
Keski-Suomen Leader-ryhmät  
Myönnetty yritysrahoitus 4–6/2022 maaseuturahastosta (linkit johtavat keskisuomenmaaseutu.fi-
sivuston hankerekisteriin)  
 
Leader JyväsRiihi  

• Moisio Laura Matilda, Uurainen, Maatilamatkailurakennuksen peruskorjaus, laajennus sekä 
parantaminen, 39 838,40 € 

• Komppa Marja Kristiina, Jyväskylä, Kalanjalostuksen toiminnan tehostaminen, 23 126,80 € 
• Akva Filter Oy, Jyväskylä, toimitilan hankkiminen, 4 920 € 

 
 
Leader Maaseutukehitys  
 

• Grilli-Kahvio Tikander Oy, Joutsa, Jäätelökoneen hankinta, 3 860 € 
• Hyvinvointi- ja terveyspalvelu Hanna Ojala, Investointi liikehuoneistoon ja hoitokalustoon,  

3 214,57 € 
 
Leader Vesuri-ryhmä  

• Hyötyvuokraus Oy, Jämsä, Maastokuljetus dumpperi, 8 960 € 
 
Leader Viisari  

• Wanhat Wehkeet Oy, Karstula, Parempi perhepuisto, 33 451,61 € 
• Erävaris, Viitasaari, Polttopuun käsittely- ja valmistuslaitteisto, 8121,29 € 
• MTY Keisanen, Karstula, Laiteinvestointi, 9798,96 € 
• M-Mainos Oy, Pihtipudas, Kalustoinvestointi, 6979,5 € 
• B3TEC works Oy, Karstula, Kalastusopas palvelut, 5144,41 € 
• Parantala SoundWorks Oy, Äänekoski, Äänitysstudion investoinnit, 2418,71 € 
• Frisee Catering Oy, Saarijärvi, Leipomotoiminnan siirto uuteen kiinteistöön, 2781,90 € 
• Tmi Anna Pasanen, Saarijärvi, Hammashanke III, 2032,50 € 

 
Yritysrahoitus yhteensä 154 648,65 € (hankkeiden kokonaisarvo 672 928,42 €)  
 
 
Myönnetty hankerahoitus 4-6/2022 (linkit johtavat keskisuomenmaaseutu.fi-sivuston hankerekisteriin)  
 
Leader JyväsRiihi  
 

• Laukaan kunta, Peurunka–Kuusa  -maastopyöräreitit, 25 082,46 € 
Tavoitteena on käynnistää maastopyöräreitistön kehittäminen Laukaassa, monipuolistaa 
luontoliikunnan harrastamisen mahdollisuuksia ja kehittää alueen ulkoilureitti-infraa 
kokonaisuutena. Laukaaseen rakennetaan Peurunka–Kuusa-välille maastopyöräilyyn sopivia 
eritasoisia reittejä sekä parannetaan alueen ulkoilureittiopasteita kotimaisten ja ulkomaisten 
ulkoilijoiden ja matkailijoiden tarpeisiin. 
 

• Väentupa r.y., Laukaa, Kiertotaloutta Kyliin, Kierto- hanke, 53 621,61 € 
Laukaan katvealueille kehitetään uusi toimintamalli, joka lisää yhteistyötä kunnan eri 
toimijoiden välillä liikkuvan hävikkiruokatoimijuuden kautta. Ruokahävikin pienentämiseksi 
ihmisten kulutustapoihin tarvitaan muutos ja selkeän mallin avulla tarjotaan mm. tietoa 
hävikkiruokateemaisissa tapahtumissa sekä mahdollistetaan hävikkiruoan saaminen kaikille. 
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Hankkeeseen voi osallistua voi myös ruokalahjoittajan roolissa. Yhteisöllisyys ja sosiaalinen 
osallisuus lisääntyvät hankkeen tarjoaman kylän asukkaille suunnatun vapaaehtoistyön myötä. 
Vapaaehtoisten kyläläisten voimin järjestetään kaikille kyläläisille avoimia hävikkiruokaa 
koskevia tilaisuuksia, joiden teemana on kuluttajatietouden lisääminen, hävikkiruoan 
hyödyntäminen sekä konkreettinen ruoan valmistaminen. 
 

• Jyvässeudun 4H-yhdistys ry, Jyväskylä, Find your nature, 63 720,21 € 
Jyvässeudulle kehitetään luonto- ja kalastusaiheen ympärille uudenlainen harrastustoiminta 
yhteistyössä paikallisten luonto- ja kalastusseurojen sekä kansainvälisten toimijoiden kanssa. 
Hankkeen tavoitteena on olla luontoharrastusten pariin innostaja ja ohjaaja. Seurayhteistyöstä 
hyötyvät kaikki osapuolet. Hankkeessa perustetaan luonto- ja kalastuskerhoja, -klubeja, -leirejä 
ja -retkiä sekä tuodaan nuorille tietoa luonto- ja kalastusharrastamisen lisäksi muun muassa 
lähiruuan merkityksestä ilmastonmuutokseen ja omaan talouteen sekä terveyteen. Uudella 
luontoon sijoittuvalla harrastuksella saadaan apua nuorten mielenterveyshaasteisiin sekä 
tavoitellaan vastapainoa mm. digikuormitukseen. Kohderyhmälle halutaan opettaa niin 
kalastuksen taitoja, luonnossa retkeilyä ja ruuan laittoa. Hankkeella tuodaan nuorille tietoa 
luonnon arvoista, rikkauksista, uhkista, vieraslajeista, villiyrteistä ja kuinka luonto ja kalastus 
voivat olla oman 4H-yritystoiminnan aihe. Yhteistyö auttaa kaikkia hankekumppaneita 
löytämään uusia innokkaita harrastajia. 
 

• Suomen Nuorisoseurat ry, Jyväskylä, Kylätalo 2.0, 72 869,59 € 
Tavoitteena on tarjota suurelle osalle kyläyhteisöjen asukkaista elämässä hyödyllisiä taitoja, 
jotka voivat iästä riippuen olla erilaisia - nuorille syrjäytymisen ehkäisemistä sekä sosiaalisia 
työkaluja ja ikääntyneemmille taas digitaitoja arjessa pärjäämiseen. Nuorille kyläläisille 
järjestetään vaihtoehtoisia, sosiaalisia harrastuksia ohjatussa ympäristössä ja digityöpajoja 
kaikenikäisille kyläläisille ATK- ja Internet taitojen kehittämiseksi. Tavoitteena on luoda kyliin 
tietoteknistä osaamista sekä valjastaa kylä- ja seurantalot sosiaalisen harrastustoiminnan 
käyttöön, jossa hankkeen aikana luodut ryhmät itse ylläpitävät toimintaa jatkossa. Kylätalolla 
järjestetään erilaisia peli-iltoja sekä paikan päällä että virtuaalisena vetäjän ohjaamana. 
Digipalveluiden käyttöä opastetaan ja laitehankintoja selvitetään. Hankkeen toiminta-alue on 
Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Uurainen. 
 

• Jyväskylän Freestyle seura r.y., Action Sports Park -esiselvitys, Jyväskylä, 52 993,25 € 
Jyväskylän Laajavuoreen vuorilammen alueelle vaiheittain rakennettava uusi liikunta-alue tulisi 
kehittämään Jyväskylän maaseudun, Jyväskylän ja Keski-Suomen toimintaurheilulajien 
harrastusmahdollisuuksia erityisesti kesäharjoittelun osalta. Liikunta-alueen talvilajeja ovat 
lumilautailu, laskettelu, freestyle-hiihto, ja kesälajeja puolestaan skeittaus, BMX pyöräily, 
scoottaus ja uimahypyt. Esiselvityksen tavoitteena on selvittää maankäytölliset 
mahdollisuudet, toimintojen sijoittuminen alueelle, sekä arvioida rakennushankkeen 
kustannusarvio. Tavoitteena on luoda konsepti, joka mahdollistaa nykyaikaisen ja turvallisen 
harjoittelun aloittelijoista kilpaurheilijoihin sekä selvittää, mitkä toiminnot ovat muissa 
harjoituskeskuksissa todettu toimiviksi. Tavoitteena on myös selvittää, millaisilla  
toimintatavoilla harrastajien määrää saadaan lisättyä, sekä vastata harrastajien  
lisääntyvään harjoittelutarpeeseen luoden turvalliset ja ajanmukaiset olosuhteet lähelle  
ihmisiä. 
 

• JyväsRiihi ry, Virtaa -teemahanke, 72 000 € 
Teemahankkeessa kootaan pieniä hankkeita yhteen ja hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii 
Leader-ryhmä. Virtaa -alahankkeissa kohennetaan yhteisten tilojen piha-alueita, 
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luontoretkikohteita, uimarantoja, ulkoliikuntapaikkoja, laavuja ja hankitaan tarpeellisia 
harrastusvälineitä ja turvallisuutta lisääviä laitteita yhteiseen käyttöön. Yhteensä 13 hanketta 
toteutetaan Laukaassa, Muuramessa, Uuraisilla ja Jyväskylässä. Hankkeet toteutetaan vuosina 
2022–2023, ja niiden kokonaisarvo on 120 000 €. Alahankkeet ovat:  
 
1. CC Picaro, Laukaa: Maastopyörät junioreille  
2. Jokihaaran Pienviljelijäyhdistys, Uurainen: Warrelle Wirran 
3. Keski-Suomen Ampujat, Laukaa: Ampumaharrastuksen toimintaedellytysten parantaminen  
4. Lankamaan kyläseura, Laukaa: Kyläkontti Lankamaalle 
5. Muuramen taideseura, Muurame: Välineet taideharrastukseen  
6. Nyrölän kyläyhdistys, Jyväskylä: Nyrölän uimaranta 
7. Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys, Jyväskylä: Laavulta laavulle  
8. Putkilahden Ketterä, Jyväskylä: Putkilahden harrastusmahdollisuudet 
9. Sarvenperäset, Korpilahti Jyväskylä: Lintutorni, pitkospuut ja harrastusvälineet 
10. Saukkolan kyläseura, Korpilahti Jyväskylä: Polku- ja latureitistö 
11. Savio-Puttolan kyläyhdistys, Laukaa: Urheilukentän kunnostus  
12. Vesangan kyläyhdistys, Jyväskylä: Vesangan virkistysalue  
13. Ylä-Muuratjärviseura, Jyväskylä: Urheilukentän ja ympäristön parantaminen 

 
 

Leader Maaseutukehitys  
 

• Hankasalmen Kotiseutuyhdistys r.y., Kotiseutuaineiston järjestäminen, 84 127,90 € 
Hankasalmen Kotiseutuyhdistykselle on kertynyt vuosien kuluessa lahjoitettua materiaalia, joka 
sisältää asiakirjoja, valokuvia ja muita esineitä. Hankkeessa palkataan arkisto- tai museoalan 
ammatti-ihminen, joka 1) tunnistaa varastoidut esineet 2) arvioi niiden historiallisen arvon 3) 
järjestää varaston systemaattisesti 4) dokumentoi aineiston sisällön museoiden yhteiseen 
SIMO kokoelmanhallintajärjestelmään (tarpeellisilta osin) ja 5) digitoi valitut dokumentit 
sähköiseen arkistoon. Käyttökelpoinen arkisto tulee palvelemaan historian tutkijoita ja 
harrastajia.  
 

• Hankasalmen Urheiluautoilijat r.y., Toimistorakennuksen kalustoinvestointi, 17 655,82 € 
Investoinnilla kehitetään edelleen olemassa olevan alueen toimintaa ja jatkuvuutta sekä 
lisätään käyttöastetta ja monipuolistetaan toimintaa. 
 

• Niemisjärven Osakaskunta, Hankasalmi, Kalustovajan rakentaminen, 48 868,69 € 
Rakennetaan talkootyönä vesikasvillisuuden poistamiseen tarvittavalle kalustolle (niittovene ja 
haravointiponttoonilautta) vaja. 
 
 

Leader Vesuri-ryhmä  
 

• Jämsän Seudun Palveluskoiraharrastajat ry, Jämsä, Valoa pimeyteen, 7 338,90 € 
Yhdistyksen koulutuskentän käytettävyyttä parannetaan vastaamaan maaseudun paikallisen 
yhteisön käyttötarpeita ja nostetaan koulutuskentän käyttöastetta sekä tuodaan alueelle 
mahdollisesti uusia käyttäjiä. Sähköliittymän ja valaistuksen uusimisen avulla saadaan 
koulutuskentälle erinomaiset puitteet koiraharrastamiselle sekä paremmat 
koe/kilpailuolosuhteet. Valaistu koulutuskenttä palvelee paremmin jäsenistöä ja yhdistyksen 
sidosryhmiä ympärivuotisesti.  
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• Jämsän Seudun Riistanhoitoyhdistys, Ampumaradan rakennusten saneeraus ja uusi tukirakennus, 
20 243,40 € 
Jämsän Äijän ampumaradan uusi tukirakennus ja nykyisten rakennusten saneeraaminen. 
 

• Petäjäveden Vanhan kirkon säätiö sr, Petäjävesi, Löydä Keski-Suomen maailmanperintökeskus! 
17 437,73 € 
Parannetaan saavutettavuutta ja löydettävyyttä Petäjäveden vanhalle kirkolle ja sen yhteyteen 
rakennettavalle Keski-Suomen maailmanperintökeskukselle. Tienviitoitusta lisätään eri 
suunnista saapuvien matkailijoiden opastamiseksi kirkolle. Pysäköintipaikkaa laajennetaan ja 
toiminnallisuutta parannetaan. Vierailukohteen lisääntyneen saavutettavuuden myötä 
kohdetta voidaan paremmin markkinoida omissa verkostoissa tulevaa 
maailmanperintökeskusta ajatellen ja näin lisätä matkailijavirtaa maakunnassa. 
 

• Runttimäen Maastoliikuntakeskus ry, Jämsä, Mönkijähanke, 7 245 € 
Polaris-mönkijän hankinta keskuksen ylläpitoa varten teloineen ja tarvikkeineen. 
 

• Vesuri-ryhmä ry, Ideasta iloa, investoinnit, -teemahanke, 43 181,46 € 
Ideasta iloa -teemahankkeessa toteutetaan yhdistysten yleishyödyllisiä investointeja. 
Investoinnit edistävät Vesuri-ryhmän alueen houkuttelevuutta asuinalueena, parantavat 
vapaa-ajan palveluita sekä lisäävät mahdollisuuksia harrastamiseen ja yhteisölliseen 
toimintaan. Vesurin alueen viihtyvyyden ja kestävän kehityksen kannalta on tärkeää, että 
paikallisille on tarjolla monipuolisia harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia. Hankkeen 
tavoitteena on saattaa yhdistyksiä ja asukkaita yhteistyöhön sekä lisätä asukkaiden 
sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyden tunnetta.  

 
Duo Jämsä ry: Digiduo 2 
Haapamäen maa- ja kotitalousseura ry: Sydäniskurin hankinta 
Haapamäen yhteiskoulun perinneyhdistys ry: Historiallisten ja nykypäivän tallenteiden esittämisen 
mahdollistaminen yleisölle nykypäivän suomin mahdollisuuksin 
Hallin Seutu ry: Rantatien veneluiskan saattolaituri 
Häkkisen maaseutuseura ry: Harjulinnan viihtyisyyden ja toiminnan parantaminen 
J+J teatteri ry: Valoa teatteriin 
Jämsänkosken Metsästysyhdistys ry: Manskiven Kämpän kehitys 
Karimon Kyläyhdistys ry: KARTEKA-hanke 
Kissakulman Nuorisoseura ry: Ilmalämpöpumput Torpalle 
Riihon kyläyhdistys ry: Aurinkopaneelit Himmaan huipulle 
Suinulan kyläyhdistys ry: Suinulan taajamaportit 
Turkinkyläseura ry: Varasto toiminnan tarvikkeille 

 
 

Leader Viisari  
 

• Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys ry, Äänekoski, Kotiseutumuseon digitalisaatio, 9 990,50 
€ 
Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys ry:n uuden museon näyttelyihin tuotetaan perinteisen 
esineistön rinnalle infonäyttöjen avulla kotiseudun historiaan liittyvää digitaalista sisältöä. 
Yhdistyksellä ei ole nykyvaatimusten mukaista toimivaa museotilaa nykyiselle esineistölle ja 
arkistolle.  Uutta museota varten hankitaan soveltuvat laitteet (mm. isot infonäytöt 
oheislaitteineen, tietokone sisällön tuottoa ja ohjelmistojen ohjausta varten, soveltuvat 
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lisenssit ja julkaisualustat), sähkösuunnitelma (suunnittelu, sähkötyöt, valaisimet) ym. Uusi 
museo palvelee paikkakunnan asukkaita ja muuta museoyleisöä, oppilaitoksia ja niiden 
opiskelijoita sekä päiväkotiryhmiä tuoden esiin seutukunnan historiaa ja kehitystä. 
 

• Löytänän Kyläseura r.y., Viitasaari, Löytänän kylätalon kunnostus ja rantakatsomon 
rakennushanke, 22 616,85 € 
Hankkeen toimenpiteinä ovat kylätalon rännien uusinta, yläkerran sosiaalitilojen rakentaminen 
sekä rantakatsomon rakentaminen. Rantakatsomo tarjoaa tulevaisuudessa hyvät resurssit 
tuottaa tapahtumia ja se on myös muiden toimijoiden käytettävissä tapahtumien 
järjestämiseen. 
 

• Kärväskylän Erä r.y., Pihtipudas, Rantamajan saniteettitilat, 10 300,50 € 
Tavoitteena on rakentaa Kärväskylän Rantamajalle kunnolliset saniteettitilat. Käyttäjiä voivat 
metsästysseuran lisäksi olla kyläläiset, muut seurat ja erilaiset yhteisöt. 
 

• Saarijärvi Golf ry, Golfsimulaattorin hankinta, 9 231,90 € 
Hankinnan tarkoituksena on kannustaa golfharrastajia Saarijärvellä ja naapurikunnissa 
ympärivuotiseen harrastukseen mm. tekniikan ylläpitämiseen. Golfsimulaattori pidentää 
harrastusmahdollisuuksia sekä mahdollistaa lasten ja nuorten golfharrastuksen aloittamisen. 
Golfin aloittamiseen vaaditaan Greencard, jonka voi myös suorittaa golfsimulaattorilla. 
Simulaattori on käytössä 7/24 ympäri vuoden ja avoin kaikille halukkaille. 
 

• Leader Viisari ry, Into IV-teemahanke, 50 958,51 € 
Teemahankkeella edistetään kylien vapaa-ajan toiminnan mahdollisuuksia. Teemahankkeessa 
tukea siirretään yhdistyksille, jotka toteuttavat pieniä yhteisöjen toiminnallisuutta tai 
viihtyisyyttä edistäviä investointeja. Alahankkeet voivat sisältää kone- ja laitehankintoja ja/tai 
pieniä rakentamistoimenpiteitä. 13 alahanketta ovat: 
 
- Ilosjoen Kyläseura / Pihtipudas; kameravalvonnan, jää-pakastinkaappin ja suihkukaapin hankinta sekä 
komerotilan rakentaminen 
- Kannonkosken Yrittäjät / Kannonkoski; pop-up teltan hankinta ja siirrettävän kodan kunnostus 
- Kimingin Nuorisoseura / Karstula; äänentoistolaitteiden ja bajamajojen hankinta sekä ulkovalaistuksen 
rakentaminen 
- Konginkankaan Kyläyhdistys / Äänekoski; jääkaappien, astianpesukoneen ja mikroaaltouunin hankinta 
- Kouheron Kelkkailijat / Karstula; moottorikelkkan hankinta 
- Saaren osakaskunta / Kinnula; pysäköintialueen kunnostus 
- Kylä- ja Urheiluseura Kalmarin Nahjus / Saarijärvi; niittokoneen ja latuhöylän hankinta 
- Kinnulan Kennelkerho / Kinnula; teltan ja sähkökeskuksen hankinta 
- Lanneveden Sampo Nuorisoseura / Saarijärvi; lämmityskattilan uusinta 
- Rahkolan Eränkävijät / Saarijärvi; porakaivon rakentaminen 
- Saaren Kyläseura / Kinnula; raivussahan, valvontakameroiden, wlan-tukiaseman ja tikkaiden hankinta 
- Kymönkosken Nuorisoseura / Viitasaari; tuulikaapin ja parvekkeen kunnostus 
- Kyyjärven Mediamyllärit / Kyyjärvi; lähetysyksiköt ja toimitilojen valaistuksen uusinta 
 
 

Hankerahoitus yhteensä 712 637,32 € 
 
Myönnetty maaseuturahoitus yhteensä 867 285,97 €  
 
Lisätiedot Leader-hankkeista ja yritystuista: www.keskisuomenmaaseutu.fi/yhteystiedot 
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