
Keski-Suomen Leader-ryhmät  
Myönnetty yritysrahoitus 7–9/2022 maaseuturahastosta (linkit johtavat keskisuomenmaaseutu.fi-
sivuston hankerekisteriin)  
 
 
Leader Maaseutukehitys  

• Syttyjä Oy, Konnevesi, Toimitila Syttyjälle, 8582,81 € 
 
Leader Vesuri-ryhmä  

• Säiliö- ja Teräsrakenne A.Luoto Oy, Jämsä, Monitoimileikkurin hankinta, 30 000 € 
 
Leader Viisari  

• Vuolupuu A.Takala, Saarijärvi, Toiminnan laajennus, investointi, 13 400 € 
• Sironen Anniina Helena, Karstula, Laiteinvestointi, 33 115,76 € 
• Koskinen Juha Olavi, Kyyjärvi, Energiapuunkorjuukaluston hankinta, 59 044,35  
• Huolto-Korjaamo Mika Piispanen, Karstula, laiteinvestointi, 62 935,40 € 

 
 
Yritysrahoitus yhteensä 207 078,32 € (hankkeiden kokonaisarvo 208 978,32 €)  
 
 
Myönnetty hankerahoitus 7-9/2022 (linkit johtavat keskisuomenmaaseutu.fi-sivuston hankerekisteriin)  
 

 
Leader Maaseutukehitys  
 

• Konneveden kunta, Konnevesi, Konnevesi - Maaseutuasumisen kotikunta, 127 647,06 € 
Tavoitteena on yhdistää markkinoiden tavoittamattomissa olevat maaseudun kylien tyhjilleen 
jääneet kiinteistöt, ja niitä etsivät maallemuuttajat tai yritykset. Maaseudun kylät, yhteisöt ja 
yritykset kaipaavat uusia asukkaita ja toimijoita jatkuvuuden turvaamiseksi.  Hankkeella 
vahvistetaan toiminta-alueen elinvoimaisuutta, hyödynnetään olemassa olevaa 
infrastruktuuria ja edistetään kulttuuriperinnön säilymistä. Hanke toteutetaan monistettavan 
toimintamallin, kartoituksien, verkostoitumisen, viestinnän sekä yhteisöllisten keinojen avulla.  
 

• Ruuhimäki-Seura ry, Toivakka, Ruuhimäen kylätalon kunnostus, 110 357 € 
Kunnostetaan Ruuhimäen kylätaloa kahden vanhan luokkatilan osalta ja rakennetaan tekninen 
tila sekä verstashuone avovintille. 
 

• Suonteen kalatalousalue, Joutsa, Joutsan Jäähilekontti, 27 539,60 € 
Suonteen kalatalousalue hankkii siirrettävän jäähilekontin. Kontille osoitetaan paikka Joutsan 
kunnalta. 
 

• Haihatuksen Henki ry, Joutsa, Laitehankinta 2022, 11 183,80 € 
Avustuksella hankitaan Taidelaitos Haihatuksen toimintaedellytysten tukemiseksi ja 
kehittämiseksi tarpeellisia laitteita. 
 
 
 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri/toimitila_syttyjalle.13.xhtml
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri/monitoimileikkurin_hankinta_sailio-_ja_terasrakenne_a._luoto_oy_n_kone_ja_laiteinvestointi.13.xhtml
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri/lahipuu.13.xhtml
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri/auraus_ja_tienhoito_-laiteinvestointi.13.xhtml
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri/energiapuunkorjuu.13.xhtml
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri/yrityksen_palvelutason_nosto_ja_laajentaminen.13.xhtml
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri/konnevesi_-_maaseutuasumisen_kotikunta.13.xhtml
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri/ruuhimaen_kylatalon_kunnostus.13.xhtml
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri/joutsan_jaahilekontti.13.xhtml
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri/laitehankinta_2022.13.xhtml


Leader Vesuri-ryhmä  
 

• Keuruun kaupunki, Haapapuiston pumptrack-rata, 48 900 € 
Keuruun toisen isomman taajaman Haapamäen keskustaan perustettavaan Haapapuistoon 
rakennetaan pumptrackrata. Rata palvelee lähialueen lapsia ja nuoria sekä lisää 
aktiviteetteja ja liikunnallisia harrastuksia kylälle. 
  
 

Leader Viisari  
 

• Äänekosken Kehitys Oy, Hirvaskankaan Heavy Center yritysryhmähanke, 70 000 € 
Tavoitteena on Äänekosken Hirvaskankaan alueen yritysten yhteistyön lisääminen, yhteisen 
brändin rakentaminen ja uusien palvelupolkujen kehittäminen sekä yritysten digitaalisen 
näkyvyyden parantaminen. Lisäksi hankkeessa mukana olevat yritykset tekevät omia 
yrityskohtaisia kehittämistoimenpiteitä. 
 

• Saarijärvi- Seura r.y., Paikan hengessä -taidekasvatushanke, 43 500 € 
Paikan hengessä -yhteisötaidehankkeen avulla tuetaan ja monipuolistetaan saarijärveläisten 
lasten ja nuorten taiteen tekemistä ja taidekasvatusta. Saarijärven uuden koulu- ja 
kulttuurikeskuksen tilaan - nuorten paikkaan – toteutetaan nuorten hengessä rakentuva teos. 
Intensiivisesti reilun vuoden aikana toteuttavalla hankkeella edistetään ja tuetaan lasten ja 
nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja kannustetaan yhdessä tekemiseen samalla edistäen 
hyvinvointia ja ehkäisten syrjäytymistä. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia lisätään 
tasapuolisesti. Uusi koulu- ja kulttuurikeskus tulee olemaan kaikkien kaupunkilaisten käytössä. 
Paikan hengessä -hanke korostaa omia juuria ja lähtökohtia, ja yhteisöllinen taiteen tekeminen 
avaa tutkimaan tilaa syvällisemmin. 
 

• Saarijärven Riistanhoitoyhdistys, Ampumaradan meluntorjunta, 39 908,37 € 
Saarijärven rhy:n ampumaradan ympäristölupa edellyttää tiettyjä toimia ratakokonaisuuden 
saattamiseksi uuden lupapäätöksen mukaiseksi. Kivääriratojen meluntorjuntarakenteita 
muutetaan vastaamaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT). 
 

• Karstulan Kiva ry, Suojan talon piharemontti, 24 454 € 
Karstulan Suojan talon piha-alueiden kunnostus ja ulkoalueiden valaistus. Hyödynsaajina taloa 
ja sen palveluita (erityisesti kulttuuripalvelut: elokuvat, konsertit, näytelmät) käyttävät tahot ja 
ihmiset.  
 

• Lanneveden Sampo-Nuorisoseura ry, DigiSampola, Saarijärvi, 18 666,90 € 
DigiSampola haluaa tarjota sekä yksittäisille kyläläisille että heidän edustamilleen yhdistyksille, 
järjestöille tai harrastusryhmille monipuoliset, nykyaikaiset palvelut. DigiSampola tarjoaa 
mahdollisuuden järjestää koulutus-, liikunta- ja kulttuuritilaisuuksia, joissa voidaan käyttää 
etäyhteyksiä. Seurantalossa järjestettäviin perhejuhliin voidaan järjestää ohjelmaa etänä, ja 
juhlat voidaan striimata verkkoon. Myös etätyön tekeminen DigiSampolan tarjoamissa tiloissa 
on mahdollista. DigiSampola-hankkeessa osallistetaan kaiken ikäisiä. Senioreiden digitutorointi 
mahdollistuu omalla kylällä, ja samalla voidaan kehittää vertaistukitoimintaa. Nuorten 
harrastustoiminta monipuolistuu digitaalisten mahdollisuuksien myötä. DigiSampola-
hankkeella myös tuetaan Sampolan talon ylläpitoa ja käyttöä uusimalla turva- ja 
hälytysjärjestelmiä sekä uusitaan vanhentuneet salin valaisimet turvallisimpiin ja 
energiatehokkaimpiin valaisimiin. 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri/haapapuiston_pumptrack_rata.13.xhtml
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri/hirvaskankaan_heavy_center_yritysryhmahanke.13.xhtml
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri/paikan_hengessa_-taidekasvatushanke.13.xhtml
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri/saarijarven_ampumaradan_meluntorjunta.13.xhtml
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri/suojan_talon_piharemontti.13.xhtml
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri/digisampola.13.xhtml


 
 

Hankerahoitus yhteensä 522 156,73 € 
 
Myönnetty maaseuturahoitus yhteensä 729 235,05 €  
 
Lisätiedot Leader-hankkeista ja yritystuista: www.keskisuomenmaaseutu.fi/yhteystiedot 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/yhteystiedot

