Pöllöparlamentti
Aika: Ti 29.8. klo 13-16
Paikka: Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kasvosali C119 (os. Rajakatu 35, Jyväskylä)
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Outi Raatikainen
Sanna Jylänki
Sanna Ojala
Tiina Martelius-Louniala
Reena Laukkanen-Abbey
Upe Nykänen
Pirjo Ikäheimonen
Marja Salonen
Tiina Seppälä
Raisa Saarilahti-Kulju
Aino Ässämäki
Marja Liukkaala-Koto
Hilkka Heikkilä
Ulla Teppo
Gilbert Ludvig
Niina Rantakari
Pertti Ruuska
Minna Haapakoski
Kirsi Kauko
Veli-Pekka Kauppinen
Marjukka Kautto
Marjo Luhtanen
Sanna Peltola
Sanna Oikari
Heli Kallio-Kauppinen
Niina Vuori
Pauliina Uusi-Penttilä
Hanna Hauvala
Karoliina Streefkerk
Kirsti Pasto
Minna Tuurikoski
Leena Pölkki
Tiia Rantanen
Jenni Tiainen

Äänesseudun maaseutumatkailu, Äänesseudun kehitys
Buustia yksinyrittäjyyteen
Suomalaisella elämäntavalla maailmalle, Jamk
Jamk
Kyläsuunnitelmalla eteenpäin, K-S Kylät
Keski-Suomen retkeilyreitit maailman kartalla, Jamk
Leader JyväsRiihi
Leader Viisari
Leader Maaseutukehitys
Leader Vesuri-ryhmä
Sykettä Keski-Suomen metsiin, Metsäkeskus
Sykettä Keski-Suomen metsiin, Metsäkeskus
Luomuliiketoiminnan keh., Kohti kilpailukykyistä laatua
Sykettä kylässä, Jamk
Maaseutu 2.0, Jamk
Kilpailukykyinen keskisuomalainen maaseutu, Jamk
Toivo-tiedonvälitys, MTK Keski-Suomi
Jamk
Sykettä kylässä – hanke, Jamk
Lähienergialla omavaraisuuteen, Suomen metsäkeskus
Keski-Suomen LP-hanke
Kesmo
Luokse, Jamk
Hukat hyötykäyttöön
MSL
5E kylät, MSL
Jamk
Kohti kilpailukykyistä laatua, Jamk
Hymy – hyvinvointia maatilayrittäjille, Sedu
Hymy – hyvinvointia maatilayrittäjille, Sedu
Kasvua Ruokaprovinssissa, Sedu
K-S ruokakoordinaatio, Jamk
ELY-keskus
Sykettä Leader JyväsRiihi

Kiitokset Ruokakoordinaatiolle kahvitarjoilusta!

1. Seinäjoen vieraiden terveiset ja hanke-esittelyt
Saimme Seinäjoen koulutuskeskus Sedusta vieraita tutustumaan Pöllöparlamenttitoimintaan. Paikalla olivat Karoliina Streefkerk ja Kirsti Pasto Hymy – hyvinvointia
maatilayrittäjille-hankkeesta ja Minna Tuurinkoski Kasvua Ruokaprovinssissa.
Hankkeiden toimintaan voi tutustua tarkemmin blogissa http://naelahelle.blogspot.fi/
ja facebookissa https://www.facebook.com/groups/318992478127950/
2. Keskustelua hanketyön haasteista
Pöllöparlamentissa käydyissä keskusteluissa nousi esiin seuraavia haasteita
 Haaste saada yrittäjät osallistumaan hankkeiden tilaisuuksiin
 Toteutusruuhka: kaikki hankkeet käynnissä samaan aikaan  tarjontaa paljon
 Keskusteltiin hankkeissa kerättävästä omarahoitusosuudesta  jos ei osallistujia,
mistä omarahoitusosuus?
 Hankkeissa olevat maksullisten ja maksuttomien palveluiden tarjonta 
osallistujia ei riitä kaikille
3. Ajankohtaista kuulumiskierros hankkeittain

Keski-Suomen Leader-ryhmät
-

-

Leader Viisarin toiminnanjohtajana on aloittanut Marja Salonen
JyväsRiihi, Viisari ja Vesuri järjestävät rahoitusklinikoita ja aamukahveja
yrittäjille ja yhdistyksille syksyn aikana, Maaseutukehityksellä
hanketutustumisretkiä
valmistellaan hankeideoita yhdessä hakijoiden kanssa
Vesurilla ja Maaseutukehityksellä juhlavuoden ohjelmaa syksyn aikana
Lisätiedot Leader-ryhmät

Hukat hyötykäyttöön, Sanna Oikari
-

resurssien käytön tehostaminen keskisuomalaisissa yrityksissä
tehdään yritysvierailuja, jaetaan yritysten resurssitehokkuuden esimerkkejä,
lehtijutut ja tiedotus
Lisätiedot Hukat hyötykäyttöön

Kyläsuunnitelmalla eteenpäin, Reena Laukkanen-Abbey
-

tuetaan kyläsuunnitelman tekemistä, päivittämistä tai sen jalostamista
opintomatkoja tulossa
Lisätiedot: Kyläsuunnitelmalla eteenpäin

Buustia yksinyrittäjyyteen, Sanna Jylänki
-

Yksinyrittäjän arkeen apua markkinointiin ja keinoja kehittää kannattavuutta
webinaareja, teemailtoja ja tilaisuuksia yksinyrittäjille, vertaistukea
Lisätiedot Buustia yksinyrittäjyyteen

Sykettä Keski-Suomen metsiin
-

Aino Ässämäen tilalla hankevetäjänä aloittaa Marja Liukkaala-Koto
jaetaan tietoa metsänomistajille
esitellään nuorille metsäalan mahdollisuuksia
teiden kunnossapitoon liittyvää kartoitusta
Lisätiedot Sykettä K-S metsiin

Lähienergialla omavaraisuuteen, Veli-Pekka Kauppinen
-

yhteistyötä on tehty eri toimijoiden kanssa, mm. kylätoimijat
tehdään polttokokeita Jamkin kattilantestauslaboratoriossa.
Lisätiedot Lähienergialla omavaraisuuteen

Maaseutu2.0, Gilbert Ludvig
-

Petteri Wickström on siirtynyt toisiin tehtäviin ja hankevetäjänä jatkaa
Gilbert Ludvig
Digitaalisia palveluja metsätalouteen Lisätiedot maaseutu2.0

MSL-hankkeet: 5Ekylät, Luokse ja Seudullista satoa
-

Niina Vuori kertoi, että 5E kylät-hankkeessa on tulossa opintomatka Walesiin,
permakulttuurikurssi syyskuussa
Seudullista satoa järjestää monia elonkorjuutapahtumia ja mukana mm.
Tarvalan lähitorilla, citytorpparit
Sanna Peltola kertoi Green Care –tiedotukseen liittyen paljon tilaisuuksia
syksyn aikana: toimijatreffejä, maatila- ja hevosavusteisuuteen liittyvät
tilaisuudet

Sykettä kylässä, UllaTeppo
-

tuo kylille säännöllistä toimintaa ja hyvinvointia tukevia palveluja asukkaita
hankevetäjänä on aloittanut Ulla Teppo, työssä myös Kirsi Kauko ja Minna
Haapakoski
toimintaa pohjoisen Keski-Suomen mukana olevissa kylillä, mm. sieniretket,
porinapiirit jne.
Lisätiedot Sykettä kylässä

Kohti kilpailukykyistä laatua, Hanna Hauvala
-

Hanna Hauvala esitteli päättyvän hankkeen tuloksia
Käynnistetty sivusto www.kohtilaatua.fi, josta löytyy yrityksen laatuasioihin
liittyen tietoa
yrittäjiä tavattiin laatuasioissa, tietoiskut, laatukiertue
paras tapa tavoittaa yrittäjät on soittaa ja tavata paikan päällä

Retkeilyreitit tutuksi, Upe Nykänen
-

Työntekijöinä Mirva Leppälä ja Upe Nykänen
Nykänen kertoi, että hankkeessa on tehty maastokäyntejä ja kuvattu video- ja
kuva-aineistoa. Kuvapankki löytyy jo Retkeilyreitit-sivustolta

Suomalaisella elämäntavalla maailmalle, Sanna Ojala
-

Keski-Suomesta 13 matkailuyrittäjää mukana hankkeessa
matkanjärjestäjien vierailuja, bencmarkiing-matka, työpajoja, messut
hankkeessa on kasattu yritysryhmiä mm. Keuruulla, Saarijärvellä ja
Hankasalmella Lisätiedot Suomalaisella elämäntavalla maailmalle

Luomuliiketoiminnan kehittäminen
-

Hilkka Heikkilä muistutti Luomupuuron ME –tempauksesta 6.9.

Keski-Suomen LP –hanke, Marjukka Kautto

-

Marjukka Kautto muistutti lomituspalveluasioihin liittyen häneen voi olla
yhteyksissä.

Keski-Suomen ruokakoordinaatio, Leenä Pölkki
-

-

Leena Pölkki muistutti syksyn ruokateemaisista tilaisuuksista, K-S
maaseutugaala 8.9., Ween Maan Wiljaa 16.-17.9., Käsintehty ruokakilpailu
16.9., Osta tilalta –päivä 16.9.
Tulossa Keski-Suomi esittäytyy Helsingissä vuonna 2018

Toivo-tiedonvälitys, Pertti Ruuska
-

tiedotusta maatilayrittäjille investointi- ja sukupolvenvaihdoksen
tuista/säännöistä
Maatilojen kehitysnäkymät Keski-Suomessa 2022 tutkimus
Tutkimus ja lisätiedot hankkeesta

Kesmo, Marjo Luhtanen
-

tilaisuuksia yrittäjille muotoilun mahdollisuuksista, mm. palvelumuotoilun
abc ja iltamat tulossa tänä vuonna
järjestetty monia tilaisuuksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja
Pöllöparlamentti on ollut tärkeä väline verkostojen rakentumiseen
Valmistelussa muotoilun yritysryhmähanke
Lisätiedot tapahtumista ja Kesmo-hankkeesta

Sykettä-viestintähanke, Jenni Tiainen
-

Sykettä Keski-Suomen maaseudulle –lehti tehdään vuoden lopussa
viestintätyöpajoja hanketoimijoille tulossa syksyn aikana
tehdään parhaillaan Leader-hankkeista videoita
kiitos keväällä Keski-Suomi Roadshow-kiertueelle osallistuneille

ELY-keskuksen terveiset, Tiia Rantanen
-

-

Tiia Rantanen muistutti hankevaikuttavuuden tulostaulusta. Hankevetäjät
käykää kirjaamassa hankkeessa syntyneitä tuloksia ylös.
Hankevetäjät toivoivat, että yhdessä voitaisiin pohtia vielä tapoja
palautteiden keräämiseen ja vaikuttavuuden esiin tuomiseen
Yritysrahoitus: Yritysryhmähankkeita on lähtenyt liikkeelle. Rahoitusta on
myönnetty 2,7, miljoonaa yritystukiin ja kaikkiaan 5 miljoonaa
(ELY+Leader). Pohjoisessa Keski-Suomessa on haettu vilkkaimmin.
ELY-keskuksen on tarkoitus järjestää maaseutuverkostopäivä tämän vuoden
aikana.

4. Maaseutuohjelma-kyselyn tulokset
Sykettä-hanke teetti kevään aikana maaseutuohjelma-kyselyn, jonka tuloksia tässä
tiivistetysti. Vastusten perusteella vastaajat kaipasivat lisää tietoa hankkeiden ja
maaseutuohjelman tuloksista. Muistus: jokaisen hanketoimijan kannattaa jo tässä
vaiheessa alkaa tehdä hankkeen tuloksia ja vaikutuksia näkyväksi.

Maaseutuohjelman viestintä ja näkyvyys

 sähköpostiviestintä on edelleen tehokkain (useita asioita samaan viestiin), myös
uutiskirjeet ovat toimivia
 eri sivustoja on useita ja niiden väliltä tiedon etsiminen hankalaa
 Maaseutuohjelman viestintä koetaan parhaiten onnistuneeksi ohjelman
tarjoamaista mahdollisuuksista
 Ohjelman tuloksista kaivataan selvästi enemmän tietoa
 Tietoa halutaan mm. onnistuneista hankkeista esimerkkien avulla sekä aikaan
saaduista tuloksista

Maaseudun kehittäjien välinen yhteistyö
 maaseudun kehittäjät tekevät yhteistyötä etenkin hanketoiminnan yhteydessä
 yhteistyön tuloksetkin ovat useimmiten hankkeiden tuloksia
 Yhteistyö on merkinnyt uusia kontakteja, tiedon ja osaamisen lisääntymistä,
yhteisiä tapahtumia ja uusia hankkeita
 Kehittämishanketukea saaneista vastaajista kokonaan uutta yhteistyötä on
syntynyt 60%:lle
 Uusien verkostojen muodostamista tärkeämmäksi koetaan nykyisten verkostojen
toiminnan tehostaminen ja selkeyttäminen sekä uusien innokkaiden toimijoiden
mukaan saaminen.

Maaseutuohjelman vaikuttavuus kokonaisuudessaan
 Ohjelman tärkeimpinä tuloksina pidetään yritystoimintaan liittyviä ja
yleishyödyllisiä investointeja
 Myös yhteisöllisyyden ja yhteistyön edistämiseen liittyneet toimet tärkeitä
 Vähiten ohjelmalla koettiin olevan vaikutuksia kansainvälisyyteen
 Maaseutuohjelman vaikuttavuuden lisäämiseksi kaivataan toimenpiteitä
byrokratian helpottamiseksi, yritysten tukemiseksi, viestinnän kehittämiseksi,
jossain määrin myös työllisyyden tukemiseksi ja yhteistyön vahvistamiseksi
5. Muita asioita
- Valtakunnallinen maaseutu.fi-sivusto on uudistunut https://www.maaseutu.fi/
- Hyrrä-käyttökatko on päättynyt 4.9., Hyrrä toimii jälleen normaalisti
6. Seuraava Pöllöparlamentti
Sovittiin, että seuraava Pöllöparlamentti pidetään ti 31.10. klo 13-16. Ehdotuksia
tapaamispaikasta voi lähettää Jennille.

