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Keski-Suomen ELY-keskus 

Myönnetty yritysrahoitus 10-12/2019 maaseuturahastosta:  

 Chablue Oy, elintarvikealan tuotelinjan investointi, Keuruu, 38 465 € 

 Reino Ylönen tmi, uuden matkailupalvelun luomiseen liittyvä kokeilu, Hankasalmi, 8 200 € 

 Tmi Pn lomakylä, lomamökkien rakentamisinvestointi, Pihtipudas, 30 212 € 

 E. Vuorimies Oy, kuitulaserinvestointi, Jyväskylä, 30 800 € 

 Tikalan Oy, uuden hallin ja tuotantolinjan rakentamisinvestointi, Saarijärvi, 328 500 € 

 Oy Delta Timber Ltd, höyläyslinjastoinvestoinnit, Pihtipudas, 85 596 € 

 Koto Hotelli Pihtipudas Oy, toimitilan muutostyöt ja investoinnit, Pihtipudas, 41 704 € 

 

Yhteensä 563 478 euroa (hankkeiden kokonaisarvo 1 892 142 miljoonaa euroa) 

 

 

Keski-Suomen ELY-keskus 

Myönnetty hankerahoitus 10-12/2019 maaseuturahastosta: 

 Digityökaluilla tulosta! Uuraisten yrittäjien yritysryhmähanke, JAMK Oy, 21 600 € 
Seitsemän yrittäjän yritysryhmässä lisätään digiosaamista ja digitaalisten työkalujen hyödyntämistä. Hankkeessa 

keskitytään muun muassa digitaaliseen markkinointiin, verkkosivujen kehittämiseen, hakukoneoptimointiin, 

pilvipalveluiden hyödyntämiseen sekä varaus-, tilaus-, tuntiraportointi- ja kalenterityökaluihin.  
 

 Yritysyhteistyöllä vientikauppaan Ylä-Michiganin kautta, JAMK Oy, 66 300 € 
Biotalousinstituutin vetämään hankkeeseen osallistuu seitsemän vientimarkkinoille suuntaavaa yritystä. Tavoitteena on 

luoda FINNZONE -organisaation kanssa toimiva konsepti suomalaisten yritysten markkinoille menoon ja aloittaa ideointi 

Suomi-kylän toteuttamiseksi, joka toimisi fyysisenä liiketoiminnan harjoittamispaikkana suomalaisten yritysten tuotteille.  
 

 Teknologiateollisuuden aktivointihanke, Kehittämisyhtiö Keulink Oy, 30 949,52 € 
Tavoitteena on koota teemaverkosto Keuruun seutukunnan ja lähialueen teknologiateollisuuden yrityksistä ja muodostaa 

yhteinen yritysryhmähanke. Hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, osaamista, palveluiden saatavuutta ja arvostusta sekä 

yritysten välistä yhteistyötä. Lisäksi työvoimatarpeeseen etsitään innovatiivisia käytännön ratkaisuja. 
 

 SEIC 2nd generation for sustainable likelihoods in countryside, Kehittämisyhdistys Sepra ry, 

40 276 € 
Kansainvälisen hankkeen tavoitteena on tukea toimijoiden kansainvälistymistä työpajoin ja opintoretkin, kumppanimaina 

Viro sekä Latvia. Lisäksi hankkeessa nostetaan esiin alueen matkailumahdollisuuksia ja pyritään löytämään yrittäjille, 

yhteisöjen edustajille ja nuorille vaihtokumppaneita yhteistyömaista. Alueiden välisessä hankkeessa Keski-Suomesta on 

mukana Leader Viisari. 
 

 Marjamaat 2, ProAgria Itä-Suomi ry, 52 000 € 
Kahden maakunnan yhteinen hanke suunnataan alueen marjanviljelijöille sekä muille marja-alan toimijoille, erityisesti 

marjoja ostaville tahoille. Tavoitteena on tuoda marjanviljelijöiden käyttöön uusia käytäntöjä, menetelmiä ja tekniikkaa 

niin viljelyyn kuin yrityksen johtamiseenkin. Erityisesti tähdätään herukantuotannon kehittämiseen, satotasojen nostoon 

tärkeimmillä marjalajeilla ja työn sujuvoittamiseen kasvukaudella 
 

 Lintukankaan kyläverkkohanke, Lintukankaan Kyläverkko Oy, 72 100 €  
Kyläverkkohankkeessa rakennetaan nopeat ja luotettavat valokuituyhteydet Lintukankaan kylälle. Valokuituliittymiä 

tarjotaan kaikille vakituisille asunnoille, taloyhtiöille ja yrityksille hankealueella. Lisäksi valokuituliittymä tarjotaan vapaa-

ajan asunnoille rakennettavien reittien varrella. 



 

 Monimuotoisen puronvarret, Suomen metsäkeskus, 149 989,60 € 
Hankkeen tavoitteena on kohdistaa luonnonhoidon toimenpiteitä keskisuomalaisittain monimuotoisimpiin 

luontokohteisiin eli purojen varsiin. Hankkeella lisätään luontoon ja ympäristöön liittyvää viestintää ja verkostotyötä sekä 

kokeillaan, kuinka drone-kuvauksella löydetään pilottialueen purojen varsilta lahopuukeskittymät. 

 
 

Yhteensä 433 215 euroa 


