
Maaseutuohjelman rahoittamat kehityshankkeet tuottavat valtavasti hyvää ihmisten, yritysten ja yhteisöjen 
hyväksi. Jotta työn mahtisato – tulokset, vaikuttavuus ja rahoituksen merkitys – ei huku raportteihin, kutsumme 
juuri sinut rakentamaan kanssamme koukuttavan ja vaikuttavan hankeviestinnän työkalupakkia. 

Kaksi työpajaa ja maaseutujuhla
Työpajamuotoisissa tapaamisissa harjoitellaan löytämään hankkeiden todelliset kultajyvät ja kokeillaan erilaisia 
viestien muotoilemisen ja välittämisen tapoja. Parhaat käytännöt kerätään kaikkien hankkeiden parissa työsken-
televien saataville. Mahtisadonkorjuu huipentuu toukokuussa 2019 Etelä-Pohjanmaan maaseutujuhlassa, jossa 
jokaisella on mahdollisuus kokeilla oppimaansa käytäntöön ja esitellä oman hankkeensa tulokset työpajoissa 
opituin keinoin. Tilaisuudet vetää seinäjokelainen Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.

Merkitse nämä tärkeät päivämäärät kalenteriisi jo nyt! Lisätietoa tulossa.
• Työpaja 1: 20.9.2018
• Työpaja 2: 24.1.2019 
• Maaseutujuhla: toukokuu 2019

ETELÄ-POHJANMAALLA 
KERÄTÄÄN MAASEUDUN 
MAHTISATOA
Kasvua, innovaatioita, kehitystä, jatkuvuutta.  
Tiedät itse mitä hanke sai aikaan, mutta kuinka kertoa 
siitä eteenpäin ja laittaa hyvä kiertämään?

Työpaja 1: Etsi kultajyvät 
Aika 20.9.2018 Paikka Ylistaron Kainaston nuorisoseura, Ylistarontie 929, Seinäjoki
Ilmoittautumiset pe 14.9.2018 mennessä linkin kautta www.webropolsurveys.com/S/A80E8115DAFEA612.par

Ohjelma
9.30 Aamukahvi
10.00 Päivän avaus
10.15 Mikä on hankkeessa olennaista ja kiinnostavinta? Miksi siitä ylipäätään kannattaa ja pitää kertoa?
12.00 Lounas (omakustanteinen)
13.00 Miten tunnistetaan hankkeen onnistuminen ja vaikuttavuus? Treenataan käytännössä tapoja.
15.00 Mikä on oman hankkeen ja toiminnan mahtisato
16.00 Päivän päätös
Tervetuloa!

Järjestäjä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhteistyössä Leader-ryhmien kanssa 
Lisätiedot Tuija Nikkari, 0295 027 703

#maaseutufi  #maapuhuu  #jottavoisimmehyvin  
#ELYkeskus  #vaikuttavuus

Työpaja 1
Etsi kultajyvät / 20.9.2018
Mikä on hankkeessa olennaista ja 
kiinnostavinta? Mitä sillä saatiin 
aikaan? Miksi siitä ylipäätään 
kannattaa ja pitää kertoa? 
Ensimmäisessä työpajassa 
harjoitellaan yhdessä ja toisia 
sparraten tunnistamaan onnistumisia 
ja hankkeiden suurimpia vaikutuksia. 
Päivä rakentuu napakoista ja 
informatiivisista alustuksista, pari- 
ja pienryhmätyöskentelystä sekä 
yhdessä innostumisesta. Päivän 
mahtisato osallistujille on kyky 
tunnistaa hankkeittensa kultajyvät.

Työpaja 2  
Kerro kultajyvistä / 24.1.2019
Kultajyvät ovat kämmenellä, 
mutta kuinka niistä kerrotaan 
muille? Toisessa työpajassa 
harjoitellaan käytännönläheisesti 
nykyaikaisia tapoja viestiä omasta 
hankkeesta ja sen tuloksista 
kiinnostavasti ja näkyvästi 
tehokkaan ja monikanavaisen 
vaikuttavuusviestinnän keinoin 
(esim. nettisivut, Twitter, FB, podcast, 
videot, printtimedia, podcast). Päivän 
mahtisato osallistujille on taito 
esitellä hankkeensa kultajyvät.

Maaseutujuhla  
Kaikkien aikojen sadonkorjuu  
/ toukokuu 2019
Mahtisadonkorjuu huipentuu 
Seinäjoella toukokuussa 2019 
pidettävään Etelä-Pohjanmaan 
maaseutujuhlaan, jossa esitellään 
maakunnan maaseutuhankkeiden 
suurimmat kultajyvät, tavataan  
muita hanketyön taitajia ja 
juhlistetaan yhteisiä onnistumisia. 


