BIOTALOUS TUTUKSI
RAJUPUSU LEADER ALUEEN KUNNISSA
Viestintähanke

Hankkeen perustiedot:


Kehittämishanke, 1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet (Maaseuturahasto)



Hankeaika: 1.3.2019 - 31.8.2020 – jatkoaikaa tullaan hakemaan



Hanke tiedottaa Rajupusu Leader ry:n alueella yrityksiä ja asukkaita siitä
mitä biotalous voi pitää sisällään ja innostaa tiedottamisen avulla ideoimaan
ja tunnistamaan alueen mahdollisuuksia. Biotaloudella tarkoitetaan taloutta,
joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja
palvelujen tuottamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.



Rajupusu Leader ry on Leader-toimintaryhmä, jonka toiminta-alueeseen
kuuluvat Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava

Hankkeen perustiedot:


Hankkeen avulla välitetään tietoa biotaloudesta alueen yrityksille ja asukkaille.



Hankkeessa toteutetaan vuorovaikutteisia informaatiotilaisuuksia kuntakohtaisesti.
Hankealueen kylät ja toimijat voivat toivoa tapahtumia omille kylilleen ja ideoida,
millaisia aiheita tilaisuuksissa halutaan käsitellä. Maksuttomat tilaisuudet ovat
kaikille avoimia.



Infotilaisuuksissa halutaan ottaa huomioon eri näkökannat monipuolisesti.



Hankkeessa haetaan Rajupusu -alueen vahvuuksia kestävän kehityksen eteenpäin
viejänä ja toteuttajana. Hanke kokoaa alueen eri tahoja ideoimaan uusia
mahdollisuuksia ja tekemään ehdotuksia, miten alueella voitaisi käyttää uusiutuvia
luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujentuottamiseen
kestävästi.

TIEDOTUSTA JA VIESTINTÄÄ


Hankkeen esite suunniteltiin toukokuussa ja saatiin painosta kesäkuun alussa.
Esitteitä tilattiin 250 kpl, joista jäljellä vielä noin 20 toimistossa. Esitteen
painatuksen hoiti Mainostalo Mainospuu Oy Mikkelistä.



http://rajupusuleader.fi/biotaloustutuksi/ -sivustolle on päivitetty tilaisuuksien
esityksiä. Sivustoille on tulossa myös Hyödyllisiä linkkejä –osio, joka kokoaa
erilaista tietoutta ja linkkejä eri asiantuntijoiden sivustoille, sekä linkkejä alueella
toimivien muiden hankkeiden sivuille.



Tilaisuuksia on markkinoitu lehtimainoksin, somessa ja sähköpostitse. (Käytetty
myös facebookin maksullista mainontaa.) Lisäksi eri uutiskirjeissä ja kuntien sivuilla
on ollut mainontaa.



Lehtijuttuja alueen lehdissä



Maaeutukuriiri.fi –sivustolla juttuja tilaisuuksista.



Hanke on osallistunut myös muutamiin lähialueiden tilaisuuksiin, jossa
verkostoiduttu.

INFOTILAISUUKSIA JA OPINTOMATKA


16.5.2019 Aloitustilaisuus, Juva, 20 henkeä



18.9.2019 Pakkausmateriaalit ja niiden tulevaisuus, Juva, 9 henkilöä



3.10.2019 Uusiutuvan energian teemapäivä, Rantasalmi, 21 henkilöä



6.11.2019 Opintomatka Tarvaalaan, 20 henkilöä



29.1.2020 Savolainen maatalous - ilmastoriski vai ratkaisu?, Joroinen, 14 henkilöä



Helmikuun koulukierros yhdeksäsluokkalaisille, Rantasalmi, Joroinen ja Sulkava, yht.
97 nuorta



Huhtikuulle oli suunniteltu 4 tilaisuutta, jotka siirtyvät syksylle.



Infotilaisuuksien päätteeksi on pyydetty paperisella lomakkeella palautteet.
Opintomatkalaisilta pyydettiin palaute tekstiviestitse.



Tilaisuuksiin osallistujilta on myös pyydetty uusia ideoita tulevien infotilaisuuksien
aiheiksi.



Lisäksi yhteydenottoja on tullut sähköpostitse, puhelimitse ja viesteillä. Ihmiset ovat
antaneet aiheita tilaisuuksiin, sekä kysyneet erilaisia kysymyksiä mm. bioenergiaan
liittyen. Kysymyksiin on pyritty löytämään asiantuntijoita, jotka vastanneet ja
ohjanneet kysyjää eteenpäin.

ALOITUSPALAVERI 16.5.2019


Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija Pasi Rikkonen oli luennoimassa
mitä kaikkea biotalous pitää sisällään.

ALOITUSPALAVERIN PALAUTTEET


Mitä ajatuksia tilaisuus herätti sinussa?
▪
Hyvällä asialla.
▪
Kuinka lainsäädäntö vaikuttaa.
▪
Tuskastumista, olen koko ajan muuttumassa vanhaksi kärttyisäksi vastarannankiiskeksi.
▪
Tietoisuutta näistä asioista pitäisi jakaa eteenpäin.
▪
Biotalous laaja käsitteenä. Haasteena tuoda alueen mahdollisuudet uudenlaisien (vanhojen) asioiden /
käytänteiden hyödyntäminen tähän päivään. Metsä/luontopalvelut, marjastus, sienet, yrttien keräily…
▪
Tiedonvälittäjän rooli on tärkeä, hyvä ja hieno asia, että tällaista tehdään!
▪
Hyvällä asialla ollaan, kannatti tulla.
▪
Tämä oli mielenkiintoinen tutustuminen paikallisiin biotaloushankkeisiin, joista ei ollut tietoa.



Mistä sait tiedon tilaisuudesta?
5 * Leader-ryhmän henkilökunnalta
1 * Tilaisuuden esitteestä
1 * Lehtimainoksesta
1 * Leaderin nettisivuilta
3 * Facebookista
3 * Muu: Kaverilta. / Xamk Sln henkilökunnalta. /Juvan kunnan nettisivut, ajankohtaista palsta.



Muuta palautetta ja terveisiä järjestäjille:
•
OK tilaisuus
•
Työpajat ja toiminnallisuus on hyvä!
•
Ihan ok. Herättää ajatuksia.
•
Suosittelen viemään asiasisältöä oppilaitoksiin, etenkin yläkoulu- ja lukiotason oppilaille.

PAKKAUSMATERIAALIT JA NIIDEN
TULEVAISUUS –TILAISUUS 18.9.2019


Luennoimassa Suomen Pakkausyhdistys ry:n toimitusjohtaja, Antro Säilä

PAKKAUSMATERIAALI –TILAISUUDEN
PALAUTTEET






Mitä ajatuksia tilaisuus herätti sinussa?
•
Pakkausyhdistys ry esitelmöijä toi vahvasti esille, tosin perustellusti pakkausten merkityksen ja välttämättömyyden. Tieto
tekee tuskaa, median merkitys luo mielikuvan perehtymättä riittävästi tutkimustietoon. Nyky-yhteiskunta ”slow life”
markkinatalous ohjaa…
•
Kertoi paljon pakkauksista ja kierrättämisestä sekä niiden tulevaisuuden haasteista. Pakkausten tulevaisuudessa vastata
ympäristö haasteisiin, jotta voidaan vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen.
•
Yllättävää ettei pakkausteollisuus tunnista ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Pakkausteollisuus kiertää edellä mainitut
asiat kiinnittämällä huomion itse tuotteen ympäristövaikutuksiin.
•
Kiitos uusista tiedoista.
•
Pakkaukset on aina ajankohtainen ja mielenkiintoinen teema.
•
Oikein hyvää ja ajankohtaista asiaa!
Mistä sait tiedon tilaisuudesta?
3 * Leader-ryhmän henkilökunnalta
1 * Rajupusu Leaderin uutiskirjeestä
2* Leaderin nettisivuilta
1* Facebookista
2 * Muu: sähköpostilla lähetetty viesti, puhelinkeskustelu
Muuta palautetta ja terveisiä järjestäjille:
•
Olisiko päivätilaisuus hyvä siirtää iltatilaisuudeksi, jos saisi enemmän osallistujia
•
Mielenkiintoinen aihe, josta asiantunteva luennoitsija rennolla otteella. Tulevaisuuden asiakas arvostaa käytännöllisiä ja
kierrätettävistä materiaaleista tehtyjä pakkauksia.
•
Kiitos!
•
Olette saaneet ajankohtaisia asioita perille näihin teemallisiin päiviin. Rohkeammin ja näkyvämmin vain markkinointia
näistä tapahtumista.

UUSIUTUVA ENERGIA 3.10.2019

UUSIUTUVA ENERGIA–TILAISUUDEN
PALAUTTEET


Mitä ajatuksia tilaisuus herätti sinussa?
Hyvää ajankohtaista asiaa, selkeästi ilmaistuna. Hajautetun energiantuotannon edistäminen maaseutupitäjässä on tärkeä
asia! Tiedollisen annin uutuusarvo oli itselle melko vähäinen.
Suurin osa annista oli ennestään tuttuja. Muutkin mukana olleet luultavasti olivat pääosin alan osaajia. Potentiaaliset
bioenergiantuottajat olivat poissa.
Mahdollisuuksia on, tekniikka kallista. Energian pitkäaikainen varastointi ei vielä keskusteluissa.
Omilla toimilla
Uusia mahdollisuuksia
Liikennebiokaasusta sain ihan uuttakin tietoa. Myös aurinkoenergialuento mielenkiintoinen. Pystyn hyödyntämään tietoja
omassa työssä.



Mistä sait tiedon tilaisuudesta?
1 * Leaderin nettisivuilta
1 * Tilaisuuden esitteestä
1 * Rajupusu Leaderin uutiskirjeestä
2 * Lehtimainoksesta
1 * Kunnan henkilöstön kautta
1 * Muu: työkaverin kautta

Muuta palautetta ja terveisiä järjestäjille:
Hyvä tilaisuus

OPINTOMATKA TARVAALAAN 6.11.2019


Hankkeessa järjestettiin opintomatkan Saarijärvelle Tarvaalan Biotalouskampukselle
marraskuun alussa. Kampuksella opiskelevat sekä Pohjoisen Keski-Suomen
ammattiopiston että Jyväskylän ammattikorkeakoulun oppilaat.
Biotalouskampuksella on osaamista bioenergiasta, ruokatuotannosta, ravinteiden
kierrätyksestä, puhtaista vesistä ja uusista biotalouden tuotteista.



Kampuksella on meneillään on 30 tutkimus- ja kehityshanketta, esimerkiksi
vesiosuuskuntien isännöin kehittäminen ja maatalouden digitaalisten verkkoopintomateriaalien tuottaminen ja BIND – bioinnovaatioiden edistämishankkeessa
testataan biotalouden keksintöjä ja kaupallistamista.



Lisäksi käytiin Juvan Turakkalassa kuulemassa Biosonin
kuulumiset ja tutustumassa Kalmarin maatilalle, jossa toimii Metener Oy:n koetila.

SAVOLAINEN MAATALOUS- ILMASTORISKI
VAI RATKAISU? 29.1.2020


Tutkimusprofessori, emerita Sirpa Kurppa Luonnonvarakeskuksesta oli luennoimassa
ilmastoriskien arvioimisesta ja ratkaisuista savolaisen maatalouden näkökulmasta
Joroisten kunnantalolla tammikuun lopussa.

SAVOLAINEN MAATALOUS- ILMASTORISKI
VAI RATKAISU?–TILAISUUDEN PALAUTTEET


Mitä ajatuksia tilaisuus herätti sinussa?


Mielenkiintoinen ja informatiivinen.



Mielettömän hyvä Luken esittelijä. Paljon herätti ajatuksia.



Erittäin asiantunteva puhuja ja selkeä esitystapa.



Innostusta ja kiitollisuus siitä että Sirpa oli puhujana.



Mistä sait tiedon tilaisuudesta?



1 * Facebookista
3* Rajupusu Leaderin uutiskirjeestä
2 * Kunnan henkilöstön kautta
1* Leader-ryhmän henkilökunnalta



Muuta palautetta ja terveisiä järjestäjille:

1 * Tilaisuuden esitteestä
1 * Lehtimainoksesta
3 * Muu: sähköposti



Tulevat tilaisuuden kiinnostavat myös.



Hyvä tilaisuus!

KOULUKIERROKSET HELMIKUUSSA 2020


Koulukierroksilla käytiin läpi hieman mikä on leader ja mitä on biotalous ja

Saarijärven Biotalouskampukselta mukana oli Mirja Riipinen joka esitteli myös
kampuksen toimintaa.


Lisäksi oppilailta kysyttiin ajatuksia mitkä olivat heidän mielestään hyödyllisiä ja
haitallisia muutostekijät tulevaisuudessa. Valittavien listassa oli 69 vaihtoehtoa ja ne
olivat samat kumpaankin osaan.



Rantasalmella 11.2.2020 oli 34 oppilasta ja heiltä saatiin 38 hyödyllistä ja 31
haitallista valintaa, Joroisissa 12.2.2020 oli 34 oppilasta ja heiltä saatiin 41
hyödyllistä ja 42 haitallista valintaa ja Sulkavalla 20.2.2020 oli 29 oppilasta ja heiltä
saatiin 42 hyödyllistä ja 33 haitallista valintaa. Opiskelijat olivat
yhdeksäsluokkalaisia.

SYKSYLLE SIIRRETYT TILAISUUDET
Elinkaariarviointi yritysten ympäristövaikutusten vähentämisen tukena, Sulkava.
 Metsän monipuolinen hyödyntäminen, Joroinen
 Luovaa kiertotaloutta, Juva
 Vesiluonnonvarat kalataloudessa, Rantasalmi


MITÄ ONNISTUMISIA JA HAASTEITA


Tilaisuuksien yhteyksissä on pidetty ns. työpajoja, joissa pienryhmissä on keskusteltu päivän
teemasta. Nämä ovat olleet erittäin pidettyjä, koska on saatu omia ajatuksia ilmoille ja keskusteltua
muiden samanhenkisten kanssa.



Tapahtuman osallistujat ovat pääosin hyvin innostuneita ja sitoutuneita luennon aiheeseen.



Paljon tullut luentoehdotuksia, mutta on haasteellista saada asiantuntijoita. Haasteellista ollut
löytää ja koota asiantuntijaverkostoa etenkin Etelä-Savon alueelta, jotta luennoitsijoita ei tarvitsisi
kysyä aina ulkopuolelta.



Hanke alkoi monista eri syistä johtuen hieman hitaammin, mutta nyt hanke on jo monille alueen
toimijoille tullut tutuksi.



Kaikille sopivan ajankohdan löytyminen on haasteellista. (Aamu / iltapäivä / ilta)



Haasteena on miten tapahtumasta tehdään kiinnostava kaikille, joita tilaisuuteen halutaan mukaan,
koska toisaalta tuttu aihe on vielä hieman vieras käsite monille ja alueen ihmiset kokevat ettei se ns.
kosketa ”juuri minua”…



Mikä viestintäkanava helpoimmin tavoittaisi kohderyhmän: lehdet, uutiskirjeet, sosiaalinen media ja
sähköposti… Nyt käytetty kaikkia, mutta pienessä kunnassa henkilökohtainen sähköposti tai kutsu on
ollut monesti tehokkain.



Tilaisuuksien materiaalit löytyvät jälkikäteen osoitteessa:
http://rajupusuleader.fi/biotalous-tutuksi-hankkeen-tilaisuudet/
mutta ne lähetetään myös niille osallistujille sähköpostitse, jotka antavat säpo –osoitteen.

Kiitos!
Kirsi Blomberg
Rajupusu Leader ry
+358 44 732 0703
kirsi.blomberg@rajupusuleader.fi

