden yrittäjien yritysryhmähanke 

 Muuramen kunnan Päijänteen biosfäärialueen mahdollisuudet Muuramen matkailuliiketoiminnalle 
esiselvitys 

 
Energiatehokkuuden koordinaatiohankkeen teemoihin liittyviä hankkeita: 

 Oravasaaren bioenergiaselvitys 

 Muuramen biotalousliiketoiminnan esiselvitys 

1.3. Rahoitettujen hankkeiden vaikutuksia 

TK Evalin arvioinnin mukaan toiminnan merkitys korostuu erityisesti alueen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden 
edistämisessä. Leader-ryhmällä nähdään suuri merkitys myös maaseudun asukkaiden osallistumismahdollisuuksien 
edistämisessä sekä elinkeinojen ja yritteliäisyyden vahvistamisessa. Leader-ryhmiin yhdistyy vahvasti matala kynnys 
ja toiminta ruohonjuuritasolla. Maaseudun kehittäjät kokevat, että Leader-toiminnalla saadaan alueen kehittämiseen 
kiistatta lisäarvoa. 
 
Tehdyt investoinnit tuottavat vastaajien mielestä monenlaisia hyviä vaikutuksia jatkossa, kuten parempia 
toimintaedellytyksiä tai turvaavat toimintaa. Leader-tuki on mahdollistanut ammattilaisten käytön palveluiden 
tuotteistamisessa ja brändäyksessä. Pitkäaikaisina vaikutuksina yritystukien saamisesta korostuivat investoinnin 
myötä saatavat hyödyt jatkossa: uudet koneet ja uudet tilat lisäävät mm. tehokkuutta, kilpailukykyä ja 
ympäristöystävällisyyttä. 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/maaseutuviestinta
https://www.youtube.com/channel/UChw-MV3eHLahM3SjxfckCNQ/featured
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/kylasuunnittelu


JyväsRiihi          Vuosiraportti 2017                                       5 
 

 
Pysyviä tai pitkäaikaisia vaikutuksia nähtiin syntyneen hankkeiden vaikutuksesta jonkin verran erilaisten 
toimintamallien muodossa. Hankkeiden avulla luotujen erilaisten toimintamallien tai toimintatapojen nähtiin jäävän 
käyttöön jatkossa ja hyödyttävän toimijoita. Lisäksi tässäkin kohtaa esille nostettiin osaamisen lisääntyminen 
hanketoiminnan avulla. Joissakin tapauksissa myös hankkeissa on synnytetty tuotteita tai palveluita, jotka jäävät 
elämään. 
 
2. JyväsRiihen toiminta ja laatutyö  

Olemme järjestäneet omia yritys- ja hanketukiklinikoita kuntien kanssa ja osallistuneet mm. TE-toimiston, Laukaan 

ja Muuramen kunnan, ELY-keskuksen ja alueen yrittäjäjärjestöjen kanssa järjestettyihin infotilaisuuksiin. Keski-

Suomen ELY-keskus ja Sykettä-hanke järjestivät touko-kesäkuussa maakunnallisen Roadshow-kiertueen, jossa 

olimme mukana JyväsRiihen toiminta-alueen osalta. Lisäksi olimme mukana Sykettä-hankkeen kanssa Wemmi / 

Metsämme –messuilla 21.-22.4.  

   
Yrittäjyysinfo TE-toimistolla 29.3. Metsämme–messuilla 21.-22.4. Roadshow Uuraisilla 5.6.  

 

Viestinnässä hyödymme entistä enemmän erilaisia sosiaalisen median kanavia: JyväsRiihi löytyy myös Instagramista. 

Laaditun FB-strategian mukaisesti julkaisemme viikoittain vähintään 2-5 päivitystä. Julkaisut liittyvät rahoituksen 

hakuun, omiin tai muihin rahoituksen hakuun tai Leader-toimintaan liittyviin tilaisuuksiin tai vastaaviin. Kuvien 

ottamiseen olemme kiinnittäneet erityistä huomiota. Lisäksi olemme panostaneet vuoden aikana videoiden käyttöön. 

Hankkeiden tuloksista tiedottamisessa olemme itse kuvanneet hanketoimijoiden esittelyvideoita kännykällä tai 

jakaneet hankkeissa tehtyjä videoita FB-sivuilla. www.facebook.com/jyvasriihi           

Tukipäätöksen saaneille hankkeille järjestimme aloituskokouksia. Kaikille avoin maksukoulutus järjestettiin yhdessä 

ELY-keskuksen kanssa 21.2. Koulutus videoitiin Sykettä hankkeen avulla ja se on katsottavissa Keski-Suomen 

maaseutu Youtube –kanavalla https://www.youtube.com/watch?v=maKAp8sPMvo 

Yritystuen saajia ohjeistimme sähköpostilla ja puhelimitse.  Lähes kaikki käynnissä olevat hankkeet ovat pyytäneet ja 

saaneet ohjausta maksujen hakemisessa. Ohjausta on annettu myös useammalle yritystuen saajalle, mutta muutamat 

yrittäjät tekevät maksuhakemukset omatoimisesti ilman ohjausta. Näiden osalta annoimme ohjeita täydennysten 

toimittamiseen yhdessä ELY-keskuksen maksajien kanssa.  

 

  
Laura Jänis esitteli JyväsRiihen tukemaa yritystä 
Oulun neuvottelupäivillä huhtikuussa 2017 

JyväsRiihen ja Elyn yhteinen maksatuskoulutus 
helmikuussa 2017 taltioitiin videolle 

 

Osallistumme säännöllisiin ELY + Leader –tapaamisiin sekä Keski-Suomen Leader-ryhmien välisiin tapaamisiin. 

JyväsRiihessä yhteistyö ELY-keskuksen kanssa toimii päätösvalmistelussa ja maksatuksessa erinomaisen hyvin. 

Maksujen käsittelyajat ovat pysyneet pääosin kohtuullisina. Ely-keskus on tehnyt viranomaispäätökset 1-3 kuukauden 

sisällä, ja maksuhakemukset ovat päässeet käsittelyyn pääsääntöisesti parin viikon sisällä.  

http://www.facebook.com/jyvasriihi
https://www.youtube.com/watch?v=maKAp8sPMvo
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Hallitukselle järjestettiin huhtikuussa Leader-toiminnan perusteet -koulutus, jossa käytiin läpi Leader-periaatteita, 

JyväsRiihen toimintatapoja ja toimintaohjeita. Sykettä-hanke järjesti Keski-Suomen Leader-ryhmille yhteisen 

viestinnän iltapäivän. Toiminnanjohtaja on osallistunut syksyllä yhdistysten toiminnanjohtajien työnohjaukseen. 

 

Sykettä-hankkeen opintomatkalla Pohjois-Karjalaan tutustuimme Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen kanssa 

hankevalmistelun ja maksatuskäsittelyn hyviin käytäntöihin. Lisäksi olemme osallistuneet mm. maaseudun kehittäjien 

ja hanketoimijoiden tapaamisiin, joissa on tavattu myös mm. valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden toimijoita ja 

keskisuomalaisia nuorisohankkeiden toimijoita.  

Aktivointi-, viestintä, koulu-
tus- ja muut toimenpiteet  

Tavoite 
ohjelmakau
delle 

Toteuma 
2015 

Toteuma 
2016 

Toteum
a 
2017 

Lisätietovuodelta 2017 

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 

 keskimäärin 12 
osallistujaa/tilaisuus 

 lehtijuttu muutamasta 
tilaisuudesta 

 hallitusjäseniä mukana 
tilaisuuksissa 

Muiden järjestämät infot 
Osallistujista 

 miehiä 

 naisia 

 nuoria 

10 
 
300 
300 
200 

10 
 
116 
295 
9 

9 
 
244 
115 
129 

14 
 
139 
129 
? 

  keskimäärin 19 osallistujaa 

Hakijoiden neuvontatilaisuus 
 

150 
 

62  41 56  hankeohjauksiin 84 osallistujaa  

 27 yrittäjää sai ohjausta 
HUOM!, ohjausta annetaan 
entistä enemmän puhelimitse 
tai sähköpostilla, näitä ei ole 
mukana luvuissa. 

Jäsenmäärä 300 220 234 244  uusia jäseniä 9 kpl 

Leader-työn arvioinnit ja 
selvitykset 

 Leader-ryhmien 
ristiinarviointi 

4 
 
1/vuosi 

- 
 
1 

 
 
1 

1 Sykettä-hankkeessa TK Eval: 
Maaseutuohjelman viestintä, 
verkostot ja vaikuttavuus Keski-
Suomessa  

Lehtiartikkelit tai jutut 100 20 55 40  

Uudet yhteistyökumppanit 20 3 5 3 MSL, ENRD Contact point, 
Leader Aisapari  

Hallituksen ja työtekijöiden 
koulutukset 

 2 1 2 Hallituksen Leader-toiminnan 
perusteet -koulutus 
Keski-Suomen Leader-ryhmien 
viestintäpäivä (Sykettä –hanke) 

Uutis- ja kuntakirjeet  5 kpl 6 kpl 6 kpl  

Muulla rahoituksella 
toteutetut yhteistyöhankkeet 

3-5  kpl 1 
 

2 1  Sykettä –maakunnallinen 
viestintähanke Keski-Suomen 
Leader-ryhmien kanssa 2015 -
2018 

 Maailmanperinnöstä voimaa – 
kehittämishanke yhdessä 
Humanistisen amk:n ja Vesuri-
ryhmän kanssa. 2016-2018 

 Kyläsuunnitelmalla eteenpäin, 
yhdessä Keski-Suomen kylien 
kanssa 2017-2019 
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Onnistumisia ja hyviä käytäntöjä 

Kuluneena vuonna onnistuimme viestinnässä ja tiedotuksessa. Sykettä -hankkeen avulla olemme pystyneet 
parantamaan monipuolisemmin alueen toimijoiden ja hallitusjäsenten osaamista maakunnalliseen tai alueelliseen 
viestintään ja rakentaneet uusia verkostoja. Sykettä-hankkeen toimesta tehtiin keväällä 2017 Keski-Suomen 
maakunnallinen ulkopuolinen viestinnän ja verkostoitumisen arviointi. TK-Evalin tekemän vaikuttavuusarvion mukaan 
JyväsRiihen tiedotus on ollut onnistuneinta Keski-Suomen maaseutuohjelman osalta. Keski-Suomessa Leader-ryhmillä 
on vahva rooli verkostojen rakentajana, uusien ideoiden edistäjänä, alueellisina vaikuttajina, tiedon tuottajina sekä 
sosiaalisten verkostojen vahvistajana. Leader-ryhmien viestinnässä on onnistuttu tiedottamaan hyvin 
maaseutuohjelman tarjoamista mahdollisuuksista. 
 

Hankkeiden verkostoitumisen ja vertaisoppimisen lisäämiseksi aloituskokouksia järjestettiin yhtä aikaa 

käynnistyneille hankkeille. Tilaisuudet ovat olleet avoimia myös hankkeita suunnitteleville, joten ne tukevat myös 

hankkeiden valmistelua. Hakuun liittyvää ohjausta ja neuvontaan annettiin henkilökohtaisissa tapaamisissa ja entistä 

enemmän puhelimella, sähköpostitse tai somen avulla, mikä säästää matkakustannuksia ja työaikaa. Uutena 

tiedotuskanavana otettiin käyttöön Instagram. 

Maaseudun kehittämistyössä mukana oleva toimijajoukko on laajentunut ja uusiutunut vuosi vuodelta. Ryhmän 

hallitustyöhön tulee melkein joka vuosi uusia henkilöitä, joilla ei ole aiempaa kokemusta Leader-toiminnasta. 

Yritystukien hakijat ovat tällä kaudella olleet kaikki uusia toimijoita ja myös hanketuen hakijoiksi löytyy vuosittain 

uusia yhteisöjä. Nuorisojärjestöjä, partiolaisia ja liikuntaseuroja on aktivoitunut hakijoiksi sankoin joukoin. Niiden 

myötä hankkeisiin ja niiden tuloksista hyötyjiin on löytynyt mukavasti nuoria.  

Hallitus seuraa jokaisessa kokouksessa toimiston ja henkilöstön ajankohtaisia asioita ja ohjelman toteutusta ja 

rahoituskehyksen sidontaa. Tällä tavoin hallitus pystyy reagoimaan nopeammin mahdollisiin haasteisiin tai 

poikkeamiin. Henkilöstöhallinnon osalta toiminta on kehittynyt jäntevämmäksi. Rahoituskehyksen seurannan vuoksi 

tiedottamisessa ja markkinoinnissa painotamme tarvittaessa alitoteutuneita painopistealueita. Myös hallitusjäsenet 

pystyvät helpommin aktivoimaan toimijoita rahoituksen hakuun. 

Onnistumisena pidämme myös sitä, että kaikki alueemme kunnat korottivat loppukaudelle kuntarahaosuutta, minkä 

ansioista pystyimme hakemaan lisäkehystä. Korotusten avulla meillä on mahdollisuus hakea korotusta 

Toimintarahaan ja turvata toiminnan jatkuvuuden myös loppukaudelle. 

Osallistuimme kevään aikana Sykettä –hankkeen resurssein Euroopan Maaseutu- 
verkoston tapaamisen järjestelyihin yhdessä Maaseutuverkostopalveluiden 
kanssa. Kesä-kuun lopulla Keski-Suomessa järjestetylle innovaatioleirille osallistui 
noin 60 henkilöä eri puolilta Eurooppaa. Heille kerroimme mm Keski-Suomen 
Leader-yhteistyöstä ja JyväsRiihen toiminnasta. Tilaisuus sai hyvin 
medianäkyvyyttä paikallisesti ja myös valtakunnallisesti. 
 
http://keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/eurooppalaista_yhteistyota_ja_hy
via_kaytantoja_jalostettiin_keski-suomessa.3920.news 

 
 

Laatutyö ja toiminnan arviointi 

 

Oman toiminnan itsearviointia tehdään vuosittain sekä hallituskokouksissa että vuosittaisessa ryhmäkehitys-

keskustelussa. Hallitus arvioi omaa toimintaansa ja hallintoa parin vuoden välein tehtävällä itsearvioinnilla, viimeksi 

kesällä 2017. Arvioinnin mukaan henkilöstön ja työntekijöiden välinen työnjako on toimiva ja luottamuksellinen.  

 

ELY-keskuksen kanssa käydyssä kehityskeskustelussa arvioitiin, että yhteistyö ELYn ja JyväsRiihen kanssa toimii 

sujuvasti niin yritys- kuin yleishyödyllisissä hankkeissa.  Avoimet välit ovat avain yhteistyöhön. Vaikka JyväsRiihen 

alueella on ollut haasteellisia hankkeita, valmistellaan JyväsRiihessä hakemukset ELY-keskuksen näkökulmasta hyvin.  

Rahoituslinjaukset ovat olleet yhteistyösopimuksen mukaisia.  JyväsRiihen hallitustyöskentelyä kiiteltiin. Hallitus 

pureskelee ja pohtii asioita hyvin, ja uskaltaa ottaa kantaa. Hallituksen työskentelyä helpottaa, että on laadittu hyvä 

yhteenveto hallituskäsittelyyn. Kielteisen päätöksen saaneissa hankkeissa on ollut hyvät perustelut, joten niistä ei ole 

http://keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/eurooppalaista_yhteistyota_ja_hyvia_kaytantoja_jalostettiin_keski-suomessa.3920.news
http://keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/eurooppalaista_yhteistyota_ja_hyvia_kaytantoja_jalostettiin_keski-suomessa.3920.news
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tullut valituksia. Hakemusvalmistelun laadusta kertoo myös se, että hanke-ja yritystukien maksuissa ei ole tullut 

paljon hylättyjä kustannuksia, muutamaa yksittäistapausta lukuun ottamatta. 

 

Laatukäsikirjan sisältöjä päivitettiin ja yhdenmukaistettiin. Samalla siihen yhdistettiin ja täsmennettiin henkilöstö- ja 

taloushallinnon prosessien kuvaukset ja toimintaohjeet.  Vuoden alkupuolella valmisteltiin vertaisarviointia Aisaparin 

kanssa. Sitä viivästytettiin, koska ohjeet vertaisauditoinnista saatiin vasta marraskuun neuvottelupäivillä. Auditoinnin 

kohteeksi valittiin henkilöstö- ja taloushallinnon prosessit. Auditointivierailut sovittiin tehtäväksi tammikuussa 2018. 

Saadun palautteen perusteella henkilöstöhallinnon hyviä käytäntöjä ovat sijaiskäytännöt ja ryhmäkehityskeskustelut. 

Työsuojelun toimintaohjelma on kattava ja hyvä, etätyömahdollisuus ja siihen liittyvät rajaukset on kirjattu 

työsopimukseen. 

Oppimissuunnitelman mukaisesti järjestimme klinikoita, joissa hakijakohtaisesti käytiin läpi hankkeistusta, 
budjetointia ja aikatauluja.  Aloituskokouksissa ohjeistimme raportoinnin, dokumentoinnin ja viestinnän asioista. 
Maksukoulutuksessa käytiin läpi taloushallintoa, maksatusasioita ja kilpailutusta. Hyrrän käyttöön annettiin 
hakijakohtaisesti ohjausta hakijan tarpeiden mukaan. Hankkeiden tulosten ja vaikutusten esiin saamista korostettiin 
erityisesti Kimpsu- ja Kampsu –teemahankkeiden koulutuksissa ja Kimpsu-hankeretkellä. Hankevaikuttavuuteen 
liittyvää koulutusta järjesti Sykettä-hanke.  Näiden avulla vahvistettiin myös verkostoitumista ja annettiin vertaistukea 
hankkeen hallinnointiin.  
 
3. JyväsRiihi alueen kehittäjänä 

Alueemme ainoa kehittämisyhtiö lopetti toimintansa vuonna 2017. Olemme tiivistäneet yhteistyötä kuntien ja niissä 

toimivien yrityskoordinaattoreiden kanssa järjestämällä mm Muuramessa ja Laukaassa yritystukiklinikoita. Olemme 

olleet säännöllisesti mukana TE-toimiston Askarruttaako yrittäjyys -teemapäivässä. Yhteistyökumppaneita olivat 

edellisvuosien tapaan Uusyrityskeskus, Keski-Suomen yrittäjät, MTK Keski-Suomi, alueen kunnat ja ELY-keskus.  

 

Jatkoimme maakunnallista hanketoimijoiden yhteistyön koordinointia (Pöllöparlamentti eli maakunnallisten 

hanketoimijoiden verkostoa) Sykettä–hankkeen resursseilla. Teimme Keski-Suomen maaseudun kehittämistyön 

tuloksia tunnetuksi Euroopan maaseutuverkostolle. Jatkoimme vuoden 2016 aikana käynnistynyttä alueiden välistä 

yhteistyötä Unescon maailmanperinnön esiin nostamisessa. Osallistuimme maakuntauudistukseen liittyviin 

tilaisuuksiin ja hyödynsimme tietoa oman alueen ja toiminnan kehittämisessä.  

 

Leaderin lisäarvo on nimenomaan käytännönläheisessä ohjauksessa ja neuvonnassa. Pienten toimijoiden osaaminen 

ja resurssit eivät riittäisi maaseuturahoituksen hakemiseen ilman Leader-ryhmän ohjausta.  Kuntien kiristynyt 

taloustilanne on johtanut monissa kylissä olemassa olevien lähiliikuntapaikkojen karsimiseen. Yhdistysten aktiivisuus 

kylien palveluiden säilyttämisessä ja kehittämisessä on ensiarvoista kylien elinvoimisuuden kannalta.   

 

4. Tavoitteet seuraavalle vuodelle 

 

Rahoitukselle on ollut varsinkin yleishyödyllisten hankkeiden osalta kova kysyntä. Kun lisäkehyksen jako viivästyi ja 

vuoden 2018 myöntövaltuus olikin arvioitua pienempi, tullee vuoden 2018 myöntövaltuus loppumaan jo 

alkuvuodesta. Yritystukiin ja elinkeinollisiin hankkeisiin halutaan kuitenkin vuosittain varata riittävästi rahoitusta. 

Tämän vuoksi hallitus varautuu päättämään yleishyödyllisten hankkeiden käsittelytauosta jo alkuvuonna.  Tavoitteena 

on saada vapautuvat valtuudet ja lisäkehys käyttöön, jotta strategian tavoitteisiin päästäisiin ohjelmakauden aikana. 

 Rahoitetaan vähintään 10 nuorten toiminnan kehittämiseen kohdentuvaa hanketta (joista kaksi 
kansainvälisyyttä edistävää) 

 Rahoitetaan yhteistyö- yritysryhmä- tai yrityskohtaisia hankkeita, joissa on mukana väh. 8 yritystä 

 Hallituksen tai hanketoimijoiden koulutukset, aktivointi- tai infotilaisuudet, opintoretket (yhteensä 10 kpl) 

 Valmistellaan ja haetaan rahoitusta uuteen, kolmivuotiseen maakunnalliseen viestintähankkeeseen  
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5. Yhdistys ja sen resurssit 

Jäsenistö (ml. jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä) ja jäsenistöön kohdistuva toiminta. Säännöt. 

JyväsRiihen jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 244. Keräämme jäseniltä liittymisjäsenmaksun (10 € henkilöjäseneltä 

ja 20 € yhteisöltä) ja vuosittaisen vapaaehtoisen kannatusjäsenmaksun. Vuoden 2017 aikana liittymis- tai 

kannatusjäsenmaksun on maksanut 11 henkilöä (uusia 7) ja 3 yhteisöä (uusia 2). 

Jäseniä tiedotettiin toiminnasta uutiskirjeillä. Jäsenistölle ei ole järjestetty muuta toimintaa kuin yleiskokous, mutta 

jäsenistöä on kannustettu osallistumaan JyväsRiihen kaikille avoimiin hankeinfoihin ja aktivointitilaisuuksiin. 

Toimintakaudella ei tehty sääntömuutoksia.    

 

Hallituksen kokoonpano ja toiminta 

JyväsRiihen hallitus valittiin yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.3.2017. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jari 

Halttunen. Varapuheenjohtajana jatkaa Eeva Happonen. Uusia hallitusjäseniä etsittiin hallitusjäsenten ja 

hanketoimijoiden verkostojen avulla ja yhdistyksen uutiskirjeessä ja FB-sivujen kautta. Tämä tuottikin tulosta, sillä 

yhden kunnan yhteisöedustajan paikasta jouduttiin jopa äänestämään. Noin kolmasosa hallituksesta vaihtui ja 

mukaan tuli aivan uusia toimijoita.  

  
Yleiskokous 30.3.2017 Hallitus Jyväskylässä Ladun majalla 8.6.2017 

 

Yleiskokous vahvisti hallituksen kokouspalkkiot (65 €/ kokous) ja puheenjohtajien vuosipalkkiot (puheenjohtaja 1700 

€ sisältäen kokouspalkkiot, varapuheenjohtaja 500 € + kokouspalkkiot) vuodelle 2017.  Jari Halttunen hoitaa 

tehtävää osana Laukaan maaseututoimenjohtajan työtään, eikä laskuta palkkioita. 

Hallituskokouksia oli seitsemän. Kokoukset pidettiin pääosin Jyväskylässä Voimala Business Parkissa. Kesäkuun 

kokouksen yhteydessä tutustuimme Jyväskylän Ladun majalla toteutettuihin ja käynnissä oleviin hankkeisiin ja 

marraskuussa Vehniän kylätalon kunnostukseen. Kokoukset olivat päätösvaltaisia ja hallitusjäsenet ovat osallistuneet 

niihin aktiivisesti (osallistumisprosentti 86%). 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. 

 

Hallitus vuonna 2017  

Kunta Varsinainen Varajäsen 

Jyväskylä, asukas Päivi Pylkkänen, uusi Suvi Laakkonen, uusi 

Jyväskylä, yhteisö Anna Sarkkinen, uusi Reena Laukkanen-Abbey, uusi 

Jyväskylä, kunta Kari Ilmonen Tuulikki Väliniemi 

Laukaa, asukas Eeva Happonen, varapj Tarmo Vihanti 

Laukaa, yhteisö Mervi Rossi Mira Jalonen 

Laukaa, kunta Jari Halttunen Heli Peltola 

Muurame, asukas Martti Hietanen Severi Parviainen, uusi 

Muurame, yhteisö Jukka Rouhiainen Reena Laukkanen-Abbey 

Muurame, kunta Mika Ilvesmäki Jenni Ahvenlampi, uusi 

Uurainen, asukas Launo Järvinen Suvi Laakkonen 

Uurainen, yhteisö Matti Kekkonen, uusi Harri Paajanen, uusi 

Uurainen, kunta Mia-Riitta Allik Tiina Kuusanmäki 
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Hallitusjäsenistä yli puolet on osallistunut vähintään yhteen JyväsRiihen kuntakohtaiseen infotilaisuuteen.  
Ohjelmakauden aikana hallituksessa toimineista noin 40 % on osallistunut hankevalmisteluun tai on toiminut tuetussa 
hankkeessa. Tämä on erityisen tärkeä oppimisen paikka. Kun hallitusjäsen osallistuu yleiseen infotilaisuuteen, saa 
konkreettisesti ohjausta hakemusvalmisteluun, hankkeen toteutukseen tai hoitaa hankkeen maksatusta tai 
taloushallintoa, saa hän käytännön kautta paremmat valmiudet arvioida hankesuunnitelmien tasoa, laajuutta, 
tavoitteita tai kustannusarvion laatua tai kohtuullisuutta. Samalla hallitusjäsen saa myös monipuolisemman kuvan 
ryhmän työntekijöiden tehtävistä, työssä tarvittavasta osaamisesta ja asenteesta. Hallitusjäsenistä noin puolet on 
osallistunut jossain vaiheessa alueelliseen tai valtakunnalliseen hallituskoulutukseen (mm. hallitusristeilylle, pj-
päiville, ajankohtaispäiville, maakunnalliseen hallituskoulutukseen). JyväsRiihen omaan hallituskoulutukseen on 
osallistunut noin 85% hallituksesta. Kymmenkunta hallitusjäsentä on myös osallistunut JyväsRiihen tukemien 
hankkeiden opintomatkoille tai hanketutustumisretkille. Hallitusjäsenet tiedottavat toiminnasta omien 
sidosryhmiensä kautta paikallisesti kyliä, yrittäjiä tai muita toimijoita ja antavat tietoa mm. kunnallisen 
virkamiesvalmistelun tai kunnanhallituksen päätöksenteon tueksi.    
 

Henkilöstö ja hankkeet 

Yhdistyksellä oli vuonna 2017 yhteensä neljä työntekijää. Toiminnanjohtajana jatkoi Pirjo Ikäheimonen. 
Määräaikaisena hankeneuvojana (hanke- ja yritystukineuvonta, Kimpsu-ja Kampsu-teemahankkeet) toimi Leena 
Karjalainen ja Sykettä –hankkeen tiedottajana Jenni Tiainen. Loppuvuonna rekrytoitiin avoimella haulla Sykettä –
projektisihteeriksi Helmi Yli-Knuuttila, joka teki hankkeelle töitä joulukuussa 50% työajalla. Kevään aikana noin kahden 
kuukauden ajan harjoittelijana yhdistyksen hankkeissa oli agrologiopiskelija Minna Häkkinen Jyväskylän 
ammattikorkeakoululta. TET-harjoittelun meille teki 7-luokkalainen Saimi Kunnas. 

Henkilöstön esimiehenä toimii toiminnanjohtaja, ja toiminnanjohtajan esimiehenä puheenjohtaja. Henkilöstön 
tehtäväkuvaukset on tarkistettu marras-joulukuussa, jolloin käytiin myös ryhmäkehityskeskustelu. 

Puheenjohtajat ja työntekijät kokoontuivat yhdeksän kertaa 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 viedään 

tiedoksi hallitukselle, minkä ansiosta hallitus pysyy ajan tasalla yhdistyksen toiminnasta. 

Taloustilanne 

JyväsRiihi toimii vuosina 2014-2020 Maa- ja metsätalousministeriön hyväksymänä (21.1.2015 Drno 922/441/2014) 
Leader-ryhmänä. Kunnista on saatu v. 2013 sitoumukset kuntarahoitukseen vuosille 2014-2020. Kuntarahojen 
korotuksiin kunnista saatiin sitoumukset v. 2017.  Ennakkomaksuihin sisältyy myös Sisä-Suomen kalatalousohjelman 
kuntarahoitusosuus (12 000 e), josta Päijänne-Leaderille on maksettu vuosien 206-2017 osuus 4000 e. Vuosien 2014-
2020 kuntarahaosuudet laskutetaan kunnilta vuosittain. Ennakkomaksujen perusteella on sitouduttu maksamaan 
hankkeille kuuluvat kuntarahaosuudet rahoituspäätösten mukaisesti.   

JyväsRiihen Toimintaraha 1- ja Toimintaraha 2-hankkeille on tehty rahoituspäätökset Maaseutuvirastossa. 
Hankkeiden kokonaisrahoitus vuosille 2015-2019 on 501 900 e. Yhdistyksellä on vuoden aikana käynnissä viisi muuta 
hanketta, joihin on tehty päätökset Keski-Suomen Ely-keskuksessa. Hankkeilla edistetään strategian kannalta 
tärkeäksi koettuja tavoitteita. Omiin hankkeisiin saatu rahoitus on vuosille 2015-2019 rahoitusta 565 900 euroa.  

Vuonna 2017 koko toiminnan kustannukset olivat 288 790 euroa. Toimintaa on rahoitettu ennakkoon laskutetuilla 
kuntarahoilla. Hankkeisiin haettiin maksatusta neljän-kuuden kuukauden maksujaksoissa. Hankemaksatukset ovat 
edenneet hyvin ja suunnitelmien mukaan, TR1 –hanketta lukuun ottamatta. Suurin osa kustannuksista on maksettu 
30.6.2017 saakka. 

Yhdistyksen maksuvalmius oli koetuksella, kun Maaseutuviraston aiheettomasti hylkäsi ja sanktioi kustannuksia. 
Toimintaraha 1 -hankkeen vuoden 2016 maksupäätöksestä tehtiin elokuussa hallinto-oikeudelle oikaisupyyntö. 
Tämän vuoksi TR 1 -hankkeeseen oli haettava Maaseutuvirastosta jatkoaikaa vuodelle 2018. Koko ohjelmakautta ovat 
hankaloittaneet Maaseutuviraston ylipitkät Toimintarahan hakemusten ja maksujen käsittelyajat sekä maksajien 
osaaminen. Myös saadut ohjeet ovat olleet ristiriitaisia. Ryhmän esittämiin kysymyksiin ja muutoshakemuksiin ei ole 
saatu vastauksia kohtuullisessa ajassa, vaan vastauksia jouduttiin odottamaan viikkoja, jopa kuukausia. Toimintaraha 
-hakemusten päätöksenteko oli hidasta, ja maksuhakemusten osalta käsittelyajat kohtuuttomia, kun käsittelyaikoja 
verrattiin ELY-keskusten maksujen käsittelyaikoihin. Näiden osalta JyväsRiihi teki Maaseutuvirastolle selvityspyynnön 
marraskuussa. Vastauksia selvityspyyntöihin saatiin vasta juuri ennen joululomaa. JyväsRiihen ja muiden Leader-
ryhmien painostuksen myötä Maaseutuvirastossa onkin palkattu lisää maksukäsittelijöitä.   
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Puolletut hanke ja yritystuet kunnittain vuonna 2017 
 
Laukaa:  
Käsittelyssä vuonna 2017 yhteensä 11 hakemusta. Kaikki saivat puoltavan päätöksen, 
mutta yksi yritystukihakemus peruttiin ennen ELY-keskuksen viranomaispäätöstä. 
Keltaisella pohjalla olevat hankkeet kuuluvat Kampsu-teemahankkeeseen. 
 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 
rahoitus 

Hankkeen 
kokonaisrahoitus 

Kuusan 
nuorisoseura ry 

Näyttämö / 
energiakorjaus 

8 952,37 14 920,62 

Kuuvalon vaeltajat 
ry 

Puolijoukkueteltta 1 500 2 500 

Laukaan demarit Toivolana eteisen 
lämmitys, pöydät ja 
raivaussaha 

3 000 5 000 

Laukaan 
metsästysseura ry 

Nostotalja ja 
leikkuualusta lahtivajaan 

840  1 400 

MLL Vihtavuoren 
paikallisyhdistys 

Yrjönpuiston laajennus 9 000 12 000 

Vihtavuoren 
kyläyhdistys 

Konttihanke 2 454,96 4 091,60 

Äijälän liikunta ry Aktiivipuisto 8 994 14 990 

Vehniän 
kyläyhdistys 

Kylätalon kunnostus 66 872,5 133 745 

Jomarco (tmi) Puumateriaalin 
taloudellinen 
hyödyntäminen 

4 403,80 22 019 

Matek Oy Matek OY:n t-Drill –
koneen hankinta 

4 553,4 22 767 

Yhteensä  110 571,03 210 666,22 
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Muurame: Käsittelyssä vuonna 2017 yhteensä yhteensä neljä hakemusta, jotka kaikki 
saivat myönteisen päätöksen. Keltaisella pohjalla oleva hanke kuuluu Kampsu-
teemahankkeeseen. 
 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 
rahoitus 

Hankkeen 
kokonaisrahoitus 

Muuratpartio ry Hillasuon kämpälle 
keittiökatos 

9 000 15 000 

Serimedia Oy Tuotantokone Summa 
2017 

8882 44412 

Tmi Markku 
Malste 

Hinattava tielana  5484 27 419 

Neuro Fysio Oy 
Keski-Suomi 

Erityiskuntouksen 
investointi 

5 807 29 032 

Wirtamox oy Tuotantokoneen hankinta 2 018 10 090 

Yhteensä  31 191 98 534 
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Uurainen: Käsittelyssä vuonna 2017 seitsemän hakemusta. Kaikki saivat puoltavan 
päätöksen. Keltaisella pohjalla olevat hankkeet kuuluvat Kampsu-teemahankkeeseen. 
 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 
rahoitus 

Hankkeen 
kokonaisrahoitus 

Kyynämöisten 
seudun 
kyläyhdistys 

Kynkkälä kuntoon 4 034,40 6 724 

Uuraisten 
Jokihaaran pvy 

Toimimaja 8 987,40 14 979 

Uuraisten 
partiolaiset 

Kanoottien hankinta 1 249,14 2 081,90 

Uuraisten 
urheilijat ry 

Pump track –rata ja 
maastopyöräilyreitti 

8 997,60 14 996 

Uuraisten yrittäjät 
ry 

ALKU- Aloita 
Luonnollinen Kasvu 

Uuraisilla 

49 963,50 55 515 

Uuraisten 
Vanhustentalo   
yhdistys ry 

Uuraisten senioripuisto 45 316,40 90 632,80 

Uuraisten 4H-
yhdistys 

Robo-kehittämishanke 120 000 141 176 

Yhteensä  238 548,44 326 104,70 
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Jyväskylä: Käsittelyssä vuonna 2017 käsittelyyn jätettiin 13 hakemusta. Näistä kaksi 
kohdentui koko JyväsRiihen toiminta-alueelle. Kaikki saivat puoltavan päätöksen. 
Keltaisella pohjalla olevat hankkeet kuuluvat Kampsu-teemahankkeeseen. 
 
 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 
rahoitus 

Hankkeen 
kokonaisrahoitus 

Jyväskylän Latu ry Valvontakamerat 2 652 4 420 

Jyväskylän seudun 
nuorisoseura ry 

Kylillä kuuluu! –
kalustoinvestoinnit 

3 120 5 200 

Laajavuoren ratsukot ry Esteet ehommaksi 1 804,66 3 007,77 

Pohjoisen Korpilahden 
yhteistyöyhdistys ry 

Uutta ilmettä 
Korpilahden 
pohjoisten kylien 
ulkoilualueelle 

4 200 7 000 

Saakosken kyläyhdistys 
ry 

Saakosken rantakota  6 780 11 300 

Säyntäsalon erätoverit 
ry 

Kalankäsittelypöytä 2 167 3 611,67 

Vanhan Korpilahden 
kotiseutuyhdistys 

Pärekatto myllyyn 8 044,80 13 408 

Korpilahden yrittäjät ry 
 

Kulttuuria 
Korpilahdella -
yritysryhmähanke 
 

84 772 
 

105 966 
 

Puukabinetti Puusepänverstaan 
laajennus 

7 355 36 774 

Keski-Suomen martat ry 
ja Japa ry 

Kestävästi 
kyläkeittiössä   
** JR alue 

40 913,33 48 133,34 

Fredj Bellaouer Herää Pahvi!Oy - 
yrityksen 
tuotantokoneiden 
investointi 

11 410,20 57 051 

Vaajan valppaat ry Teerilahden 
partiokämpän 
saneeraus 

51 867 103 734 

Japa ry ja Jyväskylän 
4H 

ReWi Visions –kv 
esiselvistys  
** JR alue 

39 056,92 39 854 

Yhteensä  264 142,91 439 459,78 

 
** Toteutusalueena koko JyväsRiihen toiminta-alue  
 
 
 
 
 
 


