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Maaseutukehitys ry on paikallinen Leader-ryhmä 

Maaseutukehitys ry on vuonna 1997 perustettu Leader -yhdistys, jonka 
tarkoituksena on paikallisena maaseudun toimijana kehittää omaa toiminta-
aluettaan yhteistyössä eri kehittäjätahojen kanssa. Yhdistys toimii Keski-
Suomessa viiden kunnan alueella: Hankasalmi, Joutsa, Konnevesi, Toivakka ja 
Luhanka. Tavoitteena toiminnalla on luoda yleisiä edellytyksiä asuinympäristön 
viihtyisyydelle, hyvälle työllisyydelle ja monipuoliselle yritystoiminnalle.  

Tavoitteen toteuttamiseksi yhdistys on laatinut alueelleen paikallisen, asukkaiden 
omaehtoiseen kehittämistoimintaan perustuvan kehittämisstrategian ja toteuttaa 
sen mukaisia kehittämistoimenpiteitä erilaisin pienimuotoisin asukaslähtöisin 
hankkein. Julkista rahoitusta strategian toteuttamiselle saadaan EU:n 
maaseuturahastosta. Osa rahoituksesta on kansallista valtion rahaa, osa kuntien 
ja osa paikallisten toimijoiden omaa rahaa tai talkootyötä.  

Rahoitushistoria pähkinänkuoressa: 
POMO-kausi 1997-1999: rahoituskehys 2,69 milj. Mk, 70 hanketta 
ALMA-kausi 2000-2006: rahoituskehys 4,7 milj. €, 142 hanketta 
LEADER-kausi 2007-2013: rahoituskehys 5,4 milj. €, 94 hanketta 
LEADER-kausi 2014-2020: rahoituskehys 5,5 milj. €, kausi kesken 
 
 
 
Leader-toiminnan periaatteet 

• alhaalta ylöspäin lähestymistapa, jossa paikalliset toimijat määrittelevät toimintaa ja toteuttavat sitä 
• kumppanuus eli päätöksenteossa mukana paikalliset yhteisöt, julkiset tahot ja alueen asukkaat  
• rajojen rikkominen eli tehdään sektorit ja organisaatiot ylittävää yhteistyötä asiaperusteisesti 
• alueperusteisuus eli ryhmä toimii itse määrittämällään alueella ja keskittyy oman alueensa rakenteisiin ja sen 

kehittämiseen 
• alueiden välisyys eli opitaan ja tehdään yhteistyötä yli oman toiminta-alueen sekä myös kansainvälisesti yli 

valtakunnan rajojen (Suomessa 56 ja EU:ssa 2100 LEADER -ryhmää) 
• innovatiivisuus eli toiminnalla luodaan jotain uutta, ei vain ylläpidetä vanhaa   

 

 

 

 
Tämä julkaisu esittelee Leader Maaseutukehityksen rahoittamia hankkeita ohjelmakaudelta 2007-2013. 
Yrityshakkeiden osalta olemme tiivistäneet tiedot julkaisun alkuun. Yleishyödyllisten hanketukien 
esittely on tehty kuntakohtaisessa järjestyksessä. Julkaisun lopussa ovat esillä koko aluetta 
koskeneet, alueiden väliset ja valtakunnalliset hankkeet. Toivomme hyvien käytäntöjen leviävän 
hanke-esimerkkien kautta laajalle ja rohkaisevan uusia hanketoimijoita mukaan Leader-työhön. 
 
 
Taitto ja tekstit: Maaseutukehitys ry, 2016 
Julkaisun tekeminen on rahoitettu osana Euroopan maatalousrahaston rahoittamaa hanketta. 
 



 

 
Mitä saatiin aikaan vuosina 2007-2013? 
Maaseutukehitys ry:n rahoitti Leader-rahoituksella yhteensä 94 asukaslähtöistä maaseudun kehittämishanketta 
kaudella 2007-2014. Kokonaisrahoitus oli noin 4,5 miljoonaa €, josta julkisen rahoituksen osuus oli 74 % eli noin 3,3 
miljoonaa €. Hakijoiden omarahoituksen osuus oli 26 % kokonaisrahoituksesta eli noin 1,2 miljoonaa €. Julkisesta 
rahoituksesta 20 % koostui alueen kuntien, 45 % EU:n ja 35 % valtion rahoitusosuuksista. 
 
Hallitus käsitteli kauden aikana 108 hakemusta, joista puollettiin 106 hakemusta. Vastaanotettuja hakemuksia oli 
kauden aikana yhteensä 121 kappaletta, joista 37 oli yritystukihakemuksia. Toteutuneiksi asti yritystukihakemuksista 
päätyi noin 54 %. Yhteisöjen hakemuksista vastaava toteutuma oli yli 80 %. Hakijat voivat erilaisista syistä muuttaa 
suunnitelmiaan ja vetää hakemuksen pois käsittelystä tai jättää toimenpiteen kokonaan toteuttamatta.  
 
Määrälliset tulokset: 
Uudet työpaikat 22 kpl 
Uudistetut työpaikat 20 kpl 
Hankkeen aikana työllistyneet 14 htv 
Syntyneet uudet yritykset 5 kpl 
Neuvottujen yritysten määrä 180 kpl 
Muihin rahoituskanaviin ohjattujen hankkeiden lukumäärä 50 kpl 
Luodut kansainväliset kontaktit 7 kpl 
Uusi paikallinen tuote tai tapahtuma 27 kpl 
Uusia rakennuksia 21 kpl 
Kunnostettuja rakennuksia 22 kpl 
Uusia yhteisöjen tuottamia palveluja 30 kpl 
Järjestetyt aktivointitilaisuudet 239 kpl 
Aktivointitilaisuuksiin osallistuneet 2 032 henkeä 
 
 
Leader-toiminnan vaikuttavuutta ja pitkäjänteisyyttä kuvaa hyvin jo vuosina 
1997-2013 rahoitettujen toimien näkyminen edelleen alueemme ihmisten 
arjessa: vesi juoksee vesiosuuskuntien hankkeiden myötä yhä useampaan 
talouteen, kylillä kokoonnutaan ja harrastetaan edelleen yhdistysten 
kunnostamissa tiloissa, ympäristön kunnostustoimet ovat luoneet 
mahdollisuuksia järvien virkistyskäytölle ja perinteen tallennushankkeet 
näkyvät ja kuuluvat kirjoineen ja muine tallenteineen. Painopiste 
rahoitetuissa hanketuissa näyttää osaltamme kallistuvan investointien 
suuntaan. Toimijat kokevat investointien tuovan jotain pysyvämpää, jotain 
sellaista, josta vielä tulevatkin sukupolvet voivat nauttia. Yritystuilla 
rahoitettiin ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamista, 
majoitustilojen- ja matkailuvaunupaikkojen rakentamista, leipomo-, keittiö- ja muiden tuotantotilojen laajentamista ja 
kunnostusta, matkailukohteen pihasuunnitelman ja käsityötuotteiden verkkokaupan toteutus, leipomo- ja 
tekstiilituotteiden tuotekehitystoimenpiteitä sekä yritystoiminnan kehittämiseen liittyvän laitteiston hankintaa.  
 
 

Tärkeimpinä yhteisöjen hankkeiden saavutuksina hanketoimijat itse listasivat muun 
muassa yhteisöjen toimintaedellytysten olennaisen parantumisen harraste- ja 
kokoontumistilojen kunnostusten myötä. Tilojen viihtyisyys ja käyttökelpoisuus 
parantui ja sitä myötä niiden käyttöastetta saatiin nostettua. Myös moni uusi palvelu 
syntyi tai olemassa oleva säilyi hankkeen myötä. Hankkeiden avulla saatiin 
käynnistettyä uutta toimintaa yhdistyksissä ja samalla myös innostettua uutta väkeä 
mukaan toimintaan. Uusi toiminta ja uudet ihmiset ovat puolestaan tuoneet 
mukanaan uutta tulevaisuudenuskoa. Kulttuuriperinnettä vaalittiin hankkeissa 
huolella ja oman alueen kulttuurinen identiteetti sai sitä kautta vahvistusta. Yhteisen 
hankkeen eteen ponnistelu myös yhdisti väkeä talkoiden kautta. Kaikki toimijat 
kertoivatkin yhteisöllisyyden lisääntyneen hankkeen myötä. Hankkeissa oli 
konkreettisesti mukana tuhansia ihmisiä joko töissä tai talkoissa. Kaikki alueemme 
kylät ovat olleet hanketoiminnan piirissä. Jollain lailla hankkeet ovat koskettaneet yli 
sataa tuhatta ihmistä, eli yli viisinkertaisesti koko alueemme väestömäärä. Ei siis 
ihme, että moni koki hankkeen tehneen myös yhdistyksen yleistä toimintaa 
tavattoman paljon tunnetummaksi. 
 

 



 

Tiivistelmä rahoitetuista yritystuista 
 
Merkittävä osa alueemme yritystuista on rahoitettu suoraan ELY-keskuksesta. Maaseutukehitys ry:lle vireille tulleita 
yritystukia on yhteensä 37 kpl, joista lopulta rahoitukseen asti päätyneitä hankkeita oli yhteensä 20 kpl. Hakemuksia 
on tullut vireille jokaisen viiden kunnan alueen yrittäjiltä ja ne ovat pitäneet sisällään kaikkia yritystuen muotoja 
(ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaus, kehittäminen ja investoinnit). Investoinnit ovat olleet sekä rakennus- 
että laiteinvestointeja. Yritystukien osalta hankkeiden lopullinen rahoitus ja toteutuminen on huomattavasti 
vaihtelevampaa verrattuna hanketukiin. Yritystukia on vedetty pois hakijoiden toimesta monista eri syistä, osa on 
siirretty rahoitettavaksi muista rahoituslähteistä ja osa on keskeytetty hakijan toimesta.  
 
Yritysten toimialoja ovat olleet muun muassa leipomotoiminta, maaseutumatkailu, tekstiili- ja käsityötuotteiden 
valmistus, puunjalostus, korjaamopalvelut, suunnittelupalvelut, kiinteistönhuoltopalvelut sekä vesihuoltolaitteiden 
valmistus ja suunnittelu. 
 
Yritystukien kautta rahoitettuja toimenpiteitä: 

• Ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaaminen 
• Majoitustilojen ja matkailuvaunupaikkojen rakentaminen  
• Leipomo- ja keittiötilojen kunnostus  
• Tuotantotilojen laajentaminen ja kunnostus 
• Matkailukohteen pihasuunnitelman toteuttaminen 
• Verkkokaupan toteuttaminen 
• Leipomo- ja tekstiilituotteiden tuotekehitystoimenpiteet 
• Yritystoiminnan kehittämiseen liittyvän laitteiston hankinta: mm 

muotohöylä, pilkekone, kourakuormain ja energiakoura maataloustraktoriin, ATK-laitteet ja ohjelmistot, 
leipomon ja keittiön laitteistohankinnat, valaistukseen liittyvät laitteet, rikosilmoitinjärjestelmä 

 
Tukea saaneet yritykset: Immo Mönkölä, Jokita Oy, Tmi Sahahöyläämö Jorma 
Suomäki, Mika Kuitunen, Seppo Pöyhönen, PH Vetikko Oy, Lammimäen tilat 
Ay, Design Anu Pylsy, Tupalan Leipä Ky, Leivon Metsäenergia Oy, Jarti Oy, 
Osuuskunta Elämän Värit, Glutenika Oy, JoelTeam Oy, Tmi HEKOR, 
Leivonmäen Rengas- ja konehuolto Oy, Mecatroplan Solutions Oy, Nukula Oy, 
Erja Raittinen Oy 
 
 
 
 

 
Rahoitetut hanketuet kunnittain 
 
Hankasalmi  
 
Mennyttä etsimässä, Hankasalmen 4H-yhdistys ry, 1.8.2008-31.3.2011 
Toimenpiteet: Mennyttä etsimässä oli nuorille suunnattu paikallishistoriaa 
esittelevä ja sitä käytännön toimien kautta elävöittävä hanke. Hankkeen 
aikana tehtiin lukuisia erilaisia toimenpiteitä tapahtumista konkreettisiin 
esineisiin. 
Tavoitteet: Lisätä lasten ja nuorten innostusta historiasta, tutustua omiin 
juuriin, vahvistaa nuorten kotiseutuidentiteettiä, saada nuoret 
ymmärtämään historian merkitys tänään, vaalia maaseutuperinnettä ja 
ylläpitää sukupolvien ketjun vuoropuhelua. 
Tulokset ja vaikutukset: Tutustutettiin suuri määrä lapsia ja nuoria historiaan ”elämällä” sitä yhdessä eri tavoin. 
Tuotettiin erilaista aineistoa (kartta, kirjanen, pelikortit, Kesti-Ville nukke), jota voidaan hyödyntää jatkossakin. 
Käynnistettiin ja ylläpidettiin sukupolvien välistä vuoropuhelua kylillä ja koko kunnassa. Jälkeenpäin saatu palaute 
nuorilta on ollut positiivista ja hankkeen tapahtumia on muisteltu vielä pitkään hankkeen päättymisen jälkeenkin.  
Kustannusarvio: 82 653 €, josta talkootyötä 9 298 € 
 
Venekosken varastohalli, Venekosken Nuorisoseura ry, 1.4.2009-31.12.2010 
Toimenpiteet: Rakennettiin varastohalli kylän yhteiseen käyttöön. 
Tavoitteet: Lisätä kylän yhteistä varastotilaa. 
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeella saatiin isokokoinen varastohalli seurantalon pihaan ja se on yhdistyksen 



 

käytössä ja tarvittaessa se käy myös kyläläisten äkillisen tilantarpeen ratkaisuksi.  
Kustannusarvio: 33 470 €, josta talkootyötä 270 € 
 
Hankasalmen asema-alueen osto, Kihveli Soikoon! ry, 15.92009-30.6.2010 
Toimenpiteet: Ostettiin kulttuurihistoriallisesti arvokas asema-alue 
rakennuksineen yleishyödylliseen käyttöön. 
Tavoitteet: Kehittää Kihveli Soikoon! –tapahtumaa pysyväksi varmistamalla 
tapahtumapaikan saatavilla olo. Saada asemarakennus yhteiseen käyttöön 
tapahtumapaikaksi ja kylätaloksi. 
Tulokset ja vaikutukset: Asemarakennuksen osto varmisti tapahtuman 
pysyvyyttä ja mahdollisti toimintojen kehittämistä. Nyt taas uskotaan 
tapahtuman jatkuvuuteen. Osto oli ensimmäinen askel kohti 
asemarakennuksen saamista kyläläisten käyttöön tapahtumapaikaksi ja 
kylätaloksi.  
Kustannusarvio: 28 000 € 
 
Kihveli Soikoon Hankasalmen Asemalla!, Kihveli Soikoon! ry, 1.1.2010-31.3.2012 
Toimenpiteet: Kylmän aseman käyttöönotto, alueen tilojen siistiminen ja yhteistyökumppaneiden etsiminen. 
Tavoitteet: Paikalliskulttuurin elävöittäminen herättämällä henkiin aseman alue ja rakennukset, monipuolistaa alueen 
käyttöä, saada kylätalo, kehittää yhdistyksen toimintaa ja Kihveli Soikoon! –festivaalia. 
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeen ansiosta saatiin Hankasalmen Aseman kylälle kylätalo ja elävä rautatieasema 
sekä kehittyvä festivaalitapahtuma.  
Kustannusarvio: 56 000 €, josta talkootyötä 6 300 € 
 

Ratahanke, Hankasalmen Hevosystäväinseura ry, 1.1.2010-31.12.2012 
Toimenpiteet: Olemassa olevan raviradan kunnostaminen ja kehittäminen. 
Tavoitteet: Saada monipuoliset ja toimivat tilat ravirata-alueelle, mahdollistaa erilaiset 
tapahtumat alueella, tukea hevosalan harrastus- ja ammattitoimintaa. 
Tulokset ja vaikutukset: Ravirata on ajettavassa kunnossa ympäri vuoden, alueen yleisilme 
on siistimpi ja rakennukset ovat nykyaikaisia.  
 

 
Digirengas, Kärkkäälän Nuorisoseura ry, 1.1.2010-31.12.2012 
Toimenpiteet: Tuotettiin valmiita videoita, kuvamateriaalia, erilaisia julkaisuja ja Power Point-esityksiä kyläläisten 
käyttöön. Kylän korttisarjan suunnittelu ja arvokkaiden kuvien kehystäminen. 
Tavoitteet: Paikalliskulttuurin tallentaminen, aineiston saaminen helposti esitettävään muotoon, paikallistuntemuksen 
lisääminen ja eri ikäisten vuorovaikutuksen edistäminen.  
Tulokset ja vaikutukset: Kylästä ja sen ihmisistä ja tapahtumista saatiin aineistoa sähköiseen muotoon, jota on 
helpompi hyödyntää jatkossa erilaisissa tilaisuuksissa, näyttelyissä, kuvaesityksissä, pienissä elokuvissa ja kylän 
esittelyissä. Kyläläiset aktivoituivat toimintaan ja tuovat edelleen aineistoa digitoitavaksi. Samalla saatiin materiaalia 
myös kyläkirjan toteuttamiseen ja Nuorisoseuran historiikin tekemiseen.  
 
Hangan lavan uusi ilme, Hankasalmen Hanka ry, 10.5.2010-31.12.2012 
Toimenpiteet: Kunnostettiin Hangan lavan tiloja uusimalla ja siistimällä kahviota ja 
keittiötä, kunnostamalla sosiaalitiloja ja portaita sekä rakentamalla invaluiska ja 
invavessa.  
Tavoitteet: Parantaa rakennusten ja alueen ympäristön kuntoa, lisätä lavan 
vetovoimaa ja tilojen toimivuutta. 
Tulokset ja vaikutukset: Rakennukset ja rakenteet ovat olennaisesti parantuneet 
asiakastiloissa. Myös parkkipaikka kunnostettiin. Alueelle saatiin uutta ilmettä.  
Kustannusarvio: 38 746 €, josta talkootyötä 5 226 € 
 
Erätalo eläväksi, Hanka-Erä ry, 1.7.2010-31.12.2012 
Toimenpiteet: Rakennettiin kota, erämajan saniteettitilat ja lahtivajan kylmiö. 
Tavoitteet: Lisätä harrastusmahdollisuuksia, edistää metsästysharrastusta, parantaa riistalihan käsittelyä, helpottaa 
maatilojen toimintaedellytyksiä ja lisätä erämajan käyttömahdollisuuksia. 
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeella saatiin toteutettua nykyajan hygieniavaatimukset täyttävä tila riistaeläinten 
käsittelyyn ja säilytykseen. Samoissa tiloissa voidaan tehdä myös kotitarveteurastuksia ja käsitellä kolareissa 
lopetetut riistaeläimet. Hankkeen myötä saatiin hyvät ja toimivat tilat palvelemaan paremmin erilaisten tapahtumien 
järjestämistä. Uutta kotaa käytetään paljon muun muassa nuorten eräkerhon toiminnassa. 
Kustannusarvio: 55 083 €, josta talkootyötä 10811 € 
 



 

Kokoontumiskota, Kynsiveden Metsästäjät ry, 1.7.2010-30.8.2012 
Toimenpiteet: Rakennettiin uusi iso kota, liiteri ja wc kyläläisten käyttöön. 
Tavoitteet: Saada hirviseurueen ja kyläläisten käyttöön kokoontumiskota. 
Tulokset ja vaikutukset: Rakennukset saatiin hankkeen myötä kylälle kaikkien käyttöön ja ovat nyt aktiivisessa 
käytössä. Kustannusarvio: 28 640 €, josta talkootyötä 6 444 € 
 
Piha kuntoon!, Kihveli Soikoon! ry, 15.11.2010-15.11.2011 
Toimenpiteet: Rakennettiin aita asema-alueelle ja hankittiin tarvittavaa kalustoa ja pienkoneita. 
Tavoitteet: Parantaa talon toimivuutta ja siistiä aluetta. 
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeen myötä alue näyttää nyt elävältä, kun aita rakennettiin ja pihan sekä asema-alueen 
yleisilmettä siistittiin. Konehankinnoilla helpotettiin alueen käyttöä ja kunnossapitoa myös tulevaisuudessa.  
Kustannusarvio: 11 550 €, josta talkootyötä 1 181,25 € 
 
Hallantuvan pihapiirin kehittämishanke, Hankasalmen Kotiseutuyhdistys ry, 
1.3.2011-31.10.2012 
Toimenpiteet: Rakennettiin perinteinen pisteaita museoalueelle ja tehtiin alueen 
kunnossapitoa helpottavia laitehankintoja. 
Tavoitteet: Vaalia kulttuuri- ja rakennushistoriallista ympäristöä sekä kohentaa 
kyläympäristöä. 
Tulokset ja vaikutukset: Alue saatiin siistimmäksi ja maisemaa parannettua. Alueen 
kunnossapito on jatkossa helpompaa tehtyjen laiteinvestointien myötä.  
Kustannusarvio: 23 900 €, josta talkootyötä 4 650 € 
 
Kovalanmäen RC-rata, Hankasalmen Urheiluautoilijat ry, 10.5.2011-31.12.2014 
Toimenpiteet: Kunnostettiin Kovalanmäen ajorata vastaamaan lajin nykysääntöjä ja turvallisuusmääräyksiä. 
Tavoitteet: Turvata radan toimivuus, saattaa rata vastaamaan nykyisiä sääntö- ja turvallisuusmääräyksiä, saada 
nuoria mukaan toimintaan. 
Tulokset ja vaikutukset: Rata on kunnostuksen myötä saatu taas autourheilukäyttöön ja toimintaa on voitu jatkaa. 
Hanke piristi toimintaa, kun siihen saatiin mukaan uusia innokkaita ihmisiä. Samalla saatiin taas rata-autoilu mukaan 
voimakkaammin yhdistyksen toimintaan rallien lisäksi.  
Kustannusarvio: 80 000 €, josta talkootyötä 18 000 € 
 
Moottorikelkan, -varusteiden ja gps-paikannusjärjestelmän hankinta, Hankasalmen urheilu- ja 
valmennuskeskusyhdistys ry, 1.10.2011-28.2.2012 
Toimenpiteet: Hankittiin varusteita suunnistus- ja hiihtosuunnistustoiminnan kehittämiseksi. 
Tavoitteet: Suunnistustoiminnan luetettavuuden ja laadun lisääminen, toiminnan laajentaminen ja 
ulkoilumahdollisuuksien parantaminen. 
Tulokset ja vaikutukset: Asianmukaiset ja toimivat varusteet on nyt käytössä. Hiihtosuunnistus- ja 
suunnistustoiminnan luotettavuus ja laatu on hankintojen myötä lisääntynyt. Hiihtosuunnistukseen tarvittava urasto on 
käytössä kuntalaisille vapaasti, mikä on lisännyt asukkaiden ulkoilumahdollisuuksia.  
Kustannusarvio: 9 300 € 
 

Mahtavien mahdollisuuksien maaseutu, Hankasalmen 4H -yhdistys ry, 1.1.2012-31.12.2014 
Toimenpiteet: Hankkeella luotiin uusia malleja nuorten yrittäjyyskasvatukseen testaamalla erilaisia 
käytännön toimenpiteitä. 
Tavoitteet: Lisätä lasten ja nuorten tietoa maaseutuammateista ja maaseudun tarjoamista 
mahdollisuuksista työelämän ja yrittäjyyden suhteen. Lisätä kylien yhteisöllisyyttä. 
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeella luotiin uusia malleja yrittäjyyskasvatukseen ja kehitettiin uusia 
työvälineitä ryhmätoimintaan. Nuorten tieto maaseudun mahdollisuuksista lisääntyi ja samalla 
heille saatiin välitettyä positiivista kuvaa kotiseudustaan.  
Kustannusarvio: 115 100 €, josta talkootyötä 12 948 € 
 

Venekosken Nuorisoseuran rakennusten kunnostus, Venekosken Nuorisoseura ry, 17.2.2011-30.6.2014 
Toimenpiteet: Kunnostettiin seurantalon wc tilat ja parannettiin valaistusta sekä sen energiatehokkuutta. 
Tavoitteet: Parantaa Venekosken kylällä olevien kokoontumis-, harrastus- ja juhlatilojen viihtyisyyttä ja lisätä niiden 
käyttöä. 
Tulokset ja vaikutukset: Seurantalo saatiin siistittyä hyvään kuntoon ja wc-tilat saatiin nykyaikaisiksi. Valaistus parani 
ja tuli energiatehokkaammaksi. Talon käyttö on helpottunut ja lisääntynyt kovasti kunnostuksen jälkeen.  
Kustannusarvio: 51 133 €, josta talkootyötä 900 € 
 
Hankasalmen ampumaradan kehittämishanke, Hankasalmen Riistanhoitoyhdistys ry, 1.5.2012-31.12.2014 
Toimenpiteet: Tehtiin tarvittavia mittauksia ja suunnitelmia Lintusyrjän ampumaradan saattamiseksi tämän päivän 



 

melu-, ympäristö- ja turvallisuusvaatimusten mukaiseksi. 
Tavoitteet: Turvata ammuntaharrastuksen sekä kilpailu- ja koetoiminnan jatkuminen Lintusyrjän ampumaradalla. 
Tulokset ja vaikutukset: Jotta rata pystyttiin uusimaan nykyisten ympäristölupavaatimusten tasolle, tarvittiin erilaista 
suunnittelu-, mittaus-  ja selvitystyötä investointihankkeen pohjaksi. Hankeen myötä investointihanke mahdollistui ja 
rata on nyt turvallisempi ja lupavaatimukset täyttävä.  
Kustannusarvio: 10 900 €, josta talkootyötä 1 000 € 
 
Hankasalmen ampumaradan investointihanke, Hankasalmen Riistanhoitoyhdistys ry, 1.5.2012-31.12.2014 
Toimenpiteet: Tehtiin kehittämishankkeen selvitysten pohjalta käytännön meluntorjunta- ja raskasmetallipäästöjen 
ehkäisyyn liittyviä toimia sekä parannettiin rakenteellista rataturvallisuutta. 
Tavoitteet: Turvata ammuntaharrastuksen sekä kilpailu- ja koetoiminnan jatkuminen Lintusyrjän ampumaradalla. 
Tulokset ja vaikutukset: Uusittu rata palvelee huomattavasti paremmin eri käyttäjäryhmiä ja vähentää lähiympäristölle 
kohdistuvia rasitteita. 
Kustannusarvio: 42 300 €, josta talkootyötä 9 517 € 
 
Niemisjärven kylärannan jatkotoimet, Etelä-Hankasalmen Maamiesseura ry, 1.1.2013-31.3.2015 
Toimenpiteet: Tarkoituksena oli parantaa uintialuetta ruoppaamalla, 
tehdä veneenlaskulaituri ja kunnostaa pukukoppia. 
Tavoitteet: Parantaa uintialuetta, vähentää mudan ajautumista 
rannalle, parantaa kylämaisemaa ja lisätä kylän viihtyisyyttä. 
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeessa nähtiin konkreettisesti 
käytännössä se, miten luonnonvoimat ajavat ihmisen tekemien 
suunnitelmien yli. Pukukoppia parannettiin ja tehtiin veneenlaskulaituri, 
mutta rannan ruoppausta ei lauhojen talvien vuoksi päästy tekemään, 
vaikka mahdollisuuksia oli kahtenakin eri talvena. Ranta on tullut 
ihmisten kohtaamispaikaksi ja on lisännyt kylän aktiivisuutta.  
Kustannusarvio: 27 770 €, josta talkootyötä 6 248,25 € 
 
Traktorimallisen telamönkijän ja siihen liittyvien varusteiden hankinta, Hankasalmen Moottorikelkkailijat 
Häkä Racing ry, 22.2.2013-31.12.2014 
Toimenpiteet: Hankittiin telamönkijä ja siihen liittyvät varusteet reitistöjen kunnostusta varten. 
Tavoitteet: Saada toimiva mönkijäreitistö ja parantaa talviajan kelkkailua. 
Tulokset ja vaikutukset: Laitehankinta turvaa kelkkareitistön kunnostuksen kesäaikaan ja reittien ylläpidon talviaikana. 
Se mahdollisti myös mönkijäreitistön suunnittelun ja toteutuksen. 
 
Venekosken kesäteatterin kehittämishanke, Venekosken Nuorisoseura ry, 6.6.2013-31.12.2014 
Toimenpiteet: Hankittiin Venekosken kesäteatterille nykyajan vaatimukset täyttävä äänentoistojärjestelmä 
langattomine mikrofoneineen. 
Tavoitteet: Kesäteatterin toimintaedellytysten turvaaminen, käyttöasteen lisääminen, esitysten laadun parantaminen 
sekä harrastusmahdollisuuksien säilyttäminen ja parantaminen. 
Tulokset ja vaikutukset: Nyt on käytössä nykyajan vaatimukset täyttävä äänentoistojärjestelmä, jonka myötä 
äänentoiston laatu parani ja äänentoistotyö helpottui.  
 
Vesikasvillisuuden niittoon soveltuvan laitteiston hankkiminen, Väärälän osakaskunta, 1.9.2013- 31.12.2014 
Toimenpiteet: Hankittiin vesikasvillisuuden niittoon soveltuva kalusto: vene, perämoottori, niittokone ja traileri. 
Tavoitteet: Hankkia niittolaitteisto, parantaa vesistöjen tilaa ja edistää vesistöjen virkistyskäyttöä. 
Tulokset ja vaikutukset: Saatiin toimiva laitteisto vesikasvillisuuden niittoon. Vesistöjen hoitotyötä voidaan nyt tehdä 
omalla kalustolla pitkäjänteisesti.  
Kustannusarvio: 14 100 € 
 

Säkinmäen kota/lahtivaja, Säkinmäen Erä ry, 2.5.2012-31.12.2014 
Toimenpiteet: Rakennettiin kylälle kota ja lahtivaja. 
Tavoitteet: Elävöittää kylää saamalla kota yhteiseksi kokoontumispaikaksi 
ja lahtivaja asianmukaiseksi lihankäsittelytilaksi. 
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeen myötä kylän toiminta on virinnyt ja 
kylämaisema kohentunut. Lahtivaja tuli todelliseen tarpeeseen ja innostaa 
myös nuoria metsästykseen. Kodan aktiivinen käyttö on jopa hieman 
yllättänyt ja näin jälkikäteen ajateltuna se voisi olla vielä vähän isompi.  
Kustannusarvio: 107 540 €, josta talkootyötä 22 500 € 

 
 
 



 

Joutsa 
 
Riion-Erän lahtivaja, Riion-Erä ry, 1.1.2008-31.12.2010 
Toimenpiteet: Rakennettiin lahtivaja ja nahkakatos ajanmukasine lihankäsittelytiloineen sekä välineistöineen. 
Tavoitteet: Lisätä harrastusmahdollisuuksia ja edistää metsästysharrastusta, helpottaa riistalihan käsittelyä ja 
säilytystä, helpottaa maatilojen toimintaedellytyksiä ja lisätä kylän elinvoimaisuutta. 
Tulokset ja vaikutukset: Konkreettisena tuloksena hankkeella saatiin aikaan kaksi uutta rakennusta, joiden myötä 
metsästysseuran toimintaedellytykset ovat parantuneet. Metsästysseuran toiminnan kautta koko kylän elinvoimaisuus 
voi parantua, kun harrastamaan tullaan myös kauempaa kotikonnuille.  
Kustannusarvio: 52 883 €, josta talkootyötä 10 667,44 € 
 

Rutalahden uimaranta ja venevalkama, Rutalahden Kyläyhdistys ry, 1.4.2008-
31.12.2009 
Toimenpiteet: Kunnostettiin ja raivattiin Rutalahden uimarantaa sekä pienveneille 
tarkoitettua venevalkamaa. Tehtiin parkkipaikka ja WC sekä kunnostettiin pukukoppi. 
Tavoitteet: Saada turvallinen lähiranta uinti- ja veneilykäyttöön, monipuolistaa harrastus- 
ja virkistysmahdollisuuksia, kylämaisemaa siistiytyy, viihtyvyys lisääntyy, palvelut säilyvät, 
kylän vetovoimaisuus kasvaa. 
Tulokset ja vaikutukset: Kylälle saatiin siisti ja turvallinen uimaranta ja venevalkama. 
Kylämaisema parani, kylän viihtyvyys lisääntyi ja vetovoimaisuus kasvoi. Kyläläisten ja 
Joutsalaisten Päijänteen virkistyskäyttö helpottui venevalkaman myötä, sillä ranta on 
Joutsan kunnan ainoa virallinen Päijänteen rannalla oleva uimaranta. Ranta on 
aktiivisessa käytössä ja siellä käydään myös kylän ulkopuolelta. Myös kansallispuiston 
vierailijat ovat käyttäneet rantaa.  
Kustannusarvio: 37 869 €, josta talkootyötä 8 520 € 
 

 
Kulttuurin kiertotie, Haihatuksen Henki ry, 15.11.2007-30.9.2010 
Toimenpiteet: Toteutettiin Taidelaitos Haihatuksen valtakunnallinen 10-vuotis 
juhlakiertue ja sen markkinointi.   
Tavoitteet: Tuoda esille Joutsaa kulttuuriystävällisenä kuntana ja lisätä kunnan 
tunnettuutta, houkutella alueelle matkailijoita ja edistää sitä kautta 
liiketoimintaa, käynnistää matkailun ja kulttuurin aloilla markkinointiyhteistyötä 
ja vakiinnuttaa yhdistyksen toimintaa. 
Tulokset ja vaikutukset: Näyttelykiertueen myötä lisättiin taidelaitos 
Haihatuksen ja Joutsan tunnettuutta laajalla alueella. Hankkeen myötä myös 
yhdistyksen toimintaa päätettiin alkaa kehittämään ja toiminta sai uutta potkua.  
Kustannusarvio: 48 037 €, josta talkootyötä 5 000 € 
 

Kurki ja kuokka, Seuna ry, 1.1.2009-30.6.2012 
Toimenpiteet: Kootaan Leivonäen kansallispuiston alueen ympäristöön, ihmiseen sekä 
luonnonvarojen suojeluun ja käyttöön liittyvä historiikki, tarinat ja tapahtumat materiaalikoosteeksi 
ja DVD-kuvataltioinniksi. 
Tavoitteet: Kerätä ja tallentaa materiaalia kansallispuiston vaiheista, arkistoida uutta ja vanhaa 
materiaalia, lisätä tietoa alueesta ja tallentaa paikalliskulttuuria. 
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeessa kerättiin ja tallennettiin hajanainen tieto ja materiaali 
kansallispuistosta ja sen eri vaiheista. Konkreettisena tuloksena hankkeesta on muun muassa 
kirjastoista löytyvät DVD-levy ja vihkonen, joihin aineistoa on tallennettu.  
Kustannusarvio: 50 000 € 
 

Pyryn talon modernisointi, Leivonmäen Pyry ry, 1.6.2009-31.12.2010 
Toimenpiteet: Toteutettiin Pyryn talon lämmitysjärjestelmän uusiminen, terassin ja uuden uloskäynnin rakentaminen, 
kalusteiden uusiminen. 
Tavoitteet: Parantaa talon käyttömahdollisuuksia ja seura toimintaedellytyksiä, lisätä turvallisuutta, alentaa 
lämmityskustannuksia ja säilyttää Leivonmäen taajaman vireyttä. 
Tulokset ja vaikutukset: Eri ikäryhmien tarpeet on nyt paremmin huomioitu ja sitä kautta on vahvistettu ja 
monipuolistettu urheilutalon käyttöä. Erilaisten tapahtumien järjestäminen talolla on nyt helpompi järjestää. Talon 
viihtyisyys parani huomattavasti. Se on myös helpompi ja edullisempi lämmittää.  
Kustannusarvio: 19 473,19 €, josta talkootyötä 3 740 € 
 
 
 



 

Työväentalon käytettävyyden ja energiatalouden parantaminen, Joutsan Työväenyhdistys ry, 15.6.2009-
31.3.2012 
Toimenpiteet: Ilmanvaihdon tehostaminen, tilojen välisen äänieristyksen 
lisääminen, kalusteiden uudistaminen ja liikuntaesteiden poistaminen. 
Tavoitteet: Talon käyttömukavuuden parantaminen, energiatalouden 
tehostaminen, käyttökustannusten aleneminen, sisäilman laadun 
parantaminen, tilojen käytön monipuolistuminen ja käytön turvaaminen 
jatkossa. 
Tulokset ja vaikutukset: Talo saatiin tehtyjen toimenpiteiden osalta hyvään ja 
toimivaan kuntoon. Pitopalveluihmisiltä on tullut palautetta keittiön hyvästä 
toimivuudesta. Myös invaluiska ja talon esteettömyys ovat saaneet hyvää 
palautetta käyttäjiltä. Kustannusarvio: 57 000 €, josta talkootyötä 12 825 € 
 
Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen ampumarata, Itä-Päijänteen Riistanhoitoyhdistys ry, 4.2.2010-
31.12.2011 
Toimenpiteet: Kunnostettiin ampumarata ympäristöluvan vaatimusten mukaiseksi. 
Tavoitteet: Saada radasta ympäristöluvan vaatimusten mukainen, vähentää ympäristöhaittoja, parantaa 
käyttöturvallisuutta ja ammuntaolosuhteita, edistää metsästysharrastusta sekä turvata harrastuksen jatkuminen ja 
alueen käyttö jatkossa. 
Tulokset ja vaikutukset: Ampumarata saatiin hankkeen myötä nykyaikaisempaan kuntoon, meluhaitta väheni ja radan 
käyttöturvallisuus lisääntyi. Kunnostuksen myötä rataa voidaan käyttää  nyt yhtä aikaa monipuolisemmin, kun ennen 
siellä pystyttiin harrastamaan vain yhtä lajia kerrallaan.  
Kustannusarvio: 25 852 €, josta talkootyötä 5 816,70 € 
 
Kotiseututalo Simolan rakennusten korjaus- ja huoltohanke, Leivonmäki-Seura ry, 12.2.2010-31.12.2012 
Toimenpiteet: Päärakennuksen katto ja ulkoseinät korjattiin ja maalattiin 
sekä rakennettiin inva-luiska ja siivous- ja säilytyskaapisto. 
Tavoitteet: Säilyttää paikallista rakennusperintöä ja kulttuuria, 
monipuolistaa rakennusten käyttömahdollisuuksia, parantaa rakennusten 
turvallisuutta ja toiminnallisuutta, parantaa näyttelytilojen valaistusta. 
Tulokset ja vaikutukset: Rakennukset saatiin kunnostettua ja sitä kautta 
kulttuuriperintöä vaalittua. Uusia ihmisiä saatiin mukaan toimintaan ja 
sitä myötä myös uutta intoa lähteä jatkamaan jo aiempien 
vuosikymmenten aikana tehtyä työtä. 
Kustannusarvio: 104 747 €, josta talkootyötä 18 457 € 
 
Rutalahden kehittämishanke II, Rutalahden Nuorisoseura ry, 1.9.2011-31.10.2014 

Toimenpiteet: Rakennettiin Suojarinteelle toinen sisäänkäynti, kunnostettiin piha-
aluetta, tehtiin uusi liittymä pihaan ja uusittiin pihavarasto sekä hankittiin koneita 
ja laitteita. Letkaliiterille rakennettiin lisärakennus, inva-vessa ja esiintyjien 
pukuhuone/taukotila.  
Tavoitteet: Parantaa nuorisoseuratalon energiatehokkuutta, lisätä tilojen käyttöä, 
saada uusi palvelu kylälle ja kylän ulkoasun parantaminen. 
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeella rakennettuun uuteen lisärakennukseen 
saatiin Letkaliiterin yhteyteen kesäkahvila. Hankkeen myötä yhdistyksen 
toimintaedellytykset ovat parantuneet, toimintaa on pystytty pitämään yllä ja 
Letkaliiterin vuosittaiset kävijämäärät ovat jopa tuplaantuneet.  
Kustannusarvio: 177 968,61 €, josta talkootyötä 33 971 € 

 
Fantasia, Haihatuksen Henki ry, 12.9.2011-31.12.2014 
Toimenpiteet: Kunnostettiin tyhjilleen jäänyt rakennus 
ympärivuotiseen käyttöön näyttely-, harrastus- ja kurssitiloiksi. 
Tavoitteet: Säilyttää paikallista rakennushistoriaa, parantaa 
kulttuurialan toimijoiden toimintaedellytyksiä, verkottaa toimijoita 
ja lisätä maaseudun asukkaiden elämänlaatua. 
Tulokset ja vaikutukset: Talo täydentää Haihatuskokonaisuutta ja 
mahdollistaa uusien ja erilaisten tapahtumien ja toimintojen 
järjestämisen ympärivuotisesti. Hanke toi myös yhdistykselle 
lisää edellytyksiä kehittää toimintaansa jatkossa.  
Kustannusarvio: 91 402 €, josta talkootyötä 20 560 € 
 
 



 

Lahtivaja ja lihankäsittelytilat, Mieskonmäen Metsästäjät ry, 1.1.2010-31.12.2012 
Toimenpiteet: Rakennetaan lahtivaja ja siihen kuuluvat lihankäsittelytilat. 
Tavoitteet: Uusien lihankäsittelytilojen saaminen kylälle, riistanhoidon jatkuvuuden edistäminen ja kylän toiminnan 
elävöittäminen. 
Tulokset ja vaikutukset: Uudet tilat saatiin hankkeen myötä käyttöön ja ne ovat toimineet kylän kohtaamispaikkana ja 
sitä myötä lisänneet käyttäjien, kyläläisten ja seurojen yhteenkuuluvuuden tunnetta.  
Kustannusarvio: 110 006,70 €, josta talkootyötä 14 040 € 
 

Ensilumen latu, Joutsan Pommi ry, 1.1.2012-30.12.2013 
Toimenpiteet: Rakennettiin ensilumen latupohja Lamminmäen tilojen yhteyteen 
ja hankittiin lumetusjärjestelmä. 
Tavoitteet: Lisätä terveysliikuntaa, harrastusmahdollisuuksia, lajin 
vetovoimaisuutta, olemassa olevien reittien käyttöä ja yleistä viihtyvyyttä, 
pidentää hiihtokautta sekä parantaa kansanterveyttä. 
Tulokset ja vaikutukset: Ensilumen latupohja saatiin tehtyä ja latu on nyt talvisin 
käytettävissä. Hanke loi toiminnalle lisäedellytyksiä ja sen avulla ollaan saatu 
aikaistettua lajin harjoittelumahdollisuuksia.  
Kustannusarvio: 69 922 €, josta talkootyötä 4 820 € 
 

Honkalan kunnostushanke, Joutsan Nuorisoseura ry, 1.4.2011-31.12.2013 
Toimenpiteet: Kunnostettiin nuorisoseurantaloa viihtyisämmäksi ja 
energiataloudeltaan tehokkaammaksi. 
Tavoitteet: Lisätä talon käyttöastetta, saada uusia käyttäjiä, säilyttää 
rakennusperintöä, lisätä talon energiatehokkuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä 
sekä säilyttää elokuvateatteripalvelut paikkakunnalla. 
Tulokset ja vaikutukset: Vanha rakennus on nyt kunnossa keskellä kirkonkylää ja 
kaikkien käytettävissä. Myös rakennuksessa toimiva Joutsan Kino on pystynyt 
monipuolistamaan toimintaansa, kun puitteet ovat paremmat. Hanke lisäsi 
yhteisöllisyyttä ja saatiin uusia ihmisiä mukaan toimintaan talkoiden kautta. 
Kustannusarvio: 65 287 €, josta talkootyötä 9 850 € 

 
Maapirtin varaston laajennus ja kylmiön rakentaminen, Joutsan Itäinen Maa- ja 
kotitalousseura ry, 1.7.2010-31.12.2011 
Toimenpiteet: Rakennettiin Marjotaipaleen kylätalon Maapirtin yhteyteen kylmävarasto ja 
kylmiötilaa. 
Tavoitteet: Tehdä tiloista helppokäyttöisemmät ja nykyaikaiset, monipuolistaa ja parantaa 
talon käyttömahdollisuuksia, lisätä harrastusmahdollisuuksia, asumisviihtyisyyttä ja kylän 
vetovoimaisuutta. 
Tulokset ja vaikutukset: Maapirtille saatiin nykyaikaiset kylmäsäilytys- ja varastotilat. Tilojen 
käyttö eri tapahtumiin on lisääntynyt ja helpottunut hankkeella tehtyjen toimenpiteiden 
ansiosta.  
Kustannusarvio: 16 854 €, josta talkootyötä 1 010 € 

 
Erätalon sähköt, saneeraus ja lahtivaja, Hankaan Erämiehet ry, 1.6.2011-31.12.2013 
Toimenpiteet: Kunnostettiin Erätaloa ja uusittiin sähköt. Rakennettiin lahtivaja ja siihen 
kuuluvat lihankäsittelytilat. 
Tavoitteet: Saada Erätalon tiloista toimivammat, käytettävämmät, energiatehokkaammat ja 
paloturvallisemmat, saattaa jätevesiasiat nykylainsäädännön tasalle, kasvattaa talon 
käyttöastetta, saada lihankäsittelytilat lahtivajaan, lisätä kylän yhteishenkeä ja 
vetovoimaisuutta sekä lisätä harrastusmahdollisuuksia. 
Tulokset ja vaikutukset: Käyttökelpoiset tilat saatu käyttöön niin kunnostetun Erätalon kuin 
uuden lahtivajankin osalta. Hanke mahdollisti tilojen käytön lisääntymisen, sillä tilat ovat nyt 
monipuolisemmat käyttömahdollisuuksiltaan.  
Kustannusarvio: 121 000 €, josta talkootyötä 12 000 € 
 

Joutokanavan arkiston digitointihanke, Joutokanava Oy, 1.1.2012-31.12.2013 
Toimenpiteet: Käytiin läpi ja digitoitiin Joutokanavan videoaineistosta DVD-koosteet 
eri aihealueista. 
Tavoitteet: Pelastaa videoarkistomateriaalia ja säilyttää maaseutuperintöä. 
Tulokset ja vaikutukset: Hanke oli kertaluontoinen tallennusprojekti, jolla saatiin 
läpikäytyä ja pelastettua jälkipolville arvokkaimmat osat materiaalista. DVD-tallenne 
on lainattavissa Joutsan kirjastosta. Kustannusarvio: 7 500 € 



 

 
Leivonmäen perhepuisto, MLL Leivonmäen paikallisyhdistys ry, 4.6.2012-31.12.2014 
Toimenpiteet: Kunnostettiin Leivonmäen kirkonkylällä sijaitsevaa perhepuistoa 
kaikenikäisten käyttöön. 
Tavoitteet: Luoda uusi virkistäytymis- ja oleskelupaikka kaikenikäisille, yhdistää 
kyläläisiä yli sukupolvien ja elävöittää kyläkeskusta. 
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeen avulla saatiin aikaan toimiva puisto ja sen 
myötä eri tahojen yhteistyötä käynnistettyä. Puisto on aktiivisessa käytössä ja 
siellä on järjestetty erilaisia tapahtumia. Hankkeen myötä koko kylän 
kehittämisideat ovat heränneet.  
Kustannusarvio: 12 900 €, josta talkootyötä 2 900 € 
 
Pappistalon kunnostus, Pappisten Kyläyhdistys ry, 15.11.2011-31.12.2013 
Toimenpiteet: Kunnostettiin Pappisten kylätaloa ja sen ympäristöä. 
Tavoitteet: Lisätä tilojen viihtyisyyttä, käytännöllisyyttä ja energiatehokkuutta sekä rannan käyttömukavuutta. 
Tulokset ja vaikutukset: Kylätalosta saatiin paremmin nykyistä käyttöä palveleva ja viihtyisämpi. Myös 
piharakennuksessa oleva sauna siistittiin ja maakellari saatiin käyttöön.  
Kustannusarvio: 15 276,70 €, josta talkootyötä 2 474,70 € 
 
KIKU (kiinteistö kuntoon), Joutsan Työväenyhdistys ry, 1.6.2013-31.12.2014 
Toimenpiteet: Jatkokunnostettiin Joutsan työväentaloa huoltomaalaamalla peltikatto ja asentamalla lumiesteet, 
lisäämällä yläpohjan eritystä sekä kunnostamalla juhlasalin ja näyttämön parkettilattiat. 
Tavoitteet: Tilojen parempi käytettävyys, energiatalouden tehostaminen, lämmityskustannusten alentuminen ja eri 
käyttömahdollisuuksien lisääminen. 
Tulokset ja vaikutukset: Jatkokunnostuksen myötä talon käytettävyys parani entisestään ja energiakustannukset 
alenivat merkittävästi. Talon markkinointia on nyt mahdollista tehdä enemmän, koska tilojen monikäyttöisyys on 
parantunut. Kustannusarvio: 17 422,50 €, josta talkootyötä 3 560 € 
 
Kalustovarasto, Joutsan Pommi ry, 1.6.2013-30.12.2014 
Toimenpiteet: Rakennettiin kalustovarasto ensilumen ladun läheisyyteen 
lumitykille ja latukoneelle sekä muulle kalustolle. 
Tavoitteet: Lisätä kaluston käyttöikää ja vähentää kaluston kuljetustarvetta. 
Tulokset ja vaikutukset: Uuden kalustovaraston turvin kalusto pystytään 
suojaamaan säältä ja varkailta. Kaluston käyttöikä pitenee, kun niitä ei 
tarvitse säilyttää ulkona.  
Kustannusarvio: 32 509,41 €, josta talkootyötä 4 950 € 

 
Opeleekion laulut kansiin ja kansalle, Opeleekio ry, 1.8.2013-31.12.2014 
Toimenpiteet: Tallennettiin leivonmäkistä kulttuuriperinnettä tekemällä nuottikirja Opeleekion 
omista ja paikkakunnan muista musiikkiaarteista. 
Tavoitteet: Perinteen ja omien laulujen tallentaminen, tallennetun perinteen elävöittäminen 
esityksin. 
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeen avulla saatiin kootuksi nuottikirja ja järjestettyä 
konserttikiertue. Eritoten vanhuksille suunnatut konsertit olivat antoisia ja niistä saatiin paljon 
positiivista palautetta. Kirja tuo paikallista musiikkiperinnettä kivasti esille ja samalla myös 
kulttuurityölle arvostusta. Kustannusarvio: 15 323,94 €, josta talkootyötä 1 723,94 € 

 
Nuorisoseurantalo Honkalan katon korjaus, Joutsan Nuorisoseura ry, 1.7.2013-31.12.2014 
Toimenpiteet: Kunnostettiin nuorisoseurantalon kattoa. 
Tavoitteet: Talon turvallisuuden ja energiatehokkuuden parantaminen sekä rakennusperinnön säilyttäminen. 
Tulokset ja vaikutukset: Hankerahoituksen avulla katto tuli kuntoon ja ihmiset näkivät, että talosta pidetään huolta ja 
se on turvallinen. Vuosittainen katon korjaus saatiin loppumaan, sillä kunnostuksen ja asennettujen lumiesteiden 
myötä lumi ja jää eivät enää tule katolta rakennuksen seinille ja käyttäjien päälle.  
Kustannusarvio: 47 460,48 €, josta talkootyötä 500 € 
 
Erätalon julkisten tilojen kalusteet, Hankaan Erämiehet ry, 21.8.2013-31.3.2014 
Toimenpiteet: Hankittiin Hankaan Erätalolle ajanmukaiset, yhtenäiset ja helposti liikuteltavat penkit ja pöydät. 
Tavoitteet: Helpottaa talon käyttöä ja saada tiloista muunneltavammat, lisätä asumisviihtyisyyttä ja kylän 
yhteishenkeä ja parantaa harrastusmahdollisuuksia kylällä. 
Tulokset ja vaikutukset: Kalustohankinnan myötä tiloista saatiin helpommin muunneltavat ja entistä erilaisempien 
tilaisuuksien järjestäminen on nyt tiloissa mahdollista. Kustannusarvio: 13 000 € 



 

 
Konnevesi 
 
Sukset suoraan – yhteisöllisyyttä yli ikärajojen, Konneveden kunta, 1.4.2009-31.5.2011 
Toimenpiteet: Käynnistetään uusi yhteisöllinen toimintamuoto Konneveden nuorten ja ikääntyvien välille. 
Tavoitteet: Synnyttää, lisätä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä, lisätä nuorten ja ikääntyvien vuorovaikutusta ja löytää 
vastuutahot käynnistettyjen toimien jatkamiseksi. 
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeella onnistuttiin käynnistämään uutta ja erilaista kerhotoimintaa sekä tapahtumia 
nuorille ja lisäämään eri ikäryhmien välistä vuorovaikutusta. Myös eri järjestöjen yhteistyö lisääntyi hankkeen 
vaikutuksesta.  
Kustannusarvio: 68 684 €, josta talkootyötä 7 720 € 
 

Konneveden Eräpoikien metsästysmaja, Konneveden Eräpojat ry, 1.4.2009-
31.12.2011 
Toimenpiteet: Metsästysmajan ja kylän toimintatilan rakentaminen, kalustaminen, 
sisustaminen ja koneistaminen. 
Tavoitteet: Saada yhteinen kokoontumistila kylälle, vuorovaikutuksen tiivistäminen seuran 
ja kyläläisten välillä, seuran toiminnan jatkuvuuden vahvistaminen ja tilaisuuksien 
järjestämisen helpottaminen. 
Tulokset ja vaikutukset: Metsästysmaja saatiin rakennettua yhteiseen käyttöön siitäkin 
huolimatta, että Asta-myrsky sotki hankkeen loppumetreillä alueen ympäristön aivan toisen 
näköiseksi. Pari kattopeltiä jouduttiin vaihtamaan kaatuneen puun alta, mutta onneksi 
suuremmilta vahingoilta säästyttiin. Tiloissa on järjestetty paljon erilaisia tilaisuuksia. 
Kustannusarvio: 40 713,06 €, josta talkootyötä 9 160,44 € 
 

Konneveden Kota-investointihanke, Konneveden Kotiseutuyhdistys ry, 1.4.2010-31.12.2013 
Toimenpiteet: Hanke kokosi monta pientä investointi-ideaa yhteen eri 
toimijoilta. Museon toimintaa kehitettiin kalustohankinnoilla ja 
rakentamalla kalustovaja, Käpygalleriaa kunnostettiin ja tapahtumien 
järjestämistä helpotettiin kalustoinvestoinneilla. 
Tavoitteet: Kehittää kylää ja yhteisöjen toimintaympäristöä, tukea 
maaseutuperinnön säilyttämistä sekä korostaa asuin- ja 
luonnonympäristöstä huolehtimisen tärkeyttä. 
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeella saatiin tehtyä useita paikallisia 
yhteisöjä ja asukkaita hyödyttäviä kalustohankintoja sekä yhteisöjen 
toimintaedellytyksiä parantavia rakennusinvestointeja. Alueen 
päänähtävyyttä, Konnevesi-järveä, pystytään nyt hyödyntämään 
matkailullisestikin paremmin, kun saatiin hankittua kanootteja ja häkki niiden säilyttämistä varten. Kustannusarvio: 75 
928 €, josta talkootyötä 8 700 € 
 
Konneveden Kota-kehittämishanke, Konneveden Kotiseutuyhdistys ry, 7.6.2012-31.12.2014 
Toimenpiteet: Koottiin ja tallennettiin tietoa ja materiaalia Konneveden 
alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävistä kohteista erilaisin 
toimenpitein. Tuotettiin teatteriesitys museoesittelyksi tarinoita, esineitä 
ja historiaa elävöittämään. Tehtiin tutustumismatkoja muiden toimijoiden 
kohteisiin ja järjestettiin vanhan ajan markkinat museolla. 
Tavoitteet: Koota ja tallentaa paikallista historiaa, lisätä kotiseutumuseon 
käyttöä, ihmisten kiinnostusta kotiseutuun ja sen historiaan sekä 
elävöittää historiaa eri tavoin. 
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeen aikana saatiin koottua suuri määrä 
erilaista materiaalia paikalliseen historiaan ja kulttuuriin liittyen. Näistä 
esimerkkeinä mm sähköinen Kotini on Konnevesi -tallenne hankkeessa 
kootusta materiaalista, huoneteatterimainen esitys museon esittelystä, 
Ahoniemen akatemia –kirja sekä paperiesite Konneveden kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista. 
Kustannusarvio: 72 490 €, josta talkootyötä 5 430 € 
 
Työväentalon kehittämishanke TYKE 3, Konneveden Työväenyhdistys ry, 1.1.2010-30.6.2012 
Toimenpiteet: Toteutettiin työväentalon varustetason parantaminen ja teknisen ympäristön ajan tasalle saattaminen. 
Tavoitteet: Parantaa talon energiatehokkuutta ja käyttöominaisuuksia sekä lisätä tilojen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. 
Tulokset ja vaikutukset: Talon käyttäjäystävällisyys ja energiatalous paranivat hankkeen myötä. Talon käyttöaste on 
noussut huomattavasti parannusten myötä ja käyttäjiä on myös oman kunnan ulkopuolelta. Hanke innoitti myös talon 
muuhun kunnostukseen käyttäjiltä saatujen vinkkien pohjalta. Kustannusarvio: 11 640 €, josta talkootyötä 370 € 



 

KEKO – Kestävästi Konnevedellä, Konneveden 4H -yhdistys ry, 1.8.2009-31.12.2012 
Toimenpiteet: Ympäristökasvatusta nuorille erilaisin toimenpitein kolmeen eri teemaan liittyen: 
liikenne, kierrätys ja järviluonto. 
Tavoitteet: Lisätä nuorten ympäristövastuullisuutta ja tietoisuutta omasta ympäristöstään, lisätä 
nuorten sosiaalista pääomaa ja oman kotiseudun arvostusta sekä lisätä eri ikäryhmien 
vuorovaikutusta. 
Tulokset ja vaikutukset: Hanke on tuonut uusia muotoja ja yhteistyöverkostoja yhdistyksen 
toimintaan. Nuoret saivat uusia kokemuksia ja innostuivat mukaan toimintaan, kun joka asiasta 
ei tarvinnut maksaa osallistumismaksua.  
Kustannusarvio: 45 000 €, josta talkootyötä 5 062,50 € 
 

 
Häähnintupa – Autiokämppä Häähninvuorelle, Hankasalmen Latu ja Polku ry, 10.6.2011-31.12.2012 

Toimenpiteet: Rakennettiin autiotupa Häähninvuorelle Konneveden ja 
Hankasalmen rajamaille. 
Tavoitteet: Luoda uutta autiotupajärjestelmää seudulle, edistää luontoretkeilyä, 
kannustaa ihmisiä liikkumaan, lisätä fyysistä hyvinvointia, lisätä asukkaiden ja 
kylien välistä yhteistoimintaa ja alueen vetovoimaisuutta. 
Tulokset ja vaikutukset: Autiotuvan rakentaminen on luonut mahdollisuuden 
edistää Häähninvuorelle suuntautuvaa luontoretkeilyä. Paikka on tullut erittäin 
tunnetuksi ja arvostetuksi käyntikohteeksi. Käyttäjien suuri määrä on yllättänyt ja 
se, että heitä on paljon myös muualta kuin lähialueelta.  
Kustannusarvio: 18 025 €, josta talkootyötä 3 900,50 € 
 

 
Parkour-kenttä, Konneveden Urheilijat ry, 8.6.2012-31.12.2013 
Toimenpiteet: Rakennettiin Parkour-kenttä keskeiselle paikalle Konnevedellä. 
Tavoitteet: Motivoida lapsia ja nuoria liikkumaan sekä luoda matalan kynnyksen 
liikuntapaikka ja puitteet lajin harrastamiselle omalla alueella. Lisätä Konneveden 
vetovoimaisuutta. 
Tulokset ja vaikutukset: Nuoret ottivat heti omakseen uuden ja ajanmukaisen 
liikuntapaikan ja käyttäjiä on ollut runsaasti. Seuran palkkaama liikunnanohjaaja 
järjesti kentällä perehdytystä ja ohjasi käyttäjiä laitteiden turvalliseen käyttöön. Nyt 
nuorilla on pysyvä ja innostava liikuntapaikka käytössään.  
Kustannusarvio: 40 240 €, josta talkootyötä 310 € 

 
 
Toivakka 
 
Nuorten Toivakka, Toivakan 4H -yhdistys ry, 1.9.2009-31.12.2011 
Toimenpiteet: Hanke kartoitti nuorten toiveita ja ideoita ja niitä toteutettiin erilaisin nuorten itse järjestämin tapahtumin 
ja oppimistilaisuuksin (teemaillat, tapaamiset, yhteinen tekeminen). Aktivoitiin yläasteikäisiä nuoria, jotka olivat 
kohderyhmänä jääneet vähemmälle erilaisissa toiminnoissa. 
Tavoitteet: Lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja tietoa kotipaikastaan, vahvistaa nuorten hyvinvointia, 
ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä, luoda positiivista mielikuvaa omasta kunnasta ja saada nuoria kokemaan 
omat juuret tärkeiksi. 
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeen myötä saatiin avattua kouluyhteistyötä yläasteelle. Yläasteikäisten nuorten 
aktivointi onnistui hyvin ja kouluyhteistyö kantaa edelleen yhdistyksen toiminnassa. Nuoret ovat tulleet mukaan 
toimintaan ja kouluyhteistyö on vahvaa.  
Kustannusarvio: 34 307 €, josta talkootyötä 2 600 € 
 

Nisulan kylätalo, Nisulan kyläseura ry, 10.6.2009-31.12.2013 
Toimenpiteet: Toteutettiin kylätalon kunnostus ja energiatehokkuuden parantaminen.  
Tavoitteet: Lisätä kylätalon käyttöä parantamalla talon käytännöllisyyttä. 
Tulokset ja vaikutukset: Kylätalo on saatu kunnostuksen myötä monipuolisesti palvelevaksi, 
toimivaksi ja viihtyisäksi. Nyt invaluiskan myötä myös liikuntarajoitteiset käyttäjät on 
huomioitu. Talon energiatehokkuus parani.  
Kustannusarvio: 51 120 €, josta talkootyötä 11 500 € 
 
 
 

 



 

Itsenäisen Toivakan 100 –vuotinen taival kuvin ja sanoin, Toivakan Pitäjäseura ry, 15.9.2009-31.1.2011 
Toimenpiteet: Koottiin itsenäisen Toivakan 100-vuotista historiaa kuvin ja sanoin esitettäväksi. 
Tavoitteet: Historiatiedon kokoaminen ja tallennus, valokuva-arkiston täydentyminen. 
Tulokset ja vaikutukset: Saatiin Toivakan historia lyhyeen ja ytimekkääseen muotoon kuvien ja tekstien avulla. 
Konkreettisena tuloksena olivat valokuvanäyttely, kuvin ja sanoin esitettävä pelkistetty historiaesitys dvd:lle ja 
historiavihkonen. Valokuvia kertyi paljon ja ne mahdollistavat toimintaa myös jatkossa.  
Kustannusarvio: 26 000 €, josta talkootyötä 2 925 € 
 

Ruuhimäen kylän kota, Ruuhimäki-Seura ry, 1.3.2010-31.12.2011 
Toimenpiteet: Rakennettiin kylätalon yhteyteen kota ja puuliiteri, hankittiin kylätalolle 
karaokelaitteisto ja biljardipöytä sekä täydennettiin keittiövarusteita. 
Tavoitteet: Saada uusi monikäyttöinen kokoontumispaikka kylälle ja laajentaa 
kylätalon palveluvalikoimaa. 
Tulokset ja vaikutukset: Kota on mahdollistanut säännöllisen kokoontumisen 
kylätalon käyttömahdollisuuksien kavennuttua päivähoidon vaatimien lisätilojen 
myötä. Tapahtumien järjestäminen on helpottunut huomattavasti. Hankkeen myötä 
aloitettu viikoittainen tiistaikahvila on ollut suosittu eri ikäryhmien keskuudessa.  
Kustannusarvio: 22 453,80 €, josta talkootyötä 5 385,50 € 

 
Leppäveden Isonkylänranta veneily- ja virkistyskäyttöön, Toivakan Metsä- ja Kalamiehet ry, 1.6.2011-
31.12.2012 
Toimenpiteet: Rakennettiin venesataman palveluvarustus Leppäveden rantaan. 
Tavoitteet: Saada kaikkia kuntalaisia palveleva veneily- ja virkistysalue Leppäveden rantaan. 
Tulokset ja vaikutukset: Alueelle tuli palveluvarustus venelaiturien, jätekatoksen ja grillikodan myötä. Alue tuli 
viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi veneilijöiden käyttää. Aluetta on käytetty myös ulkoiluun, grillaukseen ja erilaisiin 
tapahtumiin.  
Kustannusarvio: 61 500 €, josta talkootyötä 13 837,50 € 
 
Our Planet, Toivakan 4H -yhdistys ry, 1.1.2012-31.12.2014 
Toimenpiteet: Aloitettiin uudenlaista ympäristökasvatusta 6-28 –vuotiaille nuorille 
erilaisten teemapäivien, kilpailujen, tempauksien ja luentojen avulla.  
Tavoitteet: Lisätä toivakkalaisten nuorten ympäristötietoutta ja –vastuullisuutta 
sekä kehittää yhdistyksen asennekasvatustoimintaa. 
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeella päästiin kokeilemaan uutta toimintaa, joka jäi 
osaksi yhdistyksen toimintaa myös tulevaisuudessa. Eri tahot ottavat edelleen 
yhteyttä kierrätysmateriaalien lahjoittamiseksi toimintaan ja kouluyhteistyö jatkuu 
myös. Kustannusarvio: 32 400 €, josta talkootyötä 2 000 € 
 

Huikon kylätalo, Huikon Kyläseura ry, 7.5.2012-31.12.2014 
Toimenpiteet: Kylätaloa kunnostettiin uusimalla ikkunat, siirtymällä 
sähkölämmityksestä maalämpöön, uusimalla vesiputket ja viemäristö sekä 
uudistamalla keittiötä.  
Tavoitteet: Kylätalon käyttöasteen nostaminen ja ylläpitokustannusten alentaminen. 
Tulokset ja vaikutukset: Kylätalosta on saatu ajanmukainen ja nykyisiä käyttötarpeita 
paremmin palveleva ja sen ylläpitokustannukset ovat pienentyneet. Jatkossa 
kylätalon käyttö moniin erilaisiin kokoontumis- ja harrastetarkoituksiin on helpompaa 
ja sen kunnossapito vaivattomampaa.  
Kustannusarvio: 139 502 €, josta talkootyötä 30 915 € 

 
Nylkyvaja- ja grillikotahanke, Ruuhi-Lapin Erämiehet ry, 8.9.2012-31.12.2014 
Toimenpiteet: Rakennettiin nylkyvaja ja grillikota. 
Tavoitteet: Saada ajanmukainen ja hygieniavaatimukset 
täyttävä nylkyvaja lihankäsittely- ja kylmäsäilytystiloineen 
sekä grillikota kokoontumis- ja taukotilaksi. 
Tulokset ja vaikutukset: On saatu kunnolliset kokoontumis- 
ja lihankäsittelytilat ja metsästysharrastusta pystytään 
jatkamaan. Nylkytilassa voidaan myös käsitellä 
kolarihirvet, koska se on hyväksytty kyseiseen käyttöön 
viranomaisten taholta.  
Kustannusarvio: 137 790 €, josta talkootyötä 29 043 € 
 
 



 

 
Ennen vanhaan, Toivakan 4H -yhdistys ry, 1.1.-31.12.2014 
Toimenpiteet: Aloitettiin uudenlaista toimintaa nuorille tutustumalla siihen miten ennen vanhaan 
elettiin.  
Tavoitteet: Säilyttää ja siirtää nuorille historiaa ja perinnekulttuuria. 
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeella on luotu uudenlaisia yhteistyömuotoja ja tapahtumia sekä 
siirretty perinnetietoutta sukupolvien välillä. Hanke monipuolisti yhdistyksen toimintaa sekä 
mahdollisti uusien ideoiden ja kontaktien luomisen.  
Kustannusarvio: 15 300 €, josta talkootyötä 1 000 € 
 
 
Luhanka 
 
Iitinmäen jatkokunnostus, Sarvan Erä ry, 6.10.2008-31.12.2010 
Toimenpiteet: Kunnostettiin Iitinmäen tilan päärakennusta kyläläisten yhteiseen 
käyttöön. 
Tavoitteet: Saada kokoontumispaikka kylälle, rakennus ympärivuotiseen käyttöön 
sekä tiloista toimivat ja ajanmukaiset. 
Tulokset ja vaikutukset: Talo on saatu kuntoon ja käyttöön. Kyläläisillä on nyt oma 
kokoontumistila lähellä ja samoin seuralla toimivat tilat käytössä. Tilojen myötä on 
saatu myös kokonaan uutta toimintaa kylälle.  
Kustannusarvio: 62 340 €, josta talkootyötä 11 664 € 
 

Kylälaulukirja, Luhangan kunta, 1.3.2008-30.6.2009 
Toimenpiteet: Toteutettiin kylälaulukirja, johon on kerätty paikallisia Luhankaan liittyviä lauluja 
ja runoja. 
Tavoitteet: Tallentaa paikallista kulttuuria, vahvistaa harrastus- ja kulttuuritoiminnan 
merkitystä paikallisesti, lisätä oman paikkakunnan kulttuuritarjontaa, tuottaa ohjelmaa kylän 
omiin tapahtumiin ja lisätä lauluharrastusta. 
Tulokset ja vaikutukset: Kylälaulukirja saatiin hankkeen myötä Luhangan Laulajien ja muiden 
lauluharrastuksesta innostuneiden aktiiviseen käyttöön. Kirjaan tallentui monia Luhankaan 
liittyviä runoja sävellysten muodossa ja se on lisännyt merkittävästi yhteisöllisyyttä ja 
vahvistanut kulttuurista identiteettiä Luhangassa.  
Kustannusarvio: 14 000 € 
 

Luhangan hevoshistoriikki, Luhangan hevosjalostusyhdistys ry, 1.9.2013-28.2.2015 
Toimenpiteet: Hankkeella tehtiin luhankalainen hevoskirja ”Hirnahdus Luhangasta”. Kirja on kovakantinen, A4-
kokoinen ja 80-sivuinen. Kirjasta otettiin 500 kappaleen painos. Kirjan tekeminen vaati suunnittelua, historian tietojen 
keräämistä, kirjan graafista suunnittelua ja taittoa sekä lopullisen teoksen painamisen kirjaksi.  
Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena oli tallentaa paikallista hevoshistoriaa ja -kulttuuria tulevien sukupolvien käyttöön. 
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeella saatiin palanen paikallista historiaa kirjoihin ja kansiin ja tulevien sukupolvien 
käyttöön. Hankkeen toteuttaminen on tuonut seuraan uusia toimijoita ja aktivoinut toimintaa.  
Kustannusarvio: 14 197,18 €, josta talkootyötä 1 597,18 € 
 
Maatalouden ympäristötuen erityistuki (yhteisöille) 
 
Sopimus perinnebiotoopin hoidosta, Luhangan Kotiseutuyhdistys ry, 1.10.2007-30.9.2012 
Toimenpiteet: Solmittiin 5-vuotinen sopimus perinnebiotoopin hoitamisesta 
Peltolan Mäkitupalaismuseon ympäristössä noin 13 hehtaarin alueella. 
Hoitotyötä tehtiin laidunlohkoilla laiduntamalla niillä hevosia ja raivaamalla 
puustoa. Siikakosken lohkoa hoidettiin raivaamalla, niittämällä ja laiduntamalla 
lampaita. 
Tavoitteet: Säilyttää valtakunnallisesti arvokkaiden perinnebiotooppien 
kasvillisuutta ja maisemallisia ominaispiirteitä, lisätä kylä- ja tiemaiseman 
mielenkiintoisuutta ja vaihtelevuutta, säilyttää museoalueen pihapiirin 
historiallinen luonne kasvilajistoineen sekä kehittää museon vetovoimaisuutta. 
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeella säilytettiin ja kunnostettiin valtakunnallisesti 
merkittävää perinne- ja luonnonympäristöä. Tiemaisemaa avattiin 
museoalueen takana olevalle järvelle päin, laiduntavat eläimet elävöittivät kylämaisemaa ja museon piha-alue 
siistiytyi. 
 



 

Sopimus perinnebiotoopin hoidosta, Konneveden Kotiseutuyhdistys ry, 1.10.2008-30.9.2013  
Toimenpiteet: Solmittiin 5-vuotinen sopimus perinnebiotoopin hoitamisesta 
Konneveden kotiseutumuseon ja Siikakosken ympäristössä noin 2,5 hehtaarin 
alueella. Hoitotyötä tehtiin niittämällä, laiduntamalla lampaita ja raivaamalla 
puustoa.  
Tavoitteet: Kasvattaa museon vetovoimaisuutta säilyttämällä perinnebiotoopille 
ominaista kasvillisuutta ja maisemallisia piirteitä. Palauttaa Siikakosken alueelle 
vanhaa pihalaidunta ja monipuolistaa alueen lajistoa. 
Tulokset ja vaikutukset: Molemmissa kohteissa hoidetut perinnebiotoopit ovat 
maisemallisesti merkittäviä, koska ne sijaitsevat Konneveden matkailullisten 
nähtävyyksien yhteydessä ja niiden alueella liikkuu paljon ihmisiä. Erityisesti 
museoalueella laiduntavat lampaat ovat ihastuttaneet vierailijoita ja elävöittäneet kylämaisemaa. 
 
 
Koko alueen hankkeet 
 
Toimintarahahankkeet 2007-2015 
Alueelle laaditun toimintaryhmäohjelman toteutus ja koordinaatio hoidettiin Maaseutukehitys ry:ssä kahden 
toimintarahahankkeen kautta. Kauden ensimmäinen toimintarahahanke ”Toimintaraha 2007-2010” toteutettiin ajalla 
5.9.2007-30.4.2011 ja se oli kustannusarvioltaan 356 000 €. Toinen hanke eli ”Toimintaraha 2011-2015” -hanke 
toteutettiin ajalla 1.2.2011-30.4.2015 ja sen kustannusarvio oli puolestaan 344 000 € (hankkeet yhteensä 700 000 €). 
Hankkeiden avulla pystyttiin palkkaamaan henkilöstö hoitamaan ohjelman toteutusta käytännössä. Hankkeissa 
tiedotettiin toimintaryhmätyyppisestä maaseudun kehittämisestä alueella sekä aktivoitiin paikallisyhteisöjä ja 
asukkaita omaehtoiseen kehittämistoimintaan sekä rahoitettavaksi soveltuvien hankkeiden hakemiseen ja 
toteutukseen. Hakijoita ohjattiin asiallisessa ja huolellisessa valmistelussa siten, että hankkeet täyttivät 
rahoituskelpoisten hankkeiden edellytykset ja Maaseutukehityksen hallitus pystyi esittämään niitä edelleen ELY–
keskukseen päätöskäsittelyyn.  
 
Alueiden väliset hankkeet 
 
Vihreä väylä, Ääneseudun Kehitys Oy, 15.5.2010-31.5.2013  
Toimenpiteet: Koottiin yhteistyökumppanit Konginkankaalta, Sumiaisista, Konnevedeltä, 
Koivistosta ja Laukaasta rakentamaan Vihreän väylän yhteistyötä maantie nro 637:n 
ympärille. Opiskeltiin seutubrändäystä ja erilaisten toimijoiden yhteistyötä mm. 
opintomatkoilla. Etsittiin ja julkaistiin tietoa Vihreästä väylästä suomeksi ja englanniksi. 
Luotiin Vihreä väylä -brändi. Rakennettiin Vihreän väylän markkinointia.    
Tavoitteet: Lisätä Vihreä väylä –reitin ja alueen tunnettuutta sekä kylien 
välistä yhteistyötä. 
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeella synnytettiin yhteistyössä seutubrändi 
”Vihreä väylä” kaikkien alueen toimijoiden kattobrändiksi. Hankkeen luomat 
kartat ja esitteet ovat olleet tarpeen. Nettisivut ovat pitkään olleet ainoa 
paikka, josta on löytynyt tietoa selkeästi mm. seudun kylistä ja kylätaloista tai 
tietoa englanniksi. Hankkeen tuloksena on syntynyt Vihreä väylä ry. Kotisivut 
löytyvät osoitteesta www.vihreavayla.fi.  
Kustannusarvio: 147 780 €, josta Maaseutukehitys ry:n rahoittama osuus  
5 000 €. 
 
 
 
Yrittäjyyden edistäminen maatalouslomituksessa, Sysmän kunta, 9.6.2010-31.12.2012 
Toimenpiteet: Etsittiin eri tavoin lomittajayrittämisestä kiinnostuneita ja tuetun maksullisen lomituspalvelun käyttäjiä 
13 kunnan (kolmen eri Leader-ryhmän) alueella. Annettiin aiheeseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa sekä edistettiin 
yrittäjien verkostoitumista. 
Tavoitteet: Lisätä yrittäjälomittajien määrää ja toimintamahdollisuuksia sekä monialayrittäjyyttä maaseudulla, lisätä 
tuetun maksullisen lomituksen käyttöä, parantaa maatalousyrittäjien mahdollisuutta saada sijaisapua ja lomitusta 
sekä edesauttaa yrittäjien jaksamista. 
Tulokset ja vaikutukset: Uusien yrittäjälomittajien haku ja rekrytointi tuotti hankkeen aikana Sysmän 
lomituspalveluyksikölle 40 uutta sopimusyrittäjää. Myös lomituspäivät lisääntyivät. Hanke tuki lomittajayrittäjien 
verkostoitumista ja haki hyviä käytäntöjä opintomatkoilla. Hankkeen aikana tehty ”Opas yrittäjälomittajalle” ja muu 
koottu tieto ovat nyt käytettävissä, kun jatkossa tulee tarvetta löytää tai rekrytoida yrittäjälomittajia.  
Kustannusarvio: 114 031 €, josta Maaseutukehitys ry:n rahoittama osuus 17 105 € 
 



 

 
Valtakunnalliset hankkeet 
 
Leader-asiamieshanke, Suomen Kylätoiminta ry, 1.11.2012-31.12.2014 
Toimenpiteet: Tuettiin Leader-toimintatavan valtakunnallista kehittämistä ja vahvistamista erilaisin toimenpitein.  
Tavoitteet: Lisätä yhteistyötä Leader-ryhmien kesken, saada yhteistyötä organisoidumpaan muotoon, vahvistaa 
ryhmien aluekehittäjän roolia sekä tehdä Leader-toimintaa ja toimintatapaa tunnetuksi. 
Tulokset ja vaikutukset: Valtakunnallisen Leader-asiamiehen  avulla on saatu maan 55 Leader-ryhmän yhteistyötä 
organisoidumpaan muotoon ja tiedonkulku eri tahoille ryhmistä, ja myös ryhmien kesken, on parantunut.  
Kustannusarvio: 148 500 €, josta Maaseutukehitys ry:n rahoittama osuus 2 700 €. 
 
 
Leader toiminta jatkuu vuosina 2014-2020 
Maa- ja Metsätalousministeriö hyväksyi rahoitettavaksi seuraavan alueemme paikallisen kehittämisstrategian nimeltä 
”Maaseutukehitys 2014-2020”, jonka pohjalta myönnetään rahoitusta maaseudun kehittämishankkeille myös 
kuluvalla ohjelmakaudella. Hyväksynnän myötä saimme 5,5 miljoonan euron kokonaisrahoituskehyksen maaseudun 
paikallislähtöistä kehittämistä varten.  
 
Strategiaa tehtiin yhdessä alueen asukkaiden, yritysten ja yhdistysten sekä kuntien kanssa. Valmisteluprosessiin 
osallistui yhteensä noin tuhat alueen asukasta. Paikallisten toimijoiden kehittämistarpeita koottiin yhteen kyselyjen, 
haastattelujen, kyläiltojen ja tapaamisten pohjalta ja kirjattiin erilaisiksi toimenpiteiksi. 
 
Tärkeimpänä tavoitteena on maaseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen ja alueen ihmisten elinolojen 
parantaminen. Tämä pitää sisällään palveluiden säilymisen ja niiden saavutettavuuden parantamisen, uusien työ- ja 
ansiomahdollisuuksien luomisen, harrastusmahdollisuuksien parantumisen sekä alueen viihtyvyyden ja 
houkuttelevuuden kasvamisen. Lisäksi tärkeänä tavoitteena on lisätä asukkaiden omaehtoisuutta, aktiivisuutta, 
kansainvälistymistä ja vaikuttamismahdollisuuksia niin, että paikallisdemokratia toteutuu käytännössä. Kun paikalliset 
ja kansainväliset kohtaamiset sekä yhteistyö lisääntyvät, myös suvaitsevaisuus ja oman alueen arvostus lisääntyy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategian pääteemat: 
 
1: Elinkeinot ja yrittäjyys 
Tavoitteena työ- ja elinkeinomahdollisuuksien lisääminen, olemassa olevien työpaikkojen säilyttäminen, 
yritystoiminnan aktivointi ja neuvonta, paikallisuuden hyödyntäminen yritystoiminnassa sekä yritysten välisen ja 
kansainvälisen yhteistyön edellytysten parantaminen 
 
2: Asuminen ja ympäristö 
Tavoitteena viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, harrastusmahdollisuuksien säilyminen ja kehittyminen, sekä 
paikallisten palveluiden säilyminen ja tuottaminen. 
 
3: Yhteisöllisyys 
Tavoitteena paikallisyhteisöjen vahvistaminen ja aktivointi, asukkaiden vuorovaikutuksen lisääminen,  
uusien tietojen ja taitojen hankinta, kouluttautuminen, paikalliskulttuurin tallentaminen, vahvistaminen ja 
hyödyntäminen sekä nuorten toimintaedellytysten parantaminen. 
 
 
 
 
 
 
 

VISIO: Vuonna 2020 elämme monien mahdollisuuksien maaseudulla, jossa voimme itse vaikuttaa 
omaan elämäämme. Alueemme tarjoaa toimeentuloa, viihtyisän asuinympäristön ja sujuvan 

arjen ihmisten kokoisissa paikallisyhteisöissä. 

Strategiset avainsananamme: paikallisuus, asukaslähtöisyys, mahdollistavuus, laaja-alaisuus. 



 

 
Tule mukaan vaikuttamaan konkreettisesti paikallisiin kehittämistoimiin! 
Sinäkin olet yksi osa alueemme kehittäjäverkostoa. Yhdessä kuntien, asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja rahoittajien 
kanssa voimme saada aikaan parhaat kehittämistulokset. Maaseutukehityksen tavoitteena on toimia yhtenä linkkinä 
näiden kaikkien toimijoiden välillä ja ottaa huomioon paikalliset tarpeet kehittämistoimissaan. Mitä useampi taho tai 
asukas liittyy jäseneksemme, sitä vahvemman kehittäjäverkoston ja paremmat tiedotuskanavat pystymme yhdessä 
alueellemme luomaan.  
 
Jäsenyys yhdistyksessämme on selkeästi kannatusjäsenyyttä. Jäsenille pyritään tiedottamaan ajankohtaisista 
maaseudun kehittämisasioista aktiivisesti. Jäsenyytesi on tärkeä, koska sillä turvataan yhdistyksen laaja jäsenpohja, 
joka on jatkossakin edellytyksenä toimintaryhmätyyppisten maaseudun paikallisten kehittämishankkeiden 
tukemiselle. MMM mittaa toimintaryhmien yleistä hyväksyntää muun muassa niiden jäsenmäärällä. Tavoitteemme 
onkin hankkia vähintään 530 jäsentä. Jäseneksi voit liittyä nettisivuillamme tai ottamalla yhteyttä toimistolle tai 
yhdistyksen hallituksen jäseniin. Meitä jäseniä on jo yli 500. LIITY SINÄKIN! 
 
 
Tietoa tarjolla 
Lisätietoa Leader-toiminnasta löydät internetistä tai voit tilata uutiskirjeen muodossa suoraan omaan sähköpostiisi 
osoitteessa www.keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/tilaa_uutiskirje  

 
Seuraa Maaseutukehityksen toimintaa myös Facebookissa osoitteessa 
www.facebook.com/maaseutukehitys ja Instagramissa tunnisteilla #maaseutukehitys ja 
#hankekuvat. 
 
 
Nettisivumme löytyvät osoitteesta www.keskisuomenmaaseutu.fi/maaseutukehitys  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leader – ihmisen kokoisia ideoita jo 20 v 
 
 
 


