MUISTIO
Pöllöparlamentti
Aika: ke 9.9.2016 klo 13.00-15.00
Paikka: Voimala Business Park (Sepänkatu 4, Jyväskylä)
Paikalla:
Niina Rantakari
Juha Leppänen
Toni Laajalahti
Katariina Jousmäki
Kirsi Koskela
Leena Pölkki
Sanna Peltola
Heli Kallio-Kauppinen
Nina Vuori
Ulla Aaltonen
Petteri Weckström
Marjukka Kautto
Päivi Töyli
Anja Kauppinen
Pirjo Ikäheimonen
Jenni Tiainen

Kilpailukykyinen keskisuomalainen maaseutu, Jamk
Biotalouden perusta kuntoon, Mhy Keski-Suomi
Keski-Suomen ruokakoordinaatio, Jamk
Luola eli Luonnosta lautaselle –hanke, Pro Agria K-S
KYNÄ-hanke, K-S maa- ja kotitalousnaiset
Keski-Suomen ruokakoordinaatio, Jamk
LuoKSe, Jamk
Maaseudun Sivistysliitto
5E vähähiiliset kylät, Maaseudun Sivistysliitto
Kesmo-hanke, Suomen muotoilusäätiö
Maaseutu 2.0 –hanke, Jamk
LP-hanke, Keulink
Lähiruoan koordinaatio
Leader Maaseutukehitys
Leader JyväsRiihi
Sykettä-hanke, Keski-Suomen Leader-ryhmät

1. Aitomaaseutu.fi, tapahtumakalenteri ja yhteinen intra
Toni Laajalahti muistutti hanketoimijoita lisäämään tapahtumat aitomaaseutu.fi –
tapahtumakalenteriin. Mikäli joku tarvitsee vielä tunnuksia tai opastusta sivuston
käyttöön, kannattaa olla Toniin yhteydessä. Ehdotettiin sivustolle muutamia parannuksia
mm. yhteystietoihin ja tapahtumien jakoon some-kanavissa.
Aitomaaseutu.fi-sivustolle on tulossa intra, joka on tarkoitettu hanketoimijoiden sisäiseen
viestintään. Intraan tulee ainakin keskustelufoorumi, jaettavia ja yhdessä päivitettäviä
dokumentteja sekä kehittämistyöryhmien muistiot. Intra tulee toimimaan samoilla
ylläpito-oikeuksilla, joilla pääsee kirjautumaan aitomaaseutu.fi-sivustollekin.
2. Keski-Suomen maaseutuhankkeiden tapahtumat vuonna 2017
Kokosimme vuoden 2017 tiedossa olevia tapahtumia ylös. Toni vie tapahtumien nimet ja
päivämäärät jo kalenteriin. Kun hankkeissa suunnitellaan tilaisuuksia ja tapahtumia
kannattaa, käydä katsomassa tapahtumakalenterista, ettei tulisi paljoa päällekkäisyyksiä
samoille kohderyhmille. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta lähettää sidosryhmille
säännöllisesti koonteja tulevista maaseudun kehittämiseen liittyvistä tilaisuuksista.
Toivottiin myös, että maaseututoimijoiden ja hankkeiden yhteistapahtuma voitaisiin
järjestää uudelleen tai yhdistää se johonkin muuhun tapahtumaan.
3. Maaseutuhankkeiden opintomatkat 2017
Kokosimme hankkeiden tiedossa olevia opintomatkoja vuodelle 2017. Lisätään jo tiedossa
olevat opintomatkat tapahtumakalenteriin.

Leader VIISARIlla on käynnissä teemahanke, jossa yhdistykset voivat hakea rahoitusta
opintomatkoihin. Tästä kannattaa välittää tietoa kentällä. Leader VIISARI toivoo, että
hanketoimijat lähettäisivät tietoa kaikille avoimista opintomatkoista. Näin vältetään
päällekkäisyyksiä ja pystytään vinkkaamaan yksittäisille kiinnostuneille matkaajille
hankkeista.
4. Maaseutuhankkeiden viestintäkanavat
Kokosimme hankkeiden viestintäkanavat yhteen dokumenttiin. Seuraillaan toisten
hankkeiden sivuja, niin pysymme mahdollisimman hyvin perillä mitä muissa hankkeissa
tapahtuu ja osaamme jakaa tietoa.
5. Tiedoksi
Metsämessut 21.-23.4. Jyväskylän Paviljongissa
Ensi keväälle on suunnitteilla metsänomistajille suunnattu messutapahtuma. Tapahtuma
keskittyy edunvalvontaan, metsänomistukseen, metsänhoitoon ja metsän virkistyskäyttöön.
Näyttelyyn haetaan näytteilleasettajiksi yrityksiä, joilla on metsään liittyviä pienkoneita, laitteita
ja varusteita tai metsästä tulevia tuotteita. Metsätapahtuman yhteydessä on myös
markkinatapahtuma Ween maan wiljaa -markkinoiden tyyliin.
Tapahtuman järjestää FKS-Tapahtumat, joka kuuluu ProAgria konserniin. Messuille ja
markkinoille on vapaa pääsy, ja sinne voidaan toteuttaa myös maksuttomia tietoiskuja.
Löytyisikö tästä hankkeille tilaisuutta olla esillä tai yhteistyössä?
-metsäruoka: sienestys, marjastus, kalastus, metsästys ja niihin liittyvä matkailu
-metsänhoito (maisemanhoito, laiduntaminen)
Lisätiedot Niina Lampinen FKS-Tapahtumat Oy, p. 043 826 7291
Keski-Suomen maaseutugaala 8.9.2017
Keskusteltiin Keski-Suomen maaseutugaalasta ja sen ohjelmasta. Valtakunnallinen
maaseutugaala järjestetään vuonna 2018.
Hankkeiden ohjausryhmät koolle
Ruokakoordinaatio-hanke kutsuu hankkeiden ohjausryhmät koolle jouluglögille 20.12.
Jamkille.
6. Seuraava tapaaminen
Päätettiin pitää seuraava Pöllöparlamentin tapaaminen to 12.1.2017 Saarijärvellä
klo 12-13 Valtakunnallisen Green Care –koordinaation hanketreffit
klo 13-16 Pöllöparlamentti
Muistion kirjasi 16.11.
Jenni Tiainen

