MUISTIO

RAITTIRIIHI 24.8.2018, Tuuloksen Kapakanmäki
Osallistujalista löytyy muistion lopusta

Kysymys osallistujille:

KESKI‐SUOMEN PÖLLÖPARLAMENTIN TERVEISET
tiedottaja Jenni Tiainen, Keskis‐Suomen Sykettä‐viestintähanke
Keski‐Suomessa hankkeiden yhteinen verkosto, Pöllöparlamentti, on toiminut jo useamman vuoden ajan.
Tulokset ovat olleet vaikuttavia, jopa 60 prosenttia hankkeista kokee saaneensa Pöllöparlamentin avulla
uuttaa toimintaa hankkeelleen.
Pöllöparlamentti on neljän V:n verkosto.
1. Verkostoidu – muiden hankkeiden tunteminen, toisilta oppiminen, hyvä käytänteet, yhteinen
tapahtumakalenteri
2. Viestintä – Jaetaan tietoa, ideoidaan yhdessä, toteutetaan yhteisiä esitteitä ja materiaaleja sekä
tapahtumia
3. Vaikuttaminen – tapaamisten alustukset joka kerta eri teemalla, toimittajat, kunnanjohtajat ja
koordinaatiohankkeet käyneet tutustumassa toimintaan, tuloksista ja vaikuttavuudesta viestiminen
esillä
4. Voimaantuminen – kohtaamispaikka ja vertaistuki kehittämishankkeiden vetäjille, uusien paikkojen
ja toimijoiden näkeminen
Vinkit verkostotyöhön kannattaa myös vielä napata liitteenä olevasta Jennin esityksestä.
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HÄMEENRAITTI VIESTINNÄN TUKENA
tiedottaja Ulla Harju, Hämeenraitti – Maaseuturahoitus Hämeessä ‐viestintähanke
Hankkeiden kannattaa ottaa käyttöön Hämeenraitin verkkosivut www.hameenraitti.fi ja sieltä löytyvät
toiminnot, jotka tukevat viestin vientiä eteenpäin ja suuremmalle yleisölle.
 Lähetä hankkeen tiedotteet ja muut uutiset Hämeenraitin tiedottaja Ulla Harjulle:
tiedottaja@linnaseutu.fi
 Ilmoita kaikki tapahtumat kalenteriin:
http://www.hameenraitti.fi/tapahtumat/ilmoita‐tapahtuma‐kalenteriin/
Kalenterista niitä voidaan markkinoida eteenpäin. Näin vältytään myös päällekkäisiltä tapahtumilta.
 Kirjoita blogi!
Hämeenraitin blogialustaa voi käyttää vapaasti oman hankkeen viestintäkanavana. Toivomme
erittäin mielellään kirjoituksia eri hankkeilta.
 Osallistu viestintäkoulutuksiin
Löydät tulossa olevat viestintäkoulutukset Hämeenraitin tapahtumakalenterista. Ota myös
Facebook‐sivut seurantaan: https://www.facebook.com/hameenraitti/
Koulutuksista ilmoitetaan aina myös Facebookissa. Tulossa:
‐ 24.9. Canva‐koulutus, Forssa (tämä koulutus tulossa näillä näkymin myöhemmin myös
Hämeenlinnaan ja Hausjärvelle)
http://www.hameenraitti.fi/tapahtumat/canva‐taitto‐ohjelman‐alkeet‐forssa/
‐ 10.10. Kielipoliisi Riitta Suominen – Unohda kapula! Hämeenlinna
http://www.hameenraitti.fi/tapahtumat/kielipoliisi/
Tulosta itsellesi muistion liitteenä oleva Hämeenraitti viestinnän tukena ‐muistisäännöt.
Kysymys osallistujille:

2

MUISTIO
RAITTIRIIHEN JATKOSUUNNITELMAT
Kysymys osallistujille:

Raittiriihi päätettiin järjestää noin kolmen kuukauden välein, seuraava tapaaminen on joulukuussa,
päivämääräksi valikoituu näillä tiedoin 5.12. (asia varmistetaan mahdollisimman pian). Laittakaahan
kalentereihinne alustava varaus jo nyt, virallinen kutsu seuraa vielä perästä. Järjestäjänä edelleen
Hämeenraitti ja alustuksena kuullaan vaikuttavuusasiaa sen jossakin muodossa.
Kysymys osallistujille:
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Raittiriihi järjestetään jatkossa kiertävänä. Voimme käydä erihanketoteuttajilla samalla kylässä ja kuulla
heidän asiantuntemustaan ja alustuksia päivänpolttavista asioista.
Teemoitetaan jatkossa tapaamisia. Mukaan voidaan myöhemmin myös kutsua kuntapäättäjiä, kyläläisiä,
yhdistyksiä tai esimerkiksi työmarkkinahankkeita. Teemoista päätetään seuraavan tapaamisen osalta aina
Raittiriihessä ja ideoita otetaan kaikilta vastaan. Teemoja voivat olla esimerkiksi viestintä, ELYn ja
Leadereiden ajankohtaiset, asiakaskokemus, vertaistuki, kylätalojen palvelut ja kylien matkailu jne. jne.
Raittiriihestä ja sen toiminnasta ja teemoista tehdään mahdollisuuksien mukaan myös kysely osallistuville.

HANKKEIDEN ESITTELYT

Hymy Häme
Maija Pitkonen ProAgria Etelä‐Suomi
Jatkuu 31.12.2018 saakka
Päijät‐Hämeessä järjestetään Puustia Pisnekeseen ‐teemapäivä yrittäjille 16.10.2018. Ilmoittautuminen
alkaa syyskuun alussa.
Yritysryhmähanke ideoita työstetään syksyn aikana Kanta‐Hämeessä. Laaditaan opinnäytetyönä hankkeen
vaikuttavuudesta loppuraportti. Teemme yritysten tarvekartoituksia aloittaville ja kehittäville yrityksille,
autamme investointitukihakemusten laatimisessa.
Uutta hanketta valmistellaan.
https://www.proagria.fi/hankkeet/hymy‐hyvalla‐yhteistyolla‐menestyvia‐yrityksia‐6355
Tainionvirta 31.12.2019 saakka – Maija Pitkonen
Toimenpiteet käynnistyneet suunnitellusti. Tavoitteena kehittää sähköisen markkinoinnin osaamista, tehdä
uusia yhteisiä matkailupaketteja sekä pidentää sesonkia.
https://www.proagria.fi/hankkeet/tainionvirta‐9495
Horsesense 31.12.2019 saakka – Maija Pitkonen
Toimenpiteet käynnistyneet suunnitellusti.Tavoitteena tuotteistaa uusia palvelumalleja hevosalalle.
https://etela‐suomi.proagria.fi/hankkeet/horsesense‐9034
Luonnonyrteistä uutta bisnestä
Jenni Kunnaala
Villinä kasvaneet luonnonyrtit ovat kasvavan kiinnostuksen kohteena niin ruokapalvelu‐, elintarvike‐,
matkailu‐ kuin hyvinvointialan yrityksissä. Luonnonyrttien luomia mahdollisuuksia on kuitenkin
hyödynnetty vielä vähän.
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Luonnonyrteistä bisnestä ‐hankkeen tavoitteena on lisätä luonnonyrttialan luomia uudenlaisia
liiketoimintamahdollisuuksia Kanta‐ ja Päijät‐Hämeessä. Hankkeessa myös kehitetään luonnonyrttien
poiminta‐ ja toimitusketjua.
Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan pääasiassa tiedottamisen, verkostojen luomisen sekä erilaisten
työpajojen ja koulutusten kautta. Hankkeen tapahtumissa ja koulutuksissa opitaan yhdessä pohtimisten ja
ideoimisen sekä käytännön esimerkkien ja tekemisen kautta.
Lue lisää: http://etela‐suomi.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/luonnonyrteista‐bisnesta‐10170

Markkinointifiksaamo
Ulla Haukijärvi, Johanna Kokkomäki, SYO
Suomen Yrittäjäopisto toteuttaa yrityksille ja yrittäjille suunnattuja hankkeita ympäri Suomen. Hankkeet
ovat yritysten kehittämis‐ ja koulutushankkeita, tiedottamishankkeita sekä yritysryhmiä. Hämeessä on nyt
loppusuoralla Markkinointifiksaamo, joka on yritysryhmähanke. Hankkeessa on ollut mukana yhteensä 11
yritystä Kanta‐ ja Päijät‐Hämeestä. Sen avulla yritykset ovat kehittäneet omaa myyntiään ja
markkinointiaan.
Vuosina 2016‐2017 Suomen Yrittäjäopisto on toteuttanut Kanta‐Hämeessä myös Menestysreseptit
maaseudun hyvinvointialan ammatinharjoittajille ‐hankkeen. Tällä hetkellä uusia hankkeita ei ole
käynnistymässä, mutta mielellämme olisimme jatkossa myös Raittiriihessä ideoimassa uusia hankeaihioita
ja verkostoitumassa kehittämistyötä tekevien tahojen kanssa.
https://www.syo.fi/asiantuntijapalvelut/hankkeet/markkinointifiksaamo

PALMA‐hanke
Kati Kumpulainen, LAMK
PALMA‐hanke kehittää maaseudun palveluyritysten toimintaa tuomalla yrittäjille ymmärrystä
palvelumuotoilun, käyttäjälähtöisyyden ja digitaalisen markkinoinnin merkityksestä palveluita
kehitettäessä.
Projektissa on mukana kokeneita referenssiyrityksiä sekä kehittyviä maaseudun matkailu‐ ja
palveluyrityksiä Päijät‐ ja Kanta‐Hämeestä."
Blogit:
http://blogit.lamk.fi/lamkdesign/2018/06/08/palma‐palvelumuotoilun‐avulla‐uusia‐
liiketoimintamahdollisuuksia‐maaseutumatkailuun/
http://blogit.lamk.fi/lamkdesign/2018/06/12/uusia‐ideoita‐lansi‐uudenmaan‐matkalta/
Kehittyvä metsänomistus ‐tiedonvälityshanke
Jukka Matilainen, Suomen metsäkeskus
Kehittyvä metsänomistus ‐tiedonvälityshankkeessa tavoitteena on vauhdittaa metsien siirtymistä aktiivisille
metsänomistajille sekä lisätä aktiivista ja yritysmäistä metsänomistusta vähentäen samalla metsätilojen
pirstoutumista. Hanke toteutetaan Kanta‐Hämeen ja Päijät‐Hämeen maakunnissa 1.7.2017 – 31.12.2019
Suomen metsäkeskuksen ja Metsänhoitoyhdistys Päijät‐Hämeen toimesta. Lauantaina 26.1.2019 Lahdessa
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Sibeliustalossa järjestetään hankkeen toimesta metsänomistuksen sukupolvenvaihdoksia koskevat Polvelta
toiselle ‐messut.
https://www.metsakeskus.fi/kehittyva‐metsanomistus
Ajan patina –hanke
Johanna Henttinen, Leader Linnaseutu
Kylätoiminnan, kotiseututyön ja kulttuurin, historian ja perinteiden parissa toimiva hanke, jossa tehdään
aikamatkoja niin historiaan kuin tulevaisuuteenkin maaseudun arkielämään. Toteutetaan mm. erilaisia
tapahtumia ja tilaisuuksia, näyttelyitä ja retkiä. Suuren yleisön lisäksi kohderyhmänä lapset ja nuoret.
www.linnaseutu.fi
FB: Kylätoimintaa ja kotiseututyötä Linnaseudulla

Matkalla kasvuun ‐hanke
Anne Ojanen, KKTAvastia
Toimenpiteitä






Valmennuspäiviä mm. somesta, digitaalisesta markkinoinnista, kansainvälistymisestä,
tuotteistamisesta, tietosuojakäytännöistä
Työpajat uusien matkailutuotteiden ja –palveluiden luomiseksi
Resurssiviisauskartoitukset
Opintomatkat
Asiakashankintatilaisuudet ja messuosallistumiset

Syksy 2018:
Opintomatka Japaniin JATA 2018 –messuille 18.‐23.9.



Muuta






matkanjärjestäjätapaaminen
ennen matkaa valmennusta miten valmistaudutaan tapaamiseen sekä perehdytään japanilaiseen
tapakulttuuriin
matkan jälkeen valmennuspäivä miten hyödynnetään saadut kontaktit

Valmennuspäivät
Henkilöbrändäys, kotimaiset asiakkaat
Workshop alueen matkanjärjestäjien kanssa
Loppuseminaari 7.11.
Loppuraportointi

http://matkallakasvuun.blogspot.com/
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OSAAN!‐hanke
Johanna Lindstam, Sysmän 4H
OSAAN!‐hanke on Sysmän, Hartolan ja Joutsan kuntien sekä alueiden järjestöjen yhteistyöhanke, jota
hallinnoi SPR Sysmän osasto. Järjestöistä mukana ovat myös MLL ja 4H. Hanke on alkanut helmikuussa 2018
ja sen hankeohjaajana toimii Johanna Lindstam.
Hankkeen tavoitteena on nuorten työmarkkinavalmiuksien edistäminen, elämänhallinnan lisääminen ja
osallisuuden tukeminen. Lisäksi hankkeen tavoite on Sysmän järjestötalon kehitystyö.
Hanke on tarjonnut tähän mennessä maaseudun nuorille hygieniapassi‐ ja ensiapukoulutusta sekä
kehittänyt Sysmän Järjestötalon järjestöjen yhteistyötä.
Marraskuussa on tulossa Opiskele‐Työllisty ‐messut Hartolan Kunkkuareenalla. Näytteilleasettajina
messuilla ovat toisen asteen oppilaitokset sekä alueen eri yritykset.
https://sysma.4h.fi/hankkeet/osaan‐hanke/
Mennään metsään ‐hanke
Niina Ihalainen, LAMK
Mennään metsään ‐projektin tavoitteena on kehittää laadukkaiden retkeilyreittien verkosto yhteistyössä
Päijät‐Hämeen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa sekä edistetään luonto‐ ja hyvinvointimatkailuun
liittyvää liiketoimintaa. Samalla projekti edistää alueen asukkaiden lähivirkistysmahdollisuuksia. Projektin
kehittämistoimenpiteet kohdistuvat seuraaviin reitteihin Päijät‐Hämeessä: 1) Asikkala, Aurinko‐Ilves, 2)
Heinola, Juustopolku ja Valo‐Ilves, 3) Hollola, Tiirismaa, 4) Lahti, Lapakisto, 5) Padasjoki, Päijänne‐Ilves ja 6)
Sysmä, Kammiovuori.
Projektissa on tuotettu valokuvia, videoita, reittikuvauksia outdoorsfinland.com ja outdooractive.com ‐
retkeilyreittiportaaleihin suomen, englannin ja saksan kielellä sekä opastetauluja kehitettäville reittialueille.
Lisäksi alueen yritys‐ ja kohdetietoja on viety portaaleihin. Tuotettu materiaali on alueen kuntien ja
yritysten hyödynnettävissä.
Projektissa on järjestetty tuotteistamistyöpajoja ja niiden tuloksena on tuotettu omatoimisille matkailijoille
viisi tuotepakettiaihiota yhdessä matkailuyrittäjien, LAMKin opiskelijoiden, kuntien ja muiden
hanketoimijoiden kanssa.
Projektin loppuseminaari järjestetään yhteystyössä Salpausselkä Geopark ‐hankkeen kanssa 30.8.2018
Sysmän teatteritalolla. Aamupäivän seminaari jatkuu laivaseminaarina ja risteilynä Kelventeen
harjusaareen.
https://www.lamk.fi/fi/hanke/mennaan‐metsaan
Maaseudun vajaakäyttöiset kiinteistöt ‐tuottamaan ‐hanke
Harto Ylitalo, AF Innova
Hankkeen tehtävä on kehittää ja edistää maatilojen vajaakäyttöisten maa‐, metsä‐, vesi‐ ja ranta‐alueiden
sekä tyhjien tuotantorakennusten uusio‐ ja vuokrauskäyttö‐, resurssitehokkuus‐ sekä ansaintalogiikka‐ ja
yrittäjyysratkaisujen käyttöönottoa. Toteuttaja AF‐Innova pääyhteistyökumppaneina MTK Häme ja
paikalliset MTK Hämeen tuottajayhdistykset.
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Hankkeessa kehittämistyön painopiste on tiedonvälitys‐ ja kohtaamistilaisuuksien organisointi, yrittäjien
sparraaminen ja markkinapotentiaali‐ ja tilatarveselvitysten toteutus. Kehitysteemat ovat kerrostalo‐ ja
infratyömaiden ylijäämämaa‐ainesten hyötykäyttö maatiloilla, sora‐ ja kallioalueiden ja vesi‐ ja ranta‐
alueiden hyötykäyttöratkaisut sekä tuotantorakennusten käytön kehittäminen maatilatalouden
ulkopuoliseen käyttötarpeeseen.
http://www.af‐innova.fi/vkt.html
Omalta kylältä Hämeessä
Elina Leppänen, Hämeen kylät ry
Jalkautukaa kylille ‐ Hämeen Kylät ry auttaa Kanta‐Hämeessä
Omalta kylältä Hämeessä – yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä (1.8.2016‐ 31.7.2019) ‐hanke
toimii linkkinä Kanta‐Hämeen kyläverkostoon: Toiminnallisia kyliä, joissa toimii kyläyhdistys tai vastaava, on
noin 120. Hanke auttaa jalkautumaan ja toimimaan paikallisyhteisöjen kanssa. Päätehtävänään hanke
pilotoi, käynnistää ja tuotteistaa yhdistysten kanssa kyläpalveluja. Kylätalojen ja yhteistilojen käyttöä
autetaan monipuolistamaan esimerkiksi kylien palvelupäivissä on syntynyt yhteistyötä hyvinvointiyrittäjien
kanssa tai lisäresursseja tullut palkkatuki‐työllistämisestä. Palvelumuotoilun menetelmiä sovelletaan
kyläpalvelujen kehittämiseen. Hyviä käytäntöjä levitetään. Kumppanuuspöytätyöskentelyssä avustetaan.
Uusia kyläpalveluja on hankkeen myötävaikutuksella tähän mennessä syntynyt noin 20. Kiinnostavana
kokeiluna on meneillään sote‐ ja maakuntauudistukseen liittyen pilotointi kyläkahviloista ja HYTE‐hetkistä
(HYTE = hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) Kanta‐Hämeen järjestö 2.0 hankkeen kanssa. Tavoitteena
on edistää maaseudun asukkaidena arjen sujuvuutta ja viihtyvyyttä sekä luomalla kylistä houkuttelevampia
uusille muuttajille, vapaa‐ajanasukkaille ja matkailijoille.
http://www.hameenkylat.net/omalta‐kylaeltae‐haemeessae
Tripla‐hanke opastaa ja auttaa yhdistyksiä ja pienyrityksiä työllistämiseen liittyvissä asioissa.
www.triplahanke.fi.
CNC‐koneen hankinta
Kalle Sarlin, Moni Koneistus Oy
Anoimme investointiavustusta CNC koneen hankintaan ja saimme sen hakemiseen ammattitaitoista tukea
Linnanseutu ry:ltä. Investointi on auttanut meitä työllistämään lisää henkilökuntaa ja tarjoamaan
asiakkaillemme laadukkaampia konponenttejä.
http://www.monikoneistus.fi/
Tavastia Blueways –hanke
Sinna Pohjalainen/Heidi Kontio, Vanajavesikeskus
Tavastia Blueways –vesistömatkailuhankkeessa (1.1.2018‐31.12.2019) kehitetään mm. kansainvälisiä, eri
teemaisia melontareittejä, vesiluontopolkuja ja kalastuspaikkoja kulttuuri‐ ja maisema‐arvot huomioiden.
Kohteille luodaan monikanavaista näkyvyyttä. Kanta‐Hämeen alueelle kootaan kattava ja laadukas
matkailuyritysten verkosto sekä toimivat oheispalvelut. Lisäksi hankkeessa rohkaistaan pk‐yrityksiä
kytkemään aktiviteetit osaksi matkailupalvelupaketteja ja muodostamaan yritysryhmiä. Yhteistyötä
tehdään yli maakuntarajojen sekä matkailuyrittäjien että muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa.
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Tavastia Blueways –hankkeen tuoma lisäarvo voidaan hyödyntää sekä matkailuyrityksissä että alueen
muissa matkailuhankkeissa ja käynnistyvissä Leader‐hankkeissa. Kehittäminen tapahtuu kansainvälisen
matkailun Outdoors Finland –kriteerien mukaisesti. Valtakunnallisesti uutta tässä hankkeessa ovat mm.
mobiiliteknologiaa hyödyntävät sup‐lautareitit, joissa yhdistetään maisemallisesti ja historiallisesti
arvokkaat kohteet yhteistyössä Museoviraston kanssa. Myös uutta teknologiaa hyödyntävät tiedepohjaiset
vesiluontopolut ovat uusi avaus.
https://blog.hamk.fi/tavastia‐blueways/
Uudet hevoskasvattajat
Menna Rantala, HAMK
Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) yhteistyössä Suomen Hippoksen kanssa toteuttamana
koulutushanke (1.6.2016‐31.12.2018). Kaakkois‐Suomen, Keski‐Suomen, Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais‐
Suomen ELY‐alueilla.
Uudet hevoskasvattajat on kotimaisen hevoskasvatuksen koulutushanke, jonka tavoitteena on lisätä
hevoskasvatuksen vetovoimaa ja luoda edellytyksiä hevoskasvatustoiminnan jatkuvuudelle. Tavoitteena on,
että Suomessa syntyvien hevosten määrä kasvaa ja hevosten laatu ja käyttöominaisuudet parantuvat
ammattitaitoisella jalostuksella. Kasvattajien osaamista ja neuvontaa lisäämällä kotimainen hevosaines
paranee ja hevosen sekä hevosyrittäjien hyvinvointi huomioidaan entistäkin paremmin. Samalla turvataan
kotimaisen alkuperäisrotumme, suomenhevosen, tulevaisuus. Hanke on suunnattu ovat kaikille
hevoskasvatuksesta kiinnostuneille, mutta erityisesti mukaan halutaan innostaa uusia, nuoria
hevoskasvattajia.
http://hevoskasvattajat.fi/

Hollolan kunnan Martta‐maaseutuohjelma
Annariina Keto, Hollolan kunta
Kehittämishanke keskittyy julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön lisäämiseen ja
kehittämiseen. Martta toimii mm. ideoijana, kokoonkutsujana, tutkijana, rohkaisijana ja käynnistäjänä.
Hollolan kylien elinvoiman tueksi on ideoitu ja kehitetty toimintaa, järjestetty tapahtumia, tavattu ja
vierailtu yhdistysten kanssa yhdessä ja erikseen, kehitetty luontokohteita ja avustettu yhdistysten
hankehakemuksia mm. kylätalojen korjauksiin tai frisbeegolf‐radan rakentamiseen. Yhteistyötä on tehty
paljon paikallisten ja alueiden muiden hankkeiden kanssa. Yhdessä tekeminen on kaiken suola! Loppukiriä
otetaan vuoden loppuun, johon mahtuu vielä yhtä sun toista.
InforME – Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille
Mari Eronen, LAMK
Toteutusaika 1.1.2016‐31.12.2018. Hankkeessa tarkastellaan mahdollisuuksia tuottaa uusiutuvaa energiaa,
liikenteen biopolttoaineita ja parantaa energiatehokkuutta maaseudun yrityksissä. Tavoitteena on
käytännönläheisten esimerkkien kautta tuottaa havainnollistettua ja yksityiskohtaista tietoa uusiutuvaan
energiaan siirtymiseen ja energiavaihtoehtojen pohtimiseen. Tieto esitetään visuaalisesti selkeällä tavalla
kohderyhmälle. Hankkeen kohderyhmänä ovat uusiutuvasta energiasta ja energian käytön tehostamisesta
kiinnostuneet maatilat ja muut maaseudulla toimivat mikro‐ ja pienyritykset, kyläyhteisöt ja kunnat.
Lisätietoa: www.lamk.fi/informe
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ARVO‐TUHKA – Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut
Mari Eronen, LAMK
Toteutusaika 1.6.2018‐31.10.2020. Hanke tuottaa tietoa ja osaamista uuden lainsäädännön mukaisista
mahdollisuuksista hyödyntää tuhkaa maarakennustoiminnassa ja edistää tähän liittyvää yhteistyötä,
vähähiilistä toimintatapaa ja liiketoimintamahdollisuuksia Päijät‐Hämeessä. Toimenpiteinä järjestetään
mm. työpajoja, joissa välitetään tietoa uuden lainsäädännön mahdollisuuksista. Lisäksi kartoitetaan Päijät‐
Hämeen alueen tuhkan hyödyntämisen arvoketjujen toimijat ja pilotoidaan konkreettisesti uusia tuhkan
maarakenteita maaseudun metsä‐ ja yksityisteissä sekä kuntien tierakenteissa. Hankkeessa kehitetään
teknillis‐taloudellisesti kannattavia arvoketjuja uusien tuhkarakenteiden toteuttamiseen ja arvioidaan uusia
liiketoimintamahdollisuuksia. Kohderyhmänä ovat Päijät‐Hämeen alueen tuhkan ja maarakentamisen
parissa työskentelevät toimijat.
Lisätietoa: www.lamk.fi/arvo‐tuhka
Päijänne brändiksi ‐hanke
Anna Pajari, LAMK
Päijänne brändiksi ‐hanke on yksivuotinen esiselvitys, jossa vahvistetaan ja edistetään Päijänteen alueen
kestävää ja vastuullista toimintaa, sekä selvitetään edellytyksiä hakea alueelle Unescon biosfääristatusta.
Hanketta hallinnoi JAMK, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, LAMK on osatoteuttaja.
Hankkeen kotisivut löytyvät täältä: https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/paijannebrandiksi
Suur‐Sysmän historian tuotteistaminen ‐hanke
Sirpa Rautiainen, Sysmän kunta
Suur‐Sysmän historian tuotteistaminen on EU:n rahoittama Päijät‐Hämeen maakunnallinen pilottihanke –
joka valaisee koko hämäläisen historian ja kulttuurin ydintä; millaista ihmisen ja luonnon suhteen historia
täällä on ollut, mitä siitä on tänä päivänä jäljellä ja mikä siinä on kiinnostavaa. Hankkeessa nostetaan
kalliomaalauksia, kuppikiviä ja muita muinaishistorian muistoja sekä myöhemmän ajan historiaa esiin.
Historiasta kootaan matkailun ja paikallisten käyttöön kiinnostavia elämyksiksi etenkin tarinoiden kautta.
Hanke jatkuu 30.9.2019 saakka.
Lisätietoa: https://www.sysma.fi/suur‐sysman‐historian‐tuotteistaminen
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Raittiriihi 24.8.2018 - osallistujalista
Anna Pajari
Annariina Keto
Anne Ojanen
Antti Pitkänen
Antti Rusanen
Anu Taipale
Eija-Liisa Lehto
Elina Hujanen
Elina Leppänen
Elina Nummela
Esko Pietari
Harto Ylitalo
Henna Pirkonen
Janne Ruokolainen
Jenni Kunnaala
Jenni Tiainen
Johanna Henttinen
Johanna Kokkomäki
Johanna Lindstam
Jukka Matilainen
Kaisa Tuominen
Kalle Sarlin
kati kumpulainen
Kristiina MattilaNousiainen
Leena Kukkula
Maija Pitkonen
Mari Eronen
Menna Rantala
Niina Ihalainen
Päivi Tiura-Paavola
Sanna Lento
Sinna Pohjalainen
Sirpa Rautiainen
Timo Kukkonen
Tuija Hippeläinen
Ulla Harju
Ulla Haukijärvi
Virpi Kallioinen

LAMK
Martta maaseutuohjelma, Hollolan kunta
Matkalla kasvuun -yhteistyöhanke/ Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Hämeen ELY-keskus
Energia Tehokkaasti Hämeessä / ProAgria Etelä-Suomi
Päijänne-Leader ry
LounaPlussa ry
LounaPlussa ry
Omalta kylältä Hämeessä -hanke
Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä/MTK Häme
EMO ry
Maaseudun vajaakäyttöiset kiinteistöt tuottamaan / AF-Innova
Päijänne-Leader ry
Sisä-Suomen kalatalousryhmä
Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Etelä-Suomi ry
Jyväsriihi ry
Linnaseutu ry
Suomen Yrittäjäopisto
4H/ Osaan-hanke
Kehittyvä metsänomistus / Suomen metsäkeskus
InforME / Lahden Ammattikorkeakoulu
Moni-Koneistus Oy
PALMA-Palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle (LAMK)
Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä -hanke
Elinvoimainen maatilatalous Hämeessä ELINA, ProAgria Etelä-Suomi
ProAgria Etelä-Suomi
Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet
esille / Lahden ammattikorkeakoulu
Uudet hevoskasvattajat/Hamk
Mennään metsään / LAMK
ProAgria Etelä-Suomi
Hämeen ammattikorkeakoulu
Vanajavesikeskus
Suur-Sysmän historian tuotteistaminen
Hämeen ELY-keskus
Hämeen ELY-keskus
Hämeenraitti
Markkinointifiksaamo / Suomen Yrittäjäopisto
Päijänne-Leader ry
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