MUISTIO

Tilaisuus: Pöllöparlamentti
Aika: ma 22.2.2016 klo 14-16
Paikka: Kasvosali C119,
JAMKin pääkampus Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
Paikalla:
Tiina Seppälä
Outi Raatikainen
Raija Partanen
Heli Kallio-Kauppinen
Leena Kuhno
Anja Kettunen
Esa Lehmonen
Hilkka Heikkilä
Leena Pölkki
Anssi Toivakka
Susanna Lahnamäki
Amanda Vesiaho
Anna Mikkonen
Tarja Saramäki
Päivi Lehtomäki
Suvi Ahonen
Raisa Saarilahti-Kulju
Kati Kankainen
Pirjo Ikäheimonen
Jenni Tiainen

Maaseutukehitys ry
Äänesseudun Kehitys
Keski-Suomen liitto
MSL
MSL
MTK Keski-Suomi
Jykes
Jamk
Jamk, Keski-Suomen ruokakoordinaatio –hanke
Jamk, Keski-Suomen ruokakoordinaatio –hanke
Jamk, Menestyvä keskisuomalainen nautakarjatila-hanke
Jamk, Menestyvä keskisuomalainen nautakarjatila-hanke
Leader VIISARI
Multian kunta
Petäjäveden kunta
Jamk
Vesuri-ryhmä
JAPA ry
JyväsRiihi
Sykettä-hanke

1. Kokouksen avaaminen
Pirjo Ikäheimonen avasi kokouksen klo 14.00.
Raija Partanen Keski-Suomen liitosta esitteli kokouksen alussa Suomi 100 –juhlavuoden
järjestelytilanteen. Lisätiedot http://www.keskisuomi.fi/suomi100
Muistion liitteenä on Raija Partasen diasarja.

2. Hankkeiden ja toimijoiden esittely
Paikallaolijat esittelivät itsensä ja edustamansa hankkeet.
3. Ideariihi (kokouskäytännöt, kiinnostavat teemat, asiantuntijavierailut jne.)
Määriteltiin Pöllöparlamentin tavoitteeksi tutustua toisiimme ja hankkeisiimme, vaihtaa
kuulumisia ja tulla muutenkin tietoiseksi toistemme toiminnasta, jotta päällekkäisiltä
toimenpiteiltä vältyttäisiin. Pöllöparlamentti nähtiin myös yhteisenä voimavarana
hankevetäjille, jotka voivat oppia toisilta ja kehittyä sitä kautta kehittäjinä.
Pöllöparlamentti on tarkoitettu ensisijaisesti maaseutuohjelmasta rahoitettujen
hankkeiden vetäjille. Uusia hankevetäjiä innostetaan mukaan, kun hankkeita käynnistyy.
Toimijoita on paljon, joten kaikilla Pöllöparlamentin jäsenillä on vastuu levittää tietoa.
Tärkeää olisi, että ELY-keskuksesta saataisiin tieto käynnistyvistä hankkeista, jotta
osattaisiin aktivoida hankevetäjiä mukaan kokoontumisiin.
Sovittiin, että Sykettä-hanke toimii Pöllöparlamentin koollekutsujana. Ruokaketjun
koordinaatio-hanke järjestää muistioille ja materiaaleille tallennustilan sivuiltaan.
Sovittiin, että jatkossa kokoonnutaan joka toinen kuukausi ja kokouspaikka on kiertävä.
Pöllöparlamentin toimintaan ei ole varattu erillistä budjettia mihinkään hankkeeseen,
joten kokouksia pyritään kierrättämään eri kohteissa. Kokousten kahvitus voi olla joko
omakustanteinen tai eri hankkeiden tarjoama. Tulevat kokouspäivät sovitaan yhdessä
kokouksissa. Kokoontumisiin voidaan pyytää tarpeen ja kiinnostuksen mukaan
asiantuntijoita ja alustajia paikalle.
Pöllöparlamentille on luotu aiemmalla ohjelmakaudella suljettu Facebook-ryhmä, jonka
käyttöä jatketaan. Facebook-ryhmä haluttiin edelleen pitää suljettuna, jotta siellä voidaan
käydä hankevetäjien keskustelua. Kaikille ryhmän jäsenille lisätään oikeudet lisätä uusia
henkilöitä ryhmään.
Lisäksi muodostetaan GoolgeDocs-dokumentti, johon hankkeet voivat etukäteen kirjoittaa
kuulumisia ja tulevia tapahtumia ja toimintoja. Lisäksi dokumenttiin voi lisätä
hankekuvauksen ja yhteystiedot. Näin kokoontumisissa jää enemmän aikaa nostaa esiin
kiinnostavia teemoja ja keskittyä hankkeiden yhteisiin haasteisiin.
Pöllöparlamentin sähköpostilista toimii myös yhtenä tiedotuskanavana.
4. Muut asiat
Koulutustarve:
Esiin nousi, että olisi tarvetta koulutuksille tai tilaisuuksille, jossa käydään
hanketoteuttajien kanssa tukiehtoja läpi seikkaperäisesti yritysten yhteistyöhankkeiden
osalta.

Tulevia tapahtumia:
MTK-Keski Suomi ja Keski-Suomen yrittäjät yhteistyössä Leader-ryhmien ja Ely-keskuksen
kanssa järjestävät maaseuturahoituksen mahdollisuuksista esittelytilaisuuksia, osana
elinkeinojen ja yrittäjyyden teemavuotta.
17.3.2016 Laukaa, Varjola, Vilppulantie 51, Kuusa
23.3.2016 Jämsä, Savion Hovi, Juokslahdentie 836, Juokslahti
5.4.2016 Kannonkoski, Piispala, Vesiliikuntakeskus PiiSpa, Kurssitie 40, Kannonkoski
Leena Pölkki vinkkasi tapahtumia:
11.3. Talvipäivä Himoksella, hyvinvointiteema
28.5. Perinnepäivät Saarijärven Tarvaalassa
Maaseutu.fi-sivustolle kannattaa myös lisätä tapahtumia ja esittelyjä Keski-Suomesta.
Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet:
Lisätietoa valtakunnallisista koordinaatiohankkeista löytyy sivuilta:
https://www.maaseutu.fi/fi/tuemme-naita/koordinaatio/Sivut/default.aspx
5. Seuraava kokous
Sovittiin, että Pöllöparlamentti kokoontuu seuraavan kerran:
- 25.4. klo 13 Jyväskylässä Jamkilla (Kasvosali C119), aiheena tapahtumakalenteri
- 13. tai 14.6. Konnevedellä, tutustutaan paikalliseen kohteeseen
6. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 16.00.
Muistion kirjasi
Jenni Tiainen

