LIITE 2

Keski-Suomen Leader-ryhmät
Myönnetty yritysrahoitus 07-09/2020 maaseuturahastosta
(linkit johtavat keskisuomenmaaseutu.fi-sivuston hankerekisteriin)

Leader JyväsRiihi
• Ilkka Hakkarainen Ky, Uurainen, Teollisuushallin laajennus, 34 595€.
Leader Maaseutukehitys
•
•

Kukka- ja hautauspalvelu Kimppu Ky, Konnevesi, Lisärakennus toiminnan kehittämiseksi, 15 960 €
Hytönen Antti, Konnevesi, Muovituoteyritys, varaston muuttaminen tuotantotilaksi, 5640 €

Leader Vesuri-ryhmä
•
•
•
•

Lumus, Keuruu, kokeilutuki siirrettävän omakotitalon suunnitteluun, 8658 €
Kuhmoisten Monitoimipalvelu Oy, kaluston hankinta kiinteistövälitystoimintaan, 6400 €
Tmi Paul Savunen, Kuhmoinen, laitteiden hankinta, 3375 €
Pihliksen Monipalvelu, Keuruu, hakkuri-investointi, 2500 €

Leader Viisari
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suolahden PS-Rakennus Oy, Äänekoski, ohutlevykoneen hankinta, 3900 €
Lauri Pekkarinen, Viitasaari, puun jalostushalli, 7997 €
Rakennuspalvelu Ruusuvirta, Karstula, kanttikoneinvestointi, 9630 €
Luotola Martti, Saarijärvi, saunamaailman investoinnit, 4323 €
Tmi Juha A. Manninen, Kivijärvi, Laitehankinta kiinteistönhoitoon, 8250 €
Essimartta, Karstula, media-alan yrityksen perustamisinvestointi, 2400 €
Essuntassun Oy, Äänekoski, rakennussuunnitteluohjelmiston hankinta, 2400 €
Wuorelan Metsäpalvelu, Karstula, koneinvestointi, 4014 €
Vaipo Oy, Karstula, elementtituotannon varaustuotteen kehittäminen, 35 000 €

Yhteensä 155 042 € euroa (hankkeiden kokonaisarvo 471 551 euroa)
Myönnetty hankerahoitus 07-09/2020

(linkit johtavat keskisuomenmaaseutu.fi-sivuston hankerekisteriin)

Leader JyväsRiihi
•

Kuusan Nuorisoseura ry, Laukaa, Teatteri taikaa, 6757€
Lapsille ja nuorille luodaan harrastusmahdollisuuksia teatterin maailmaan teatterileirien muodossa
Tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä yhteisöllisen ja pitkäjänteisen tekemisen kautta.
Harrastusmuotona teatteri antaa lapsille ja nuorille keinoja erilaisuuden hyväksymiseen ja välineitä
sosiaalisiin tilanteisiin sekä kanssakäymiseen ihmisten kanssa.

•

•

•

•

•

Muuramen kunta, Visit Muurame -markkinointi- ja yhteistyöalustan kehittäminen, 12 000€
Muuramen matkailupalvelut kootaan kattavasti yhteiselle VisitMuurame.fi -sivustolle. Palvelu
auttaa yrityksiä yhteismarkkinoinnissa. Yritysryhmähankkeessa toteutetaan myös painettu ja
digitaalinen Muuramen matkailun esite.
Uuraisten Hevosystäväin seura ry, Hiirolan raviradan ratsastuskenttä, 10 100€
Hiirolan harjoitusraviradalle rakennetaan aidattu ratsastuskenttä, jota voidaan käyttää
hevosnäyttelyihin, koulutuksiin, pieniin kilpailuihin sekä myös koiraharrastajien tarpeisiin. Kenttä
mahdollistaa myös perinteisen Uuraisten viikkoon liittyvän hevostapahtuman ohjelmiston
monipuolistamisen.
Taito Keski-Suomi ry, Jyväskylä, KÄKU- Käsityötä ja kulttuuria omaishoitajille, 9591 €
Pilottihankkeessa haetaan keinoja virkistää ja innostaa omaishoitajia heidän raskaan työnsä
vastapainoksi. Käsityön ohjausta ja taidetta sekä kulttuuria viedään omaishoitajille ja heidän
hoidettavilleen kotiin Taitohetkien muodossa. Omaishoitajat valitaan Jyväskylän ympäristökunnista.
Pilotin kokemukset kootaan ja käytetään mahdolliseen STEA:n jatkohankkeeseen.
Laukaan kunta, Tapahtuma-alue Ruuhimäki, 39 132€
Lievestuoreen Pienrälssin tilan tapahtuma-alueelle tehdään kehittämissuunnitelma
esiselvityksineen. Työhön kuuluvat alueen nykytilan kartoitus, aluesuunnittelu, erilaisten ohjeiden
teko ja maanomistus- ja yhteistyötahojen selvitys.
Voimistelu- ja urheiluseura Uuraisten Raiku ry, Uuraisten Raiku sata lasissa eteenpäin, 8160€
Ensi vuonna 100 vuotta täyttävä Uuraisten Raiku kokoaa tietoa seuran historiasta,
toimintaympäristöstä ja toiminnasta. Juhlavuotta vietetään järjestämällä erilaisia tapahtumia ja
näyttely seuran historiasta sekä suuntaamalla toimintaa enemmän nuorisolle ja senioreille.

Leader Maaseutukehitys
•
•

Kihveli soikoon ry, Hankasalmi, Makasiinin ja varaston katot, 34 440 €
Rautatieaseman makasiinin ja varaston katot sekä ikkunat uusitaan.
Mieskonmäen Osakaskunta, Joutsa, Meidän järvet, 20 268 €
Vesistön kunnostusta Suonteen pohjoisosassa ja Siikavedellä kolmena vuonna. Lisäksi ruopataan
kaisliston nostopaikkoja kuljettamisen helpottamiseksi. Tavoitteena saada rehevöityminen
pysäytettyä. Ranta-asukkaille tarjotaan myös tietoa vesistön tilasta ja kuormituksesta, sekä
toimista, joilla jokainen asukas voi vaikuttaa vesistön tilaan.

Leader Vesuri-ryhmä
•

•

•

•

Haapamäen Pallo-Pojat r.y., Keuruu, Lämpöjohtoverkoston uusiminen, 40 604€
Uusitaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen, Haapamäen Suojan lämpöjohtoverkko
vastaamaan tämän päivän vaatimuksia mitoituksen ja muun tekniikan osalta. Haapamäen Suojalla
järjestetään säännöllisesti yleisötapahtumia kuten bingoa, elokuvia, tansseja, juhlia, kokouksia.
Iso Kirja ry, Keuruu, Ison Kirjan uimarantahanke, 19 135 €
Kunnostetaan, laajennetaan ja monipuolistetaan Ison Kirjan yleinen uimaranta: uudet laiturit,
pukukopit ja kulkuväylät asiakkaille sekä lähiseudun asukkaille.
Länkipohjan Seudun Kyläyhdistys ry, Jämsä, Frisbeegolf-rata, 11 825€
Rakennetaan Jämsän Länkipohjaan 9-väyläinen frisbeegolf-rata asukkaiden ja harrastajien
käyttöön. Uusi harrastusmahdollisuus lisää myös kylän elinvoimaa ja kiinnostavuutta asuinpaikkana
sekä matkailukohteena.
Runttimäen Maastoliikuntakeskus ry, Jämsä, maastoliikuntakeskuksen valaistusjärjestelmä LEDvaloiksi, 20 277 €
Runttimäen Maastoliikuntakeskus uusii valaistusjärjestelmänsä LED-lampuiksi, minkä ansiosta

saavutetaan 60 % energiasäästö aikaisempaan järjestelmään verrattuna. Uusi valaistus on
tehokkaampi ja turvallisempi käyttäjien kannalta. Hyvä valaistus lisää ulkoilualueen
monipuolisempaa käyttöä.
•

•

•

•

•

•

Lions Club Längelmäki ry, Jämsä, Länkipohjan mehuasema, 17 044€
Jämsän Länkipohjaan perustetaan tuoremehuasema jäähallin tontille sijoitettavaan konttiin tai
perävaunuun. Mehuaseman valmistuttua se on avoinna vuosittain elokuusta lokakuuhun
omenoiden mehustukseen. Lähimmät mehuasemat ovat Tampereella, Jyväskylässä ja Ruovedellä.
Mehuaseman mahdollisen tuoton LC-Längelmäki käyttää LC-periaatteiden mukaisesti mm.
nuorisotyöhön ja muiden apua tarvitsevien tukemiseen.
Hallin Metsästysseura ry, Jämsä, lihankäsittelytilan sekä majoitus/kokousrakennuksen
saniteettitilojen perusparannus, 41 000€
Metsästysseuran lihankäsittelytilat parannetaan vastaamaan nykyaikaisia hygienia- ja
ympäristövaatimuksia sekä majoitus/kokousrakennuksen saniteettitilat nykyaikaistetaan
vastaamaan nykylainsäädännön asettamia ympäristövaatimuksia rakentamalla WC.
Jämsän Voimavara ry, Särkkärin uusi elämä, 16 197 €
Kunnostetaan Särkijärven kuntotalo kunnostetaan energiatehokkaammaksi uusimalla valaistusta ja
hankkimalla aurinkokennopuhaltimia. Myös saunan, avantopumpun ja lukituksen etäohjaus lisää
energiatehokkuutta ja vähentää autolla liikkumista. Kuntotalon katto korjataan.
Päijälän Seudun Kyläyhdistys ry, Keuruu, Päijälän Pirtti puhtaaksi, 8723 €
Päijälän Pirtin seinät ja katto puhdistetaan kuivajääpuhalluksella, lattiat hiotaan ja palomuuri
korjataan.
Keurusjumppa ry, Keuruu, Hallin laajennus, 27 792 €
Rakennetaan Keurusjumppa ry:n hallin yhteyteen tarvittavaa lisätilaa liikuntatoiminnan
mahdollistamiseksi.
Suinulan kyläyhdistys ry, Jämsä, Suinutupa-kioskin laajennus, 7027€
Rakennetaan kioskin yhteyteen terassin alueelle kokoontumispaikka kyläläisille. Laajennus
mahdollistaa kyläläisten ja kyläyhdistyksen toiminnan lisäämistä sekä vastaa todettuun tarpeeseen
lounaspaikkojen lisäämisestä.
Vesuri-ryhmä ry, Ideasta investoinniksi -teemahanke, 50 897€
21:n yhdistyksen pieniä yleishyödyllisiä investointihankkeita rahoitetaan mm.
harrastusmahdollisuuksien ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Myös energiataloutta parannetaan
useissa hankkeissa. Rahoituksella tehdään seuraavia toimenpiteitä:
Jämsä:

-

Arvenmäki-Asemamäki asukasyhdistys ry, Kellokallion ympäristön siistiminen ja rakennelmien korjaus
Hallin Seutu ry, Rakennetaan laavu rantatien varteen
Jämsän Jokipartio ry, Leiritelttojen hankinta
Jämsänjokilaakson Kaukalopallo Duo-96 ry, Tehostetaan digitaalisten kanavien ja laitteiden käyttöä.
Videokameran ja videotykin ja striimerin hankinta.
Koskenpää ry, Info-TV:n hankinta
Partalankosken Kyläyhdistys ry, Ilmalämpöpumppujen hankinta kylätalolle energiankulutuksen
pienentämiseksi
Suomen Saunakulttuuri ry, telttakatoksen hankinta
Toijalanrannan asukasyhdistys ry, asukasyhdistyksen ylläpitämän rantasaunan pation rakentaminen ja
grillikatoksen lasitus
Turkinkyläseura ry, Ilmalämpöpumppujen hankkiminen energiankulutuksen pienentämiseksi
Keuruu:

-

Häkkisen maaseutuseura ry, hankkeessa kunnostettiin Harjulinnan sadevesikaivot ja puuceen
sisääntulorappu uusittiin. Puuceen luiskan eteen levitettiin mursketta, jotta kulku olisi turvallista ja
esteetöntä.
Keuruun Helluntaiseurakunta, kiertoilmauunin hankinta seurakunnan keittiötiloihin
Pohjantähden Työväen retkeilijät ry, Työväentalon kunnostusta
Kyläseura Liesjärven Luja ry, puulajipuiston perustaminen
Kuhmoinen:
Harmoisten Nuorisoseura ry, astianpesukoneen ja juhlateltan hankinta
Kissakulman Nuorisoseura ry, Kaivon kunnostus ja pumpun uusiminen, rakennuksen yläpohjan eristys,
näyttämön esiripun uusiminen
Kuhmoisten nuorisoseura ry, polkupyörien hankinta
Pataveden-Torvelan kyläyhdistys ry, Laiturin rakentaminen ja teltan hankinta
Multia:
Läntisen Keski-Suomen Moottorikelkkailijat ry, moottorikelkkauran raivaaminen
Multian Jyske ry, kompostoivan käymälän rakentaminen
Multian Moottorikerho ry, työkalujen hankinta kerhotoimintaan
Petäjävesi:
Kuivasmäki-Kumpu kyläyhdistys ry, rannan raivaus ja laiturin hankinta

Leader Viisari
•

•
•

•

Äänekosken kaupunki, Kapeenkosken kehittämishanke, 36 000€
Kehitetään Kapeenkosken ja Patamakallion ulkoilureitistöstä ympärivuotisesti helposti saavutettava
ja käyttäjäystävällinen luontokohde luontoa säästäen.
Muhola-Seura ry, Kinnula, Metsäpolkuhanke, 7004 €
Rakennetaan yhteinäinen metsäpolku kolmen kylän Muhola-Hiilinki-Kinnula välille.
Muurasjärven Urheilutalosäätiö sr, Pihtipudas, Lämpö- ja käyttövesiputkiston uusinta ja
välikaton lämpöeristys, 14 037€
Muurasjärven Harjulinnan käyttö- ja lämmitysvesiputkisto uusitaan, lämmönsäätö automatisoidaan
ja välikattoon laitetaan lisäeristys.
Muurasjärven kyläseura ry, Pihtipudas, Esteetön kulttuuri- ja luontopolku, 19 985 €
Muurasjärvelle tehdään esteetön n. 2 km mittainen kulttuuri- ja luontopolku Vuohtojärven ja
Kelkkämäjoen rantaan. Polulla edistetään paikallista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, sekä
vahvistetaan paikallista infraa ja luontomatkailua.

Myönnetty maaseuturahoitus yhteensä 633 038 €
Lisätiedot Leader-hankkeista ja yritystuista: www.keskisuomenmaaseutu.fi/yhteystiedot

