LIITE 2

Keski-Suomen Leader-ryhmät
Myönnetty yritysrahoitus 01-03/2019 maaseuturahastosta:

Leader JyväsRiihi


Your Local Host, Laukaa, perustamistuki, brändin rakentaminen ja valmentava liiketoiminta, 6 850 €

Leader Vesuri-ryhmä


Terveyskauppa Keuruun Luontaistuote Ky, Keuruu, investointi, luontaistuotteiden verkkokaupan
perustaminen Venäjän markkinoille, 2 703 €

Leader Viisari



Ruthon Group Oy, Saarijärvi, perustamistuki, kiertotalouden palveluratkaisujen tuottaminen,
35 000 €
T:mi Kiilapuu, Saarijärvi, energiapuukorjuun investoinnit, 21 850 €

Yhteensä 66 403 euroa

Keski-Suomen Leader-ryhmät
Myönnetty hankerahoitus 01-03/2019 maaseuturahastosta:

Leader JyväsRiihi


Huisketta Horisontissa, Korpilahden Yrittäjät ry, 68 443 €
Yritysryhmän avulla lisätään Korpilahden eteläisten kylien seitsemän yrityksen verkostoitumista, tunnettavuutta ja
markkinointiyhteistyötä.

Leader Maaseutukehitys


Ristimäen koulun historia, Ristimäen kyläyhdistys ry, 22 950 €
Hankkeen tarkoituksena on saattaa kirjaksi 120-vuotisen Ristimäen kyläkoulun historia. Ihmisiä aktivoidaan muistelemaan
menneitä. Samalla tietoisuus omista juurista kasvaa ja tärkeää paikallishistoriaa saadaan tallennettua.



Häähninmäen näkötorni, Hankasalmen Kameraseura ry, 53 988 €
Häähninmäen luontoretkeilykohteeseen rakennetaan näkötorni. Hankasalmen Kameraseura ry parantaa alueen
retkeilymahdollisuuksia yhteistyössä Sirkkamäen Kyläyhdistyksen kanssa.

Leader Vesuri-ryhmä


Keuruun liikuntapuiston uusi 3D-jousiammuntarata, Keuruun Jousi ry, 8 000 €
Keuruun Liikuntapuistoon rakennetaan uusi helppokulkuinen ja aloittelijoillekin sopiva 3D-jousiammuntaulkorata.
Tavoitteena on saada alueelle kilpailijoita ja harrastajia ympäri Suomen.



Luonnossa liikkuen Päijälässä, Päijälän Seudun Kyläyhdistys ry, 29 640 €
Hankkeessa rakennetaan kylälle luontopolku sekä kehitetään luontopolun ja melontareitin markkinointia

Leader Viisari


Yrittävän talon kunnostus, Pääjärven nuorisoseura ry, 11 860 €
Yrittävän taloon vaihdetaan lämmönlähteeksi vesi-ilmalämpöpumppu. Lisäksi tehdään valo- ja sähkösaneeraus saliin ja
kulkureiteille.



Keittiön koneita, Kinnulan rauhanyhdistys ry, 8 350 €
Parannetaan toimitalon monipuolista ja helpompaa käyttöä välinehankintojen myötä.



Kinnulan koirapuisto, Kinnulan Kennelkerho ry, 9 189 €
Kinnulaan rakennetaan koirapuisto, joka mahdollistaa koiraharrastuksen kehittämisen alueella.



Kumpulan kylätalon kunnostus, Kumpulan Kyläseura ry, 20 502 €
Kumpulan kylätalo kunnostetaan kyläläisten ja muiden käyttäjien käyttöön. Kunnostuksella saadaan lisättyä talon
käytettävyyttä ja pienennettyä käyttökuluja.



Suvannonlahti - Puttaalaisten hyvinvointikeskus, Pihtiputaan kunta, 132 360 €
Suvannonlahdesta kehitetään hyvinvointikeskus. Kohteesta halutaan helposti saavutettava, laadukas,
retkeilymajatyylinen kohde aktiiviseen virkistyskäyttöön.



Kokemus käyttöön, Karstulan kunta, 7 062 €
Hankkeessa koulutetaan kokemusasiantuntijoita.



Koivisto tulee tykö -hyvä kylä asua, Koiviston kyläyhdistys ry, 25 000 €
Äänekosken Koiviston kylä avataan viikoksi kaikille maaseudusta, kylistä ja niiden jokapäiväisestä elämästä ja historiasta
kiinnostuneille. Tuodaan näkyväksi nykypäivän kyläelämää, asumista, elinkeinoja, luontoa ja matkailumahdollisuuksia
sekä maaseudun merkitystä kansantaloudelle.



Kirsikkapuisto, Kivijärven kunta, 77 515 €
Kirsikkapuistoon hankitaan Meidän tupa -kokoontumispaikkaan kalusteita, nuorille ja ikäihmisille tarkoitettuja
liikuntalaitteita, pump track -rata, vesielementti, alustoja taideteoksille ja valaistus. Lisäksi tehdään esteettömät
kevyenliikenteen väylät ja avoin nurmikenttä.

Yhteensä noin 475 000 euroa

