SSYP Kehityksen uutiskirje 08/2017
Uutiskirjeessämme tiedotamme ajankohtaisista asioista yrityspalveluihin, rahoitukseen,
työvoima-asioihin, tilaisuuksiin ja koulutustarjontaan liittyen.
Uutiskirjeen sisältö:
• Kierre/kurenuottahankkeessa kehitetään kaupalliseen kalastukseen soveltuvia nuottia
• Rekkaparkki- ja logistiikkahankkeessa kerätään tietoa uudenlaisista toimintamalleista
• Kuormalavat kiertoon
• Mahdollisuuksien markkinat- ja tienviittoja tulevaisuuteen - tapahtumat yhdistyvät vuonna 2018
• Tarvaala 150 vuotta - avoimet ovet tilaisuus 8-9.9. Saarijärvellä
• Löydä uusia ideoita paikalliskulttuuripolkuja etsimässä -opintomatkalta
• SUN Saarijärven toiminta jatkuu!
• Koulutukset ja tapahtumat
o Keksintöjen viikko 6-7.10
o Keski-Suomen kauppakamari kouluttaa
o Digipolku-hankkeen koulutukset

KIERRE/KURENUOTTAHANKKEESSA KEHITETÄÄN KAUPALLISEEN
KALASTUKSEEN SOVELTUVIA NUOTTIA
Kierre/kurenuottahanke käynnistyi heinäkuun alussa. Hanke toteutetaan SSYP Kehitys Oy:n ja Kehittämisyhtiö Witas Oy:n
kanssa yhteistyössä. Hanketta hallinnoi SSYP Kehitys Oy ja rahoittajana toimii Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR).
Projektipäällikkönä toimii Mika Kärki. Hankkeen toteutusaika on 1.7.2017-31.12.2018.
Hankkeessa kehitetään ostopalveluna kaupalliseen kalastukseen soveltuvia nuottia (2 erityyppistä), joilla voi kalastaa
avovesikaudella yksin. Nuotat pyritään kehittämään siten, että niistä saadaan selektiivinen pyydys alueille, jossa on pienehköt
vesialueet, pienet markkinat ja yksin toimivia kalastajia. Ongelmana sisävesikalastajilla on, että työtä joudutaan tekemään
pitkälti yksin, jolloin mm. nuottakalastusta ei käytännössä pysty tekemään tehokkaasti tai lainkaan. Myös kalasaaliit jäävät
pieniksi.
Hanke edesauttaa Saarijärven, Viitasaaren, Kivijärven, Kinnulan ja Pihtiputaan muikkukalastusta, mutta hankkeen tuloksia
voivat hyödyntää kaikki suomalaiset kalastajat.
Lisätietoja: Mika Kärki, p. 044 459 8202, mika.karki@ssypkehitys.fi

REKKAPARKKI- JA LOGISTIIKKAHANKKEESSA KERÄTÄÄN TIETOA
UUDENLAISISTA TOIMINTAMALLEISTA
Rekkaparkki- ja logistiikkahanke käynnistyi 1.8.2017.
Hanke toteutetaan yhteistyössä SSYP Kehitys Oy:n ja
Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Vuoden
kestävä markkinatutkimushanketta hallinnoi SSYP
Kehitys Oy ja rahoittajana toimii Keski-Suomen ElyKeskus. Projektipäällikkönä toimii Juha Honkonen.
Hankkeessa kerätään tutkimustietoa uudenlaisesta
toimintamallista rekkaparkki- ja logistiikkakeskuksen
toiminnan suhteen. Lisäksi hankkeessa selvitetään
koulutusmahdollisuuksia sekä työssäoppimisen
hyödyntämistä.
Hankkeen tuloksista tiedotetaan säännöllisin väliajoin
mm. SSYP:n uutiskirjeessä.
Seuraa sivujamme!
Lisätietoja: Juha Honkonen, p. 040 124 1442, juha.honkonen@ssypkehitys.fi

Lue Rekkaparkki- ja logistiikkaesite tästä >> http://www.ssypkehitys.fi/images/tiedostot/terminaaliesite_email.pdf

KUORMALAVAT KIERTOON
Visiopajalle voi nyt toimittaa Euro- ja Finlavoja. Visio paja ottaa
vastaan ehjiä ja pienellä korjauksella uudelleen käyttöön otettavia
kuormalavoja.
Lisätietoja: Pekka Nieminen, p. 0400 809 013,
pekka.nieminen@saarijarvi.fi

MAHDOLLISUUKSIEN MARKKINAT- JA TIENVIITTOJA
TULEVAISUUTEEN - TAPAHTUMAT YHDISTYVÄT VUONNA 2018
SSYP Kehitys Oy ja Saarijärven lukio yhdistävät voimansa ensimmäistä kertaa ja järjestävät uuden messutapahtuman, jossa
yhdistyvät Mahdollisuuksien markkinat- ja Tienviittoja tulevaisuuteen- tapahtumat. Tapahtumassa messuvieraat saavat tietoa
seutukunnan yrityksistä, eri ammateista, koulutusvaihtoehdoista sekä kesätyöpaikoista. Tapahtuma tarjoaa myös yrityksille
mahdollisuuden esitellä toimintaansa, rekrytoida ja verkostoitua. Tarkoituksena on tuoda eri toimijoita yhteen ja luoda
mahdollisuudet yhteistyölle.
Messutapahtuma järjestetään 25.1.2018 klo 9-16 Saarijärven Monitoimitalolla.
Tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin syksyn aikana. Jos kiinnostuit, voit jo nyt ilmoittautua.
Yritykset: tiina.toivonen@ssypkehitys.fi
Oppilaitokset nina.henriksson@saarijarvi.fi

TARVAALA 150 VUOTTA - AVOIMET OVET 8-9.9. SAARIJÄRVELLÄ
Tarvaalan luonnonvara-alan opetuksen 150-vuotista historiaa ja valoisaa tulevaisuutta juhlitaan Tarvaalan mäellä 8.-9.9.
Päivien aikana järjestetään Biotalouskampuksen alueella monenlaista toimintaa!
Perjantaina 8.9. klo 10–18 Avoimissa ovissa voit tutustua mm. työnäytöksiin (perinne- ja työkonenäytökset),
maaseutukulttuuriin, kotieläinpihaan, osallistua työpajoihin ja opastettuun kosteikkokierroksiin, maa- ja metsätalouden
koneisiin ja laitteisiin, yhteistyökumppaneihimme. Kampukselta löytyy myös ruokailu- ja kahvittelupisteet.
Perjantaina esittäytyy myös 110 -vuotias Suomenhevonen.
Lauantaina 9.9. klo 9–16 Avoimien ovien lisäksi esittäytyvät koirat ja agility.
Ohjelmaa on lisäksi tarjolla seuraavasti:
• Klo 9 – 15 Seudullista satoa lähiruokatori:
• paikallisia tuotteita myynnissä
• Extrat:
• Kokkikisa, jossa mittaa toisistaan ottavat tunnetut paikalliset asukkaat!
• Toveritupa: Entisten ja nykyisten opiskelijoiden ja henkilökunnan kohtaamispaikka
• Yhteistyökumppaneiden päivä
• Klo 13 .00 Pääjuhla Forestorissa, avoin kaikille
• Klo 14.30 Juhlakahvit, avoin kaikille
Tervetuloa mukaan tapahtumiin!
Koko ohjelman löydät osoitteesta: http://www.biotalouskampus.fi/tarvaala150/
Tarvaala 150 on myös Facebook-tapahtumana, seuraa: https://www.facebook.com/events/110104312956308/

LÖYDÄ UUSIA IDEOITA PAIKALLISKULTTUURIPOLKUJA
ETSIMÄSSÄ -OPINTOMATKALTA
Maaseudun sivistysliitto järjestää Tukholman seudulle 30.10.-1.11.17
Paikalliskulttuuripolkuja etsimässä -opintomatkan.
Matkan teemana on löytää erilaisia tapoja tehdä yhteistyötä ja hyödyntää
verkostoja maatilamatkailu-yrityksissä. Selvitämme myös mitä ovat yrittäjien
mielestä onnistuneet tuotteet ja palvelut. Millä tavoin yrityksissä ja sen tuotteissa
näkyy paikalliskulttuuri?
Matka on tarkoitettu Pohjoisen Keski-Suomen alueella (Viisarin alue) toimiville
matkailuyrittäjille, ruokapalvelu- yrittäjille, kädentaitajille, ITE-taiteilijoille, muille
paikalliskulttuurin edistämisestä kiinnostuneille toimijoille (esim. yhdistyksille) tai
uusia erilaisia paikallisuuteen pohjautuvia palveluita suunnitteleville.
Matkan omarahoitusosuus on 230 € lähtijää kohden. Tämä sisältää lennot Jyväskylä
- Tukholma, majoitukset maaseutuyrityksissä, liikkuminen Ruotsissa yhteisellä
bussilla ja osan tutustumiskohteista, ruokailut ja osa kohteista ovat
omakustanteisia.
Ilmoittaudu 1.9. mennessä: puh. 040 715 0731 tai heli.kallio-kauppinen@msl.fi

Katso opintomatkan ohjelma ja esite täältä:
https://msl.fi/tapahtuma/paikalliskulttuuripolkuja-etsimassa-opintomatka-ruotsiin/

SUN SAARIJÄRVEN TOIMINTA JATKUU
Kehräkumppanit ry:n pyörittämän SUN Saarijärven infopisteen ja
torikahvilan päättäjäisiä vietettiin perjantaina 25.8.
SUN Saarijärven toiminta jatkuu edelleen. Tekemistä ja toimintaa on
vielä luvassa mm. syysmarkkinoiden ja joulutorin merkeissä.
Syysmarkkinat järjestetään Saarijärven torilla syyskuun lopulla.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä, niin kerromme lisätietoja tulevista
tapahtumista!
Lisätietoja: Eija Mattila, p. 046 582 3738, sunsaarijarvi@kehra.net
Seuraa SUN Saarijärven toimintaa: www.kehra.net/sunsaarijarvi

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT
KEKSINTÖJEN VIIKKO - Tuo ideasi esiin tai tule tutustumaan
keksintöihin!
Keksintömessutapahtuma kokoaa yhteen keksijät, yrittäjät,
rahoittajat, palveluntuottajat, valmistajat ja asiakkaat tarjoten
näin erinomaisen mahdollisuuden verkostoitumiseen ja
yhteistyökumppaneiden löytämiseen.
Suomen ensimmäinen ja valtakunnallisesti tunnettu
keksintötapahtuma järjestetään tänä vuonna 11. kerran.
Tapahtuma järjestetään 6.-7. lokakuuta 2017 Viitasaaren
Areenalla (Urheilutie 9). Tapahtuman pääpuhujina toimivat
Jalo Paananen, Peikko Groupin perustaja ja Saimi Hoyer,
Hotelli Punkaharjun yrittäjä.

Ilmoittaudu näytteilleasettajaksi:
http://www.keksintojenviikko.fi/ajankohtaista/ilmoittautumislomake_207

Lue lisää tästä >> http://www.keksintojenviikko.fi/

Keski-Suomen kauppakamari järjestää vuodessa noin 20
ajankohtaista talouden, johtamisen, markkinoinnin,
viestinnän, myynnin ja kansainvälistymisen koulutusta

Katso ajankohtaiset koulutukset täältä:
http://www.kskauppakamari.fi/koulutukset/

Maaseudun yritystoiminnan digitaalinen kasvupolku eli
Digipolku-hanke tukee Keski-Suomen yritysten
digitalisoitumista järjestämällä mm. koulutuksia ja työpajoja
eri puolilla Keski-Suomea.
Konkreettisena tavoitteena on rohkaista ja tukea KeskiSuomen yrityksiä kehittämään uusia digitaalisia elementtejä
sisältäviä tuotteita, palveluja, konsepteja tai toimintatapoja.
Näiden avulla yrittäjät kehittävät tulevaisuuden
menestystekijöitä ja synnyttävät uusia yrityksiä.
Katso ajankohtaiset tapahtumat ja koulutukset täältä:
https://www.jyu.fi/digipolku/event_listing?mode=future

Jos et halua enää vastaanottaa uutiskirjettämme,
ilmoita siitä sähköpostitse: tiina.toivonen@ssypkehitys.fi

