P-IRIS eli Policies to improve rural areas’ innovation system by professionalising networking activities and use of
innovation tools on Interreg Europen rahoittama hanke.
Rahoitusta hankkeeseen on saatu myös työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä Keski-Pohjanmaan liitolta. Hankkeen
päätavoitteina ovat innovatiivisen palveluliiketoiminnan ja luovan talouden kehittäminen maaseutumaisilla alueilla,
yritysten ja koulutus- ja tutkimuslaitosten välisten verkostojen kehittäminen, korkeasti koulutettujen nuorten
työllisyysmahdollisuuksien edistäminen sekä erilaisten ict-ratkaisujen hyödyntäminen hanketavoitteiden saavuttamiseksi.
Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat ammattikorkeakoulu Centria ja yliopistokeskus Chydenius. Hanke toimii KeskiPohjanmaan lisäksi maaseutumaisilla alueilla Norjassa (hankkeen pääpartneri), Italiassa, Sloveniassa, Kroatiassa ja
Espanjassa.
Hankkeen toimintakausi on 2017-2021 varsinaisen projektityön kohdistuessa 2017 tammikuusta 2019 kesäkuuhun.
Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Maria Timo-Huhtala +358 40 773 5041
Hankkeen nettisivu:
http://www.interregeurope.eu/p-iris/
P-IRIS Interreg Europe -hanke Keski-Pohjanmaalla
P-IRIS Keski-Pohjanmaa kokoaa Keski-Pohjanmaalla yhteen alueen osaamista ja ihmisiä verkossa ja kohtaamisissa.
Tule mukaan P-IRIS verkostoon - tehdään yhdessä Keski-Pohjanmaasta erinomainen paikka tehdä töitä etänä ja
paikanpäällä. Mukaan hankkeeseen voit tulla osallistumalla tapahtumiin ja seuraamalla hanketta sosiaalisessa mediassa
ja tilaamalla hankkeen uutiskirjeen. Tervetuloa!
Facebook-sivu: https://www.facebook.com/PirisKeskiPohjanmaa/
Twitter: https://twitter.com/P_IRISFinland
Tilaa uutiskirje: http://eepurl.com/daylL5
Projektikoordinaattori
Yhteystiedot: maria.timo-huhtala@keski-pohjanmaa.fi / +358 40 7735 041
Hankkeen nettisivu:http://www.interregeurope.eu/p-iris/
Tapahtumat
· Palvelumuotoilun työpaja Luovasti-työtilassa Vetelissä, 25.1.2017 klo 18.00
· Etätyöpisteen avajaiset Evijärven kunnantalolla, maaliskuu 2018
· Seminaari Kaustisen Kansantaiteenkeskuksessa 8.5.2018: Työpaikan evoluutio - harvaanasuttujen alueiden
edut työympäristönä (Evolution of the place of work - advantages of non-urban/rural areas)
Etätyöpisteet Keski-Pohjanmaalla
Kansantaiteenkeskuksen etätyötila Kaustisella
Maksuton etätyötila Kansantaiteenkeskuksessa, toisen kerroksen parvitilassa (pääaulan myymälätilan takaosassa olevat
portaat vievät suoraan parvitilaan, aulasta pääsee toiseen kerrokseen myös hissillä). Ei varausjärjestelmää, valitse
saapuessasi vapaa työpiste. Mikäli työtila sattuu olemaan täynnä, kysy myös vaihtoehtoisia tiloja.
Palvelut: Kolme työpistettä, tulostin, ala-aulassa kahvio
Osoite: Jyväskyläntie 3, 69600 Kaustinen
Yhteystiedot: Maria Timo-Huhtala, projektikoordinaattori, +358 40 773 5041
Kimmo Pajukangas, Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy, +358 50 322 6366

Luovasti-etätyötila Vetelissä
Monipuolinen etätyötila Vetelin keskustassa (Koulutie 73, Veteli), käytössä päivä- tai kuukausimaksua vastaan. Kysy
lisää Maria Timo-Huhtala, +358 40 550 8818, maria@luovasti.fi
Kevään 2018 aikana avautuu etätyötiloja myös esimerkiksi Toholammille ja Evijärvelle.
Etätyöpisteiden käyttöohjeet
Voit käyttää etätyötilaa sen aukioloaikoina. Etätyötilojen käytöstä ei yleensä peritä maksua, mutta tämä on
paikkakohtaisesti tilan ylläpitäjän harkittavissa.
Näin se tapahtuu:
1. Ota mukaasi tarvitsemasi laitteisto etätyöpäivää varten (esimerkiksi tietokone, puhelin, tarvitsemasi adapterit jne).
2. Suunnittele työpäivääsi etukäteen, jotta saat päivästä mahdollisimman hyödyllisen.
3. Varmista, että käytettävissäsi on nettiyhteys mikäli sitä tarvitset. Esimerkiksi Kansantaiteenkeskuksessa on muutamia
avoimia wifi-verkkoja käytettävissä, mutta niiden kuuluvuutta emme voi taata. Useimmissa puhelinliittymissä on kuitenkin
mukana työskentelyyn riittävä nettiyhteys, hyödynnä siis sitä.
3. Tule etätyötilaan ja valitse itsellesi työpöytä. Aikainen lintu nappaa täälläkin madon - jos kaikki pöydät ovat käytössä
kun saavut, kysy vaihtoehtoisia tiloja:
Facebook P-IRIS Keski-Pohjanmaa: https://www.facebook.com/PirisKeskiPohjanmaa/
Facebook Luovasti etätyötila: https://www.facebook.com/luovasti/
Kansantaiteenkeskus: Kimmo Pajukangas, Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy, +358 50 322 6366
4. Ole kuin kotonasi työtilassa, tietenkin ottaen muut käyttäjät ja talon muun väen huomioon. Siirry työtilan ulkopuolelle
puhumaan pitkät työpuhelut ja pidä huolta että myös muilla tilan käyttäjillä säilyy työrauha.
5. Jos lähdet lounaalle ja haluat käyttää samana päivänä pöytääsi vielä, huolehdi että muut tietävät tämän. Esimerkiksi
lappu pöydällä toimii hyvin.
6. Jätä lähtiessäsi työpöytä siistiksi seuraavaa käyttäjää varten - tervetuloa uudestaan!
Kysyttävää etätyöskentelystä tai etätyötiloista? Ota yhteyttä:
Maria Timo-Huhtala / P-IRIS Keski-Pohjanmaa
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