LUONTOMATKAILU JA LUONNON
HYÖDYNTÄMINEN ALUETALOUDESSA
Aika: 13.2.2018 klo 9.30-13.00

Paikka: Perhosali, KPEDU, Jyväskyläntie 12, 69950 Perho

Ohjelma

9.30 Kahvitarjoilu Perhonsalin aulassa.
10.00 Seminaarin avaus toimitusjohtaja Anne Pesola, Kosek
		 ja kunnanjohtaja Lauri Laajala, Perhon kunta
10.10 Luontomatkailun ja maaseudun kehittäminen
		Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä,
		 johtaja Liisa Sadeharju, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
10.25 Soiden tulevaisuus, tohtori Heikki Susiluoma
10.45 Kylä avoinna matkailijoille, Linda Boberg-Santala,
		Öjan kyläyhdistys
11.00 Hyvät palvelut huippu tuotteiksi – Tuotteistamisen
		 merkitys luontomatkailussa, Pirjo Räsäsen,
		 Visit Finland Outdoors
11.45 Mikko Viitasalo, maakuntapuisto
12.00 Yhteenvetoa päivästä ja virittäytyminen Workshop
		 työskentelyyn, kehitysjohtaja Jarmo Matintalo
12.10 Ruokailu Ammattiopiston Perhon toimipaikassa
		 (siirtyminen jalan ruokailuun)
12.30- 13.00 Hanke-esittelyjä ammattiopisto Perhon
toimipaikan aulassa. Pirityiset, Luonnossa on mahdollisuuksia,
Tuensaajan		
viestintäohjeita
		 Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa, Genius Loci
		 tarinareitistöt, Eko-matkailu, Uhma-hanke, Meidän museo
13.00 Uuden luonto-alan hankkeen työstäminen ja kehittämisManner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta eli maaseutuohjelmasta tukea saaneiden hankkeiden
		 ideointi. Mitä / minkälaista hanketta Keski-Pohjanmaalla 		
on huolehdittava viestinnästä. Hankkeesta ja sen tuloksista pitää kertoa avoimesti ja
		 tarvitaan
Matintalo,
Matti
ja Mari Keiski
tarkoituksenmukaisella
tavalla eri Jarmo
yhteyksissä
sekä muistaa
tuodaLouhula
rahoittaja esille.
Jos hankkeella on verkkosivusto, esitä sivustolla hankkeesta lyhyt kuvaus, josta käy ilmi hankkeen
Tilaisuuden
puheenjohtajana toimii yhteyspäällikkö
tavoitteet, tulokset
ja EU:n rahoitusosuus.

Teppo Rekilä Keski-Pohjanmaan liitosta

Lisätietoa ja
ilmoittautuminen

Tiedotusmateriaalissa eli esim. esitteissä, lehti-ilmoituksissa, verkkosivuilla, julkaisuissa ja PR-materiaaliss
on käytettävä tiettyjä logoja.

Kysy lisää Teppo Rekilä,
suunnittelupäällikkö, Keski-Pohjanmaan liitto
teppo.rekila@keski-pohjanmaa.fi, 040 686 1163 tai
Matti Louhula, matti.louhula@kpedu.fi, 044 725 0655
Ilmoittautuminen 8.2.2018 mennessä
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi

!

Tervetuloa

1) EU:n maaseuturahaston tunnus (pakollinen, kaksi vaihtoehtoa)
 EU-lippua ja maaseuturahaston tunnuslausetta: "Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin” käytetään pääsääntöisesti
aina, kun sille on riittävästi tilaa eli tekstistä saa selvää.
 Jos lauseelle ei ole tilaa, käytetään lippua, jonka alla lukee rahaston lyhenne
”maaseuturahasto”.
2) Maaseutuohjelman Maaseutu 2020 -logo
 Suositeltavaa käyttää EU:n maaseuturahaston logon rinnalla.
3) EU:n Leader-logo (pakollinen)

4) Rahoituksen myöntäneen Leader-ryhmän eli Leader Pirityisten oma logo (suositeltavaa)
 Huomaathan, että Pohjanmaan ELY-keskus tekee kaikille, myös Leader-ryhmien
rahoittamille hankkeille, laillisuustarkastuksen ja lähettää siksi päätöksen hankkeen
hakijalle. Jos tuki on haettu Pirityisiltä, rahoittaja on Pirityiset, vaikka lopullinen päätö
hankkeen hyväksymisestä tulee ELY-keskukselta. Silloin pitää muistaa tiedottaa, että
tuki tulee Leader-ryhmältä (ei ELY:ltä).

Osallistumismaksu 15 € sisältää
maittavan riistalounaan ja kokouskahvit

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto,
Perhon toimipaikka, kpedu.fi/perho

Logot voi ladata osoitteesta
maaseutu.fi/kuvat

