Pöllöparlamentti
Aika: Tiistai 9.10. klo 13-15.00
Paikka: Keski-Suomen ELY-keskuksessa (Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä) kokoustila Anni
Paikalla:
1. Veli-Pekka Heikkinen
2. Susanna Nurmeksela
3. Matti Hämäläinen
4. Tanja Rämä
5. Reena Laukkanen-Abbey
6. Mirva Leppälä
7. Anu Nurkkala
8. Jiuliano Prisada
9. Niina Rantakari
10. Veli-Pekka Kauppinen
11. Marja Liukaala-Koto
12. Toni Laajalahti
13. Piia Kyykkänen
14. Leena Pölkki
15. Saija Kommers
16. Tiia Rantanen
17. Raisa Saarilahti-Kulju
18. Paula Häyrinen
19. Tiina Seppälä
20. Pirjo Ikäheimonen
21. Leena Karjalainen
22. Jenni Tiainen

Ytyä yrityspuisto - yhteistyöllä ja verkostoilla
Sykettä Kylässä
Kylältä kylille, kylähullun tapaan
K-S Kylät
K-S Kylät
Retkeilyreitit maailmankartalle
Rakennetaan puusta-hanke
Maahanmuuttajasta yrittäjäksi, Suomen Yrittäjäopisto
Päijänne brändiksi
Lähienergialla omavaraisuuteen
Sykettä Keski-Suomen metsiin
Ruokaketjun koordinaatio
Ruokaketjun koordinaatio
Ruokaketjun koordinaatio
Konneveden kunta
Keski-Suomen ELY-keskus
Leader Vesuri-ryhmä
Leader Vesuri-ryhmä
Leader Maaseutukehitys
Leader JyväsRiihi
Leader JyväsRiihi, Sykettä
Sykettä

1. Pöllöparlamentti-kysely
Käytiin läpi Pöllöparlamentti-kyselyssä nousseet toiveet ja tarpeet. Kyselyyn voi käydä
edelleen vastaamassa, tässä linkki https://goo.gl/forms/sHDdGo6MbqDVTQjG2

Mikä on ollut Pöllöparlamentin tärkein anti?
-

Tiedonvaihto käynnissä olevista hankkeista ja niiden toiminnasta ja tapahtumista
Ihmiset ja hankkeet tutuiksi, yhteisiä ideoita, yhteistyökumppaneita. Myös hyviä
neuvoja, hyviä käytäntöjä ja välineitä toisista hankkeista
Omista hankkeista tiedottaminen ja tutustuminen toisiin hankkeisiin ja niiden
tekijöihin.
Vertaistuki

-

Kokemusten vaihto. Myös työhyvinvointiteeman esillä pitäminen ja virkistäytymiset niitä toivottiin jatkossakin.
Rahoittajan terveiset

Miten kehittäisit Pöllöparlamenttia?
-

-

-

-

Pölliksessä pitää olla riittävästi aikaa keskinäiseen keskusteluun, uusiin
hankkeisiin/uusiin ihmisiin tutustumiseen ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen.
Esittäytymiskierrokset ovat joskus aikaa vieviä
 Facebook-ryhmässä kannattaa jakaa verkostolle linkkejä hankkeiden
tapahtumiin. Pöllöparlamentti-tapaamisissa napakat puheenvuorot, koska
osallistujia on yleensä paljon.
Tehdään hanketoimijoiden yhteystieto/esittelydokumentti aitomaaseutu.fisivulle
Pöllöparlamenttiin voisi kytkeä päättyvien hankkeiden tuloskatsauksia?
 Pöllöparlamentissa voisi hyvin olla päättyvien hankkeiden tulosten lyhyt
esittely, lisäksi Toni luo loppuraporteille aitomaaseutu.fi –sivulle oman sivun,
johon raportit kootaan ja josta ne ovat helposti löydettävissä kootusti.
Tapaamisten aikana voisi olla vieläkin enemmän eri hankkeiden hyvien ja myös
kehittämistä kaipaavien käytänteiden jakamista
 Seuraavan Pöllöparlamentin 18.12. teemana hankkeiden hyvät käytännöt.
Jatkossa muutenkin voidaan keskusteluissa nostaa enemmän esille hyviä
toimintatapoja ja kehittämisen käytäntöjä.
Hyviä käytäntöjä muista maakunnista
Eri hankkeisiin liittyviä asiantuntijoiden paikallaoloa mm. rahoituskuviota, mistä ja
mitä rajoituksia mahdollista saada mm. säätiöt, kulttuurirahastot, apurahat jne.
Unohtamatta Elyä ja Leader-rahoituksia.
Pöllöparlamenttiin voidaan kutsua jatkossakin vierailijoita omasta ja muista
maakunnista.

Millaisia aiheita/teemoja toivoisit Pöllöparlamenttiin jatkossa? Asiantuntijoita?
Alustajia? Yhteisiä työpajoja?
-

-

-

Työpajat ajankohtaisiin aiheisiin.
Yrityscaseja
Käsiteltävien aiheiden mukaisesti vierailijoita ja alustajia voisi olla enemmänkin, myös
hankemaailman ulkopuolisia toimijoita, jotta oma ajatusmaailma myllääntyy
tehokkaammin.
Kiva olisi enempi kuulla, mitä muualla Suomessa tehdään. Opintomatka jonnekin?
Vieraita kauempaa? Yhteisiä opintomatkoja on järkevä tehdä, opintomatkoilla väki
verkostoituu tehokkaasti.
Voitaisiin mahdollisesti järjestää keväällä 2019 yhteinen vierailuretki johonkin
toiseen maakuntaan, hanketoimijoille omakustanteinen. Voitaisiin tavata esim.
hankevetäjiä toisesta maakunnasta.
Voidaan myös kutsua vierailijoita Pöllöparlamenttiin.
Jos porukkaa on paljon, teemapöydät tai pienemmät porinaporukat voisivat olla
tarpeen.
Hyvä ajatus, toteutetaan

Millaista yhteistyötä toivoisit enemmän hankevetäjien kesken Pöllöparlamentin
lisäksi?
-

-

Valmistelussa olevista hankkeista olisi hyvä saada paremmin jaettua tietoa. Aika usein
törmää siihen, että eri tahot valmistelevat samantyyppisiä hankkeita. Päällekkäisyydet
pois!
Toisiaan tukevien projektien yhteisiä tilaisuuksia. Yhteistä tiedotusta, mahdollisesti
jopa yhteisiä materiaaleja, jos samaa teemaa ajaa useampi hanke.
Ne hankkeet jotka voisivat hyödyntää toisiaan tulisi saattaa yhteen.
Teemapölliksiä. Kyliä koskevat hankkeet. Ympäristöhankkeet. Näitä on voinut ollakin.
yhteiset koulutus- tai yleisötilaisuudet yleisölle sekä yrittäjille
Vierailuja toisen hankkeisiin - mitä konkreettisesti ollaan tekemässä?

Muita toiveita? Palautteita? Kommentteja?
-

Hieno foorumi!
Toivottavasti Pöllöparlamentti jatkuu jälleen hankekauden vaihdon yli ja seuraavalle
rahoituskaudelle!
Kahden vuoden aikana Pöllis on saanut aivan erilaisen tarkoituksen ja se on näyttänyt
tarpeellisuutensa. Jatkuvuus olisi tässäkin hyvä.

2. Hankkeiden kuulumiset













K-S Ruokaketjun koordinaatio, Leena Pölkki
KEKO-hankkeen loppuseminaari järjestetään Keuruulla Hotelli Keurusselässä tiistaina
11.12.
o Valtakunnallisen Ruokasektorin kick off klo 10–12
o KEKOn osuus klo 13–15.30
o Keski-Suomen Vuoden kylä klo 15.30
Alustava ohjelma: https://www.aitomaaseutu.fi/tapahtuma/keski-suomenruokaketjun-koordinaatiohankkeen-loppuseminaari
Muistakaa aitomaaseutu.fi-sivuston ja etenkin sen kalenterin päivittäminen, jotta
vältytään päällekkäisyyksiltä, myös uudet hankkeet sivustolle!
Aito maaseutu Keski-Suomessa -uutiskirje (https://www.aitomaaseutu.fi/aitomaaseutu-keski-suomessa-uutiskirjeet) ja somekanavat, erityisesti Pellolta pöytään Facebook
Pykäläbaari Viitasaarella 30.10. klo 13–17, lisätietoja
https://www.aitomaaseutu.fi/tapahtuma/pykalabaari-viitasaarella
Päijänne brändiksi, Niina Rantakari
Päijänne-seminaari järjestettiin Korpilahdella 3.10.
Suurin osa haluaa olla edistämässä kestävyyttä, hajontaa tapahtuu kuitenkin
biosfäärialueeseen suhtautumisessa
Biosfäärialueesta tulisi koordinoiva taho kestävälle ja vastuulliselle kehitykselle
Tulossa vielä hankkeen päätöstyöpaja marras-joulukuun vaihteessa





K-S kylät, Reena Laukkanen-Abbey
Sähköinen sovellus kyläsuunnitelman tekemiseksi on valmis,
https://www.kylamme.fi/
Tulossa kyläpäällikkökoulutus 17.11., lisätiedot http://www.keskisuomenkylat.fi/
Valmistelussa Turisteja tupaan –hanke



Kylältä kylille kylähullun tapaan, Matti Hämäläinen
Helmikuusta 2018 alkaen on kiertänyt 52 kylää, on ollut mahtavaa työtä ja
vaikuttamista
Mietinnässä, kuinka esitysten palautteita/ vaikutuksia voisi kerätä ja tuoda esiin



Sykettä kylässä, Susanna Nurmeksela
Hanke päättyy tammikuussa, tuolloin päätösseminaari



Hevosvoimia hevosurheilukeskukseen –hanke, Outi Raatikainen
Yleishyödyllistä maneesia suunnitellaan Äänekoskella, Konginkankaalle. Kunnan
ylläpitämä



Rakennetaan puusta-hanke, Anu Nurkkala
Puurakentamisen seminaari Laukaassa 23.10., tarkemmat tiedot www.metsäkeskus.fi





Retkeilyreitit maailmankartalle, Mirva Leppälä
On avattu juuri Keski-Suomen ensimmäinen maastopyöräilyreitti Leivonmäen
kansallispuistossa
Reittialueiden kehittämissuunnitelmaa on tehty, reitistöjen kehittämisessä opittu,
investointeja
Hanke päättyy tammikuussa





Lähienergialla omavaraisuuteen, Veli-Pekka Kauppinen
Omavarainen maatila -tapahtuma 13.10.
Puutuhkan hyödyntäminen –tilaisuus Saarijärvellä 8.11.
MeLua metsään -hanke on käynnistymässä





Maahanmuuttajasta yrittäjäksi, Suomen Yrittäjäopisto Jiuliano Prisada
Maahanmuuttajasta yrittäjäksi -hanke on käynnistynyt 1.5.2018
Lisätään tietoa yrittäjyydestä maahanmuuttajille
Yrittäjyys kuuluu useimpiin hankkeisiin, joten yhteistyötä tehdään mielellään







Ytyä - yrityspuisto yhteistyöllä ja verkostoilla, Veli-Pekka Heikkinen
Ytyä-hanke päättyy lokakuun lopussa
Havaittiin mm. että Joutsan seudun yrityskehittäminen kaipaa paikallista
asiantuntijaresurssia (elinkeinokoordinaattori palkataan) ja paikallista yksityistä
yrityskehityspalvelua (palveluyritykset) otetaan käyttöön kunnan myöntämä
yritysseteli
Leader-ryhmät Pirjo Ikäheimonen, Tiina Seppälä, Raisa-Saarilahti-Kulju





JyväsRiihen ideahaku on ollut käynnissä
Leader-ryhmien kautta saa apua hakemiseen, vaikkei raha tulisikaan Leadereiltä
Ryhmät selvittävät, rahoittaako Leader-ryhmä vai ELY-keskus



Saija Kommers / yrityskehittäjä Konnevesi
Yrityskehittämistä Konnevedellä











Sykettä2, Jenni Tiainen
Sykettä1-viestintähanke päättyi elokuussa. Hankkeen loppuajalla tuotettiin
Yritystarinoita Keski-Suomesta ja Viestintää ja verkostoja –julkaisut sekä
kunnanjohtajien kanssa videot maaseuturahoituksen vaikutuksista paikkakunnille.
Päätösseminaari Viestintää ja vaikuttavuutta katsottavissa Youtubessa
Sykettä 2 –viestintähanke käynnistyi 1.9. ja kestää syksyyn 2021.
Hankkeessa viestitään maaseutuohjelman tuloksista ja vaikutuksista ja kootaan yhteen
maaseudun kehittäjien verkostoa. Viestitään kansainvälistymiseen liittyvistä
mahdollisuuksista. Hankkeessa lisätään Keski-Suomen toimijoiden viestintäosaamista.
Hankkeessa työskentelevät tiedottaja/projektipäällikkö Jenni Tiainen ja
kansainvälisyyskoordinaattori Leena Karjalainen.
Sykettä2, Leena Karjalainen
Sykettä 2 -hankkeessa on mukana kansainvälinen osio, tavoitteena tiedon lisääminen
Selvitys kv-hankkeisiin liittyen alkuvuodesta
Hollannista on tulossa vierailijaryhmä marraskuussa

3. Keskustelupöydät
Pienryhmissä käytiin keskustelua kansainvälisyyteen, puurakentamiseen,
vaikuttavuuteen sekä retkeilyyn ja matkailuun liittyvistä aiheista.
Muistathan käydä kirjaamassa hankkeesi tulokset hankevaikuttavuuden tulostauluun
ja osallistu keskusteluun osoitteessa
https://app.viima.com/maaseutuverkosto/vaikuttavuus-esiin-keski-suomi/
4. Seuraavat Pöllöparlamenttitapaamiset
Sovimme Pöllöparlamentti-tapaamisia eteenpäin jo seuraavan vuoden ajaksi,
merkkailkaahan kalentereihinne.
Ti 18.12.2018 klo 12-16 Teemana hankkeiden hyvät käytännöt
Ma 11.2.2019 klo 12-15
Ma 8.4.2019 klo 12-15
Ma-ti 3.-4.6.2019 (Mahdollinen vierailu toiseen maakuntaan)
Ma 26.8.2019 klo 12-15
Ma 14.10.2019 klo 12-15
Ma 2.12.2019 klo 12-15

