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1. Ajankohtaisia asioita
Amazing Keski-Suomi, Piia Kykkänen
Amazing Keski-Suomi –kilpailu järjestetään 18.–19.5.2018. Kilpailun tarkoituksena on
viestiä ”amazing” Keski-Suomesta matkailukohteena ja asuinpaikkana valtakunnallisesti.
Kilpailuun osallistuu 5 nelihenkistä joukkuetta, jotka kiertävät tehtävärasteilla ympäri
Keski-Suomea. Kilpailun johtajina toimii bloggareita ja vloggareita, jotka viestivät
kilpailusta eri kanavissaan. Maali sijaitsee Yläkaupungin Yö –tapahtumassa Jyväskylässä,
mutta muita rastipaikkoja ei paljasteta etukäteen.
Amazing Keski-Suomi –kilpailusta on tulossa viikon 13 alkupuolella viestintämateriaalia,
jota toivotaan jaettavan sosiaalisessa mediassa laajasti. Tempauksen isäntäorganisaatio on
ruokaketjun koordinaatio, mukana monia yhteistyötahoja. Lisätiedot ilmestyvät sivulle
www.amazingkeskisuomi.fi

Hankevaikuttavuuden tulostaulu, Tiia Rantanen/ELY
Uuden Viima hankevaikuttavuuden tulostaulun tarkoituksena on tehdä näkyväksi
hankkeiden vaikutuksia ja kiinnittää huomio hyötyihin, mitä hanketoiminnan kautta
ollaan saatu aikaiseksi – ei hankkeen tekemisiin. Tulostaulu on tarkoitettu kaikille
maaseuturahoituksen hankkeille. Sitä pääsee lukemaan vapaasti kuka vain, mutta
kommentointi tai keskusteluun osallistuminen vaatii kirjautumisen.
Tiian haaste: kirjaudu sisään ja käy tekemässä ainakin yksi oma merkintä ja kommentoi
toisen merkintää ennen pääsiäistä. Kaikkien osallistuneiden kesken palkitaan
yllätyspalkinto.
Käy tutustumassa Viiman tulostauluun:
https://app.viima.com/maaseutuverkosto/vaikuttavuus-esiin-keski-suomi/

Jussi Vatasen videoterveiset, Jenni Tiainen
Näyttelijä Jussi Vatanen haastaa yrittäjät ja yhdistykset, jotka ovat saaneet
maaseuturahoitusta, lähettämään Vataselle videotervehdyksen aikavälillä 15.2.–30.4.2018
sosiaalisessa mediassa. Haasteen voi ottaa vastaan julkaisemalla videon Facebooktapahtumassa ”Terveiset Vataselle” tai Twitterissä tai Instagramissa häshtageilla
#terveisetvataselle #maaseutufi ja #oma paikkakunta. Osallistuneiden kesken Suomen
maaseutuverkosto arpoo Jopo-polkupyörän, joka luovutetaan 9.5. Eurooppa-päivänä.
Laittakaahan videoterveisiä Keski-Suomesta mukaan!

Suomen älykkäin kylä –kilpailu, Jenni Tiainen
Löytyisikö Keski-Suomesta Suomen älykkäin kylä? Valtakunnallisen Suomen älykkäin kylä
–kilpailun ilmoittautuminen on nyt auki ja ilmoittautua voi elokuun loppuun saakka.
Kylien kannalta osallistuminen kannattaa, koska tarjolla on ainutlaatuinen
kehittämiskokonaisuus: ohjausta, vertaistukea, verkostoitumismahdollisuuksia ja
näkyvyyttä niin kotimaassa kuin muualla Euroopassa. Osallistujille tarjolla webinaareja ja
innovaatioleiri.
Lisätietoja kilpailusta ja siitä, millainen on älykäs kylä:
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/suomen-alykkain-kyla/

Osallistu maaseutu 2030 –keskusteluun, Jenni Tiainen
Maaseutuverkosto on käynnistänyt Maaseutu2030 –prosessin, joka tarjoaa kaikille
halukkaille mahdollisuuden vaikuttaa siihen, millaista maaseudun kehittäminen on
Suomessa lähitulevaisuudessa.
Keskeinen osa prosessia on Viima-alustalla käytävä keskustelu, johon kaikki halukkaat
voivat lisätä omia näkemyksiään siitä, millainen tulevaisuus odottaa. Keväällä ja kesällä
2018 on tulossa teemaan liittyen kaksi tulevaisuusleiriä.
Lisätietoa mm. aikataulusta ja osallistumismahdollisuuksista täältä:
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/maaseutu2030/

Maaseutuohjelman vuoden 2018 viestintäteemat, Jenni Tiainen
Maaseutuohjelman viestintäteemat vuodelle 2018 on julkaistu, ja ne löytyvät täältä:
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/viestinta2/viestintaverkosto/maaseutu.finyhteinen-sisallontuotto/
Kannattaa lähettää maaseutuohjelman viestintäteemoihin liittyviä, juttuja maaseutu.fi:lle.
Valmiit jutut kuvineen voi jättää suoraan maaseutu.fi –sivuille (kts.yllä oleva linkki).

2. Hankekuulumiskierros
Kehittämisyhtiö Keulink Oy, Ritva Pohjoisvirta
Tällä hetkellä insinööreistä ja metalli-alan työntekijöistä on pulaa. Tulossa on mm. Metalliilta Keuruulla ja työntekijähankintakampanjat Tampereella 11.4. sekä Jyväskylässä 25.4.,
jonne toivotaan erityisesti metallialan ihmisiä ja insinöörejä. Näihin liittyen lisätietoa
https://www.keulink.fi/
Keulinkilla meneillään seuraavat hankkeet: yritysryhmähanke verkkokaupan
käynnistämiseksi ja marjat-hanke.

Biotaloudesta vetovoimaa matkailuun, Tuula Salminen
Hanke kestää tämän vuoden loppuun saakka. Tavoitteena luoda vahvempia matkailun ja
biotalouden yritys- ja sidosryhmäverkostoja ja uudistaa matkailuinfoa Äänekoskelle.
Tuulaan saa ottaa yhteyttä hankkeen puitteissa: tuula.salminen@aanekoski.fi

Wolmar, Niko Jokinen
Hanke on loppusuoralla, ja sen loppuseminaari järjestetään lauantaina 24.3. Vesangassa.
Huhti-toukokuussa Keski-Suomen Yhteisöjen tuki ry järjestää Elinvoimapajoja. Lue lisää
täältä: https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/elinvoimapajat/

Ääneseudun Kehitys Oy, Outi Raatikainen
Äänekosken maaseutumatkailuhanke on loppusuoralla, ja Outi on siirtynyt koordinoimaan
uutta Konginkankaan hevosurheilukeskuksen hanketta. Hankkeen tavoitteena on
nopeuttaa Konginkankaan hevosurheilukeskuksen syntymistä. Konginkankaan
kyläyhdistys loi yhdessä Ala-Keiteleen Hevosystäväinseuran ja Äänesseudun ratsastajien
kanssa toteutussuunnitelman hevosurheilukeskukselle, mutta nyt lähdetään toteuttamaan
sitä uuden hankkeen puitteissa. Tällä hetkellä etsitään uusia talliyrittäjiä tulevaan
hevosurheilukeskukseen, joista Outille saa vinkata.

LuoKSe, Heli Kallio-Kauppinen
LuoKSe –hanke päättyi helmikuussa. Päätösseminaarissa osallistujia oli reilu 60 henkilöä.
Keväällä on ilmestynyt julkaisu, jossa on mm. tietoa luontolähtöisten palveluiden
vaatimuksista, viestinnän hyvistä käytännöistä, eläinavusteisen toiminnan kokeilusta ja
eläinvierailujen toteutuksesta. Sähköinen versio löytyy täältä:
https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKinjulkaisut/Julkaisuja/luontolahtoisia-palveluita-keski-suomesta--jamkjulk239/

KesMo, Ulla Aaltonen
Business-aamiainen Äänekoskella 17.4. klo 8–10.00, jonne ovat myös kaikki hanketoimijat
tervetulleita esittelemään toimintaa.
KesMo-hankkeen puitteissa ollaan myös järjestämässä Asiakasymmärryksen ABC –
tilaisuus Konnevedellä 11.4.

Vähähiiliset 5E kylät, Niina Vuori
Hanke kestää vuoden 2018 loppuun saakka. Tulossa on paljon tapahtumia:








Bokashi-sisäkompostoinnin perusteita Viitasaarella 21.3.
Aurinkoenergiainfo Äänekoskella 27.3.
Tuunausmatka (mitä kaikkea kierrätysmateriaalista voi tehdä) Kokkolaan 14.4.
Itä-Suomeen kevätretki 4.-5.5., jossa mennään Joensuun liepeille tutustumaan
hiiliviisaisiin kylä- ja kulttuurikohteisiin
Kotipihan ekopäivä tulossa Saarijärvelle 11.5., tarjolla ekologista ja hiiliviisasta
piha- ja puutarha-asiaa
Tulossa myös villivihanneskävely Kumpulassa Kyyjärvellä 13.6.

Hankkeen puitteissa voidaan myös tulla esittelemään kylille hiiletintä – saa siis kutsua
omaan kylään vieraaksi.

Käden taidoilla kotoutumaan, Tuija Ketola
Hankkeen avulla tunnistetaan maahanmuuttajien omia kädentaitoja ja järjestetään
maahanmuuttajille työpajoja, joissa kokeillaan erilaisten taitojen oppimista.
Hanke kestää huhtikuun loppuun saakka. Osallistutaan Jyväskylän käsityömessuille, jonne
voi tulla tutustumaan maahanmuuttajien käsitöihin. Myös Saarijärven taitokeskuksessa on
esillä näitä käsitöitä.
Tällä hetkellä loppujulkaisu on työn alla.

Kulttuuriympäristö Näkyväksi, Paula Salonen
Hanke kestää elokuun loppuun saakka. Kirsi Koskela tulee sijaiseksi Paulan jäädessä
äitiyslomalle.
Erilaisia julkaisuja on tekeillä:



10 tarinaa kivestä -julkaisu, jossa on juttuja kivirakennelmista. Kivirakennelmiin
liittyen pidetään infotilaisuus Luhangassa Salvian tilalla 22.3.
Puutarhainventointi –julkaisu, jossa on mukana isojen tilojen puutarhoja. Jämsään
on todennäköisesti tulossa tähän liittyvä tilaisuus.

Muuramessa järjestetään Paimenlomat matkailutuotteena -työpaja 6.4. Tapahtumaa saa
markkinoida eteenpäin. Lisätietoa: http://keskisuomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/paimenlomat-matkailutuotteena-tyopaja9743

Luonnosta lautaselle, Katariina Jousmäki
Ensi viikolla (vk. 13) 27.3. on tulossa infotilaisuus, jossa tutustutaan pakuriin, esim.
millaisia mahdollisuuksia siihen liittyy. Tilaisuuden tavoitteena on innostaa ihmisiä
pakuriviljelyyn.

Kylältä kylälle kylähullun tapaan, Matti Hämäläinen
Hämäläinen on kiertänyt n. 30-40 tapahtumaa kevään aikana, ja lisää on tulossa.
ABC-Hirvaskankaalle tulee keväällä oma kylähullun konttori, jossa mm. järjestetään
erilaisia teemapäiviä, kuten Kylähullujen yö.
Lue Kylähullun pähkäilyt -kiertueesta lisää täältä: http://www.keskisuomenkylat.fi/wpcontent/uploads/2018/01/Kyl%C3%A4hullu-esite_1.pdf

Toivo-tiedonvälitys, Pertti Ruuska
Toivo tiedonvälityshankkeen kohderyhmänä on maatilayrittäjät ja viljelijät.
Tulevia tilaisuuksia:







Perjantaina 23.3. puhutaan lomitusasioista Tarvaalassa
Viikolla 13 webinaari sukupolvenvaihdoksesta, mukana myös Eila Eerola Välitä
viljelijästä –projektista
Maatilojen laki- ja sopimuspäivä 24.4.
Maatalouden EU-tuki-infotilaisuuksia tulossa keväälle
Tulossa maatiloille avoimet ovet -kampanja, jossa ihmiset pääsevät tutustumaan
maatiloihin
Toivo-tievonvälityshanke on mukana myös Onnenlaaksossa 14.7. Saarijärvellä

Pertille voi vinkata maatilalähtöisiin tuotteisiin tai toimintaan liittyviä innovaatioita
juttuaiheiksi tulevaan lehteen.

Rakennetaan puusta, Anu Nurkkala
Rakennetaan Puusta -hanke toimii tiedonvälittäjänä ja aktivoi puunkäyttöä. Keväällä
kierretään kyliä ja selvitellään puurakentamisen ongelmia, esteitä ja hidasteita.
Tavoitteena on lisätä ihmisten puun käytöstä rakentamisessa ja puutuotteista.

Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle, Upe Nykänen
Missä luonto luuraa –seminaari järjestetään 10.4. Priimuksessa. Tilaisuus on ilmainen.
Mukana mm. Saimi Hoyer. Lisätietoa ja ilmoittautuminen täältä:
https://www.aitomaaseutu.fi/tapahtuma/missa-luonto-luuraa-tilaisuus
Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle on mukana myös Wemmikevätmarkkinoilla 21.–22.4.2018.

Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio, Toni Laajalahti

Wemmi-kevätmarkkinat on tulossa 21.–22.4.2018. Lue lisää täältä:
http://www.wmw.fi/wemmi-kevatmarkkinat/
Amazing Keski-Suomi tempauksen pääjärjestelyt.
Voit lukea Keski-Suomen ruokaketjun koordinaation muita kuulumisia Aito maaseutu verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta.

Sykettä, Jenni Tiainen
Tulossa Canva-viestintätyöpajoja Jämsään (9.4.), Jyväskylään (10.4.), Karstulaan (11.4.) ja
Toivakkaan (12.4.). Jämsän ja Jyväskylän työpajat ovat jo täynnä. Viestintätyöpajoissa
harjoitellaan tekemään Canva-ohjelmaa hyödyntäen mainoksia ja infograafeja. Lisäksi on
järjestetty yhdistyksille tietosuoja-asetuksesta infot (3kpl) Kytin kanssa.
Lisäksi tekeillä on Yritystarinoita Keski-Suomessa ja Maaseudun kehittämisen ja
viestinnän hyvät käytännöt Keski-Suomessa –julkaisut. Vaikuttavuusaihetta työstetään,
mm. kunnanjohtajien haastatteluvideot ja kansanedustajien tapaaminen.
Hanke päättyy elokuun lopussa.

Leader Viisari, Anna Jaurakkajärvi
Karstulassa esiintyy 10.4. valtakunnallinen kylähullu Matti Hämäläinen. Lue lisää:
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/leadertoiminta/leader_viisari/ajankohtaista/kylahullun_pahkailyt_tiistaina_10.4.2018_klo_19_ka
rstulassa.4762.news
Viisari ja Sykettä-viestintähanke järjestävät reissun luoviin yhteisöihin 26.5. Lisätietoa
tulossa myöhemmin.
Viitasaarella kokeillaan yhteistä työtilaa. Lennätin Pop Up -yhteistyötila on avoin kaikille.
Lue lisää: https://www.lennatin.fi/

3. Maaseutuhankkeet ja mediayhteistyö
Mediayhteistyötä käsiteltiin YLE Jyväskylän vastaava tuottaja Eija Heikkilän sekä
sanomalehti Keskisuomalaisen toimittaja Eeva Salmisen johdolla. Iltapäivän aikana saatiin
vinkkejä siihen, miten omaa viestiä kannattaa muotoilla niin, että se saa median
kiinnostumaan.
Vinkit koottuna:





On hyvä ottaa huomioon, että YLE Jyväskylä tekee radiota, televisiota ja verkkoa
Verkostoidu ja tutustu toimittajiin; ota heihin suoraan yhteyttä ja käy tapaamassa heitä
myös henkilökohtaisesti.
Lähestyessäsi mediaa mieti, mihin viitekehykseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun
juttuaiheesi sopii.












Tällä hetkellä mediaa kiinnostaa tarinat, nuoret ja naiset. Lisäksi myös henkilökuviin,
trendeihin ja ilmiöihin liittyvät aiheet ovat mediaa kiinnostavia.
Hanke ei itsessään ole kiinnostava, vaan se, mitä sen kautta ollaan saatu aikaan oleellisinta on kontaktipinta tavallisten ihmisten arkeen.
Viestiessäsi tilaisuuksista ja tapahtumista nosta esiin niitä koskeva laajempi ilmiö tai
aihepiiri pelkän tapahtuman tai tilaisuuden mainostamisen sijaan.
Nosta jutuissa esille vaikuttavuus eli millaisia vaikutuksia hankkeilla on ollut maaseudulle
ja mitä esimerkiksi rahoitetuille yhdistyksille ja yrityksille kuuluu tänä päivänä.
Suunnitellessasi juttua, ota huomioon, mitä visuaalista antia aiheella on. Voit esimerkiksi
vinkata suoraan toimittajalle, missä voisi mahdollisesti ottaa kuvaa.
Juttuaiheita kannattaa suoraan vinkata toimitukseen joko lähettämällä sähköpostia
(tiedote) tai soittamalla.
Tiedote on edelleen hyvä tapa lähestyä mediaa, mutta muista laatia se huolella: kiinnitä
erityistä huomiota kuvaavaan ja mielenkiintoa herättävään otsikkoon sekä varmista, että
lisätietojen antaja on tavoitettavissa ja tietoinen siitä, että hänet on laitettu lisätietojen
antajaksi.
Paras aika lähettää tiedote on varhain aamulla - mitä aiemmin tiedotteen lähettää, sitä
paremmalla todennäköisyydellä se menee läpi. Hyödynnä myös lomakaudet juttuaiheiden
vinkkaamisessa.
Tiedottamisessa määrä on laatua - älä siis lannistu, vaikka tiedote ei menisikään läpi,
todennäköisesti nimesi ja asiasi on ainakin jäänyt toimittajien mieleen. Sopivia juttuaiheita
kannattaa säännöllisesti lähettää toimittajille.

Muistakaa hyödyntää Keskisuomalaisen Meidän juttu –osiota, vinkkaa Eeva Salminen.
Yhteystiedot:
YLE Jyväskylä
Jyvaskyla@yle.fi / eija.heikkila@yle.fi
040 722 0723
Keskisuomalainen
uutiset@keskisuomalainen.fi
014 622 269 (uutistuottajat)

4. Seuraava Pöllöparlamentti-tapaaminen 22.5.2018, klo 12–16.00.
Ehdotuksia ja toiveita teemasta sekä paikasta otetaan vastaan.
Muistion kirjasi 22.3.2018
Helmi Yli-Knuuttila/Sykettä-viestintähanke

