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Keski-Suomen ELY-keskus
Myönnetty yritysrahoitus 10-12/2020 maaseuturahastosta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matek Oy, toimitilojen rakentaminen, Laukaa, 35 883 €
Ruthon Services Oy, erikoiskalustoon investointi, Saarijärvi, 48 600 €
Oy Haka-Wood Ab, kalusto- ja rakentamisinvestointi, Viitasaari, 257 994 €
Kivijärven Rakennuspalvelu Oy, kalusto- ja rakentamisinvestointi, Kivijärvi, 116 142 €
Säilyke Herttua Oy, kalusto- ja rakentamisinvestointi, Uurainen, 24 222 €
Lasituspalvelu Pihlavamäki Oy, lasinleikkuulinjainvestointi, Muurame, 49 000 €
Hirviravintolat Oy, veneilypalveluinvestointi, Jämsä, 12 476 €
MP-Plast Oy, muovituotteiden valmistuksen kalustoinvestointi, Muurame, 11 229 €
Vaissi Oy, energiatuotannon toteutettavuustutkimus, Keuruu, 4 000 €
Konnekuljetus Oy, biotuoteterminaali-investointi, Konnevesi, 111 998 €
Suomenselän Laminointi Oy, silkkipainon puhdistuslinjainvestointi, Keuruu, 4 290 €
Ahosen Palvelut Oy, kierrätysmateriaalin jalostusinvestointi, Laukaa, 117 400 €
Burnit Solutions Oy, ympäristönhuoltopalvelut, perustamistuki, Jyväskylä, 35 000 €
Saarijärven Päätytuote Oy, tuotantotilojen uudistamisinvestointi, Saarijärvi, 74 020 €
Putaan Auto ja Varaosa Oy, korjaamoinvestoinnit ja thairavinto-kahvilan perustaminen, Pihtipudas,
81 787 €
Äijäparkki, juhla- ja majoitustilojen kunnostamisinvestoinnit, Laukaa, 22 004 €

Yhteensä 1 006 046 euroa (hankkeiden kokonaisarvo 4 074 003 euroa)

Keski-Suomen ELY-keskus
Myönnetty hankerahoitus 10-12/2020 maaseuturahastosta:
•

Sydämen asialla, Keski-Suomen Sydänpiiri ry, 200 000 €
Tavoitteena on edistää Keski-Suomen maaseudun asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua, lisätä kylien
yhteisöllisyyttä, kasvattaa sosiaalista pääomaa, kannustaa kyliä terveyttä ja hyvinvointia edistävän kylätoiminnan
kehittämiseen sekä tuottaa katsaus keskisuomalaisten maaseutualueilla asuvien ihmisten sydänterveyden nykytilaan.

•

Keskisuomalaisten yritysten toimintaedellytysten ja markkinoinnin edistäminen, Jyväskylän
koulutuskuntayhtymä Gradia, 18 469 €
Tavoitteena on tuottaa keskisuomalaisista pien - ja mikroyrityksistä kartoitus, jolla pyritään parantamaan yritysten
toimintaedellytyksiä. Kooltaan pienillä yrityksillä on yleensä vaikeuksia saada omia tuotteittaan riittävästi esille, joten apu
omien tuotepakkauksien rakenteelliseen ja visuaaliseen suunnitteluun sekä esillepanoon on nähty tarpeellisena. Jos tämä
aktivointihanke johtaa yritysryhmähankkeeseen, niin siinä toteutetaan laajemmin erilaisin tuotepakkauksin
myynninedistämiskampanjoita yrityksien tai yritysryhmien käyttöön.

•

LuontoVoimaa ja LuontoHoivaa Keski-Suomesta: Green Care verkostosta virtaa
luontopalveluihin, Kehittämisyhtiö Witas Oy, 109 051 €
Tarkoituksena on rakentaa maakunnan luontoperustaisia palveluita tuottavien ja niistä kiinnostuneiden Green Care toimijoiden yhtenäinen ammattiverkosto, luoda luontoperustaiselle toiminnalle yhtenäinen maakunnallinen laatupohja
sekä lisätä maakunnan luontoperustaisten palveluiden näkyvyyttä.

•

Uutta tekniikkaa tuholaisten hallintaan Keski-Suomen marjatiloilla, Luonnonvarakeskus, 96 535 €
Keski-Suomessa on noin 100 marjanviljelytilaa. Eniten viljellään herukoita ja mansikoita. Ilmastonmuutos muuttaa viljelyympäristöä ja vaatii sopeuttamista: Uudet tuhoojat runsastuvat, mutta ympäristövaikutusten vuoksi torjuntaainevalikoima supistuu. Tavoitteena on kehittää herukan ja mansikan tuhoojatarkkailua ja biologista torjuntaa. Herukalla

kokeillaan etäluettavia ansamalleja tuhoojien tarkkailussa. Mansikan ripsiäisen torjuntaan kokeillaan avomaakasvustoilla
biologisia torjuntaeliöitä.

•

Auttavat kylät, Keski-Suomen Sydänpiiri ry., 281 990 €
Tavoitteena on edistää K-S:n maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta sekä vähentää alueellista
eriarvoisuutta. Hanke perustaa kylille naapuriapuryhmiä ja kehittää näin kylien omaehtoista turvallisuustoimintaa sekä
vapaaehtoisen lähiavun saavutettavuutta erilaisissa arjen apua ja poikkeus- ja häiriötilanteiden apua vaativissa tilanteissa.

•

Älymaatalouden kehittämis- ja pilotointiympäristö – esiselvitys, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
Oy, 44 040 €
Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia niin ruoantuotannon tehostamiseen kuin siihen kiinteästi liittyvään
ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tarkoituksena on toteuttaa esiselvitys siitä, onko mahdollisesti Tarvaalan
Biotalouskampukselle sijoittuvalle Älymaatila –konseptille kysyntää sekä mitä teknologisia ratkaisuja, erityisosaamista ja
investointeja älymaatilan rakentaminen edellyttää. Esiselvityksen myötä on muodostunut käsitys niistä mahdollisista
investointitarpeista, mitä kuvatun kaltainen kehittämis- ja pilotointiympäristö tulee tarvitsemaan

•

Bisnes Lande, Leader Viisari ry, 241 613 €
Edistetään nuorten yritteliäisyyttä rohkeiden kokeilujen ja uusien kokemusten avulla, kehitetään alueen yrittäjyysilmastoa
nuorten potentiaalin tunnistamiseksi ja luodaan verkostojen lisäksi konkreettisia työkaluja. Tuloksena syntyy
toimintamalli, olosuhteet ja verkostot, jonka puitteissa nuoret voivat tuotteistaa sekä myydä osaamistaan.
Samanaikaisesti kehitetään alueen yrittäjyyskasvatusta ja lisätään tietoisuutta nuorista yrittäjistä sekä eri
mahdollisuuksista nuorten osaamisen ostamiseen.

•

Riihivuoren matkailukeskuksen reitistöjen ja ranta-alueiden kehittämissuunnitelma, Muuramen
kunta, 33 200 €
Selvitetään kunnan omistaman ranta-alueen, Kivijärven ja retkireitistöjen kehittämisen mahdollisuuksia. Konsulttityönä
suunnitellaan 1) Kivijärven liikennöitävyyden ja yhteyden parantaminen Päijänteelle, 2) vierasvenesataman ja
veneilijöiden huolto - ja kahvila-ravintolatilojen tarpeet ja 3) Riihivuoren ympärirakennettava retkireitistö ja siellä
sijaitsevat levähdyspaikat.

•

Yrittämisen ja työnteon uudet kanavat, Kehittämisyhtiö Keulink Oy, 125 980 €
Päätavoitteena on luoda uusi etärekry- ja etätyömalli tiedotus- ja toteutusmalleineen Keulink Oy:n ja Witas Oy:n alueelle.
Hankkeessa koostetaan ”Hyvien käytäntöjen tarjotin”, johon kootaan pilotoinneissa saadut kokemukset, hyviksi havaitut
käytännöt ja ohjeet etärekryjen ja etätyön toteuttamiseksi hankkeen toiminta-alueella.

•

Biotalouden patenttimaisemat, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, 90 760 €
Aktivoidaan yrityksiä innovaatiotoimintaan ja yhteistyöhön biotalouden toimialalla sekä hankitaan kokemusta
patentointimaisemakartoitusten tuottaman tiedon hyödynnettävyydestä ja Keski-Suomen elinkeinoelämän vastaanotosta
ja kiinnostuksesta tällaiselle palvelulle. Hankkeessa tunnistetaan kymmenen biotalouteen liittyvää keskisuomalaisten
yritysten liiketoiminnan kehittämisen kannalta merkittävää aihealuetta, joissa on potentiaalia keksintötoimintaan ja
tehdään niistä patentointimaisemakartoitukset. Tulokset viestiään Keski-Suomen elinkeinoelämälle ja kehittäjätahoille.

•

Himoksen lumivarma latu, Jämsän kaupunki, 519 103 €
Himoksen lumivarma latu investointihankkeen avulla rakennetaan 1,7 km pitkä ja 8 metriä leveä edestakaisin hiihdettävä
latupohja, lumetusputkisto ja ladun valaistus. Ensilumenladun lumivarmuutta parannetaan rakentamalla koko ladun
matkalle lumetusputkisto ja veden syöttöä varten syöttövesiputki. Investoinnin myötä matkailukeskukseen rakentuu lokamarraskuulle sekä maalis-huhtikuulle hiihtosesonki. Myönteisten matkailuvaikutusten lisäksi hankkeella on merkittäviä
hyvinvointivaikutuksia kuntalaisille.

Yritysryhmähankkeet:
•

Matka maatilalle -yritysryhmä, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, 28 200 €
Eri asiakasryhmille suunnattua maatilatoimintaa on eri puolilla Eurooppaa toteutettu jo vuosikymmeniä. Osalle
maatalousyrittäjistä toiminta tuo pääasiallisen liikevaihdon, kun taas osalle se toimii lisäelinkeinona alkutuotannon
rinnalla. Matka maatilalle -yritysryhmähankkeen tavoitteena on tuotteistaa mukana oleville viidelle keskisuomalaiselle
maaseudun yritykselle eri asiakasryhmien toimintakykyä tukevan maatilatoiminnan tuote/tuoteperhe sekä laatupohja.
Hankkeen tavoitteena on myös lisätä uudenlaisen toiminnan näkyvyyttä.

•

Viennin askeleet Saksan saunaelämysmarkkinoille -yritysryhmä, Sauna from Finland ry, 42 087 €
Sauna from Finland on solminut pääyhteistyökumppanuuden Saksan Stuttgartissa järjestettävän, maailman suurimman
sauna- ja kylpyläalan messujen interbad2021:n kanssa. Yhteistyön tuloksena messuille rakennetaan suuri suomalainen
saunaelämysalue, jossa yritykset pääsevät monipuolisesti esille. Hankkeessa mukana olevat yhdeksän yritystä ovat
saunarakentajia, saunaelämystuotteiden valmistajia, elintarvikeyrityksiä, saunan kulttuuritietoutta jakavia tahoja sekä
matkailuyrityksiä. Hankkeen yrityksiä autetaan menekinedistämistyössä ja valmennetaan Saksan markkinoille.

•

Matkailukalastusta ja elämyksiä -yritysryhmä, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, 115 798 €
Keski-Suomen kuuden ohjelma- ja matkailupalveluita tarjoavan yrittäjän yhteinen Matkailukalastusta ja elämyksiä! hanke
kehittää yhdessä matalan kynnyksen kalastus- ja elämyspalveluita, joiden avulla voidaan palvella kattavammin sekä
nykyisiä asiakkaita, mutta myös täysin uusia kohderyhmiä. Matalan kynnyksen palveluita voivat tässä yhteydessä olla
esimerkiksi erilaiset seisovan veden kalastusmallit, kuten onkiminen ja katiskannosto, sekä riistan metsästykseen ja
metsässä liikkumiseen liittyvät ohjelmat.

•

Tulevaisuuden ajoneuvotekniikan osaajat -yritysryhmä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
49 500 €
Ammatillinen koulutus hakee jatkuvasti uusia tapoja tiivistää yritysyhteistyötä. Nyt autoalalla puhuttavat digitalisaatio,
kestävä kehitys sekä menetelmät, joilla autokantaa saataisiin uudistumaan vähäpäästöisemmäksi ja turvallisemmaksi.
Gradia Jämsä ja kuusi keskisuomalaista ajoneuvoalan yritystä kehittää kaksivuotisessa yritysryhmähankkeessa uudenlaista
yhteistyötä tavoitteenaan:1. ajoneuvotekniikan profiilin nostaminen ja huippuosaamisen edistäminen autoalalla. 2.
koulutuksen suuntaaminen ajoneuvojen uuteen ekologiseen ja vähäpäästöiseen tekniikkaan ja työelämän ensisijaisiin
tarpeisiin.3. Keski-Suomen autoalan toimijoiden yhteistyön vahvistaminen ja verkostojen kehittäminen.

Yhteensä 1 996 324 euroa

