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Tiivistelmä 2018 

 

JyväsRiihen toimintavuosi oli työntäyteinen. Yritteliäät kylät -strategian toteutus etenee suunnitellusti. Kevätkaudella 

tehtiin entiseen tapaan tiedotusta ja aktivointia. Omasta kehyksestä myönnettävän rahoituksen loputtua hakemuksia 

ohjattiin ELY-keskuksen hakuun. Vuoden aikana meillä normaalin toiminnan lisäksi oli samaan aikaan käynnissä kolme 

teemahanketta, maakunnallinen viestintähanke ja kaksi muuta kehittämishanketta. Näiden ansiosta teimme tiivistä 

yhteistyötä käynnissä olevien hankkeiden ja yritystukien tiimoilta noin 70 eri yhteisön tai yrityksen kanssa. 

1. 1. Strategian toteumatilanne vuonna 2018   

 

Yritteliäät kylät -strategia näyttää toteutuvan rahoituksen, tulos- ja tuotostavoitteisen osalta erinomaisen hyvin. 

Yksityisen rahoituksen kertymä on 39 %. Pääosa määrällisistä tulostavoitteista on jo saavutettu, vaikka jouduimme 

katkaisemaan yleishyödyllisten hankkeiden hakemuskäsittelyn lisäkehysjaon peruuntumisen vuoksi jo 17.2.2018. 

Vuoden 2018 osalta loppuvuoden rahoitus varattiin elinkeinojen kehittämiseen. Kesään mennessä hakemuksia tuli 

kuitenkin niin paljon, että yksi yritysryhmä hanke siirrettiin ELY-keskukseen ja yhdessä yhteistyöhankkeessa 

rahoitussitoumus jaettiin osittain jo vuodelle 2019. Vuoden loppuun mennessä kokonaisrahoitusta on sidottu 

prosentuaalisesti lähes tavoitteen mukaisesti. Marraskuussa hallitus puolsi ensimmäistä kansainvälistä 

kehittämishanketta, mutta sen päätös siirtyy myöntövaltuuden puutteessa vuodelle 2019.  Kysyntää rahoitukselle oli 

enemmän kuin myöntövaltuutta.  Vuoden loppupuoliskolla ohjasimme useampia isohkoja investointihankkeita ja 

yritystukia sopimuksen mukaisesti ELY-keskukseen.   

 

Vuonna 2018 uusia hakijoita oli 40 %.  Yritystuen saajista puolet oli uusia yrityksiä. Tuettujen yritysten määrä jäi hieman 

pienemmäksi, sillä vapautuvia valtuuksia ei saatu syksyllä käyttöön kuin neljäsosa odotetusta. Yritystukien osalta 

ohjelmakauden tavoite on korkea, eikä sitä saavuteta ilman lisäkehystä. Yritystukien määrä on pysynyt vuosittain suurin 

arvioitua pienemmäksi, sillä investointituen alaraja nosto on karsinut hakijoita ja puollettu rahoitus vie isomman osuuden 

myöntövaltuutta, eikä kokeilu- ja perustamistukea voi myöntää starttirahaa saaneille. Työpaikkojen määrä on vielä 

suuntaa antava, sillä yrityshankkeita on vielä paljon käynnissä. Yrityshankkeiden lukumäärä jäänee alle tavoitteen, mutta 

kun tarkastellaan kokonaisrahoitusta painopisteittäin, toteutus etenee strategian tavoitteiden mukaisesti.  

Myönnetty kokonais- 

rahoitus painopisteittäin  

Uudistuva 

yrittäjyys  

Yhteisöllisyys ja 

yhteistyö 

Ympäristö ja 

asuinviihtyvyys 

Kansainvälisyydellä 

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 

2018 250 942 171 323 204 472 0 626 737 

yhteensä 1 322 551 1 169 697 1 205 300 39 854 3 737 402 

Toteuma prosentteina  35 % 31 % 32 % 1 %  

Ohjelmakauden tavoite 30 % 30 % 30 % 10 %  

 

1.2. Strategian toteuttaminen ja rahoitetut hankkeet  

Rahoitushakemuksia tuli vireille 39 kpl. Yritystukia, yritysryhmä- tai yritysten yhteistyöhankkeita oli 9 kpl ja 

yleishyödyllisiä hankkeita 30 kpl, joista 29 oli teemahakuihin liittyviä alahankkeita. Yksi yritystuki peruttiin ja yksi 

yritysryhmä siirrettiin ELY-keskukseen. 

Hallitus käsiteli kaikki vireille tulleet hakemukset. Vuoden 2018 myöntövaltuus sidottiin kokonaan ja vuoden 2019 

myöntövaltuuttakin jo noin puolet. Pääosa hakemuksista sai viranomaispäätöksen, vain yksi yritystuki ja yksi hanketuki 

siirtyivät päätösvalmisteluun vuodelle 2019 myöntövaltuuden loppumisen vuoksi. Hallitus päätti käynnistää uuden 

Viritys-teemahankkeen, jonka tiedotus käynnistyi joulukuussa valmistellun ajastetun Facebook-kampanjan avulla. Sen 

hakemukset käsitellään ja tilastoidaan vuoden 2019 raportoinnissa. 
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Ohjelmakauden määrälliset tavoitteet  Tavoite 2015 2016 2017 2018 toteuma 

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

 * teemahankkeita 10 kpl 1 1 - 2 - 

 * nuorten suunnittelemat / toteuttamat 20 kpl 4 7 9 10 ++ 

 * kulttuurihankkeita 10 kpl 2 2 2 1 (+) 

 * kv-hankkeita 5 kpl 0 0 1 - - 

 * muille rahoittajille siirretyt 10 kpl 1 1 1 6 (+) 

Rahoitetut yritykset (ml. yritysryhmiin kuuluvat 
yritykset) 

90 kpl 6 6 10 6 -! 

 

* muille rahoittajille siirretyt 20 kpl 2 1 1 3 - 

Hankehakijat, yhteisöt ja yritykset, joista 160 kpl 35 20 25 31 + 

* nuorisojärjestöjä 20 kpl 9 2 7 9 ++ 

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

Uudet yritykset 

Uudet työpaikat 

Säilytetyt työpaikat 

30 kpl 

40 kpl 

50 kpl 

3 

3 

4 

3 

6 

18 

1 

4,5 

17,5 

3 

10 

7 

- 

- 

(+) 
Hankkeissa tehty talkootyö 40 000 h 209 35 690 7957 14 578 +++ 

Ympäristöä parantavat toimet 10 kpl 2 6 5 1 ++ 

Kunnostetut lähiliikunta-alueet, luonto- tai 

ulkoilureitti, joista 

nuorten tarpeiden mukaan 

10 kpl 

5 kpl 

1 

1 

4 

2 

12 

5 

5 

2 

+++ 

+++ 

kunnostetut /säilytetyt / varustellut rakennukset 30 kpl 1 7 4 4 - 

Hankkeisiin osallistuvat organisaatiot  100 343 (+) 

 

Esimerkkejä hyvistä raportointivuonna rahoitetuista hankkeista 

Vuoden 2018 aikana käynnissä oli JAPA – Jyväskylän kestävä kehitys ry:n ja Jyvässeudun 4H-yhdistyksen ReWi Visions –

esiselvitys, jonka aikana haettiin Euroopasta kumppaneita hankkeeseen, jossa keskitytään nuorten yrittäjyyskasvatuksen 

tukemiseen kiertotalouden näkökulmasta kansainvälisessä toimintaympäristössä. Varsinainen kansainvälinen hanke Walesin 

kanssa käynnistyy vuoden 2019 alussa, mutta yhteyksiä on syntynyt mm Hollantiin, josta saamme vieraita Keski-Suomeen 

keväällä 2019. 

 

Go Korpilahti Go (28825) ja Kulttuuria Korpilahdella (41738)  
Korpilahden yrittäjät on aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti lähteneet kehittämään   
yhteistyötä. Go Korpilahti Go -hankkeessa lisätään Korpilahden elinvoimaisuutta ja 
edistetään alueen palveluiden näkyvyyttä ja omaleimaisuutta. Hankkeessa on tehty 
yhteisiä esitteitä, nettiin alueen palveluhakemisto ja esittelyvideo. Yrittäjillä on 
käynnissä myös kaksi yritysryhmien kehittämishanketta ”Kulttuuria Korpilahdella” 
ja ”Päijänteen äärellä”, joissa kehitetään yritysten yhteistyönä matkailutuotteita ja 
-palveluita.  Yhdistys on JyväsRiihen alueen hanketoiminnassa aktiivisin 
yrittäjäjärjestö, joka virittelee lisää uusia yritysryhmähankkeita ja innostaa 
paikallisia yrityksiä Leader-rahoituksen hakuun. 
www.korpilahti.info 

 
Kuva: Go Korpilahti Go –hanke     

 

http://www.korpilahti.info/
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Toiminta Maaseuturahaston rahoituksella 

Maakunnallinen kolmivuotinen Sykettä–viestintähanke päättyi elokuussa. Hankkeen avulla ohjelmatyön tuloksia ja 

vaikutuksia saatiin nostettua paremmin esiin myös valtakunnallisesti. Hankkeesta lisää tässä raportissa sivulla 7. 

Syyskuussa käynnistyi Sykettä 2 –hanke, jota rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus. Sykettä 2 –hanke lisää Keski-Suomen 

toimijoiden viestintäosaamista, kertoo maaseuturahoituksen tuloksista ja vaikutuksista sekä kansainvälistymisen 

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

käsitellään maaseudun kannalta olennaisia kysymyksiä, myös kansainvälistymiseen liittyen.  Muut Keski-Suomen Leader-

ryhmät ovat hankkeen osatoteuttajia.  

Olemme osatoteuttajana Keski-Suomen kylät ry:n hallinnoimassa Kyläsuunnitelmalla eteenpäin –hankkeessa, joka saa 

rahoituksen Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Hankkeessa kehitetään kylätoiminnan suunnitteluun sähköistä Kylämme.fi 

kyläsuunnitelmatyökalua, tuetaan kyliä suunnitelmallisessa kehittämisessä ja haetaan ideoita kehittämiseen muualta 

Suomesta tai Euroopasta. Hanke järjesti kylätoimijoille kaksi opintoretkeä: Palveleviin kyliin Pohjois-Pohjanmaalle 

tammikuussa 2018 ja Kyläkauppa osuuskuntatoimintaan Muurasjärvelle joulukuussa 2018. Lisätietoa hankkeesta ja 

matkaraportit: www.keskisuomenmaaseutu.fi/kylasuunnittelu 

Poneista potkua nuorille (16971) 
Keski-Suomen hevosjalostusliiton hankkeessa kehitettiin raviurheilun 
nuorisotoimintaa mm kouluttamalla uusia nuoriso-ohjaajia, järjestettiin ja 
kehitettiin nuorten kanssa poniravitoiminnan tapahtumia ja lisättiin tietoa 
poniravitoimintaan liittyvistä mahdollisuuksista. Hanke osallistui myös 
valtakunnallisen kilpailutoiminnan sääntöjen kehittämiseen. Hanke on 
onnistunut hienosti välittämään hankkeen tuloksia valtakunnalliseen 
jakeluun. Poniravikuninkuuskilpailujen järjestämiseen liittyviä 
ohjeistusmateriaaleja voidaan jatkossa hyödyntää valtakunnallisesti 
Suomen Hippoksen kautta. Nuorisoon liittyvä toimintamalli palkittiin 
valtakunnallisesti vuosina 2016 ja 2017. Vastaavan tyyppistä toimintaa 
käynnistellään myös muualle Suomeen. 

 
Kuva: Poneista potkua -hanke 

Uuraisten senioripuisto (39725) 
Uuraisille rakennettiin kaikille avoin aktiivipuisto. Se tarjoaa kaikille 
kuntalaisille mahdollisuuden esteettömään ja turvalliseen liikkumiseen. 
Hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa osallistettiin erinomaisella tavalla 
asukkaita. Puistoa suunniteltiin ja rakennettiin yhdessä koko kylän voimin. 
Uuraisten vanhustentaloyhdistyksen hanke aktivoi Paikallislehdessä ja 
Facebookissa hienolla ”Tehdään puisto yhdessä” -haastekampanjalla 
kuntalaisia talkootöihin. Hankkeen aktiivisen tiedottamisen avulla se sai 
Uuraisten kunnan järjestöt ja kymmeniä yrityksiä yhteistyöhön. Puiston 
rakentajia oli vauvasta vaariin, kun lapset otettiin mukaan leikkimään 
talkoiden ajaksi. Puistossa eri toimijat järjestävät kaikille avoimia 
liikuntaryhmiä tai yhteisiä tapahtumia. 
Tehdään puisto yhdessä 

 
Kuva: Uuraisten senioripuisto -hanke 

Uuraisten 4H:n Robo –hanke (58757)  
Vuonna 2018 käynnistyi mielenkiintoinen ja idearikas Uuraisten 4H-
yhdistyksen Robo–hanke, jossa lapsia ja nuoria innostetaan robotiikkaan ja 
kansainvälistymiseen Robo-kerhotoiminnalla. Uuraisten 4H sai Kalustoa 
kyliin -hankkeen kautta tuen automaation liikkuvan oppimisympäristön 
luomiseen. Robo -hankkeessa tutustutetaan lapsia ja nuoria teknologia-
alaan, opetetaan koodaamista ja ohjelmointiin liikkuvan oppimisympäristön 
kautta. Samalla hankkeessa tehdään myös kansainvälinen nuorisovaihto, 
jossa päästään tutustumaan robotiikan mahdollisuuksiin Itävallassa. 
Hankkeesta tuotetaan Suomen 4H:n kanssa valtakunnallinen robokerho-
opas. Robo-hankkeen videoita. 
 

 
Kuva: Uuraisten 4H-yhdistys 

http://www.kylamme.fi/
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/kylasuunnittelu
https://www.youtube.com/watch?v=y13zTh3L634
https://www.facebook.com/Tehd%C3%A4%C3%A4n-puisto-yhdess%C3%A4-1269416609807500/
https://uurainen.4h.fi/hankkeet/robo-projekti-2018-2020/media/
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Toimimme Vesuri-ryhmän kanssa osatoteuttajana Humanistisen ammattikorkeakoulun Maailmanperinnöstä voimaa 

paikallisiin palveluihin -hankkeessa. Sen avulla on saatu innostettua paikallisia yhteisöjä kulttuuriperinnön 

huomioimiseen palveluiden tuottamisessa ja lisää kansainvälisiin markkinoihin liittyvää osaamista. Hankkeessa jatkettiin 

myös vuoden 2016 aikana käynnistynyttä alueiden välistä yhteistyötä Unescon maailmanperinnön tiimoilta 

osallistumalla opintomatkalle Ruotsin Torniojokilaaksoon Struve Route Network Conferenceen. Keski-Suomessa 

järjestettyyn Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin hankkeen Hygge & Heritage –seminaariin tuli osallistujia 

mm. Virosta, Latviasta, Hollannista ja Moldovasta. 

JyväsRiihen teemahankkeet  

Kampsu (34050) 
Vuoden aikana kaikki 19 alahanketta saivat investoinnit tehdyksi. 
Hankkeen avulla saatiin aikaan esimerkiksi monta uutta liikunta- ja 
ulkoilupaikkaa, kuten pump track -radat Uuraisille ja Laukaan 
Vihtavuoreen, ratsastusesteitä Killerille, liikuntapuistot Vihtavuoressa 
ja Äijälässä, kodat Korpilahden Saakoskelle ja Myllyjoen varteen. 
Partiotoiminta on saanut uutta potkua Uuraisilla kanoottien ja 
Laukaassa telttahankinnan myötä sekä Muuramen Hillasuolla, missä 
rakennettiin keittokatos. Korpilahden vanhan myllyn katto sai uudet 
päreet, ja erilaista kalustoa hankittiin Uuraisten Kynkkälään ja 
Toimimajaan, Jyväskylän ladun majalle, Lievestuoreen Toivolaan, 
Laukaan metsästysseuralle ja Säynätsalon erätovereille. 
Maksujen käsittelyn ja toteutumisen varmentamiseksi hankkeista 
koottiin kuvapohjaiset koosteet ja raportit. Hankkeen loppuraportti 
valmistui seinäkalenterin muodossa vuoden lopussa. 
www.keskisuomenmaaseutu.fi/kampsu 

 

Kuva: MLL Vihtavuoren paikallisyhdistys 
 

Kalustoa kylille (58364) 
Teemahanke toteutettiin vuoden 2018 aikana kokonaisuudessaan. 
Harrastajateatterit hankkivat valo- ja näyttämökalustoa Kuusan 
kylällä Laukaassa ja äänentoistolaitteita Uuraisten Kyynämöisillä. 
Telttakatoksia hankittiin Leinolan ja Tikkalan kylillä. Korpilahden 
partiolippukunta Korvensamoojien sup-laudat ja pohjoisten kylien 
yhteistyöyhdistyksen lumikengät tuovat uutta virtaa liikkumiseen. 
Ajanottolaitteet BMX-radalle Laukaaseen, laduntekokone 
Jyväskylän Ladun majalle ja uudenlaisen robottikerhotoiminnan 
välineet Uuraisten 4H-yhdistykselle, Muuramen Yrityksen 
kioskivaunu, Saukkolan pyörillä kulkeva mökki ja peräkärry 
Uuraisten Jokihaaraan luovat uusia mahdollisuuksia. Kolmea tilaa 
varusteltiin ja av-laitteita hankittiin kahteen yhdistykseen. Laukaan 
Tractor Pulling –kisoja voi jännittää uusilla katsomopenkeillä. 
www.keskisuomenmaaseutu.fi/kalustoakylille 
                                                        

 
Kuva: Uuraisten 4H-yhdistys 

Nuoret tekijät (58148) 
Teemahankkeeseen valittiin viisi alahanketta tammikuussa 2018. 
Hanketoimijat ja osallistuvat nuoret koulutettiin kahdessa 
erillisessä tilaisuudessa keväällä. Yhdistysten palkkaamat 
toiminnan kehittäjät paiskoivat töitä mm. järjestämällä 
liikuntatuokioita ja -kerhoja Lievestuoreella ja Laukaan 
keskustassa ja kesätapahtumia esimerkiksi Muuramessa sekä 
tarjoamalla palveluita kylillä, kuten Tikkalassa. Hankkeen 
päätöstilaisuudessa yhdistykset kertoivat, että hankkeessa opittiin 
paljon nuorten työllistämisestä ja saatiin kokemuksia mm. 
työntekijän hausta, työhön opastamisesta ja palkanmaksusta. 
Nuoret toivat oman tuoreen näkemyksensä yhdistyksiin ja 
kehittivät uutta toimintaa. 
www.keskisuomenmaaseutu.fi/nuorettekijat 

 
Kuva: Pirjo Ikäheimonen 

http://www.maailmanperinto.humak.fi/
http://www.maailmanperinto.humak.fi/
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/kampsu
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/kalustoakylille
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/nuorettekijat
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Muilla rahastoilla rahoitettu toiminta. Yhteys valtakunnallisiin hankkeisiin ja koordinaatiohankkeisiin. 

JyväsRiihi on 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. 

Olemme tiedottaneet valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden toiminnasta. Keski-Suomessa ei ollut erillisiä 

tilaisuuksia, joissa olisimme olleet mukana.  Kuluneena vuonna emme rahoituskehyksen vähyyden vuoksi rahoittaneet 

uusia hankkeita, jotka suoraan linkittyisivät valtakunnallisiin koordinaatiohankkeisiin. 

1.3. Rahoitettujen hankkeiden vaikutuksia 

 

JyväsRiihen strategisena tavoitteena on tukea uudistuvaa yrittäjyyttä, kylien yhteisöllisyyttä ja asuinympäristön 

viihtyvyyttä ja luoda siten elinvoimaa maaseudulle. Alueemme maakunnallisena keskuksena kasvaa, mutta 

tavoitteenamme on, etteivät kaikki palvelut keskity kaupunkiin, vaan kyliin ja maaseututaajamiin syntyy uusia 

elinvoimaisia yrityksiä. Emme ole rahoittaneet montaakaan isompaa hanketta, sillä alueemme ammattikorkeakoulu on 

ollut erittäin aktiivinen maakunnallinen hankehakija ja -toimija useilla toimialoilla, ja JyväsRiihen rahoitusta on haluttu 

kohdistaa pieniin paikallisiin hankkeisiin. Tässä muutamia esimerkkejä käynnissä olevien ja päättyneiden hankkeiden 

vaikutuksista peilaten strategian tavoitteisiin. 

 

Olemme tukeneet strategian mukaisesti eri toimialojen yritysten investointeja ja kehittämistä yritysten yhteistyö - ja 

yritysryhmähankkeiden kautta. Sitä kautta kylien lähipalvelut ovat säilyneet ja uudistuneet. Kuikan kylällä Puukabinetti -

puusepänverstas on laajennuksen avulla lisännyt liikevaihtoa ja yrittäjän innostusta. Laukaassa ja Muuramessa 

käynnistyivät uudet kuntosalit, Tikkakoskelle maahanmuuttajan perustama Herää Pahvi -yritys, joka tuottaa Järvi-

Suomen markkina-alueelle aaltopahviarkeista erilaisia pakkaustuotteita, Laukaaseen Perttulan tila -

maaseutumatkailuyritys, joka pyörittää mm. erittäin suosittua kesäkahvilaa. Moneen yritykseen on myös hankittu 

kalustoa, mikä on mahdollistanut palveluiden laadun parantumisen ja/tai työntekijöiden palkkaamisen. 

 

Yrittäjien ja erityisesti matkailuun liittyvien hankkeiden kautta on paketoitu tuotteita, joilla yritykset vastaavat kaupungin 

kysyntään. Hyvä esimerkki tästä on Havumäki Ranch - Skate & Snowboard Villa,  Muuramessa keskelle metsää rakennettu 

matkailuyritys,  joka huvilavuokrauksen lisäksi järjestää ympäri vuoden keskiviikkosessioita kaikille skeittauksesta tai 

lumilautailuista kiinnostuneille.  Välillisesti muiden yritysten näkyvyyttä ja matkailua edistää myös hieman erikoisempi 

yrityksen investointituki, ohjelmapalveluyrityksen Santtu-saunatontun hahmoasu. Santtu-tonttu seikkailee eri puolilla 

Keski-Suomea tuoden esiin kiinnostavia tapahtumia ja matkailukohteita.                

 

Korpilahden yrittäjien ja Humanistisen ammattikorkeakoulun Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin  

-hankkeessa ja Lievestuoreella Setlementin Tapahtumien kyläkauppa -hankkeessa on lähipalveluiden tuotteistamiseen 

ja markkinointiin on haettu uusia ratkaisuja. Lievestuoreella yrittäjien ja yhdistysten yhteistyönä tuotetaan mm. uusia 

matkailuun liittyviä tapahtumia tarinallistamalla.  

 

Nuorten yrittäjyysosaamista olemme edistäneet kaikissa toimintakunnissa nuorten yrittäjyyshankkeiden kautta. Erityisen 

ilahduttavaa aktiivisuus on ollut Uuraisilla, missä 4H-yhdistyksessa yrittäjyysosaamisen edistäminen on kytketty 

onnistuneesti kansainvälistymiseen. Find Your Way –hankkeen yrittäjyyskasvatusvideoita hyödynnetään 

oppimateriaaleina valtakunnallisilla yrittäjyyskasvatuksen nettisivuilla. Hankkeen ansiosta kunnassa käynnistyi koulussa 

jopa pitkän saksan ryhmä.  

 

Yhteisöllisyyden vahvistaminen on kaikessa hanketoiminnassa ”punainen lanka”. Teemahankkeissa on onnistuttu hyvin 

osallistamaan nuoria yhteiseen kehittämiseen ja kylien virkistysalueiden uudistamiseen. Tuen avulla on perustettu tai 

kunnostettu 20 uutta harrastuspaikkaa. Nuoria kiinnostavat uudet harrastuspaikat, kuten BMX-, pump track – ja 

frisbeegolfradat ovat osoittautuneet erittäin suosituiksi. Myös muut virkistysalueiden kunnostukset ovat vahvistaneet 

viihtyvyyttä kylissä. Hankkeet ovat lisänneet yhdistysten yhteistyötä, kun useampi yhdistys on lyönyt hakemuksissa 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/tarinat/verstaan_laajennus_paransi_tehokkuutta_ja_tyohyvinvointia.5220.news
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/tarinat/verstaan_laajennus_paransi_tehokkuutta_ja_tyohyvinvointia.5220.news
https://laukaankuntokulma.fi/
https://www.alivekeskus.fi/
https://perttulantila.fi/
https://perttulantila.fi/
https://www.facebook.com/havumakiranch/
https://www.santtutonttu.fi/
http://maailmanperinto.humak.fi/
https://www.facebook.com/Tapahtumien-Kyl%C3%A4kauppa-920783071454560/
https://uurainen.4h.fi/hankkeet/find-your-way-hanke-2016-2018/find-your-wayn-videot/
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”hynttyyt yhteen”. Hyvä esimerkki tästä on Muuramen Kampsut -alahanke, jossa hakijoina olivat Muuramen 

Marttayhdistys, Muuramen Innola, SPR:n paikallisyhdistys, Muuramen Nuorisoseura ja nuorten musiikkifestivaaleja 

järjestävä Naamat ry. 

2. JyväsRiihen Leader-toiminta  

               
 

Olemme järjestäneet omia tukiklinikoita kuntien ja ELY-keskuksen kanssa (6 kpl) ja osallistuneet sovitulla ständillä tai 

puheenvuorolla mm. TE-toimiston, Taiteen edistämiskeskuksen ja Aluehallintoviraston järjestämiin infotilaisuuksiin (6 

kpl). Omia hallitus-, maksu- tai hankekoulutuksia järjestettiin 4 kpl. Kaikille avoin maksukoulutus järjestettiin yhdessä 

ELY-keskuksen kanssa 20.2. Aktivoinnin toimenpiteinä on alkuvuonna myös tiedotettu JyväsRiihen Nuoret tekijät - 

teemahankkeesta. Hakijoita ohjaamme myös sähköpostilla, puhelimessa ja tapaamisissa. Oppimissuunnitelman 

tavoitteiden mukaisesti lisäämme näin hanketoimintaan liittyvää osaamista eri teemoista.  

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 toimintaraha-hankkeen vuosiraportointi, maksuhakemusvalmistelu, hallituksen ja työntekijöiden 

koulutus sekä muu hallinnosta aiheutuva työ. 

Viestinnässä hyödynnämme nettisivuja, Facebookia, Instagramia ja Youtubea, ja laaditun somestrategiamme mukaisesti 

julkaisemme viikoittain vähintään 2-5 päivitystä. Julkaisut liittyvät rahoituksen hakuun, omiin tai muiden järjestämiin 

Leader-toimintaan liittyviin tilaisuuksiin tai vastaaviin. Instagramin ja Youtuben avulla seuraajien määrä on kasvanut ja 

tavoitamme uusia kohderyhmiä. www.facebook.com/jyvasriihi           

Osallistuimme ELY + Leader –tapaamisiin sekä Keski-Suomen Leader-ryhmien välisiin tapaamisiin. Hallitukselle 

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

toimintatapoja ja toimintaohjeita. Sykettä-hanke järjesti Keski-Suomen Leader-ryhmille ryhmien hallituksille tilaisuudet 

hankevaikuttavuuden arvioinnista ja maaseutuohjelman sähköisistä järjestelmistä.  Toiminnanjohtaja on osallistunut 

keväällä yhdistysten toiminnanjohtajien työnohjaukseen ja maaseutuverkoston moduulikoulutuksiin (henkilöstön 

johtaminen ja taloushallinto). 

http://www.facebook.com/jyvasriihi
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Sykettä-hanke järjesti koulutuksia mm. tietosuoja-asioista, Canva-ohjelmasta, hankevaikuttavuudesta ja verkostotyöstä. 

Hankkeet, jotka ovat osallistuneet maakunnallisen Sykettä –viestintähankkeen työpajoihin, ovat julkaisseet mukavasti 

erilaisia videoita. Sykettä -hankkeen opintomatkat suuntautuivat Keski- ja Etelä-Pohjanmaalle ja LINC-seminaariin, joissa 

tutustuimme hankevaikuttavuusviestinnän ja verkostoitumisen hyviin käytäntöihin myös kansainvälisesti. Kevään 

ajankohtaispäiville Leville Sykettä –hankkeen ”bussiseminaarissa” kuultiin matkan varrelta Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan 

viestinnän hyvistä käytännöistä ja kerrottiin vastaavasti Keski-Suomen hyvistä käytännöistä matkalaisille. 

 

Toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja osallistuivat helmikuussa Maaseutuverkostopalveluiden kutsumana opintomatkalle 

Brysseliin ja Belgian Valloniaan. Kolmipäiväisen matkan tahti oli hengästyttävä, kaikkiaan vierailukohteita yksistään 

Brysselissä kertyi 10. Matkakulut maksoi Maaseutuverkostopalvelut. Lue matkaraportti.  

 

Rahoittamamme ReWi Visions –esiselvityshankkeen yhteydessä toiminnanjohtaja ja kansainvälisyyskoordinaattori 

osallistuivat lokakuussa Walesin maaseutuverkoston järjestämään kansainvälisyysseminaariin, jossa toiminnanjohtaja 

esitteli Suomen mahdollisuuksia ja esimerkkejä kansainvälisestä Leader-toiminnasta. 

JyväsRiihen ja Leader Viisarin viime kaudella rahoittaman Innovative village –hankkeen video jaettiin myös Irlannin 

maaseutuverkoston nettisivuille kansainvälisen toiminnan hyvänä esimerkkinä. 

Onnistumisia ja hyviä käytäntöjä 

Vuoden 2018 onnistumisena pidämme Sykettä –hankkeen 
päätösseminaaria, jonka osallistujamäärä paikan päällä oli 100, lisäksi 
streemauksen ja tallenteen Youtubessa on nähnyt 250 henkilöä. 
Osallistuimme myös uuden tyyppisen Amazing Keski-Suomi –
tempauksen järjestämiseen, jossa maaseutua tehtiin tutuksi somettajien 
ja bloggareiden välityksellä. Sykettä –hanke sai runsaasti kiitosta 
onnistuneesta maakunnallisesta viestinnästä ja tuotetuista 
materiaaleista.  
 
Sykettä -hankkeen aikana luotiin Keski-Suomen maaseudun Youtube –
kanava, johon tuotettiin yhteensä 45 videota ja katselukertoja on ollut 
lähes 5000. Onnistumisena pidämme myös uuden kolmevuotisen 
maakunnallisen Sykettä 2 –hankkeen alkamista. Jatkohankkeeseen 
sisältyy kansain-välistymiseen liittyvä aktivointiosuus, jota pilotoidaan 
hankkeessa 16 kk. 

 
Kuvassa hankkeen toteuttajat Leader 
JyväsRiihestä, Leader Viisarista, Leader 
Maaseutukehityksestä ja Leader Vesuri-

ryhmästä. 

 

   
Yritystarinoita Keski-Suomesta Get Inspired of rural Development 

in Central Finland 
Viestintää ja verkostoja 

 
Onnistumisena pidämme myös sitä, että vuodesta toiseen hakijoiksi löytyy uusia yrityksiä ja yhdistyksiä. JyväsRiihen 

tunnettuus on jo niin hyvä, että joissakin kunnissa emme ole tehneet kovin merkittävästi aktivointia, koska rahoituskehys 

riittää lähinnä tulevaan kysyntään vastaamiseen. Haasteena onkin yleishyödyllisten hankkeiden kova kysyntä. Tämän 

vuoksi keräsimme syksyllä 2018 kevyellä ideahaulla rahoitustarpeita, jotta hallituksen on helpompi tehdä 

ohjelmakauden loppuajalle rahoituslinjauksia. Ideahakuun jätettyjen ideoiden perusteella päätimme käynnistää uuden 

Viritys –teemahankehaun vuodelle 2019. 

https://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/459/cover
https://www.youtube.com/watch?v=WKSxxDfN7z0
https://www.youtube.com/watch?v=-sTc1f-6dIo
https://www.youtube.com/channel/UChw-MV3eHLahM3SjxfckCNQ
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/7300/Yritystarinoita-keski-suomestalowres.pdf
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/7389/kv-esite.pdf
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/7389/kv-esite.pdf
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/7309/Viestintaa-ja-verkostoja-kevyt.pdf
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JyväsRiihessä yritystukien ja yleishyödyllisen kehittämishankkeiden käsittelyaika vireille tulosta lausunnon lähettämiseen 

kestää keskimäärin 2 kk. 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. Yleishyödyllisten investointien osalta läpimenoaika on keskimäärin 4,5 kk 

(pisimmillään 10 kk), mikä johtuu usein hakijasta tai ryhmästä riippumattomasta syystä (rakennus- tai ympäristöluvan 

käsittely tai verohallinnon ohjauskirje). Maksuhakemusten käsittelyn ruuhkautuminen on venyttänyt jonkin verran 

käsittelyaikoja. 

Laatutyö ja toiminnan arviointi 

Helmikuussa Maaseutuvirasto teki hallinnon ohjauskäynnin. Maaseutuviraston mukaan JyväsRiihen toiminta-alueen 

kehittämishankkeet ja yritystukihankkeet ovat monipuolisia ja uusia hankkeita saadaan säännöllisesti. Leader-ryhmän 

työntekijöiden ja hallitusten jäsenten välinen yhteistyö koetaan toimivaksi ja rakentavaksi. 

 

K
u

va: Jen
n

i Tiain
en

 

 

Tammikuussa tehtiin Aisaparin kanssa henkilöstö – ja taloushallinnon auditointi. Saadun palautteen perusteella 

henkilöstöhallinnon hyviä käytäntöjä ovat sijaiskäytännöt ja ryhmäkehityskeskustelut. Työsuojelun toimintaohjelma on 

kattava ja hyvä, etätyömahdollisuus ja siihen liittyvät rajaukset on kirjattu työsopimukseen. Talous- ja 

henkilöstöhallinnon ohjeistus ja työkuormituksen seurannan käytännöt osoittivat tarpeellisuutensa vuonna 2018. 

Toiminnanjohtajan sairastumisesta huolimatta tehtävät pystyttiin sijaistamaan laadukkaasti. Laatukirjaa päivitetään 

tarvittaessa, ja päivitykset viedään tiedoksi hallitukselle aina yleiskokouksen jälkeen. 

Sykettä-hankkeessa tehtiin vertaisarviointia Leader Mansikka ry:n HighwaySavo-viestintähankkeen kanssa keväällä 2018. 

Arvioimme viestintähankkeiden onnistumista tavoitteisiin nähden ja vaihdoimme arkityön hyviä käytäntöjä.  

 

ELY-keskuksen kanssa käytiin vuoden 2018 kumppanuuskeskustelu tammikuussa 2019. Vuodelle 2018 asetettujen 

kehittämistavoitteisiin on kiinnitetty huomiota ja työskennelty niiden parantamiseksi. Hanke- ja yritystukien 

päätösvalmistelussa yhteistyö toimii. Maksuhakijoita ohjeistetaan niin paljon kun ehditään ja hanketuen saajista lähes 

kaikki pyytävät ohjausta. 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. 

 

3. JyväsRiihi alueen kehittäjänä 

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

koordinoinnissa. Apuvälineenä yhteistyölle on ollut yhteinen viestintä Sykettä–viestintähankkeen avulla. Sen tuella on 

myötävaikutettu myös Leader-ryhmien hallitusjäsenten viestintäosaamiseen ja keskinäiseen verkostoitumiseen. Myös 

hankevetäjien yhteistyön tiivistyminen Pöllöparlamentti–toiminnan kautta on ehdottomasti mainitsemisen arvoinen 

asia. Ilman sitä moni uusi hankevaikuttavuuteen ja maaseutuohjelman näkyvyyteen vaikuttanut uusi toimintatapa olisi 

jäänyt toteutumatta.  
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”Keski-Suomessa on oltu valtavan innovatiivisia viestijöitä. Uusia keinoja kohderyhmien tavoittamiseen on kehitetty 

jatkuvasti. Sykettä-hanke on hyödyntänyt valtakunnallisesti valmisteltuja välineitä ja jakanut osaamistaan muille. Muun 

muassa road showt, Pöllöparlamentti ja tavat hankevaikutusten esiin tuomiseksi kiinnostivat koko maaseutu-verkostoa.” 

-Annukka Lyra, maa- ja metsätalousministeriö 

 ”Sykettä-viestintähanke on onnistunut monipuolisesti viestimään maaseutuohjelmasta, alueellisesta 

maaseutusuunnitelmasta ja paikallisista kehittämisstrategioista. Pöllöparlamentti on ehdottomasti hyvä käytäntö, jota 

kannattaa levittää muuallekin ja sitä on myös nostettu useissa yhteyksissä esille hyvänä käytäntönä. Ylipäänsä hankkeen 

puitteissa järjestetään todella paljon erilaisia kokoontumisen foorumeita hanketoimijoille ja myös viestinnällisiä 

työpajoja. Kaikenlainen kokoontuminen vahvistaa yhteistyötä maakunnassa ja antaa välineitä hanketoimijoiden 

viestintään sekä myös ns. lähettiläisyyteen hanke- ja yritysrahoituksesta. Hankkeen fokus on selkeästi yhteisessä 

tekemisessä ja toiminnassa.” -Hannakaisa Markkanen, HighwaySavo-viestintähanke 

 

Toimimme tiiviissä yhteistyössä kuntien ja niissä toimivien yrityskoordinaattoreiden kanssa. Teimme yhteistyötä myös 

maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen kanssa järjestämällä Välitä viljelijästä –teemapäivän. Yhteistyökumppaneita 

olivat edellisvuosien tapaan Uusyrityskeskus, Keski-Suomen yrittäjät, MTK Keski-Suomi, alueen kunnat, ELY-keskus, Te-

toimisto. Uusia yhteistyökumppaneita tiedotuksessa olivat Taiteen edistämiskeskus ja Aluehallintovirasto. Näiden kanssa 

on järjestetty mm yritystukiklinikoita, osallistuttu yrittäjyysinfopäiviin, Keski-SuomiON GO - ja muihin 

aktivointitapahtumiin. Maakuntauudistuksen valmisteluun on osallistuttu seuraamalla käytyä keskustelua 

elinvoimapajojen ja muiden tilaisuuksien tiimoilta. Ohjelmakauden työryhmiin ei ole hakeuduttu vähäisen työ- ja 

matkaresurssin vuoksi. 

 

”Leader-rahoitus on mahdollistanut monia hyviä hankkeita 
Muuramessa. Leader-rahoitus ohjautuu voimakkaasti 
yrityskehittämisen suuntaan. Muuramessa kunnan oma 
yrityskoordinaattori tekee yhteistyötä Leader JyväsRiihen kanssa 
maaseuturahoituksen markkinoinnissa ja yritysten ohjauksessa. 
Leader-rahoitus toimii mahdollistajana yli kuntarajojen ulottuvien 
hankkeiden. ” Ari Ranta-aho, Muuramen kunnanjohtaja. 
Kunnanjohtajien ajatuksia Leader-toiminnan vaikutuksista 
Kuva: Maria Markus 

 

 

Toiminnanjohtaja toimi Sisä-Suomen kalatalousohjelman ohjausryhmässä, maakunnallisen Ruokaketjun koordinaation –

hankkeen ohjausryhmässä ja Keski-Suomen retkeilyreitit –hankkeen seurantaryhmässä. 

4. Tavoitteet seuraavalle vuodelle 

 

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet saavutettiin, vaikka rahoitus ”loppui kesken vuoden”. Tulevana vuonna rahoitukselle 

on varsinkin yleishyödyllisten hankkeiden osalta kova kysyntä. Tämän vuoksi hallitus teki strategian painopisteisiin 

perustuvat rahoituslinjaukset. Jotta pääsemme kaikilta osin tavoitteisiimme, on käyttöön saatava jo aiemmin myönnetty 

lisäkehys, jonka turvin voidaan käynnistää elinkeinollisia hankkeita ja kansainvälistymiseen liittyviä hankkeita strategian 

mukaisesti. Tavoitteena on saada myös vapautuvia valtuuksia, jotta strategiaan varattu rahoitus ehditään käyttää 

ohjelmakauden aikana.  

 Rahoitetaan yhteistyö- yritysryhmä- tai yrityskohtaisia hankkeita, joissa on mukana vähintään 10 yritystä 

 Rahoitetaan kansainvälistymistä edistäviä toimia (suoraan tai välillisesti vähintään 2 kpl) 

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

 Käynnistämme myös uuden kauden valmistelun. Laadimme valmistelusuunnitelman, keräämme tarvittavaa tietoa 
rahoitustarpeista ja käymme neuvottelut kuntien sitoutumisesta tulevaan kauteen.   
 

5. Varsinainen toiminta, yhdistyksen yleiskokous, säännöt ja resurssit 

Yhdistyksen varsinaista toimintaa oli sääntömääräisten asioiden hoitaminen. Jäsenistöä ja muita alueen toimijoita 

tiedotettiin toiminnasta tapahtumissa, uutiskirjeillä ja Facebook-sivulla. Kuluneena vuonna ei tehty sääntömuutoksia. 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/viestinta/kehittamisen_hyvat_kaytannot/kunnat_arvostavat_leader-rahoitusta.5044.news
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JyväsRiihen hallitus valittiin yleiskokouksessa Jyväskylässä 28.3.2018. Puheenjohtajaksi valittiin Jari Halttunen. 

Varapuheenjohtajana jatkaa Eeva Happonen. Sihteerinä toimii Pirjo Ikäheimonen ja rahastonhoitajana Leena Karjalainen.  

JyväsRiihen jäsenmäärä kasvaa edelleen maltillisesti, vuoden 2018 lopussa jäseniä oli 246. Myös jäsenmaksun 

maksaneiden määrä kasvaa tasaisesti, maksaneita jäseniä oli 28 jäsentä. Keräämme jäseniltä liittymisjäsenmaksun (10 € 

henkilöjäseneltä ja 20 € yhteisöltä) ja vuosittaisen vapaaehtoisen kannatusjäsenmaksun. Jäseniä tiedotettiin toiminnasta 

uutiskirjeillä. Jäsenistöstä 16 henkilöä osallistui yleiskokoukseen 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. 

 

Hallituksen kokoonpano ja toiminta 

 

JyväsRiihen yleiskokouksessa hallitukseen valittiin 12 varsinaista ja 9 varajäsentä. Uusia hallitusjäseniä etsittiin 

hallitusjäsenten ja hanketoimijoiden verkostojen avulla, mutta myös avoimesti yhdistyksen uutiskirjeessä ja FB-sivujen 

kautta. Asukasedustajan varajäseniä ei kuitenkaan löydetty kaikista kunnista. 

Kunta Varsinainen     Varajäsen  

Jyväskylä, asukas Päivi Pylkkänen   Tarja Hyvönen, uusi  (toimii kaikkien asukas-
edustajien varajäsenenä)    

Jyväskylä, yhteisö Anna Sarkkinen Reena Laukkanen-Abbey 

Jyväskylä, kunta Sirkku Peltola, uusi Kaisa Miettunen, 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 Joonas Karhinen, uusi 

Muurame, kunta Janne Andersin uusi  Jenni Ahvenlampi 

Uurainen, asukas Launo Järvinen  

Uurainen, yhteisö Matti Kekkonen Harri Paajanen 

Uurainen, kunta Mia-Riitta Allik   Tiina Kuusanmäki 

 

Yleiskokous vahvisti hallituksen kokouspalkkiot ja puheenjohtajien vuosipalkkiot vuodelle 2018.  Jari Halttunen hoitaa 

tehtävää osana Laukaan maaseututoimenjohtajan työtään. Vuoden aikana ei toiminut erillisiä työryhmiä. 

Hallituskokouksia oli seitsemän. Kokoukset pidettiin Jyväskylässä Voimala Business Parkissa lukuun ottamatta 

marraskuun kokousta, joka pidettiin Lievestuoreella tukea saaneessa Toivolan työväentalossa. Kokoukset olivat kaikki 

yhdistystoiminnan osalta päätösvaltaisia. Toukokuun kokouksessa hankekäsittelyssä hallitus ei ollut päätösvaltainen 

sairastumisten vuoksi.  

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. Sykettä-viestintähanke järjesti Keski-Suomen ryhmien hallituksille 

tilaisuudet hankevaikuttavuuden arvioinnista (toukokuu) ja maaseutuohjelman sähköisistä järjestelmistä (elokuu). 

 

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

lisätty valmistukia verkostoitumiseen, viestintään ja hankevaikuttavuuden arviointiin. Samalla hallitusjäsen saa myös 

monipuolisemman kuvan ryhmän työntekijöiden tehtävistä, työssä tarvittavasta osaamisesta ja asenteesta. 

Hallitusjäsenet tiedottavat toiminnasta omien sidosryhmiensä kautta paikallisesti kyliä, yrittäjiä tai muita toimijoita ja 

antavat tietoa mm. kunnallisen virkamiesvalmistelun tai kunnanhallituksen päätöksenteon tueksi.    
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Henkilöstö ja toimisto 
Yhdistyksellä oli vuonna 2018 yhteensä neljä työntekijää: toiminnanjohtaja Pirjo 
Ikäheimonen, hankeneuvoja Leena Karjalainen (hanke- ja yritystukineuvonta, 
Kampsu-, Kalustoa kylille- ja Nuoret tekijät teemahankkeet), Sykettä –hankkeen 
tiedottaja Jenni Tiainen ja projektisihteeri Helmi Yli-Knuuttila (01-08.2018). 
Syyskuusta eteenpäin Leena Karjalainen toimii myös maakunnallisen 
viestintähankkeen puolipäiväisenä kansainvälisyyskoordinaattorina. 
 
Helmi-maaliskuussa meillä olivat työkokeilussa Aarni Virtanen (FT) ja 
projektihallinnon työssäoppijana Tarja Hyvönen. 

      
Henkilöstön esimiehenä toimii toiminnanjohtaja, ja toiminnanjohtajan esimiehenä puheenjohtaja. Työn valvonnassa ja 
seurannassa noudatetaan yhteisesti sovittuja käytäntöjä. Henkilöstön tehtäväkuvaukset tarkistettiin syksyllä uuden 
tiedotushankkeen käynnistyessä. Yhdistyksen toimitilat ovat edellisvuosien tapaan 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 yhdistyksen toiminnasta. 

 

Kevään aikana kilpailutettiin työterveyshuollon palvelut. Hallituksen päätöksellä uudeksi palveluntuottajaksi valittiin 

edullisin Työterveys Aalto, jonka kanssa tehtiin työterveydenhuollon toimintasuunnitelma ja työpaikkaselvitys. 

Toiminnan rahoitus ja taloustilanne 

Yhdistyksen perustoiminnan rahoitus tapahtuu jäsenmaksuilla. Yhdistystoiminnan menoja ovat lähinnä yleiskokouksen 

kulut ja sellaiset kulut, jotka eivät ole hyväksyttäviä käynnissä olevissa hankkeissa. Yhdistyksen omaa hanketoimintaa 

rahoitettiin oman kehittämisohjelman tai alueellisen maaseutuohjelman mukaisella hankerahoituksella. Harkinnan 

mukaan voidaan hyödyntää myös muiden rahastojen rahoitusta. 

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 €). Vuosien 2014-2020 kuntarahaosuudet laskutetaan kunnilta vuosittain. Ennakko-

maksujen perusteella maksettiin strategian mukaan rahoitetuilla hankkeille kuuluvat kuntarahaosuudet rahoitus-

päätösten mukaisesti.   

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

kokonaisrahoitus vuosille 2015-2019 on 501 900 €. Toimintarahan riittävyys asettaa toiminnalle omat haasteensa. Tämä 

haaste on ratkaistu hankkeistamalla ja hakemalla muuta rahoitusta niihin tehtäviin, joihin toimintarahaa ei voi käyttää, 

mutta jotka koetaan strategian toteuttamisen ja tavoitteisiin pääsemisen kannalta tarpeelliseksi. Yhdistyksellä oli vuoden 

aikana käynnissä kuusi muuta hanketta, joihin on tehty päätökset Keski-Suomen ELY-keskuksessa. Hankkeilla edistetään 

strategian kannalta tärkeäksi koettuja tavoitteita. Käynnistettyjen teemahankkeiden koordinointiin oli vuosille 2015-

2018 sidottu 87 500 euroa. Oman rahoituskehyksen ulkopuolista rahoitusta on vuosille 2015-20121 saatu 843 420 euroa. 

Vuonna 2018 koko toiminnan kulut olivat 278 409,84 euroa, josta on maksettu vasta 54 659 € (19,6 %). Tilinpäätös 

osoittaa alijäämää -366,55 €. Toimintaa on rahoitettu ennakkoon laskutetuilla kuntarahoilla. Hankkeisiin haettiin 

maksatusta neljän-kuuden kuukauden maksujaksoissa. Hankemaksatukset ELY-keskuksessa ovat edenneet hyvin ja 

suunnitelmien mukaan. Ongelmia ovat tuoneet Toimintaraha-hankkeen maksujen käsittelyajat. Maaseutuviraston 

kanssa on keväällä käyty neuvotteluja maksatuksiin liittyen. Apuna on ollut Suomen kylätoiminta ry:n Leader-jaosto ja 

Leader-asiamies.  

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

Riuttanen ja Sys Audit. 
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TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYNTÄ         6.3. 2019 

 

________________________________  ________________________________ 
Päivi Pylkkänen   Tarja Hyvönen 

 

________________________________ 
Eeva Happonen    

 

________________________________  
Severi Parviainen 

 

_________________________________  
Launo Järvinen    

 

_________________________________  _________________________________ 
Anna Sarkkinen   Reena Laukkanen-Abbey 

 

_________________________________  _________________________________ 
Mira Jalonen    Mervi Rossi     

 

_________________________________  
Jukka Rouhiainen    

 

_________________________________  _________________________________ 
Matti Kekkonen   Harri Paajanen 

 

_________________________________  _________________________________ 
Sirkku Laurila    Kaisa Miettunen 

 

_________________________________  _________________________________ 
Jari Halttunen   Heli Peltola 

 

_________________________________  _________________________________ 
Janne Andersin    Jenni Ahvenlampi 

 

_________________________________  ________________________________ 
Mia-Riitta Allik   Tiina Kuusenmäki 
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Liite 1. 
 
Toteutuneet aktivointi-, viestintä- ja muut toimenpiteet 

 

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

Tavoite  2015 2016 2017 2018 Lisätieto 

Oma aktivointi- tai 
infotilaisuus 
Osallistujista 

 miehiä 

 naisia 

 nuoria 

15 
 
800 
400 
400 
1000 

9 
 
218 
106 
112 
25  

10 
 
13
3 
67 
66 
 

10 
 
129 
52 
77 
3 

6 
 
30 
17 
13 
1 

aktivointi keskitettiin 
yritystukiklinikoihin rahoituksen 
vähäisyyden vuoksi 
 

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 

keskimäärin 46 osallistujaa 

Hakijoiden neuvontatilaisuus 
 

150 
 

62  41 56 25 hankeohjauksiin 29 osallistujaa 
(teemahankeohjaukset eivät 
mukana) 
36 yrittäjää sai ohjausta 
HUOM!, ohjausta annetaan 
entistä enemmän puhelimitse tai 
sähköpostilla, näitä ei ole 
mukana luvuissa. 

Jäsenmäärä 300 220 234 244 246 uusia jäseniä 10 kpl 

Leader-työn arvioinnit ja 
selvitykset 

 Leader-ryhmien 
ristiinarviointi 

4 
 
1/vuosi 

- 
 
1 

 
 
1 

1 1 
 
1 

Sykettä-hankkeen vertaisarviointi 
Leader Mansikka ry:n kanssa 
Vertaisauditointi Leader Aisapari 

Lehtiartikkelit tai jutut 100 20 55 40 35  

Uudet yhteistyökumppanit 20 3 5 3 6 Leader Mansikka, Welsh Rural 
Network, PLANED, Sir Arwain 
Benfro, Taiteen edistämiskeskus, 
AVIn liikuntapaikka-asiat  

Hallituksen ja työtekijöiden 
koulutukset 

 2 1 2 3 Hallituksen Leader-toiminnan 
perusteet -koulutus 
Keski-Suomen Leader-ryhmien 
hankevaikuttavuusiltapäivä ja 
Maaseuturahaston sähköiset 
järjestelmät -tilaisuus (Sykettä –
hanke) 

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

Muulla rahoituksella 
toteutetut yhteistyöhankkeet 

3-5  kpl 1 
 

2 1 1 Sykettä –maakunnallinen 
viestintähanke Keski-Suomen 
Leader-ryhmien kanssa 2018 -
2021 
 



JyväsRiihi          Vuosiraportti 2018                                       15 
 

Liite 2. JyväsRiihen vuosi 2018 
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Liite 3.  

ELY-keskuksesta viranomaispäätöksen vuonna 2018 saaneet hankkeet kunnittain 

 
Laukaa: 
 
Käsittelyssä vuonna 2018 yhteensä 12 hakemusta. Kaikki saivat puoltavan päätöksen.  
Vuoden 2018 myöntövaltuuden loppumisen vuoksi yksi yritystuki siirtyi viranomaispäätökseen vuodelle 
2019 ja yhdessä hankkeessa varaus jaettiin osittain vuodelle 2019.  
Muutamia yritystukihakemuksia ohjattiin ELY-keskuksen hakuun oman myöntövaltuuden loppumisen 
vuoksi. 
 
Keltaisella pohjalla olevat hankkeet kuuluvat Kalustoa kyliin-teemahankkeeseen ja vihreällä Nuoret 
tekijät -teemahankkeeseen. 
 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 
rahoitus 

Hankkeen 
kokonaisrahoitus 

Laukaan Renki-Palvelut  Konehankinta 3 975,81 15 903,23 

Lievestuoreen Setlementti Tapahtumien kyläkauppa 67 500 75 000 

CC Picaro ry CC Picaro historiikki ja 
ilmaista pyöräilyä 
kuntalaisille 

4 293,00 5 367,00 

Lievestuoreen Kisa ry Liepeen nuoret töihin 1 504,00 1 880,00 

CC Picaro ry Ajanottolaitteisto 6 630,60 11 051,00 

Keski-Suomen Tractor 
Pulling ry 

Katsomot 9 000,00 15 000,00 

Kuusan nuorisoseura ry Turvallisuus ja 
teatterikaluston hankinta 

7 200,00 12 000,00 

Laukaan Demarit ry Toivolan 
kokousvälineistö 

 780,00 1 300,00 

Laukaan valokuvaseura ry Videotykki 
valokuvakäyttöön 

630,00 1 050,00 

Leinolan Kyläyhdistys ry Kalusota Leinolan kylällä 2 901,00 4 835,00 

Valkolan nuorisoseura ry Vireyttä Valkolaan 2 473,80 4 123,00 

 
Puollettu, tukipäätös v. 2019 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 

rahoitus 

Hankkeen 

kokonaisrahoitus 

Lievestuoreen Setlementti  Tapahtumien kyläkauppa 
(tukipäätöksen toinen 
osa) 

35 423,04 36 025,60 

Your Local Host Perustamistuki 6 850,00 6 850,00 
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Muurame 
 
Käsittelyssä vuonna 2018 yhteensä 7 hakemusta. Yhtä lukuun ottamatta kaikki saivat puoltavan 
päätöksen. Muutamia yritystukihakemuksia ohjattiin ELY-keskuksen hakuun oman myöntövaltuuden 
loppumisen vuoksi. 
Keltaisella pohjalla olevat hankkeet kuuluvat Kalustoa kyliin -teemahankkeeseen ja vihreällä Nuoret 
tekijät -teemahankkeeseen. 
 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 
rahoitus 

Hankkeen 
kokonaisrahoitus 

Pia-Maria Art & Design Hahmoasun valmistus 
Keski-Suomen omalle 
hahmolle, Santtu-
tontulle 

2 730,00 13 650,00 

Urakointi Nurminen Oy Metsäkonevaunun 
hankinta 

10 041,10 50 205,49 

Muuramen Mannatupa ry Mannatuvan nuoret 
tekijät 

4 230,00 5 400,00 

Muuramen nuorisoseura ry Uudistuvat 
Antiikkimarkkinat 2018 
ja nuorisotoiminnan 
käynnistäminen 

4 800,00 6 000,00 

Muuramen Mannatupa ry Meidän tupa 1 710,00 2 850,00 

Muuramen yritys ry Kalustoa kentälle 4 680,00 7 800,00 

 
 

 
Uurainen 
 
Käsittelyyn jätettiin yhteensä 5 hakemusta, joista yhtä lukuun ottamatta kaikki saivat puoltavan 
päätöksen. 
Keltaisella pohjalla olevat hankkeet kuuluvat Kalustoa kyliin -teemahankkeeseen. 

 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen rahoitus Hankkeen 
kokonaisrahoitus 

Uuraisten 4H-yhdistys 
ry 

Robo-hanke 119 999,60 141 176,00 

Kyynämöisten seudun 
kyläyhdistys ry 

Kynkkälään ääntä 3 510,93 5 851,56 

Uuraisten 4H-yhdistys 
ry 

Robotiikan 
oppimisympäristö 

1 576,28 2 627,14 

Uuraisten Jokihaaran 
pienviljelijäyhdistys 

Siistinä perille 1 500,00 2 500,00 
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Jyväskylä 
 
Käsittelyyn jätettiin yhteensä 16 hakemusta, joista puollettiin 13:a hanketta. Näistä yksi 
yritysryhmähanke siirrettiin myöntövaltuuden loppumisen vuoksi ELY-keskukseen ja yksi kansainvälinen 
hanke vuoden 2019 päätösvalmisteluun.  
Lisäksi ELY-keskuksen hakuun ohjattiin muutama yleishyödyllinen investointi ja yritystuki. 
 
Keltaisella pohjalla olevat hankkeet kuuluvat Kalustoa kyliin -teemahankkeeseen ja vihreällä Nuoret 
tekijät -teemahankkeeseen. 
 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 
rahoitus 

Hankkeen 
kokonaisrahoitus 

Herää Pahvi Oy Tuotantokoneen 
hankinta 

13 641,60 68 208,00 

Vaajan valppaat ry Teerilahden kämppien 
kunnostus 

51 867,00 103 734,00 

Tavolo Bianco Oy Säyntäsalon kunnantalon 
kokoustilojen av-laitteet 

2 045,00 10 270,00 

Tiira Events Oy Vaarunhovin käynnistys 2 746,01 13 730,00 

Pohjoisen Korpilahden 
yhteistyöyhdistys ry 

Pokon nuoret 
kesäduunissa 

4 800,00 6 000,00 

Jyväskylän Latu ry Telaketjumönkijän 
hankinta 

8 100,00 13 500,00 

Korpilahden 
Korvensamoojat ry 

Lippukunta vesille 1 440,00 2 400,00 

Saukkolan kyläseura ry Kylän kalusto liikkeelle 1 500,00 2 500,00 

Pohjoisen Korpilahden 
yhteistyöyhdistys ry 

Jos metsään haluat 
mennä nyt –
lumikenkäilyä 
Hangasjärvellä 

1 020,00 1 700,00 

Korpilahden Tikkalan 
kyläseura ry 

Pop up-teltta Tikkalaan 633,00 1 055,00 

Ylä-Muuratjärvi seura ry Kylätalon kattilat 
kuntoon 

1 080,00 1 800,00 

 

Puollettu, tukipäätös v. 2019 

Hakija Hankkeen nimi Julkinen 

rahoitus 

Hankkeen 

kokonaisrahoitus 

JAPA – Jyväskylän seudun 
kestävä kehitys  ry & 
Jyväskylän seudun 4H-
yhdistys ry 

ReWi Visions - 
kansainvälinen 
kehittämishanke 

99 951,00 111 046,79 

 


