MUISTIO
Pöllöparlamentti ja Green Care –tapaaminen
Aika: torstaina 12.1. klo 12-16
Paikka: os. Paavon Tupa, Oppitie 2, Saarijärvi
Paikalla:
Anne Matilainen
Veera Helminen
Minna Kurkinen
Jolanta Mustamäki
Marjo Mäenpää-Lakka
Hanna Liimatainen
Hanna Silvasti
Jukka Valkonen
Marja Rantanen
Ulla Aaltonen
Suvi Ahonen
Outi Raatikainen
Leena Pölkki
Aino Ässämäki
Piia Flink-Liimatainen
Toni Laajalahti
Susanna Nurmeksela
Reena Laukkanen Abbey
Heli Kallio Kauppinen
Kati Hiiliaho
Veli-Pekka Kauppinen
Niina Rantakari
Sanna Peltola
Tiia Rantanen
Tiina Seppälä
Raisa Saarilahti-Kulju
Niina Aspinmaa
Anna Mikkonen
Pirjo Ikäheimonen
Jenni Tiainen

Green Care –koordinaatiohanke
Jamk, opiskelija
MSL
Jamk, Poke
Luokse-hanke
Nuorisokeskus Piispala
Hepokuusela
Digipolku-hanke
Luonnonvarakeskus
KesMo
Virtaa vientiin ja verkostoihin ja Euroja ja Elämyksiä!
Äänekosken maaseutumatkailu
Keski-Suomen ruokakoordinaatio
Sykettä Keski-Suomen metsiin
Kandee-hanke
Keski-Suomen Ruokakoordinaatio
Sykettä Keski-Suomen kyliin
Keski-Suomen Kylät
MSL
Kotona Kylässä
Lähienergialla omavaraisuuteen
Kilpailukykyinen keskisuomalainen maaseutu
LuoKse-hanke
ELY-keskus
Maaseutukehitys
Vesuri-ryhmä
Vesuri-ryhmä
Leader VIISARI
Leader JyväsRiihi ry
Sykettä

1. Valtakunnallisen Green Care -koordinaation terveisiä, Anne Matilainen
Anne Matilainen kertoi Green Care –määritelmästä, laatumerkistä, internet-sivuista ja
koulutuksista. Matilaisen esittelymateriaalit löytyvät linkistä:
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/4913/Green_Care_Polloparlamentti.pdf
Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke kokoaa ja ylläpitää eri alueiden Green Care toimijoiden ja -hankkeiden yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä sopii näiden välisestä työnjaosta.

Hanke tuottaa yhteisiä esittelymateriaaleja eri kohderyhmille sekä toimii aktiivisena alan
tiedottajana.
Lisätiedot
Hankkeen vetäjä: Luonnonvarakeskus, yhteyshenkilö Elina Vehmasto,
elina.vehmasto@luke.fi tai Anne Matilainen anne.matilainen@helsinki.fi
www.gcfinland.fi
www.greencarekoulutus.fi
2. Digipolku-hankkeen esittely, Jukka Valkonen
Jukka Valkosen esittelymateriaali löytyy linkistä
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/4922/Digipolku_Polloparlamentti_Saarijarvi_201
70112_jakelu.pdf
3. Hankkeiden tuloksista viestiminen
Tiia Rantanen Keski-Suomen ELY-keskuksesta muistutti hankkeiden vetäjiä viestimään
hankkeiden tuloksista koko hankkeen ajan. Kerrotaan suurelle yleisölle vaikutuksista,
tuloksista ja hyvistä esimerkeistä. Siirrytään voimakkaasti tulosviestintään. Tarvitaan
viestintää hankkeiden laadullisista tuloksista.
Tiian materiaalit löytyvät
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/4927/hankkeiden_tulokset_ja_vaikuttavuus.pdf
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/4929/Esimerkkeja_konkreettisista_hyodyista_ha
nkkeen_osallistujille.pdf
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/4928/Hyotyanalyysi.pdf
Toni Laajalahti esitteli hankeviestintää ja tuloksista viestimistä. Materiaalit löytyvät linkistä:
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/4914/hankkeen_tuloksista_viestiminen_polloparl
amentti_120117_(003).pdf
Jenni Tiainen kertoi, että Keski-Suomen maaseutu.fi –sivustolla
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/syketta/tarinoita_maaseudun_kehittamisesta on
Tarinoita maaseudulta –palsta, johon kootaan vuonna 2017 maaseutuohjelmasta ja
keskisuomalaisesta maaseudusta kertovia kirjoituksia. Jokainen hankevetäjä saa vuorollaan
kirjoittaa oman hankkeen toimialaa koskevan vapaamuotoisen kirjoituksen. Varatkaa omat
juttuvuorot Jenniltä. Ohjeet kirjoituksiin:
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/4930/Tarinoita_maaseudulta_2017.pdf

4. Katsaus aitomaaseutu.fi -intran suunnitteluun
Toni Laajalahti näytti alustavan version aitomaaseutu.fi –sivustolle tulevasta intrasta. Intra on
tarkoitettu kaikille hankevetäjille ja toimijoille, joilla on käyttäjätunnukset sivustolle. Intran
tarkoituksena on parantaa hanketoimijoiden keskinäistä viestintää ja tiedon jakamista.

Intrassa voidaan käynnistää keskusteluita ja tallentaa tiedostoja ja muokata yhteisiä
dokumentteja.
5. Kandee-hanke on käynnistynyt
Hankevetäjä Piia Flink-Liimatainen kertoi vuoden 2017 alussa käynnistyneestä Kandeehankkeesta, jonka tavoitteena on saada kansalaisten elvytystaidot ja defibrillaattorit
maaseudulle. Lisätietoa hankkeesta tulee hallinoivan Keski-Suomen sydänpiirin sivuille
osoitteeseen http://sydanliitto.fi/keskisuomi/toiminta/hankkeet/kandee-hanke
6. Ajankohtaista
Maaseutuohjelman hankkeiden seurantatiedot tulee jättää Hyrrä-järjestelmään tammikuun
2017 loppuun mennessä. Lisäksi muistutettiin, että maksatuksen yhteydessä olevaan
toimintaraporttiin ei ole mitään erillistä ohjeistusta, vaan se on vapaamuotoinen selvitys
toteutuneista toimenpiteistä maksatusjaksolla. Toimintaraportissa on hyvä viitata
hankesuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin.
Maaseutuviraston valtakunnallinen hankerekisteri on julkaistu ja siihen on koottu tiedot
maaseutuohjelman rahoituksen saaneista hankkeista ja yritystuista. Hankerekisteri sisältää
tiedot kaikista hankkeista ja yritystuista, joita ELY-keskukset ja Leader-ryhmät ovat
rahoittaneet ohjelmakaudella 2014–2020. Rekisteristä voi etsiä kätevästi esimerkiksi tietyn
teeman hankkeita.
Maaseutuohjelman rahoitusta jaossa
Pirjo JyväsRiihestä muistutti hankevetäjiä, kertomaan hanketilaisuuksissa maaseutuohjelman
rahoituksesta. Tarjolla on rahoitusta yrityksille esimerkiksi investointeihin ja yritysryhmien
kehittämiseen. Leader-ryhmien teemahankkeista voidaan rahoittaa yhdistysten
pienhankintoja.
Kansainvälinen maaseutuverkostojen tapaaminen Jyväskylässä
Euroopan maaseutuverkostojen edustajien tapaaminen järjestetään Jyväskylässä 26.-29.6.
Tapaamiseen saapuu noin 70 edustajaa eri maista. Ohjelmaan on varattu 29.6. aamupäivä
keskisuomalaisiin maaseudun vierailukohteisiin tutustumiselle. Tarkoituksena on tuoda
suomalaisia maaseutuohjelman ja maaseudun hyviä käytäntöjä esille. Lisäksi 28.6. on
tarkoitus järjestää Jamkilla hanketori, jossa vierailijat saavat tutustua keskisuomalaisiin
maaseutuohjelman hankkeisiin. Maaseutuverkosto vastaa tapaamisen järjestelyistä, mutta
Sykettä-hanke ja muut kiinnostuneet voivat osallistua käytännön järjestelyihin. Ilmoittakaa
sähköpostilla toimisto@jyvasriihi.fi, mikäli teillä on mielessä kiinnostavia vierailukohteita tai
haluatte olla esillä hanketorilla.
Maatalouden parhaat käytännöt -kilpailu
Meka-hanke on käynnistänyt Maatalouden parhaat käytännöt –kilpailun. Kilpailun
tarkoituksena on nostaa maatalousyrittäjien käytössään olevia työtä helpottavia käytänteitä
esille ja jakoon muille. Lisätiedot kilpailusta: https://www.aitomaaseutu.fi/maataloudenparhaat-kaytannot-kilpailu

Maaseutuverkoton talvinen kuvakilpailu käynnissä
Maaseutuverkostolla on käynnissä kuvakilpailu, jonka tarkoituksena on levittää hyvää mieltä
ja lähettää maaseudun ystäville talvinen kuvatervehdys. Sen voi tehdä osoitteessa:
www.maaseutu.mypose.fi
Maaseutu.fi-sivulla juttu Pöllöparlamentista
Suora linkki juttuun
https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/viestinta/Uutiset/Ehdotauutista/Sivut/P%C3%B6ll%C3%B6parlamentti%20yhdist%C3%A4%C3%A4%20maaseudun
%20kehitt%C3%A4j%C3%A4t%20Keski-Suomessa.aspx
Kevät-Wemmi ja Metsämme 2017 -messut 21.-22.4.2017 Jyväskylän Paviljongissa
Keskusteltiin messuille osallistumisesta yhteisellä maaseutuohjelman osastolla, joka sijoittuisi
metsäpuolen ja kevät-Wemmin väliin. Kevät-Wemmi järjestetään Jyväskylän Paviljongissa
21.-22.4.2017 samaan aikaan Metsämme 2017 -messu- ja koulutustapahtuman kanssa.
Ilmoittakaa pikaisesti Jennille, mikäli olette kiinnostuneista osallistumaan yhteisosastolle.

7. Tulevia tapahtumia
Muistutettiin lisäämään ja seuraamaan tulevia tapahtumia aitomaaseutu.fi-sivustolla.
Kike-hankkeessa tulossa elintarvikeyrityksille suunnattu opintomatka, jossa teemana
ruokamatkailu, lisätiedot Niina Rantakarilta.
Virtaa vientiin ja verkostoihin –hankkeen tulevat tilaisuudet löytyvät osoitteesta
https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/vvv Tulossa mm. yritysryhmähankkeilla lisämyyntiä
– työpaja 26.1.
15.3.2017 klo 9-12 Rural Finlandin järjestämä matkailun aluetilaisuus Keski-Suomessa. Voit
jo ilmoittautua ja esittää kiinnostavia aiheita tilaisuuteen oheisen linkin kautta:
https://goo.gl/forms/T0YmovU2hnaHO65F3.
Luomufoorumi 1.-2.2.2017 Jyväskylässä
http://proluomu.fi/wp-content/uploads/sites/3/2016/12/Luomufoorumin-2017ohjelma_nettiin.pdf
Hiiliviisaat kylät –seminaari 1.-2.2.2017 Saarijärvellä
https://msl.fi/tapahtuma/hiiliviisaat-kylat-seminaari-1-2-2-2017/

Maksutonta viestintäkoulutusta tarjolla hankevetäjille
Maaseutuverkosto järjestää vuoden alussa kolme viestinnän videokoulutusta, joita voi seurata
Keski-Suomen ELY-keskuksessa tai Lyncillä.
Viestinnän vaikuttavuus (Facebook) torstaina 19.1. klo 9-12.

Videoeditointikoulutus torstai 2.2. klo 9-11: videoeditoinnin perusteet Youtube-editorilla,
kouluttaja Tomi Saarijärvi.
Instagram-koulutus maanantai 6.2. klo 9.30-12.30. Koulutuksessa annetaan vinkkejä
Instagramin ammattimaiseen ja tavoitteelliseen käyttöön. Kouluttaja Johanna Janhonen.
8. Seuraava Pöllöparlamentti-tapaaminen 7.3.2017 Keski-Suomen ELYkeskuksessa. Tuolloin aiheena hankkeiden vaikuttavuus. Aikataulu ilmoitetaan
lähempänä.
Muistion kirjasi 13.1.
Jenni Tiainen

