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Järj. Sykettä-viestintähanke (Keski-Suomen Leader)

VALTAKUNNALLISTEN KOORDINAATIOHANKKEIDEN TAPAAMISET
Maaseutuohjelman valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden tarkoituksena on luoda verkostoja
tiettyjen alojen hankkeiden kesken. Niiden kautta luodaan lisää tehoa yksittäisiin hankkeisiin ja
koko toimialaan. Koordinaatioiden teemoja on yhteensä kuusi ja ne ovat luomu, luonnontuotteet,
lähiruoka, Green care -hyvinvointipalvelut, energiatehokkuus ja matkailu. Tällä kertaa saimme
kuulla energiatehokkuuden ja lähiruuan koordinaatiohankkeista.
Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulle –hanketreffit
Paikalla:
Hassinen Urpo, Suomen metsäkeskus
Ikäheimonen Pirjo, Leader JyväsRiihi
Järvikylä Kirsi, Suomen metsäkeskus
Kari Maarit, Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulle
Karjalainen Leena, Leader JyväsRiihi
Kauppinen Veli-Pekka, Lähienergialla omavaraisuuteen
Kettunen Martti, Forbicon Oy
Koponen Hannu, Keski-Suomen liitto
Laajalahti Toni, Lähiruuan koordinaatio –hanke/Jamk
Leppälä Mirva, Keski-Suomen retkeilyreitit/ Jamk
Pakarinen Outi, Biokaasu Jyväskylä
Raitila Jyrki, VTT:n aurinkokuivausvalmiuksien kehittäminen
Rasi Saija, Luonnonvarakeskus
Sauranen Tapani, Biopooli
Sironen Pasi, SSYP Kehitys Oy/Klapituotannon kehittäminen Pohjoisessa Keski-Suomessa
Ojaniemi Asko, Lähienergialla omavaraisuuteen/Benet Oy
Peltola Sanna, Luokse-hanke/Jamk
Pölkki Leena, Lähiruuan koordinaatio –hanke/Jamk
Tiainen Jenni, Sykettä-viestintähanke / Leader Keski-Suomi
Tsupari Eemeli, VTT:n aurinkokuivausvalmiuksien kehittäminen
Vuori Niina 5E kylät – vähähiiliset yhteisöt Keski-Suomi, Maaseudun Sivistysliitto
Ässämäki Aino, Sykettä Keski-Suomen metsiin
Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla - energiatehokkuuden koordinaatiohanke
Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulle –hanke edistää maaseutuohjelman ja
energiatehokkuussäännösten mukaisten energiapalvelujen saatavuutta, käyttöä ja tunnettuutta
maatiloilla ja maaseutuyrityksissä. Hanke tiivistää energiatehokkuuden alalla toimivien verkostojen
ja toimijoiden yhteistyötä. Hanke tuottaa sisältöä ja viestinnällistä materiaalia
energiatehokkuudesta, välittää onnistumisia ja hyviä käytäntöjä kentältä ja välittää tärkeitä

ajankohtaisia asioita valtakunnan tasolta alueille ja päinvastoin. Hanke tarjoaa asiantuntija-apua
hallinnolle energiatehokkuuden seurantaan ja raportointiin

Viestintäkanavia energiatehokkuuteen liittyen
Internet-sivusto www.energiatehokkaasti.fi, josta löytyy






Suomen laajin energiatapahtumien kalenteri
Hankkeet ja kehittäjät kartalla (ilmoita hankkeesi tai energiakohde suoraan sivustolta)
Ajankohtaista tietoa ja julkaisuja
Laskureita ja videoita energiasta
Tilaa energiauutiskirje

Facebook-ryhmä: Energiatehokkuudesta kilpailukykyä
 Liity ryhmään ja lisää kuvia alueen toiminnasta ja linkitä hankkeesi sivuille
 Ajankohtaisia asioita ja aineistoja nopeasti jakoon
Lisätiedot: Maarit Kari, maarit.kari@proagria.fi ProAgria Keskusten Liitto ry
Maarit Karin esittelymateriaali:
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/4624/Kari_Energiatehokkuus_hanke_esittely_hanketoimi
jat_finsk_hanketreffit.pdf
Tilaisuudessa esittäytyivät keskisuomalaiset energiatehokkuuden parissa toimivat hankkeet,
joiden esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta:
https://www.maaseutu.fi/fi/koulutukset-jatapahtumat/Sivut/Energiatehokkuuden%20hanketreffitc4cb9d27449e4152b6eab2b8dcdf68bb.aspx
Keski-Suomen biokaasuekosysteemi, Outi Pakarinen Keski-Suomen liitto
Sitran ja Keski-Suomen liiton rahoittama hanke, jonka tavoitteena luoda Keski-Suomen alueella
edellytyksiä biokaasun kasvavalle liikennekäytölle, biokaasun kasvavalle energia- ja
teollisuuskäytölle, maaseudun biokaasu-tulevaisuuden kehittämiselle. Keski-Suomi tähyää
biokaasun ykkösmaakunnaksi.
Lisätietoa: Projektipäällikkö Outi Pakarinen
https://www.facebook.com/biokaasuks/
http://www.keskisuomi.fi/aluekehitys_ja_hankerahoitus/biotalous/biokaasu
Biokaasuliiketoimintaa – ja verkostoja Keski-Suomeen, Saija Rasi
Hankkeessa kerrotaan biokaasuyrittäjyyden mahdollisuuksista. Etsitään ja selvitetään, löytyykö
maakunnasta biokaasuyrittäjyydestä kiinnostuneita henkilöitä ja kannustetaan erilaisiin
yritysyhteistyömuotoihin. Kerrotaan biokaasuliiketoiminnasta ja työpajojen avulla pyritään
innostamaan yritystoiminnan käynnistämiseen. Tilaisuudet järjestetty yhteistyössä
kehittämisyhtiöiden kanssa.
Lisätiedot: Jaakko Tukia ja Saija Räty
https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/bika/Etusivu/
Klapiverkostojen luominen Suomessa ja maailmalla, Pasi Sironen
Hanke selvittää kuinka pohjoisen Keski-Suomen runsas pilkevaranto voitaisiin hyödyntää nykyistä
paremmin lisäämällä yritysten välistä yhteistyötä ja sen kautta yhteistä markkinapotentiaalia

kotimaassa ja ulkomailla. Mikäli kiinnostuneita yrittäjiä tai klapituottajia, niin voidaan ottaa
mukaan vielä hankkeeseen.
Lisätiedot Projektipäällikkö Pasi Sironen
www.firewoods.fi
Lähienergialla omavaraisuuteen, Veli-Pekka Kauppinen, Suomen Metsäkeskus
Tavoitteena on maakunnan energiahuoltovarmuuden turvaaminen ja energiaomavaraisuuden
parantaminen hyödyntäen paikallisia energialähteitä. Lisäksi tuotetaan uutta yritysten
kannattavuuden parantamiseksi. Tullaan mielellään eri alueille ja kyliin kertomaan lähienergiasta,
pidetään erilaisia esittelytilaisuuksia.
Lisätiedot: Projektipäällikkö Veli-Pekka Kauppinen
http://www.metsakeskus.fi/lahienergialla-omavaraisuuteen#.WCLi3ySRSmY
Biomassan aurinkokuivaus, Jyrki Raitila, VTT
Tutkitaan aurinkokeräimestä saadun energian hyödyntämistä hakkeen kuivaukseen ja
aurinkoenergian mahdollisuuksia korvata hakekattilan kesäajan lämmöntuottoa. Etsitään sopivinta
tapaa kuivata haketta aurinkoenergialla lämmitetyn ilman avulla.
Lisätiedot: Jyrki Raitila ja Eemeli Tsupari, VTT

Valtakunnallisen lähiruuan koordinaatiohankkeen hanketreffit
Paikalla:
Aaltonen Ulla, KesMo-hanke
Jousmäki Katariina, Luola-hanke
Kari Maarit, Pro Agria keskusten liitto
Kautto Marjukka, LP-hanke
Koponen Hannu, Keski-Suomen liitto
Laajalahti Toni, K-S ruokaketjun koordinaatio
Pölkki Leena, K-S ruokaketjun koordinaatio
Rantakari Niina, Kilpailukykyinen keskisuomalainen maaseutu –hanke
Tiainen Jenni, Sykettä-hanke
Töyli Päivi, Lähiruoan koordinaatio
Vuori Niina, Maaseudun sivistysliitto
Valtakunnallinen lähiruoan koordinaatiohanke
Valtakunnallisen lähiruokakoordinaatio lisää ja tiivistää lähiruoka-alalla toimivien yhteistyötä ja
verkostoitumisen avulla kasvattaa alan kilpailukykyä. Se sovittaa yhteen kansallisia, alueellisia ja
kansainvälisiä toimenpiteitä ja vahvistaa alaan liittyvien hankkeiden ja toimijoiden välistä
tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ja työnjakoa.
Hankkeen toimijaverkosto koostuu lähiruokaryhmästä, lähiruokaan liittyvistä alueellisista
hankkeista, valtakunnallisista lähiruokahankkeista ja monista muista yhteistyökumppaneista.
Lähiruoan koordinaatio järjestää hanketreffejä, lähiruokafoorumeja, kerran vuodessa isomman
seminaarin sekä lähiruokaryhmän kokoontumisia. Koordinaatio järjestää yhteistä näkyvyyttä
tapahtumissa, ajankohtaistilaisuuksia eri teemoista ja koordinoi hankeyhteistyötä. Koostaa ja tuottaa
yhteistä materiaalia aitojamakuja.fi-sivustolle

Lähiruokakoordinaation viestintä
 Kerää ja jakaa lähiruokatietoa www.aitojamakuja.fi:ssä
 Aitoja makuja -viesti on päivitetty www.aitojamakuja.fi/blogi/?p=1748
 Facebook www.facebook.com/aitojamakuja.fi
 Twitter @Aitojamakuja
 Instagram @aitojamakuja
 Uutiskirje ja Lähiruokasähköpostilista
 Aitoja makuja –lehti
Keskusteltiin Keski-Suomen vahvuuksista ja haasteista lähiruoan suhteen. Keski-Suomessa
haasteena on jalostavien yritysten vähäisyys. Tarvitaan lisää yrittäjiä. Keski-Suomen vahvuus on
järvet, kalastus ja niiden hyödyntäminen. Ketju alkutuotannosta jalostukseen on tärkeä ja yritysten
yhteistyö merkittävässä roolissa. Keskisuomalaisten tuottajien tulisi suunnata suuremmille
markkinoille. Tärkeää on vaikuttaa myös kuluttajiin, jotta he tekisivät valintoja läheltä.
Päivi Töylin esitysmateriaali:
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/4623/KeskiSuomen_ruokatoimijat_09112016.pdf
Lisätiedot:
Päivi Töyli paivi.toyli@utu.fi p. 040 189 1929 Turun yliopiston Brahea-keskus

