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Maaseudun kehittämisen hyvien käytäntöjen aamupäivä
Aamupäivällä pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien työntekijät kävivät
tutustumassa Keski-Suomen maaseudun kehittämiseen.
Muistion liitteessä tilaisuudessa esitellyt materiaalit.

Hankevetäjien Pöllöparlamentti
1. Uusien käynnistyneiden hankkeiden esittely
Kylältä kylille, kylähullun tapaan, Matti Hämäläinen
Keski-Suomen Kylät ry:n hankkeessa valtakunnallinen kylähullu Matti Hämäläinen
vierailee keskisuomalaisissa kylissä ja taajamissa kylä- ja asukasyhdistysten ja

tapahtumien vieraana. Hanke kestää kaksi vuotta ja tavoitteena on kiertää yhteensä 100
kylää hankkeen aikana.
Matti Hämäläisen esitys koostuu kylähullun pähkäilyistä sekä dialogisesta osuudesta, jossa
keskustellaan siitä, miten saada virtaa niihin toimijoihin, joilta toiminta on hiipumassa.
Hanke innostaa kyliä toimimaan ja näkemään oman ympäristönsä ja toimintansa arvon
toisilta kyliltä saatujen esimerkkien avulla.
Kylähullun voi tilata maksuttomasti Keski-Suomessa omalle kylälle tai tapahtumaan.
Lisätietoa täältä:
Keski-Suomen Kylät ry
Aito maaseutu
Kylähullu Facebookissa
Rakennetaan Puusta, Anu Nurkkala
Rakennetaan Puusta on vuoden 2019 loppuun saakka kestävä hanke, jonka tavoitteena on
edistää puusta rakentamista mm. teollisuudessa ja julkisessa rakentamisessa. Hankeen
puitteissa toimitaan Keski-Suomen alueella, mutta kuitenkin verkostoidutaan
valtakunnallisesti. Mukana ovat JAMK, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Kareliaammattikorkeakoulu.
Olisi hyvä kartoittaa kaikkien kuntien ja kaupunkien suunnitelmat, mitä ollaan
rakentamassa, ja antaa samalla tietoa puurakentamisesta.

2. Hankkeiden vuoden 2018 tilaisuudet ja suunnitellut tehtävät
Sykettä Keski-Suomen metsiin, Marja Liukkaala-Koto
Hankkeella on viimeinen vuosi menossa, ja tapahtumia on tulossa paljon, mm.
sukupolvenvaihdos–illat.

Lähienergialla omavaraisuuteen, Veli-Pekka Kauppinen
Tuleva vuosi painottuu yleisötilaisuuksiin, mm. Energiailta on tulossa. Hankkeen puolesta
ollaan myös lähestytty kyliä kylätalojen lämmitykseen liittyen.
Metsäkeskuksen nettisivuilta löytyy 10 avoinna olevaa webinaaria eli videoituja
koulutuksia, joita on mahdollista katsoa koulutuksen jälkeen. Nämä webinaarit löytyvät
täältä: https://www.metsakeskus.fi/webinaarit
Tapahtumamateriaalia sekä lisätietoa hankkeesta ja sen tapahtumista:
https://www.metsakeskus.fi/lahienergialla-omavaraisuuteen

Sisä-Suomen kalatalousryhmä/KalaLeader, Janne Ruokolainen

Sisä-Suomen kalatalousryhmän toiminnan tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa
toiminta-alueensa elinkeinokalataloutta. Ryhmän toiminta-alue kattaa Keski-Suomen ja
Päijät-Hämeen maakunnat sekä osia Kymenlaakson ja Etelä-Savon maakunnista.
Tällä hetkellä KalaLeaderilla on käynnissä useita hankkeita.
Lue lisää täältä: http://www.paijanne-leader.fi/kalatalousryhma/

Leader Vesuri, Raisa Saarilahti
Leader Vesurilla on vielä rahaa jaettavaksi sekä tapahtumia järjestetään aktiivisesti.
Ajankohtaiset tapahtumat löytyvät kootusti täältä:
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/leader-toiminta/leader_vesuriryhma/ajankohtaista

Sykettä kylässä, Ulla Teppo
Sykettä kylässä –hanke käynnistää pohjoisen Keski-Suomen kylillä säännöllistä toimintaa,
ja tuo hyvinvointia tukevia palveluja lähelle asukkaita. Hanke toimii Karstulan, Kivijärven,
Kyyjärven, Kinnulan ja Kannonkosken alueilla, ja erityisesti kuntakeskusten ulkopuolisilla
kylillä.
Ulla korostaa verkostoitumisen merkitystä ja kertoo, kuinka Pöllöparlamentinkin kautta
on löytynyt yhteistyökumppaneita hankkeeseen.

Ytyä yrityspuisto Joutsaan, Veli-Pekka Heikkinen
Hankkeessa houkutellaan uusia yrityksiä Joutsaan Oravakivi-Karimäki -alueelle, johon
muodostuu teollisuuden ja palveluja tarjoavien yritysten yrityspuisto.
Hankkeen aikana ollaan tehty jo noin 100 yrityksen kanssa yhteistyötä. Tähän mennessä
ollaan tehty markkinointimateriaalia ja nyt mennään kohti myyntiä.
Lisätietoa täältä: http://www.joutsa.fi/elinkeinot-ja-yrittajyys/hanketoiminta/

Sykettä–viestintähanke, Jenni Tiainen
Tiedotuslehti Sykettä Keski-Suomen maaseudulle on ilmestynyt loppuvuonna.
Maaseuturahoitusta hyödyntäneitä esimerkkejä löytyy youtubesta, instagramista,
facebookista ja internet-sivuilta
Ilmoittautukaa mukaan Keski-Suomi OnGo –tilaisuuteen

 Huhtikuussa viestintätyöpajoja hanketoimijoille, aiheena Canva-ohjelman käyttö
hankkeiden tuloksista viestiessä

 Hyvien käytäntöjen loppujulkaisu ja maaseuturahoitusta hyödyntäneiden
esimerkkien julkaisu

Hukat hyötykäyttöön, Tuija Manerus
Hukat hyötykäyttöön –hankkeen kohderyhmänä ovat puu-, metalli- ja rakennusalojen
pienet yritykset. Hankkeessa tarkastellaan yritysten materiaalivirtoja, jätteitä ja niiden
hyötykäyttöä. Alueena on koko Keski-Suomi, ja tavoitteena on saada materiaalien
hyödyntämisasteet suuremmiksi.
Yrityksiin ollaan saatu yhteys, mutta on ollut haastavaa päästä tutkimaan yrityksiä sen
tarkemmin.
Lisätietoa täältä: https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/hukathyotykayttoon/etusivu/

Toivo, Pertti Ruuska
Toivo – tiedonvälityshankeen puitteissa ollaan mm. järjestetty maatilayrittäjille
tapahtumia. Tammikuussa oli esimerkiksi maatilojen sukupolvenvaihdos –webinaareja ja
eläinten hyvinvointikorvausinfoja. Webinaareja aiotaan järjestää myös jatkossa.
Tulevia tapahtumia:


Toivo-tiedonvälityshanke järjestää Keski-Suomen ELY-keskuksen sekä Kynä- ja LuomuKShankkeiden kanssa helmikuussa neljä info- ja keskustelutilaisuutta aiheista Luomu,
maisemien hoito ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ylläpito. Ilmoittautuminen:
https://www.lyyti.fi/reg/lumomaks2018



Kesällä tähdätään enemmän kuluttajaviestinnän suuntaan

Lisätietoa täältä: https://www.mtk.fi/liitot/keskisuomi/hankkeet/Toivo/

Äänesseudun maaseutumatkailu, Outi Raatikainen
Maaseutumatkailuhankkeen tapahtumissa on käynyt paljon väkeä ja niissä on nostatettu
Äänekosken henkeä. Hankkeen puitteissa tehdään opintomatkoja sekä koulutuksia.
Tulossa on mm. opintomatka Helsinkiin 10.2. Minä olen –hyvinvointimessuille
(https://minaolenmessut.fi/). Kesällä järjestetään myös hyvinvointitapahtuma, jonne
kaikki ovat tervetulleita. Äänesseudun maaseutumatkailun -hanke loppuu toukokuussa
2018.

Kesmo, Ulla Aaltonen
Kesmo on muotoilun tiedotus- ja aktivointihanke, jossa järjestetään paikkakuntakohtaisia
muotoiluun ja tuotekehitykseen liittyviä teematilaisuuksia Keski-Suomessa. Hanketta on

nyt tehty 2 vuotta, ja se päättyy elokuussa 2018. Hankkeessa on oltu aktiivisia,
hyödynnetty Pöllöparlamentin verkostoja ja saatu palaute on ollut positiivista.
Tulevia tapahtumia:




17.4. Yrittäjien aamubrunssi Äänekoskella, jonne hanketoimijat ovat tervetulleita
esittelemään omia hankkeitaan.
Suunnitteilla on myös matkailuun liittyvä palvelumuotoilutilaisuus Jämsään
Kevään aikana ollaan vielä vahvasti mukana toiminnassa, joten on mahdollista vielä
kysellä palveluita sekä asiantuntijoita esimerkiksi tapahtumiin ja tilaisuuksiin

Wolmar, Niko Jokinen
Wolmar -hankkeessa selvitetään ja levitetään tietoa yhdistysten ylläpitämistä toimitiloista
sekä edistetään toimijoiden osaamistasoa ja toiminnan laatua. Hankeaikaa jäljellä vielä
kaksi kuukautta. Luvassa on infotilaisuuksia, mm. Toivakkaan ja Pihtiputaalle. Näitä infoja
järjestetään hankkeen loppuun saakka. Maaliskuussa on tulossa lopputapahtuma, josta
tulee lisätietoa myöhemmin.

ELY-keskus, Tiia Rantanen
Ajankohtaista tietoa ELY-keskukselta:









Hankevaikuttavuuteen liittyen tulee uusi sähköinen ja vuorovaikutteinen alusta,
johon tulee linkki ja ohjeistukset. Alustalle kerätään kentältä saatuja palautteita.
Valmistelussa on myös Keski-Suomen hankkeiden viestintäohjeet ELY-keskuksen
näkökulmasta. Ohjeistuksissa on ELY:n toiveita siitä, miten saadaan hankkeisiin
lisää yhtenäisyyttä ja voidaan osoittaa maaseuturahoituksen vaikuttavuutta
maakunnassa.
Hankkeiden jatkoaikojen suhteen laki on kiristynyt tällä kaudella. Mikäli
suunnittelet jatkoa, ota hyvissä ajoin yhteyttä ELYyn, jotta voidaan miettiä onko
jatkoaika mahdollinen vai onko parempi hakea uutta hanketta.
Rahoitusta hyville hankkeille on edelleen tarjolla, käynnissä olevalla hakujaksolla ei
ole erityistä painopistealuetta. Vaikka painopistealue jollekin hakujaksolle olisikin
määritelty, voi muitakin hankehakemuksia lähettää.
Hankesuunnitelmiin voidaan tehdä tarpeellisia muutoksia myös hankkeen ollessa
käynnissä. Näissä tapauksissa on tärkeää, että otetaan etukäteen yhteyttä ELYyn ja
käydään yhdessä läpi muutosten mahdollisuus.

Seudullista satoa, Jannina Lahti
Seudullista satoa –hankkeessa ollaan järjestetty monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia,
kuten lähitori-tapahtumat, joissa oli saatavilla lähiseudulta tulevaa ruokaa, käsitöitä ja
muuta paikallista osaamista. Opintomatka tehtiin Ahvenanmaalle syyskuussa 2017, jossa
tutustuttiin perinteisiin ja valtavan suosion saaneisiin Ahvenanmaan syysmarkkinoihin.

Tarinaillat, joissa kerrotaan tarinoita mm. kylien historiasta. Tarinaillat jatkuvat
itsenäisesti hankkeen loputtua.
Lue hankkeesta lisää täältä: https://msl.fi/seudullistasatoa/

Leader Viisari, Anna Jaurakkajärvi
Leader Viisarilla on vielä jäljellä yritysrahoitusta ja siitä kannattaa vinkata muille.
Ajankohtaiset tapahtumat löytyvät kootusti täältä:
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/leader-toiminta/leader_viisari/ajankohtaista

Kulttuuriympäristöä näkyväksi, Paula Salonen
Tähän mennessä ollaan järjestetty mm.




Maiseman tuotteistamiseen liittyviä työpajoja yrittäjille
Työpajoja lammaspaimenlomiin liittyen
Infotilaisuuksia kulttuuriympäristöarvoista

Tulossa myös Kivirakennelmat –julkaisu.
Tällä hetkellä tulevien tilaisuuksien päivämäärät ovat vielä avoinna, mutta hankkeen
puitteissa lähdetään mielellään kylille toteuttamaan tapahtumia.
Seuraa hanketta Facebookissa:
https://www.facebook.com/MahdollisuutenaMaisemaMama/?ref=hl

Luonnosta lautaselle, Katariina Jousmäki
Luonnosta lautaselle –hankkeessa on järjestetty mm. luentoja ja koulutuksia. Hanke jatkuu
vielä reilu vuoden verran. Keväälle on suunnitteilla työpajoja ja huhtikuussa on luvassa
opintomatka Unkariin.

3. Keski-SuomiON GO II –tilaisuus 6.3.
Keski-SuomiON GO –tilaisuus järjestetään jälleen tänä vuonna ja tällä kertaa teemana
on maaseudun hyvinvointi.
Keski-SuomiOn Go –tilaisuus 6.3. klo 9.00 - 16.30
Paikka: Priimus, auditorio Pruuvi, Taulumäentie 45, Jyväskylä
Maksuton tilaisuus yrittäjille, päättäjille, kehittäjille ja maaseudun toimijoille.
Päivän ohjelmassa mm. valtakunnallinen kylähullu johdattelee meidän hyvän elämään
ja Riitta-Liisa Kanniainen puolestaan myönteiseen ajatteluun. Kehittäjätorilla tapaat
maaseudun toimijoita ja voit etsiä itsellesi uuden kehittäjäkumppanin. Neste
Lintulahden yrittäjä Markku Väisänen kertoo yrityksen kasvutarinan.

Maaseuturahaston toimijat kertovat, millaisia hyötyä ja hyvinvointia hankkeilla on
maaseudulle. Klikkaa tilaisuuden ohjelma
Toivomme, että mahdollisimman moni kehittämishanke on mukana esittelypisteellä
kehittäjätorilla. Ilmoittaudu kehittäjätorille jenni.tiainen@jyvasriihi.fi tai 044 988 2154
4. Amazing Keski-Suomi –tempaus 18.-19.5.2018
Amazing Keski-Suomi järjestetään 18.-19.5.2018. Tempauksen ideana on tuoda
keskisuomalaisuutta esille monin tavoin, mm. sauna, lähiruoka, luonto, vesistöt jne.
Tempaus toteutetaan Amacing Race –kilpailuna.
Viisi neljän hengen joukkuetta kisaa 24 tunnin ajan keskisuomalaisissa kohteissa
erimuotoisia tehtävärasteja suorittaen. Joukkueita johtaa bloggari/vloggari/tubettaja.
Yksi joukkueista on ns. haastejoukkue Keski-Suomesta. Ryhmän johtajat kokoavat itse
joukkueensa, pois lukien Keski-Suomen joukkue, joka kootaan maakunnan ”näkyvistä”
toimijoista. Joukkueilta edellytetään näkymistä kilpailun osalta sosiaalisessa mediassa
ennen kisaa, sen ajan ja sen jälkeen. Päävastuu tästä on joukkueen johtajalla.
Tempauksen koordinoinnista vastaa ruokaketjun koordinaatio, mukana järjestäjinä
mm. K-S liitto, Jkl kaupunki ja maaseutuhankkeita.
Seuraava palaveri 19.2. klo 12 Jamkilla(Rajakatu). Tule mukaan, jos osallistuminen
järjestelyihin kiinnostaa. Lisätiedot Leena Pölkki

5. Muita asioita
Keskustelussa käytiin mm. seuraavia asioita:
- Useita hankkeita on tulossa päätökseen tämän vuoden aikana
- Jatkoaikoja ei ELY-keskuksesta pääosin myönnetä  mieluummin uusi hankehakemus
sisään
- Hankehakemusta kirjoittaessa muista kiinnittää huomiota kohderyhmiin eli kenelle
teet asioita
- Hankkeissa olisi tärkeää kiinnittää huomiota viestintään ja varata siihen resurssia
- Uusia hankkeita suunnitellessa hankkeiden nimiin tulisi kiinnittää tarkempaa
huomiota, vältetään lyhenteitä ja kiinnitetään huomiota siihen, että jo nimi voisi
puhutella kohderyhmiä
- Hankkeiden toiminnassa kannattaa toimia yhdessä niiden toimijoiden kanssa, jotka
toimivat samalla kentällä  eli esim. vierailla yhdessä kylissä tai lähettää yhteisiä
palveluja kokoavia tiedotteita jne.
- Pohdittiin, kuinka hankkeet voisivat paketoida tarjolla olevia
koulutuksia/palveluita/toimintaa siten, että samoja kohderyhmiä (yrittäjiä,
maatalousyrittäjiä, kyliä, metsänomistajia jne.) koskettavaa tarjontaa saataisiin
koottua nykyistä paremmin yhteen
- Keskusteltiin hankesuunnitelmissa tapahtuvista muutoksista, ja siitä kuinka hyvin
muutoksiin pystytään reagoimaan. Muutoshakemusprosessia toivottiin helpommaksi.

6. Seuraava Pöllöparlamentti-tapaaminen 20.3.2018, klo 12.-16.00. Ehdotuksia ja
toiveita teemasta sekä paikasta otetaan vastaan
Muistion kirjasi 5.2.2018
Helmi Yli-Knuuttila

