LIITE 2

Keski-Suomen Leader-ryhmät
Myönnetty yritysrahoitus 04-06/2019 maaseuturahastosta:

Leader JyväsRiihi


TunneKeinu Oy, Laukaa, perustamistuki uuden tuotteen nollasarjan valmistamiseksi, Safe In turvalukitus 8 340 €

Leader Viisari






Muurasjärven Palveluosuuskunta, Pihtipudas, investointi, kyläkaupan perustaminen, 15 189 €
Rakennuspalvelu Ruusuvirta, Karstula, investointi, sadevesikourulaitteiden investoinnit, 5 400 €
Hakala Esko Kalevi, Saarijärvi, investointi, tuoremehuaseman perustaminen, 19 783 €
Vanhamäki Heat Oy, Saarijärvi, investointi, metallitoiminnan aloittaminen, 18 633 €
Saarijärven Ruustinna Oy, Saarijärvi, investointi, toimitilojen kunnostus, 8 695 €

Yhteensä 76 040 euroa

Keski-Suomen Leader-ryhmät
Myönnetty hankerahoitus 04-06/2019 maaseuturahastosta:

Leader JyväsRiihi


Go for lights, Uuraisten 4H-yhdistys ry, 42 494 €
Uuraisten nuoret opettelevat luomaan valoesityksiä muun muassa ohjelmoitavaa logiikkaa käyttäen. Nuorille järjestetään
kursseja, leirejä ja tapahtumia ja osa toiminnasta toteutetaan käsityön oppitunneilla. Nuorten valoteokset ovat esillä
Uuraisilla Valon kylä -tapahtumassa.



Kylät kulttuurien kohtaamispaikkana - elinvoimaa kylille, hyvinvointia asukkaille, Pohjoisen
Korpilahden yhteistyöyhdistys ry, 42 500 €
Luodaan Korpilahden pohjoisten kylien yhteinen kulttuuribrändi. Jokainen kylä tekee oman kulttuurisuunnitelman ja
vuotuisen kulttuurikalenterin. Kylille tarjotaan ohjausta kulttuuritapahtumien tuottamiseen ja valmennetaan
digiarkkitehteja kulttuurin tallentamiseen ja jakamiseen.



Viritys-teemahanke, JyväsRiihi ry, 79 340 €
JyväsRiihen teemahankkeessa tehdään kylien lähiliikunta -, luontomatkailu- ja virkistyspaikoista toiminnallisempia,
turvallisempia ja monipuolisempia. Lisäksi hankitaan yhteiseen käyttöön harrastusvälineitä, kalustoa ja laitteita.
Virkistyspaikkojen virittämiseen osallistuu yhteensä 12 yhdistystä. Laukaa: CC Picaro, Laukaan Sosialidemokraattinen
Kunnallisjärjestö, Lievestuoreen Partiolaiset, Valkolan Jahti ja Valkolan Kyläyhdistys Jyväskylä: Keljon hirvimiehet,
Maahinkylän metsästysseura, Moksi, Pohjoisen Korpilahden Yhteistyöyhdistys, Tanssi- ja voimisteluseura Illusion
Vaajakoski ja Saukkolan kyläseura, Uurainen: Höytiän kyläyhdistys

Leader Vesuri-ryhmä


Kylätalon katto, Kuivasmäki-Kumpu kyläyhdistys ry, 14 982 €
Petäjävedellä sijaitsevan Kuivasmäki-Kumpu kyläyhdistyksen toiminnan keskipisteenä olevan entisen Tupamäen
kyläkoulun tiilikatto uusitaan. Kattoremontti parantaa merkittävästi kylätalon käytettävyyttä kylän tilaisuuksissa ja
nuorten harrastuksissa tulevina vuosina.



Wanhan Witosen melontareitin kunnostushanke, Jämsän kaupunki, 33 125 €
Petäjävedeltä alkavan ja koko Jämsän läpi Päijänteelle virtaavan vesistön eli Wanhan Witosen melontareitin varrelle
rakennetut taukopaikkarakenteet kunnostetaan. Melontareitistä muodostuu kansainvälisesti houkutteleva
matkailukohde, joka palvelee samalla myös paikallisia yhteisöjä ja kuntalaisia.



TAHDON - yhteiselle matkalle, Kehittämisyhtiö Keulink Oy, 34 958 €
Keuruun seutukunnalla käynnistetään yritysten aktivointihanke, jonka tavoitteena on kaksi yritysryhmää Hääteeman ja
Matkailusta meininkiä -teeman ympärille sekä merkittävä matkailullisen vetovoiman kasvu.

Leader Viisari


Saarijärven salomailta -palasista ja tarinoista koottu ryijy, Taito Keski-Suomi ry, 20 000 €
Kootaan talteen Saarijärven-ryijyn valmistamiseen liittyvää muistitietoa kirjallisten lähteiden tueksi. Rakennetaan malli
paikallisesti kiinnostavan käsityöperinteen tunnistamiseen sekä perinteestä huolehtimiseen ja uudistamiseen.



Visiitti 2-teemahanke, Leader Viisari ry, 146 080 €
Visiitti 2 -teemahankkeessa Viisarin alueen toimijat hakevat opintomatkoilla uusia oivalluksia oman toimintansa
kehittämiseen, jolla on myös myönteisiä vaikutuksia alueen palveluihin. Opintomatkoilla haetaan oppia mm.
yrittäjyyteen, puurankentamiseen, lapsi- ja nuorisotyöhön, kylämatkailuun, erikoiskasviviljelyyn ja innovaatiotoimintaan.
Opintomatkoille lähtee yhteensä 12 yhteisöä. Saarijärven maa- ja kotitalousnaiset, Saarijärven museon ystävät,
Viitasaaren kaupunki, Suolahden helluntaiseurakunta, Keski-Suomen Kylät, Saaren kyläseura, Koskenkylän
pienviljelijäyhdistys, Saarijärven hevosystäväinseura, Saarijärven Martat, Kehittämisyhtiö Witas ja Äänekosken kaupunki.



VIHREÄÄ KULTAA! Nuorten työllistämis- ja yrittäjyyskasvatushanke – Luonnontuotealan trendistä
käytäntöihin, Karstula-Kyyjärven 4H-yhdistys ry, 48 000 €
Hanke, jossa yhdistyvät nuorten työllistäminen, luontokasvatus, kaupallisuus ja markkinointi. Nuorille pidetään kursseja ja
opintokokonaisuuksia itsensä työllistämiseen sekä kasvien, marjojen ja sienien tunnistamiseen, keräämiseen,
jalostamiseen ja myyntiin liittyen.



Kärväskylän Rantamajan saneeraus, Kärväskylän Erä ry, 49 141 €
Kärväskylän Rantamaja sanerataan käytettävyydeltään nykyvaatimuksia vastaavaksi ja erilaisten yleisötilaisuuksien
järjestämistilaksi ja kansalaisten kokoontumispaikaksi.



Explore Europe, Leader Viisari ry, 20 000 €
Explore Europe -esiselvityshankkeen aikana kootaan kansainvälisestä vaihdosta kiinnostuneet Viisarin alueelta sekä
kansainväliset yhteistyökumppanit. Selvityksen pohjalta luodaan kahden kansainvälisen Leader-hankkeen
rahoitushakemus ja projektisuunnitelmat toteutushankkeille.

Yhteensä 530 620 euroa

