
Keski-Suomen Leader-ryhmät  
Myönnetty yritysrahoitus 1-3/2022 maaseuturahastosta (linkit johtavat keskisuomenmaaseutu.fi-
sivuston hankerekisteriin)  
 
Leader JyväsRiihi  

• Riihivuori Resort, Muurame, investointi, 18 738,20 € 
• Barasmainos Oy, Muurame, investointi, 4840 € 
• YMIS Panimo Oy, Jyväskylä, investointi, 3613,69 € 

 
 
Leader Maaseutukehitys  

• Kehä-Tuote Oy, Konnevesi, investointi, 12 000 € 
• TRT Konepaja Oy, Joutsa, laiteinvestointi, 5228 € 
• Metsäkoneurakointi T ja P Pynnönen Oy, Hankasalmi, investointi, 2800 € 

 
Leader Vesuri-ryhmä  

• Metallipaja Nieminen Oy, Jämsä, investointi, 16 690 € 
• Ansiomäen Konepalvelu Oy, Kuhmoinen, investointi, 12 998,11 € 
• SK-Maansiirto Oy, Petäjävesi, investointi, 10 259,95 € 
• KJM Sportfishing Oy, Jämsä, investointi, 9100 € 
• Jämsän Pieneläinklinikka Oy, Jämsä, investointi, 8097,87 € 
• Mänttä Pump Works Oy, Mänttä, investointi, 3000 € 

 
Leader Viisari  

• Karstulan Vene Järvinen Ky, Karstula, investointi, 3219 € 
 
Yritysrahoitus yhteensä 110 584,82 € (hankkeiden kokonaisarvo 527 559,10 €)  
 
 
Myönnetty hankerahoitus 1-3/2022 (linkit johtavat keskisuomenmaaseutu.fi-sivuston hankerekisteriin)  
 
Leader JyväsRiihi  
 

• Jyvässeudun 4H-yhdistys ry, Jyväskylä, Hitpointti, 96 652,53 € 
Hankkeessa opetellaan pelikehitystä sekä itsenäisesti että ryhmässä. Hankkeessa opetetaan 
nuorille pelinkehitystä ja taidot opittuaan, luodaan nuorille kansainvälisiä pienryhmiä 
mobiilipelien tekoon. Pelinkehitysvalmennukseen luodaan 16-23-vuotiaiden nuorten, 
pelaamisesta kiinnostuneiden ryhmä Jyvässeudun maaseudun alueella. Hanke toimii 
kansainvälisessä yhteistyössä itävaltalaisten ja japanilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Kansainvälisellä hanketoiminnalla tavoitellaan oppia muiden maiden hyväksi havaituista 
pelinkehitysmenetelmistä. Hankkeessa järjestetään myös nuorisovaihtoja sekä tehdään 
oppilaitos- ja yritysyhteistyötä. Tavoitteena on, että hanke auttaa nuoria rakentamaan 
tulevaisuuden suunnitelmia myös opiskelun ja työn näkökulmasta. Yrittäjyyden vaihtoehtoa 
tulevaisuuden työllistäjänä tuodaan mukaan myös 4H-yrittäjyyden kautta.  
 

• ProAgria Keski-Suomi ry, Jyväskylä, Kotitarveviljelyn kehittäminen Jyväskylän, Uuraisten, 
Laukaan ja Muuramen maaseutualueilla, 61 809,15 € 
Tavoitteena on kotitarvetuotantoon tarvittavien tietojen ja taitojen aktivointi, ylläpitäminen ja 
edistäminen. Kuluttajien tietoa kotitarveviljelyn erilaisista mahdollisuuksista lisätään, ja 
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neuvotaan mm. viljelyn aloittamisessa, lajikevalinnoissa ja kierrätyksessä sekä kannustetaan 
kasvisten monipuoliseen käyttöön. Yhteisöllisyys ja hyvinvointi lisääntyy kylillä ja taajama-
alueilla mieluisan tekemisen myötä. 

 
• Team LPK ry, Laukaa, Laadukas harrastajapolku, 18 700 € 

Toiminnalla tähdätään valmennuksen suunnitelmallisuuteen ja laadukkuuden kehittämiseen. 
Seuraan palkataan osa-aikainen tutorvalmentaja vuoden ajaksi. Tutorvalmentaja toimii 
erityisesti vasta-aloittaneiden valmentajien tukena joukkueiden harjoituksissa ja niiden 
suunnittelussa. Tavoitteena on lisäksi perustaa neljä jalkapallon harrasteryhmää 4–6-
luokkalaisille lapsille ja yläkouluikäisille. 

 
• Muuramen Taideseura ry, Muurame, Franssilan uudet työpajat, 8 290 € 

Laajennetaan ja kehitetään taiteentekemisen tarjontaa Muuramessa ja lähikunnissa. Taiteen 
avulla saadaan aikaan uusia vapaa-ajankäyttömahdollisuuksia eri kohderyhmille. Yhdessä 
harrastaminen lisää yhteisöllisyyden tunnetta ja parantaa sosiaalista hyvinvointia. Uusia 
kehiteltäviä pajoja ovat grafiikan, puutyön, kankaanpainannan ja media-alojen pajat. 

 
 

Leader Maaseutukehitys  
 

• Haihatuksen Henki ry, Joutsa, KTT – Kineettisen taiteen talo, 42 415 € 
Kineettisen taiteen talo -hanke on Taidelaitos Haihatuksen uusia mahdollisuuksia avaava 
kokonaisuus, jolla pyritään kehittämään, laajentamaan ja monipuolistamaan Taidelaitoksen 
toimintaa. Joutsan kirkonkylällä sijaitsevaan, pitkään tyhjillään olleeseen erillistaloon luodaan 
uudenlainen kulttuurimatkailukohde, johon tulee monitaiteellinen kineettisen taiteen 
kesänäyttely. 
 

• Hankasalmen elävän kulttuurin yhdistys HELKU ry, Yhteisöllinen musiikkivideo, Hankasalmi, 
30 600 € 
Tehdään maisemallinen ja yhteisöllinen musiikkivideo, joka kuvaa Hankasalmea. Kootaan 
yhteen kaikenikäisiä hankasalmelaisia, vahvistetaan osallisuutta ja me-henkeä. Musiikkivideoon 
liittyen järjestetään kaksi tapahtumaa, yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Maaseudun ja 
yhteisöllisyyden näkyvyyttä saadaan laajojen verkostojen kautta.  
 

• Sarvan Erä ry, Luhanka, Lahtivajan remontointi ja muutostyöt, 42 000 € 
Metsästysseuran lahtivaja remontoidaan käytännöllisempään ja tämän päivän 
hygieniavaatimuksia vastaavaan kuntoon. Kunnostus- ja muutostöillä parannetaan 
turvallisuutta, lihojen hygieenistä käsittelyä ja säilyttämistä sekä edistetään 
metsästysharrastusta. 
 

• Heikki Jaatisen kulttuurisäätiö sr, Joutsa, dokumentointihanke, 26 877,92 € 
Korpelan tilalla vuonna 1937 tapahtuneen traagisesta veneonnettomuudesta kertovan 
videokoosteen tekeminen ja veneen sekä mahdollisesti myös uhrien jäännösten nostaminen 
Jääsjärven syvyyksistä. Samalla kootaan pysyvä näyttely mahdollisista löydöksistä sekä 
videokoosteen katselupaikka. 
 

Leader Vesuri-ryhmä  
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• Jämsänjokilaakson JHL ry, Jämsä, Länälän kunnostus, 15 000 € 
Jämsänjokilaakson JHL ry:n lomanviettopaikka Länälä, Koskenpäässä, on kunnostuksen 
tarpeessa. Päärakennuksen lisäksi paikalla on mm. rantasauna sekä varastorakennus. 
Kunnostustukea käytetään esimerkiksi pihojen ja lämmitysjärjestelmän uusimiseen 
 

• Kehittämisyhtiö Keulink Oy, Keuruu, Digitaalisen markkinoinnin yritysryhmäkoulutus, 15 375 
€  
Keuruun ja Jämsän yrityksiä on mukana hankkeessa, jonka tarkoituksena on kehittää ja 
vahvistaa koulutuksen kautta yritysten digitaalisen markkinoinnin aihealueita. Koulutuksen 
lisäksi mukana oleville yrityksille annetaan yrityskohtaista sparrausta markkinointiin.  
 

• Osuuskunta Rytkiö, Multia, Laavun rakentaminen, 6067,50 € 
Rakennettavaa laavua käytetään Riistavajan yhteydessä toimivan tuoremehumehustamon 
asiakkaiden odotustilana, sekä erilaisten tilaisuuksien järjestelyissä. Suunnitelmissa on järjestää 
paikalla esimerkiksi metsästyksen koulutuksia, sienikursseja, kylätapahtumia ja yhdistysten 
jäsentapahtumia. Laavu on myös lähiympäristön asukkaiden ja kesäasukkaiden 
virkistyskäytössä. 
 

• Päijälän Seudun Kyläyhdistys ry, Kuhmoinen, Päijälän monipalvelukeskus, 12 475 € 
Monipalvelukeskuksen perustaminen on jatkoa Elinvoimainen Päijälä -kehityshankkeelle.  
Toimenpiteillä halutaan vaikuttaa kylän asukkaiden, kesäasukkaiden ja matkailijoiden 
yhteisöllisyyteen ja viihtyvyyteen sekä edistää uusien asukkaiden saamista kylälle. Kiinteistön 
osto monipalvelukeskukseksi on vetovoimainen tekijä kylälle. Hanke toteutetaan yhteistyössä 
Kristillisen yhdistyksen ja Mäkimaan Muhkun kanssa. 
 

Leader Viisari  
 

• Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys ry, Äänekoski, Kotiseutumuseo nykyaikaan, 33 183,15 
€ 
Yhdistyksen nykyinen museotila on toiminut lähinnä esineistön ja arkiston säilytyspaikkana. 
Esinekokoelma ja arkisto valokuvineen on mittava. Suolahden taajamaan, Äänekosken 
kaupungin vuokratiloihin, rakentuu nyt ”Uusi museo”, jonka näyttelyissä kerrotaan 
seutukunnan historiasta. Uuteen museoon laaditaan myös museosuunnitelma, jonka tekee 
hankkeeseen palkattu museotyöntekijä yhteistyössä yhdistyksen edustajien kanssa. 
Museosuunnitelmaan sisältyy kalustussuunnittelua, audiovisuaalisten/ digitaalisten 
hankintojen ja ohjelmien suunnittelua, uuden museonäyttelyn suunnittelua ja toteutusta sekä 
vanhan museon muuttamista näyttelyjä palvelevaksi esinevarastoksi.   
 

 
Hankerahoitus yhteensä 409 445,25 € 
 
Myönnetty maaseuturahoitus yhteensä 520 030,07 €  
 
Lisätiedot Leader-hankkeista ja yritystuista: www.keskisuomenmaaseutu.fi/yhteystiedot 
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