
Maaseutukehityksen 

rahoittamia hankkeita 

esittelyssä 

Koonnut toiminnanjohtaja

Tiina Seppälä

Sivu 1 9.12.2021

TOIMINTAA,  
NEUVONTAA JA  
RAHOITUSTA   
PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI 



Yli 500 rahoitettua hanketta vuosina

1997-2020

Toimijoina ovat olleet pääasiassa paikalliset yhdistykset ja 

yritykset.

Olemme rahoittaneet mm. yrittämiseen, elinkeinojen 

kehittämiseen, kylätoimintaan, erilaiseen  harrastustoimintaan, 

metsästykseen, kotiseututyöhön, historian tallentamiseen, 

hevosurheiluun, moottoriurheiluun, kulttuuriin, nuorisotoimintaan, 

ympäristön kunnostukseen ja moneen muuhun maaseudun 

kehittämiseen liittyvään teemaan lukeutuvia hankkeita. 

Näihin dioihin on koottu joitakin yksittäisiä esimerkkejä 

rahoitetuista kohteista. Jokainen hanke on ollut toteuttajalleen 

tärkeä ja ainutlaatuinen!



Häähninmäki – näkötorni ja pyöräreitistö



ja varastorakennus
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kunnostus
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Hankasalmen museokylä

Juuri Suomen parhaimmaksi 

kotiseutuyhdistykseksi valittu 

Hankasalmen Kotiseutuyhdistys ry on 

kehittänyt Hankasalmen museokylää 

usealla eri hankkeella:  

- Valot, katot ja saniteetti –hanke 

- Hallan tuvan peruskorjaus 

- pieninvestointeja osana teemahanketta: 

hankittu mm ilmalämpöpumput, 

pienkoneita ja kalustoa



Hankasalmen Varnes-Hippos -ravirata

Hankasalmen Hevosystäväinseura ry on kunnostanut 

Hankasalmen Varnes-Hippos ravirataa usean eri hankkeen 

avulla huippukuntoon niin ammatti- kuin harrastuskäyttöä 

varten (yllä). Kuninkaita tehdään täällä!
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Sirkkamäen ja Mieskonmäen lahtivajat

Metsästysharrastusta on 

rahoitettu monilla kylillä 

ja kaikissa alueemme 

kunnissa:

<- Sirkkamäen lahtivaja, 

Konnevesi

Mieskonmäen lahtivaja, 

Joutsa
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Apinapuisto

Toivakan Rivakka rakensi 

ulkomonitoimikentän ja Toivakan

MLL puolestaan kehonpaino-

harjoitteluun tarkoitetun ja 

nuorten itsensä ideoiman 

Apinapuiston Toivakan kirkon-

kylän koulukeskuksen läheisyy-

teen. Lasten liikkumisen huomattiin 

lisääntyneen merkittävästi näiden uusien 

ja upeiden  liikuntapaikkojen myötä.
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Häyrylänranta

Konneveden Järvipelastajat 

rakensivat Häyrylänrantaan, Etelä-

Konneveden kansallispuiston 

”portille” uudet laiturit ja hyppytornin 

sekä pukukoppirakennuksen 

suihkuineen. Ranta, jossa sijaitsee 

myös venesatama, on Konneveden 

käyntivaltti monipuolisine harrastus-

ja matkailupalveluineen.
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Joutsan lähiliikuntapaikat

Joutsan Seudun pallo ry täydensi 

kahta uutta lähiliikuntapaikkaa 

Joutsan tekonurmen ja 

urheilukentän läheisyyteen: 

tekonurmelle saatiin katsomo ja 

kioskirakennus sekä olemassa 

olevaa frisbeegolfrataa 

laajennettiin pururadan maastoon.

Sivu 11 9.12.2021



Luhangan Kotiseutuyhdistys ry

Mäkitupalaismuseon 

kunnostushankkeessa 

tehtiin mm tuohikatto 

näytösluonteisesti, 

särentäaitaa, ym

pientä rakennusten 

kunnostusta, jotta 

valtakunnallisesti 

arvokas miljöö säilyisi 

myös tuleville 

sukupolville. Samalla 

tehtiin työtapojen 

siirtoa nuoremmille 

polville.

Luhangan 

Kotiseutuyhdistys ry: 



kulttuurille -hanke

Joutsan Kotiseutuyhdistyksen Katto 

kulttuurille –hankkeella saatiin uusi 

upea katettu kesäteatterin katsomo 

Joutsan Talomuseolle. Tapahtumien 

järjestäminen helpottui huomattavasti 

säävarmuuden parantumisen myötä.

Luhangan Tammijärven Marttojen 100 

-vuotis historiikki ja pj Pirjo Seimola. 

Yhdistyksen jäsenmäärä lisääntyi 30 

% hankkeen myötä.

Joutsan Kotiseutu-

yhdistys kokosi hank-

keella ennen näkemätöntä 

ja lukematonta aineistoa 

talteen jälkipolville.



Yhteisöjen pieninvestoinnit -teemahanke
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Kiitos mielenkiinnosta

Kiitos mielenkiinnosta!

Tulemme mielellämme kertomaan lisää 

toiminnastamme ja toimintatavoistamme, 

terveisin toimiston väki:

Tiina Seppälä

p. 040 755 5115

tiina.seppala1@gmail.com

Käyntiosoite: Länsitie 7, Joutsa

Anja Kauppinen

p. 040 538 9180

anja.kauppinen@hankasalmi.fi

Käyntiosoite: Keskustie 41, Hankasalmi
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