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1. Viestintäasiat
Keskusteltiin yhteisistä viestintäasioista. Osallistujille jaettiin Maaseutuohjelmasta
rahoitetut kehittämishankkeet –lehtiöt, joihin on koottu tähän mennessä
rahoituspäätöksen saaneet hankkeet. Nämä löytyvät myös sähköisesti
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/3791/maakunnalliset_hankkeet_ok.pdf
Lisäksi jaettiin Hanketoteuttajan viestintäohjeistus, jossa vinkkejä hankeviestintään
liittyen. Se löytyy sähköisenä muistion liitteestä.
- Muita viestintäasioita
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o
o

Pöllöparlamentin yhteydessä voidaan pitää tulevaisuudessa somekoulutusta.
Sykettä-hanke järjestää syksyllä 4 työpajaa someen liittyen yhdessä Jyväskylän
yliopiston Digipolku-hankkeen kanssa; nämä tilaisuudet ovat myös avoimia
kaikille.
Elyn Tiia Rantanen pyysi lähettämään julisteet maakunnallisista hankkeista, osa
on jo lähettänyt. Julisteen pohja löytyy maaseutu.fi-sivustolta. Lisäksi Tiialle
lyhyt esittely hankkeestanne siitä näkökulmasta, miten yritykset voivat hyötyä
siitä!
aitomaaseutu.fi –sivusto (ruokakoordinaatio ylläpitää)
 Uuden sivuston käyttökoulutus 22.6., klo 8.30-10.30, Rajakatu 35, Jkl,
luokka C114, kaikki tervetulleita. Sivu julkaistaan seuraavana päivänä.
Jokainen hanke saa halutessaan oman sivunsa, pääsee päivittämään
kalenteria, yms..
keskisuomenmaaseutu.fi –sivusto (Sykettä ja Leader-ryhmät ylläpitävät)
 Sivuston ilme uudistuu. Hankerekisteriin on koottu kaikki
maaseutuohjelmasta rahoitetut hankkeet.
Valtakunnallista näkyvyyttä saadakseen kannattaa hyödyntää maaseutu.fi –
sivustoa! Se on kaikille avoin, tunnukset saa sivustolle rekisteröitymällä.
Aitojamakuja.fi –sivusto ruokaan liittyvien aiheiden viestintään.

2. Tulevia tapahtumia
Käytiin läpi tulevia tapahtumia, joita hankkeet järjestävät tai osallistuvat. Hilkka
Heikkilä ruokakoordinaatiosta on koonnut tapahtumalistausta, joka löytyy muistion
liitteenä.
3. Hanketapahtuma syksyllä 2016
Syksyllä 2016 on tarkoitus järjestää tapahtuma, jossa maakunnalliset
maaseutuohjelmasta rahoitetut hankkeen esittäytyvät yrittäjille ja muille
kehittämistahoille. Ehdotuksia otetaan vastaan hyvistä puhujista; erityisesti
yrittäjäpuheenvuorot toivottuja! Tapahtuman tarkka ajankohta ilmoitetaan
myöhemmin. Suunnittelutyöryhmään pääsee mukaan, tervetuloa! Tapahtuman
päävastuu ruokakoordinaatio-hankkeella, joten ideat ja lisätiedot Leena Pölkiltä.
4. ELY-keskuksen terveiset
Ulla Mehto-Hämäläinen ELY-keskuksesta kertoi, että maaseudun yritystukia on
hyödynnetty todella vähän, vain reilu 1M€ on käytetty koko ohjelmakaudelle varatusta
24M€:sta. Maaseutuohjelman yritysrahoitus on tarkoitettu kaikkeen muuhun
yritystoimintaan kuin perusmaatalouteen. Hankevetäjiä pyydetään tutustumaan
yritystukiin, jotta niistä voisi viestiä yrittäjille. Päätetiin järjestää Pöllöparlamentille
yritystuista info, johon myös kehittämisyhtiöt ja yritysneuvojat kutsutaan mukaan.
Kannustetaan yrittäjiä ottamaan rohkeasti yhteyttä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmiin,
jotka selvittävät saako idealle rahoitusta. Muistion liitteenä Sykettä-hankkeen tuottama
10 faktaa yritysrahoituksesta –esite. Lisätietoa rahoituksesta
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/rahoituksen_haku/yritysrahoitus
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysrahoitus#.V2eakTWRSmY

5. Esittelyssä KeSmo ja KYNÄ –hankkeet
KYNÄ– kulttuuriympäristö näkyväksi -hanke
Etelä-Savon ja Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten hallinnoima tiedonvälityshanke,
joka innostaa maaseudun asukkaita hoitamaan kulttuuriympäristöä ja hyödyntämään
sitä yritystoiminnassa. Lisää tietoisuuttaa kulttuuriympäristöstä ja sen arvostusta.
KeSmo - kilpailuetua Keski-Suomeen muotoilun avulla
Suomen Muotoilusäätiön hallinnoima tiedonvälityshanke, jonka tavoitteena lisätä
ymmärrystä muotoilusta. Järjestetään tilaisuuksia, jossa muotoilun asiantuntijat
esittelevät esimerkein mitä hyötyä muotoilusta on yritysten liiketoiminnalle.
6. Seuraava tapaaminen:
Seuraavan kerran kokoonnutaan 14.9. klo 13.00-16.00 Keski-Suomen ELYkeskuksessa. Tuolloin kuulemme maaseutuohjelman yritysrahoituksesta.
Tilaisuuteen kutsutaan myös kehittämisyhtiöiden väkeä.

