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1.

Keski-Suomen liiton terveiset hanketoimijoille, Hannu Koponen

Keski-Suomen maakuntaohjelmassa on viisi kärkeä: biotalous, digitalous, osaamistalous,
hyvinvointitalous ja matkailu. Kansainvälisyys on myös vahvasti mukana maakuntaohjelmassa.
Hanketoimijoita pyritään aktivoimaan ja toivotaan, että keskisuomalaisissa hankkeissa
maakuntaohjelman kärjet näkyisivät.
Ensi syksynä EU julkaisee biotalousstrategian päivityksen, joka määrittää Suomenkin biotalouden
suuntaa. Biotalouden suosio näkyy vahvasti aluekehittämiseen suunnatuissa rahamäärissä.
Suvi Bayr on helmikuussa aloittanut projektipäällikkönä Keski-Suomen liitossa. Suvin tehtävänä
on päivittää Keski-Suomen ilmastostrategia Keski-Suomen ilmasto-ohjelmaksi. Ilmasto-ohjelman
puitteissa tullaan kesäkuun aikana lähestymään keskisuomalaisia hanketoimijoita, ja keräämään
konkreettisia toimenpiteitä, joita ilmaston hyväksi on tehty.
Esittelymateriaalit liitteessä

2.

Rajat ylittävä yhteistyö, mahdollisuudet keskisuomalaisille toimijoille, Hannu Koponen
ja Janne Ruokolainen

Keski-Suomessa on paljon hyviä toimijoita, mutta monialaista yhteistyötä voitaisiin tehdä vielä
nykyistä enemmän. Monialaisesta yhteistyöstä loistavia esimerkkejä ovat Suonenjoen
lähiruokayhteistyö ja Heinolan Heila. Vireillä on myös Pihtiputaan lähiruokaterminaali ja
Saarijärven logistiikkakeskus.
Tällä hetkellä yritysten haasteina ovat pienet tuotantomäärät, pitkät etäisyydet, hajallaan oleva
tuotanto, logistiikka ja kallis suoramyynti. Samoin myös verkkoyhteyksissä olisi parannettavaa.
Sen vuoksi tarvittaisiin yhdistettyjä kuljetuksia, yhteisiä pakkasvarastoja ja suoramyyntipisteitä
sekä markkinointia ja koulutusyhteistyötä. Keski-Suomessakin on sellaisia toimijoita, kuten
lihantuottajat ja marjatilat, jotka voisivat suunnitella yhteistyötä esimerkiksi varastoinnin,
markkinoinnin ja logistiikan suhteen.
Nyt tarvittaisiin toimijoita, jotka lähtisivät vetämään tällaista yhteistyötä Keski-Suomessa.

3.

ELY-keskuksen terveiset, Veli Koski ja Tiia Rantanen

Maaseuturahoitus
Nykyisen ohjelmakauden alussa tavoitteena oli myöntää rahoitusta 60% yrityksiin ja 40%
kehittämishankkeisiin. Yritysrahoituksen pienen kysynnän vuoksi tehtiin kuitenkin muutoksia
painotuksiin niin, että rahoitusta suunnataan 40 % yritystukiin ja 60% yleishyödyllisiin
hankkeisiin.
Toukokuun valintajakso on juuri päättymässä, ja uusi valintajakso alkaa kesäkuussa. Tulevassa
valintajaksossa ei ole painopisteitä. Tiedonvälityshankkeita ei enää juurikaan rahoiteta.
Katso muun julkisen rahoituksen osuus Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamissa hankkeissa
1.3.2018 alkaen täältä.
Hyville hankkeille löytyy edelleen rahoitusta, kannattaa siis laittaa tulemaan hakemuksia sisälle!

Muutokset hankkeessa ja maksatukset

Jos hankkeeseen tulee merkittäviä muutoksia, kannattaa kysyä muutospäätöstä, mutta aina
etukäteen, ennen kulujen syntymistä. Jatkoaikojen myöntö on kiristynyt, ja vain seuraavat syyt
ovat hyväksyttäviä perusteluja jatkoajalle: hankkeen aikana tulee jokin ennakoimaton muutos tai
jatkoaika on hankkeen toteutumisen kannalta välttämätön.
Maksatuksissa tilanne on tällä hetkellä huono, koska resurssit ovat tiukoilla. Viive on noin puoli
vuotta. Maksatusten nopeuttamiseksi hakemukset kannattaa valmistella huolella. Tyypillisimmät
puutteet/parannettavaa maksuhakemuksissa:







tilaisuuksista ei ole näkyvissä, miten ne liittyvät hankkeeseen
toimeksiantosopimukset puuttuvat
tositteita puuttuu
flat rate –kuluja haetaan maksuun
tilavuokriin liittyvät kulut, kokouspaketteja vältettävä
toteuma suhteessa hankesuunnitelmaan olisi hyvä saada esille

ELY:n maksatustarkastaja Teija Sirosta voisi pyytää puhumaan maksatuksista ja
hankesuunnitelmasta ensi syksynä Pöllöparlamenttiin.
Puoliväliarvio
Ohjelmakausi on nyt puolessa välissä, ja sen vuoksi ELY-keskus teettää ohjelmakauden
puoliväliarvion. Työn tekee Jan Kunnas, joka tulee tarkastelemaan tutkivan journalismin hengessä
ohjelmakauden työtä. Puoliväliarvio tulee olemaan muodoltaan lyhyt raportti, jossa on mukana
kehittämisideoita.
Puoliväliarviota varten ELY-keskus antaa keskisuomalaisten maaseuturahoitusta saaneiden
hankevetäjien yhteystiedot Jan Kunnakselle. Hän tulee todennäköisesti ottamaan yhteyttä
joihinkin hankevetäjiin ja tekemään haastatteluita.
Pyyntö: kirjatkaa vaikuttavuusarvioita hanketauluun eli mitä tuloksia hankkeessa on saatu aikaan,
ja miten ne ovat vaikuttaneet. Näitä arvioita hyödynnetään myös puoliväliarviossa.
Tavoitteena on, että puoliväliarvio on valmis 30.9.2018.

4.

Hankkeiden ajankohtaiset kuulumiset

Amazing Keski-Suomi, Leena Pölkki
Amazing Keski-Suomi –tapahtuma järjestettiin onnistuneesti 18.-19.5.2018. Tavoitteena oli tehdä
näkyväksi Keski-Suomea somettajien voimin Amazing race –tyylisen kilpailun myötä.
Tapahtuma on saanut paljon positiivista palautetta hyvästä yhteishengestä, iloisesta tunnelmasta
ja käytännön järjestelyistä niin kilpailijoilta, tapahtuman järjestäjiltä kuin yleisöltäkin.
Maakuntajohtajakin antoi kiitokset tapahtuman järjestäjille, ja toivoi tapahtumalle jatkoa.
Tapahtuman seuraajamäärät eivät ole vielä selvillä.
Pöllöparlamentissa keskusteltiin tapahtumasta ja annettiin seuraavaa palautetta:




Studiolähetyksessä olisi ollut kiva nähdä enemmänkin videomateriaalia itse kilpailusta ja
joukkueiden etenemisestä.
Hienoa, että toimittajia oli saatu mukaan monelle eri rastipisteelle.
Kohteet olisi voinut paljastaa etukäteen, se olisi saattanut tuoda lisää porukkaa paikalle
kannustamaan joukkueita.





Tapahtuma olisi voinut olla vahvemminkin esille esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.
Mainostamiseen sosiaalisessa mediassa olisi voinut käyttää rahaa lisänäkyvyyden
saamiseksi.
Tapahtumassa oli mukavaa olla mukana, yhteishenki oli hyvä.

Palautetta tapahtumasta otetaan mielellään vastaan. Muistakaa edelleen seurata ja jakaa Amazing
Keski-Suomi –tempauksen video- ja kuvamateriaalia sekä kilpailijoiden blogipostauksia omissa
kanavissanne!

YTYÄ – Yrityspuisto yhteistyöllä ja verkostoilla, Veli-Pekka Heikkinen
Joutsan Nuoli –yrityspuiston esitteet ovat valmistuneet. Hanke kestää tämän vuoden loppuun
saakka. Tulossa on vielä muun muassa tiedonhakureissu pohjoiseen Keski-Suomeen.
Katso uusi esite ja lue Joutsan yrityspuisto Nuolesta lisää täältä.

Proteiinipiilaakso, Emma Kynkäänniemi
Emmi Kynkäänniemi on aloittanut alkuvuodesta Proteiinipiilakso –hankkeessa. Sitran rahoittaman
Jyväskylän yliopiston Proteiinipiilakso –hankkeessa etsitään käytännöllisiä keinoja luoda
alueellisesti kestävä ja kiertotalouden periaatteita noudattava proteiinijärjestelmä Keski-Suomeen.
Siihen liittyy muun muassa uusien kestävien proteiinien (esim. härkäpapu, hamppu, sienet ja
hyönteiset) tuottaminen sekä perinteisen maidon ja lihan tuotannon muuttaminen
resurssiviisaaksi.
Lue hankkeesta lisää täältä.

Kylältä kylille kylähullun tapaan, Matti Hämäläinen
Kylähullu Matti Hämäläinen on tähän mennessä käynyt yhteensä 25 kylässä, 41 tilaisuudessa ja
pitänyt 23 esitystä. Ihmisiä on kaiken kaikkiaan ollut tilaisuuksissa 1259.
Hirvaskankaan ABC:lla vietetään 1.6.2018 valtakunnallisen Kylähullun konttorin avajaisia,
tervetuloa!

Kyläsuunnitelmalla eteenpäin, Reena Laukkanen-Abbey
Kylämme.fi –sovellus on valmis. Sovellus auttaa kyläsuunnitelman teossa sekä tarjoaa hyödyllisiä
linkkejä ja lomakepohjia kylien kehittämiseksi. Kylämme.fi työkalu on maksuton. Suunnittelun
aloittaminen vaatii ainoastaan palveluun rekisteröitymisen.

Lähienergialla omavaraisuuteen, Veli-Pekka Kauppinen
Lauantaina 15.9.2018 Tarvaalassa järjestetään Biotalouden tulevaisuus –tapahtuma, jonne ovat
kaikki kiinnostuneet tervetulleita!

Leader Viisari, Anna Jaurakkajärvi

Leader Viisari ja Keski-Suomen Leader-ryhmien yhteinen Sykettä-viestintähanke järjestävät
lauantaina 26.5. reissupäivän Luoviin yhteisöihin. Yhteinen bussikuljetus vie osallistujat päiväksi
tutustumaan yhteisötaiteen innoittamiin teoksiin Viitasaarelle ja Pihtiputaalle. Yhteisötaiteilija
Jaana Bombin kertoo matkan aikana teosten synnystä, toteutuksesta ja vaikutuksista.

Päijänne Brändiksi, Niina Rantakari
Kilpailukykyinen keskisuomalainen maaseutu -koulutushanke (KIKE) keskeytettiin. Syitä
keskeyttämiselle olivat muun muassa se, että rahoitusmalli koettiin haastavaksi ja ihmisiä ei saatu
sitoutumaan toimintaan. KIKE –hanke oli kuitenkin todella opettavainen, ja sen
hankesuunnitelmaa saa vapaasti hyödyntää ja myllätä oman hankesuunnitelman pohjaksi.
Päijänne Brändiksi –hanke tekee yhteistyötä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeessa
selvitetään edellytyksiä hakea Unescon biosfääristatusta. Tähän mennessä hankkeen puitteissa on
ollut erilaisia keskustelutilaisuuksia kestävän ja vastuullisen toiminnan kehittämisestä Päijänteen
alueella.
Keskiviikkona 3.10.2018 järjestetään Päijänne-seminaari.

Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio, Leena Pölkki
Viikolla 35 ilmestyy hankkeen julkaisu. Jos haluaa kirjoittaa artikkelin kyseiseen julkaisuun, siitä
tulee ilmoittaa 6.6. mennessä Leenalle tai Tonille.
Tulevia tapahtumia:





Aitojen Makujen Yö 31.8.2018
Matka maalle 15.9.2018
Seminaari liittyen lähiruokakampanjaan 18.9.2018
Wemmi-syysmarkkinat 22.-23.9.2018

Tulossa on myös Saksan Grüne Woche –ruokamessut 18.-27.1.2019. Matkailu-, ruoka- ja non-foodyrityksiä houkutellaan mukaan tapahtumaan.

Sykettä kylässä, Susanna Nurmeksela
Sykettä kylässä –hanke kestää tammikuulle 2019 saakka.

Toivo-tiedonvälitys, Saara Patama
Toivo tiedonvälityshankkeessa on aloittanut Saara Patama. Hänen vastuullaan on erityisesti
Maatilojen avoimet ovet –tapahtumat kesällä.
Avoimet kylät –tapahtuma järjestetään 9.6.2018.

Sisä-Suomen kalatalousryhmä, Janne Ruokolainen
Keski-Suomen alueella Kapeenkosken yritysryhmähanke on nyt käynnissä. KalaLeaderin ansiosta
on myös syntynyt pari uutta yritystä.

Leader JyväsRiihi, Leena Karjalainen
Sykettä-viestintähankkeen loppuseminaari järjestetään 21.8.2018. Lisätietoa tulossa myöhemmin.

Sykettä, Jenni Tiainen
Tekeillä on kaksi julkaisua: Yritystarinoita Keski-Suomesta sekä Maaseudun kehittämisen ja
viestinnän hyvät käytännöt Keski-Suomessa.
Vaikuttavuusteemaa on työstetty tänä vuonna monella tapaa, esim. Keski-Suomen Leader-ryhmät
kävivät tapaamaan kansanedustajia. Tulossa on myös neljä videota, jotka on tehty yhteistyössä
keskisuomalaisten kunnanjohtajien kanssa, he kertovat maaseuturahoituksen ja Leader-toiminnan
hyödyistä.
Hanke päättyy 31.8.2018.

5.

Seuraava Pöllöparlamentti-tapaaminen on syksyllä, siitä tiedotetaan lähempänä.
Muistion kirjasi 25.5.2018
Helmi Yli-Knuuttila

