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Keski-Suomen ELY-keskus 
Myönnetty yritysrahoitus 7–9/2022 maaseuturahastosta:  

 

• Ravintola Mierontie Oy, energiainvestointi, Konnevesi, 3 593 € 
• Pietiläinen Erkki, energiainvestointi, Laukaa, 3 701 € 
• Koto Hotelli Pihtipudas Oy, energiainvestointi, Pihtipudas, 10 113 € 

 
Yhteensä 17 407 euroa (hankkeiden kokonaisarvo 58 024 euroa) 

 

 

Myönnetty hankerahoitus maaseuturahastosta jaksolla 7–9/2022: 

 
 

• Maatilojen muovit kiertoon, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, 249 625 € 
Maatilojen muovit kiertoon -hankkeen tarkoituksena on löytää kestävä ratkaisu alkutuotannon merkittävään 
kiertotalouden haasteeseen: kuinka maatiloilla ja puutarhatuotannossa syntyvät muovijätteet saadaan 
kustannustehokkaasti kiertoon - käsiteltäväksi ja uudelleen jalostettavaksi. Muovien kierrätys on voimakkaassa 
murroksessa mm. jätelain uudistuksen, kiristyvien kierrätystavoitteiden ja energian hinnannousun myötä. Hankkeessa 
toteutettavat toimenpiteet ovat edellytyksiä sille, että muovijätteitä käsittelevät yritykset saavat riittävästi 
oikeanlaatuista materiaalia ja sitä kautta päästään tehostamaan muovijätteen ja kierrätysmuovin hyödyntämistä 
laajemmin. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Järvi-Suomen maatilayritykset. Hanke toteuttaa Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tavoitteita ja Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman 
(JÄSMY) tavoitteita, erityisesti tavoitetta Kiertotalouden mahdollisuuksien hyödyntäminen ja Ympäristöystävällisen 
liiketoiminnan kehittäminen sekä Kiertotalouden ja agroekologisten symbioosien tukeminen. Hanketta rahoittavat kaikki 
Järvi-Suomen alueen ELY-keskukset yhdessä. 
 

• HYMYKS - Hyvinvointia maaseudun yrittäjille Keski-Suomessa, Keski-Suomen Sydänpiiri ry., 
147 431 € 
Tavoitteena on vahvistaa maaseudulla toimivien yrittäjien ja pk -yritysten työntekijöiden tietoa, osaamista, jaksamista ja 
motivaatiota työkyvyn ja terveyden ylläpitämisessä sekä vahvistaa työyhteisön terveyttä ja työkykyä edistäviä toimintoja. 
Hanke toimii koko Keski-Suomen alueella 1.10.2022 - 31.12.2023 välisen ajan. Hankkeen toiminta on avointa kaikille 
Keski-Suomen maaseudun yrittäjille. Hankkeen toimintamuotoja ovat esimerkiksi kohderyhmälle suuntautuva 
viestintäkampanja elämäntapoihin ja työkykyyn liittyen, terveys- ja hyvinvointipäivät, terveysneuvonta- ja mittauspäivät, 
työyhteisölle suunnatut terveyttä ja työkykyä edistävät työkalut ja viestintämateriaalit sekä verkkopohjaiset 
ryhmätoiminnot ja webinaarit. Hankkeen tuloksena Keski-Suomen maaseutualueen yrittäjien ja pk-yritysten 
työntekijöiden hyvinvointi ja valmiudet vaikuttaa omaan terveyteen, työhyvinvointiin ja sairauksien ennaltaehkäisyyn 
paranevat ja he tiedostavat säännöllisen seurannan merkityksen oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpidossa. Hankkeessa 
kootaan otantaperusteinen katsaus hankkeen kohderyhmän hyvinvointiin sekä tuodaan esille kohderyhmän näkemyksiä 
heille sopivista terveyttä ja työkykyä edistävistä jatko-toimenpiteistä. Hanke toteutetaan Keski-Suomen Sydänpiirin ja 
JAMK:n yhteishankkeena. 

 

Hankerahoitus yhteensä 397 057 euroa 


