LIITE 2

Keski-Suomen Leader-ryhmät
Myönnetty yritysrahoitus 7-9/2019 maaseuturahastosta:
Leader JyväsRiihi
 Tiira Events Oy, Jyväskylä, investointi, Vaarunhovin kehittäminen, matkailu, 2 895 €
 Havaita Oy, Muurame, investointi, pilateslaitteiden hankinta, 2 177 €
Leader Vesuri-ryhmä
 Envoyed, Petäjävesi, Hakamaan lammastilan tilapuodin investointi, maaseutumatkailu 4 050 €
 Tekpin Oy, Kuhmoinen, investointi, ympäristövaikutusten pienentäminen, metalliala, 6 830 €
Leader Viisari
 Metsän kutsu, Äänekoski, investointi, erä- ja luontomatkailu, 3 738 €
 Strong Media, Kyyjärvi, investointi, videotuotanto, 4 050 €
 Kyläkauppa Voikukka, Äänekoski, investointi, kyläkauppa, 13 043 €
 Mäkelä Marko Tapani, Karstula, investointi, sorkanhoitopalvelu, 6 597 €
 Sammalpeuhojen Perhekoti Oy, Kinnula, investointi, monitoimiliikuntapaikka, perhekoti, 21 022 €
 NikWork Oy, Kannonkoski, majoitus- ja laiteinvestointi, maaseutumatkailu 29 837 €

Yhteensä 94 239 euroa

Keski-Suomen Leader-ryhmät
Myönnetty hankerahoitus 7-9/2019 maaseuturahastosta:
Leader JyväsRiihi


ReWi Visions, Jyväskylän kestävä kehitys, JAPA ry, 99 951 €
Kansainvälinen hanke, jossa nuorten yrittäjyys- ja työelämätaitoja vahvistetaan kestävän elämäntavan, kiertotalouden ja
paikallisyhteisöjensä näkökulmasta. Järjestetään kansainvälisiä nuorisovaihtoja, joiden teemana on kiertotalous ja
nuorten yrittäjyyskasvatus. Kehitetään kiertotalousyrittäjyyden työskentelymenetelmä kasvatusalan ammattilaisille ja
muille nuorten parissa työskenteleville. Hankkeen toinen toteuttaja on Jyvässeudun 4H-yhdistys.

Leader Maaseutukehitys


Myllyt pyörimään, Konneveden kotiseutuyhdistys ry, 68 074 €
Konnevedellä Kotiseutumuseon tuulimyllyä ja sen ympäristöä korjataan sekä tehdään kalustohankintoja.
Museorakennukset ikuistetaan piirroksin, järjestetään näyttely ja kotiseutuaiheisia työpajoja, digitoidaan muistelmia sekä
tuotetaan kirja ja videoita.



Uraston huollon kehittäminen, Hankasalmen Moottorikelkkailijat-Häkäracing ry, 14 294 €
Hankitaan kaksipaikkainen telamönkijä ja uraston kunnostuslana. Tarkoituksena uraston huollon ja vapaaehtoisen
pelastuspalvelun kehittäminen.



Moottorikelkkailun kehittäminen Joutsan seudulla, Joutsan Seudun Lumikissat ry, 6 153 €
Hankitaan työkäyttöön tarkoitettu moottorikelkka, jolla kunnostetaan moottorikelkkauria ja hyödynnetään tapahtumien
järjestelyissä. Parannetaan moottorikelkkailuharrastuksen turvallisuutta Joutsan seudulla.



Uutta elämää Mieskonmäkeen, Mieskonmäen Kyläseura ry, 8 500 €
Joutsassa Mieskonmäen kylän ja sen lähialueiden elinvoimaisuus halutaan säilyttää houkuttelemalla erityisesti
lapsiperheitä muuttamaan maaseudulle. Kylää ja sen lähialueita markkinoidaan luomalla nettisivut ja esittelyvideoita.



Betanian tilojen modernisointi, Toivakan Rukoushuoneyhdistys Betania ry, 16 535 €
Kunnostetaan Betanian keittiötilat nykykäyttöä vastaavaksi.

Leader Vesuri-ryhmä


Pelastetaan Särkijärven kuntotalo, Jämsän Voimavara ry, 16 093 €
Jämsässä selvitetään Särkijärven kuntotalon käyttökustannukset ja toimintaedellytykset sekä laaditaan
investointisuunnitelma.



Lapaset (Lapset seutukunnan tulevaisuus), Keurusseudun Yrittäjät ry, 79 477 €
Keurusseudun Yrittäjät vahvistaa lasten ja nuorten palveluita alueen elinkeinoelämän näkökulmasta. Lasten ja nuorten
viihtymistä, kasvua ja kehittymistä tuetaan osallistamalla heitä yhteiseen toimintaan.



Asemamäen Lampipuisto, Arvenmäki-Asemamäki Asukasyhdistys ry, 19 785 €
Asemamäkeen Jämsänkoskelle rakennetaan yhteiseen käyttöön monipuolinen ja esteetön virkistyspuisto. Puistoon
hankitaan grillikatos ja ulkoliikuntavälineitä.



Sporttia saaristoon, Haukkasalon Uuras ry, 10 733 €
Kuhmoisten Haukkasalon saareen rakennetaan urheilu-, palloilu- ja monitoimikenttä, jonka seurauksena harrastus- ja
vapaa-ajanviettomahdollisuudet parantuvat sekä yhteisöllisyys ja viihtyvyys lisääntyvät.



Museon Web-näkyvyyden modernisointi, Petäjäveden Viestilaitemuseon Tukiyhdistys ry, 17 408 €
Radio- ja Puhelinmuseo perustaa museotoiminnan tukemiseksi verkkokaupan, jossa myydään vanhoja viestilaitteita ja
niiden varaosia. Verkkokaupan avulla parannetaan viestintälaitteiden arvokkaan kulttuuriperinnön säilyttämistä ja
kehitetään museon ympärivuotista toimintaa.

Leader Viisari


Harsunkankaan kuntoportaat = Harsunporras, Kyyjärven KyKy ry, 6 000 €
Kyyjärvellä kehitetään Harsunkankaan ulkoilualuetta kokonaisvaltaisemmaksi hyvinvoinnin keskittymäksi. Kuntoportaat ja
kuntoiluvälineet parantavat ulkoliikuntamahdollisuuksia ja lisäävät yhteisöllisyyttä.

Yhteensä 363 002 euroa

