Pöllöparlamentti
Aika: Tiistai 18.12.2018 klo 13-15.30
Paikka: Kahvila Wille, Äänekoski
Ohjelma:
klo 11.30-13 Hankekollegoiden kanssa voi nauttia lounaan (omakustanteinen) ja tehdä
samalla vierailulla jouluostoksia Suoramyynti Torppareilla (Torikatu 1, Äänekoski)
https://torpparit.weebly.com/#
klo 13-15.30 Pöllöparlamentti Kahvila-ravintola Willessä (Äänekoskentie 311, Äänekoski)
http://www.willenolohuone.com/
-

Hankkeiden hyvät käytännöt esiin ja jakoon
Mieti etukäteen, millaisia hanketyöhön liittyviä hyviä käytäntöjä
hankkeessasi on ollut, joista toisilla voisi olla oppimista. Laitetaan
porinapöydät käyntiin ja vaihdetaan kokemuksia.

-

Hankkeiden ajankohtaiset kuulumiset

Paikalla:
1. Susanna Nurmeksela
2. Matti Hämäläinen
3. Reena Laukkanen-Abbey
4. Anu Nurkkala
5. Veli-Pekka Kauppinen
6. Pasi Sironen
7. Suvi Leinonen
8. Leena Pölkki
9. Jan Kunnas
10. Katariina Jousmäki
11. Ulla Teppo
12. Kirsi Kauko
13. Marko Mustonen
14. Päivi Pylkkänen
15. Tiia Rantanen
16. Leena Karjalainen
17. Jenni Tiainen

Sykettä kylässä, Jamk
Kylältä kylille kylähullun tapaan, K-S Kylät
K-S Kylät, Kyläsuunnitelmalla eteenpäin
Rakennetaan puusta –hanke, Metsäkeskus
Lähienergialla omavaraisuuteen, Metsäkeskus
Lähienergialla omavaraisuuteen, Metsäkeskus
Ruokaketjun koordinaatio, Jamk
Ruokaketjun koordinaatio, Jamk
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta
Luonnosta lautaselle, Pro Agria
Sykettä kylässä, Jamk
Sykettä kylässä, K-S Sydänpiiri
Sykettä Keski-Suomen metsiin, Metsäkeskus
Ruralia Instituutti
Keski-Suomen ELY-keskus
Sykettä, Leader JyväsRiihi
Sykettä, Leader JyväsRiihi

1. Ajankohtaisia asioita
Käytiin tilaisuuden alussa läpi muutamia ajankohtaisia asioita, joita hanketoimijoiden
on hyvä tietää ja joita voivat jakaa omissa verkostoissaan.
Haku Uusiutuva metsä ja maaseutu -Kasvupolulle on auki
Uusiutuva metsä ja maaseutu -Kasvupolulle haetaan yrityksiä, joiden liikeidea
kumpuaa metsän, luonnon ja maaseudun mahdollisuuksista. Mukaan ovat tervetulleita
sekä maaseudun sekä metsä – ja luontoyrittäjyyden uusia ratkaisuja tarjoavat
yritykset, että perinteisemmät toimijat. Esim. yritykset, jotka tuottavat ratkaisuja
maaseudun logistiikkaan, maaseudun elinvoimaisuuden tukemiseen, metsänhoitoon,
luontomatkailuun ja luonnon raaka-aineiden jatkojalostamiseen elintarvikkeiksi tai
muiksi tuotteiksi. Asiantuntijat eli myllärit haastavat ja auttavat yrityksiä pääsemään
omiin kasvutavoitteisiinsa. Haku avoinna 20.1.2019 asti.
https://www.kasvuopen.fi/kasvupolut/uusiutuva-metsa-ja-maaseutu-kasvupolku
Nyt haetaan seuraavaa Maaseutuparlamentti-paikkakuntaa
Maaseutuparlamentti on valtakunnallinen tapahtuma. Se tuo yhteen tuhansia
innostuneita maaseudun toimijoita, tutkijoita, kehittäjiä ja päättäjiä eri puolilta
Suomea. Maaseutuparlamentti järjestetään 1.-3.10.2020 – nyt on mahdollisuus
vaikuttaa missä, paikkakisa on auki. Kootkaa paikalliset kumppanit ja lähettäkää
ehdotus paikkakunnasta. Vapaasti muotoillut paikkakuntaehdotukset tulee jättää
31.1.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen maaseutuparlamentti@mmm.fi.
Tutustu tarkemmin kriteereihin osoitteessa
http://www.maaseutuparlamentti.fi/maaseutuparlamentti/paikkakisa
Valtakunnallisten maaseutuhankkeiden haku on käynnissä
Ideahaulla etsitään nyt maaseudun kehittämiseen liittyviä ja valtakunnalliseen
hankerahoitukseen soveltuvia ideoita. Tällä hakukierroksella haetaan Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyviä valtakunnallisia hankkeita rahoitettavaksi
vuonna 2019. Ideahaun kautta jalostuneiden hankkeiden tavoitteena on kehittää
maaseudun elinkeinoja kestävän kehityksen näkökulmasta. Haku on auki 31.1.2019
asti.
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/viestinta2/uutiset/uutisarkisto2/uutise
t-2018/valtakunnallisten-maaseutuhankkeiden-ideahaku-on-nyt-auki/
Uuden ohjelmakauden valmistelu käynnissä, seuraa verkossa
Uuden ohjelmakauden valmistelu on käynnistynyt. Maa- ja metsätalousministeriö
kokoaa ohjelmakauden valmisteluun, siihen liittyviin tilaisuuksiin ja työpajoihin
liittyviä materiaaleja verkkosivuilleen.
https://mmm.fi/cap27
Tietosuojaohjeita maaseuturahaston hanketoimijoille
Maaseutuvirasto on koonnut tietosuojaohjeita maaseuturahaston hanketoimijoille.
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/tietosuojaohjeita_maaseuturahas
ton_hanketoimijoille.5387.news?2202_o=10

Maaseutuohjelman rahoitustiedotteet päätöksen saaneista hankkeista
Keski-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät kokoavat kolmen kuukauden välein
rahoitustiedotteet, joihin kootaan rahoituspäätöksen saaneet hankkeet ja yritystuet.
Seuraa tiedotteita ja tutustu uusiin hankkeisiin osoitteessa
www.keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista
Viimeisin tiedote syksyltä:
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/maaseuturahoituksen_vaikutuks
et_nakyvat_maalla_vedessa_ja_ilmassa.5339.news?2202_o=10
Aitomaaseutu.fi-sivustolle loppuraportit, julkaisut ja hankkeiden yhteystiedot
Hankkeiden julkaisuille ja loppuraporteille löytyy paikka aitomaaseutu.fi-sivustolta
materiaalit-otsikon alta, käyttehän lisäämässä tärkeät julkaisut ja raportit sivustolle
kaikkien nähtäväksi:
https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeiden-julkaisut-ja-loppuraportit
Samoin tällä hetkellä sivustolta löytyvien hankkeiden yhteyshenkilöiden tiedot on
päivitetty yhteystiedot-kohtaan: https://www.aitomaaseutu.fi/yhteystiedot
Lisätiedot Toni Laajalahti, toni.laajalahti@jamk.fi
ELY:n viestintäiltapäivä 22.1.2019
Keski-Suomen ELY-keskus järjestää hanketoimijoille ja hankkeiden
taustaorganisaatioille viestintään liittyvän tilaisuuden 22.1. iltapäivällä ELYkeskuksella (Cygnaeuksenkatu 1, Jkl). Ohjelma ja kutsu tulevat Tiialta alkuvuodesta.
Kansainvälisyyskysely maaseudun yrityksille ja yhteisöille
Keski-Suomen Leader-ryhmät yhdessä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa
selvittävät kyselyn avulla maaseudun yritysten ja yhteisöjen kansainvälistymiseen
liittyviä tiedontarpeita Keski-Suomessa. Vastausaikaa on tammikuun loppuun saakka.
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/kansainvalisyyskysely_maaseudu
n_yrityksille_ja_yhteisoille_-_vastausaikaa_tammikuun_loppuun.5477.news
Maaseuturahoituksen kansainvälisistä mahdollisuuksista löytyy tietoa osoitteesta
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/maaseuturahoitus/kansainvaliset_hankkeet

2. Keskustelupöydät, hankkeiden hyvät käytännöt
Miten kuvailisit hankkeessasi syntynyttä hyvää käytäntöä tai toimintatapaa?
Mikä mielestäsi on käytännössä hyvää ja toimivaa?
Miten käytäntöä on tarkoitus juurruttaa? Miten se säilyy hankkeen jälkeen?
Entä miten hyvä käytäntö saadaan leviämään?
Hyviä käytäntöjä:
Kyläsuunnitelmalla eteenpäin: Palvelumuotoilu: kylien tarpeiden mukaan, kyläläisten
tarpeet huomioiden, asiakaslähtöisyys, tiedotusalusta  kylämme.fi  jaetaan esim.
loppujulkaisussa

Sykettä kylässä: Kyläläisten kuuleminen/kyläraadit/tupaillat, toimintakalenteri, Syketoimintamalli  kyläläisten vastuuttaminen  jaetaan idea hanketoimijoille,
kyläyhdistyksille, Suomen kylätoiminnalle
Rakennetaan puusta: yhteistyökumppanit saatu mukaan tiedottamaan hankkeen
toiminnasta
Luonnosta lautaselle: osallistujien kuuntelu koulutusten, tapahtumien ja sisällön
suunnittelussa  sitouttaminen ja vaikuttamisen tunne
Lähienergialla omavaraisuuteen: tapahtumien järjestäminen yhdessä muiden
hankkeiden/toimijoiden kanssa. Tekstiviestit/kutsut tapahtumista puhelimitse
kohderyhmälle.
GrüneWoche-yritysryhmät: yritysryhmien kasaaminen aktivointihankkeen
toimenpiteenä. Työparityöskentely hankkeen suunnittelussa, peruspaketin suunnittelu
kaikille, lisäosien rahoitus yrityskohtaisena.  jaetaan hanketoimijoille,
hankeorganisaatioille
Keko: Kehittämistyöryhmä, hankkeiden yhteinen tapahtumakalenteri, lähiruokamiitit,
Pöllöparlamentti yhdessä Sykettä-hankkeen kanssa, toimijoiden törmäyttäminen eri
tilaisuuksissa yli rajapintojen  jaetaan käytäntöjä esim. hanketoimijoille omassa
maakunnassa ja valtakunnallisesti
Sykettä: Loppuraportti tehty julkaisun muodossa, hankkeen työ ja hyvät käytännöt ja
toimintamallit näkyväksi kiinnostavalla tavalla  jaettu valtakunnallisesti
3. Hankkeiden kuulumiset
K-S Ruokaketjun koordinaatio, Leena Pölkki
- Keko2 on saanut rahoituspäätöksen ja hanke toimii vuoden 2021 loppuun
- teemoina mm. kansainvälisyys ja ruokamatkailu
- Artesaaniruoka-kilpailu 13.-14.9.2019
- Maaseutugaala 31.8.2019
- Amazing Keski-Suomi vuonna 2020
Luonnosta lautaselle, Katariina Jousmäki
- hanke sai jatkoa heinäkuulle 2019
- tulossa mm. yrttipoimijakoulutusta, ruokahyönteisiin liittyvää koulutusta,
poimijoiden verkostoitumista ja yhteydet ostajiin
- kylille voi varata hankkeen koulutuksia
- Kynä-hanke on saanut jatkoa syyskuulle 2019
Sykettä kylässä, Susanna Nurmeksela, Ulla Teppo, Kirsi Kauko
- hanke päättyy tammikuussa, lopputilaisuus kylillä, loppujulkaisu
tammikuussa
- Ulla Teppo: valmisteilla hanke, jossa kehitetään sosiaali- ja terveysalan
yrittäjien valmiuksia sotessa
- Susanna Nurmeksela: valmisteilla Digisti kylässä –hanke, jossa lisätään
kyläläisten digiosaamista
- Kirsi Kauko: Sydänpiiri valmistelee Naapurit-hanketta, jossa tehdään mm.
rekisteri, johon kootaan tiedot sydäniskureiden sijainneista

K-S kylät, Reena Laukkanen-Abbey
- valmisteilla Tuu meille kylään –hanke, jossa kylät mukana matkailun
kehittämisessä
Kylältä kylille kylähullun tapaan, Matti Hämäläinen
- kiertänyt kylissä ja kylähullun esityksen on nähnyt 4055 ihmistä
- tuntuu, että on esitysten myötä pystynyt vahvistamaan kyliä
- kylähulluus ja sen hyödyntäminen, poikkeuksellinen toimintatapa
- hanke kestää lokakuuhun 2019
Lähienergialla omavaraisuuteen, Veli-Pekka Kauppinen, Pasi Sironen
- loppuseminaari maaliskuussa
- 10.1. metsä- ja luontoyrittäjien verkostoitumistilaisuus
- tulossa myös aurinkoenergiailtoja, energiavilkaisuja kylätaloilla ja kootaan
tiedosto, johon kerätään energiapuuta ostavia tahoja
Rakennetaan puusta-hanke, Anu Nurkkala
- rakentamiseen liittyville yrityksille järjestetään aamukahveja
- yritysseminaari 13.3. Jyväskylässä
- tehdään tutustumisretkiä, joissa kierretään puurakentamisen kohteita
- 31.8. puurakentamisen paneeli Koiviston kylällä
- loppukesästä/syksyllä mökkiläisille puu- ja korjausrakentamisen tapahtuma
Viitasaarella
- hanke kestää vuoden 2019 loppuun
Sykettä2, Jenni Tiainen, Leena Karjalainen
- Vaikuttavuustyöpajoja hanketoimijoille tulossa maaliskuussa,
viestintätyöpajoja syksyllä
- vaikuttavuus ja ilmasto viestinnän teemoina vuonna 2019
- tehdään viestintämateriaalia hanketeemoittain, osallistutaan
valtakunnallisiin maaseutuohjelman viestintäkampanjoihin
- Kansainvälisyysinfo Keuruulla 23.1., voidaan järjestää tarpeen mukaan myös
muualla, kansainvälisyyskysely auki tammikuun
Saarijärven-Viitasaaren seutukoordinaattori Jan Kunnas esittäytyi ja pyysi olemaan
yhteyksissä, mikäli ko. alueella on hankeaihioita, yhteystiedot löytyvät Viisarin sivuilta
Päivi Pykkänen esittäytyi ja kertoi, että tekee parhaillaan valtakunnallista Leader-työn
arviointia. Pylkkänen työskentelee Ruralia Instituutissa.
Tiia Rantanen kertoi, että ELY:n yrityspalveluesite on päivitetty. Mikäli tilaisuuksiin
tarvitaan, niin ELY:stä voidaan tulla kertomaan rahoitusmahdollisuuksista.
4. Seuraavat Pöllöparlamenttitapaamiset
Sovimme Pöllöparlamentti-tapaamisia eteenpäin jo seuraavan vuoden ajaksi,
merkkailkaahan ajankohdat kalentereihinne.
Ma 11.2.2019 klo 12-15

Ma 8.4.2019 klo 12-15
Ma-ti 3.-4.6.2019 (Mahdollinen vierailu toiseen maakuntaan, Häme?)
Ma 26.8.2019 klo 12-15
Ma 21.10.2019 klo 12-15
Ma 2.12.2019 klo 12-15

Muistion kirjoitti Jenni Tiainen

