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Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous
Aika: maanantai 17.12.2018 kello 13.37–15.50
Paikka: Työ- ja elinkeinoministeriö (Sali 1), Eteläesplanadi 4, Helsinki
Osallistujat:
Helsinki:
Jalmari Heikkonen, Työterveyslaitos
Teemu Hauhia, Verkostopalvelut
Taina Vesanto, MMM
Leena Anttila, MMM
Marianne Selkäinaho, MMM
Juha Rutanen, MANE / Osaaminen ja työllisyys -verkosto
Heta Ratasvuori, MMM
Hanna Lilja, Verkostopalvelut
Ulkopuoliset asiantuntijat:
Sami Tantarimäki, Turun yliopisto / Brahea-keskus
Kaisa Pethman, ProAgria Etelä-Suomi
Meri Kiikala, MMM
Seinäjoki:
Paula Erkkilä, Kuudestaan ry
Raisa Ikonen, Maaseutuvirasto
Joel Karlsson, Verkostopalvelut
Pirjo Onikki, Verkostopalvelut
Sinikka Torssonen, Verkostopalvelut
Lauri Hyttinen, Verkostopalvelut
Etänä:
Ann-Sofi Backgren, MANE /IDNET
Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Group
Juha-Matti Markkola, Verkostopalvelut
1. Kokouksen avaus kello 13.37
Puheenjohtaja avasi vuoden viimeisen sekä myös tällä kokoonpanolla viimeisen
ohjausryhmän kokouksen.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin, että kokouksessa
esitellään maaseutuverkoston toimintasuunnitelmaluonnos (2019-2020), joka
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hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Asialistalla on lisäksi
viestintäsuunnitelman esittely sekä ajankohtaiskatsaukset.
3. Maaseutuverkoston toimintasuunnitelmaluonnos 2019-2020
 Toimintasuunnitelman esittely
Käytiin läpi toimintasuunnitelmaluonnos (ks. erillinen esitys). Todettiin,
että temaattisia työryhmiä koskevat toimintasuunnitelmat täydentyvät ja
ne lähetetään ohjausryhmälle tammikuussa. Toimintasuunnitelman
esittelyn yhteydessä kerrattiin maaseutuverkostotoiminnan
toimintaperiaatteita ja -perusteita toiminnan suunnittelun osalta, koska
mukana olivat työryhmien uudet koordinaattorit.
Toimintasuunnitelman esittelyn yhteydessä käyty keskustelu kirjattiin ja
kommentit tullaan huomioimaan toimintasuunnitelman lopullisessa
versiossa.
Älykkäät kylät:
Tantarimäki esitteli Älykkäät kylät -työryhmän kokoonpanon sekä ryhmän
tulevia tapahtumia sekä muuta toimintaa (mm. Älykkäät kylät –kilpailu,
tutkimusteema ”älykkäistä kylistä älykkäisiin kaupunkeihin”). Ks. erillinen
esitys.
Tulevaisuuden tuottajat:
Pethman kertoi, että työryhmän kokoaminen on vielä kesken, etenkin
viljelijäedustuksen osalta. Toiminnan pääpaino tulee olemaan
positiivisessa viestinnässä (some), nuorissa tuottajissa ja verkostojen
luomisessa. Lisäksi pyritään tekemään oppilaitosyhteistyö kaikilla
koulutustasoilla, tuomaan pienet tuottajat ja pienet jalostajat yhteen sekä
menestyneet viljelijät valokeilaan. Tarkoituksena on sekoittaa aloittavia ja
kokeneita viljelijöitä (mentorointi) sekä aikaansaada vertaistukea
jaksamiseen. Ks. erillinen esitys.
Todettiin, että työryhmien toimintaa ei budjetoida erikseen.
Toimintasuunnitelman lähetekeskustelun jälkeen todettiin, että
hyväksyttävä toimintasuunnitelma lähetetään ohjausryhmälle
tutustuttavaksi hyvissä ajoin ennen seuraavaa kokousta.
Toimintasuunnitelmaluonnosta voi kommentoida Hauhialle vielä tämän
kokouksen jälkeen.
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Viestintäsuunnitelman esittely ja ajankohtaiset
Esitelty viestintäsuunnitelma on hyväksytty seurantakomitean
kokouksessa 5.12. Todettiin, että ilmastoasiat tulevat olemaan ensi
vuoden kattoteemana, kohderyhmänä siinä suuri yleisö ja
maatalousyrittäjät. Myös uusien työryhmien toiminta tulee olemaan
viestinnässä vahvasti esillä. Viestinnällisiä teemaviikkoja jatketaan
edelleen ensi vuonna. Ks. erillinen esitys.

4. Maaseutuverkostotoiminnan ajankohtaistilanne
 Hyvinvointityöryhmä
Käytiin läpi työryhmän syyskauden toimintaa. Syksyä 2018 leimasi työn
ja terveyden oma arviointi palvelun työstäminen. Palvelusta on saatu
hyvää palautetta. Ks. erillinen esitys.
Tarkoituksena on, ettei työryhmän aloittama työ lopu vaan saa jatkoa eri
muodossa, Työterveyslaitoksen hankkeena (”Yhteisöllisyys yritysten ja
yrittäjien arjen työhyvinvoinnin ja muutosten tukena”), johon on haettu
rahoitusta STM:stä.


Yrittäjyystyöryhmä
Ryhmän iso ponnistus oli Palvelut maalle -innovaatioleiri
Porvoossa, leiristä saatiin hyvää palautetta. Voittajaksi valittiin
ryhmä, joka mietti moduulipohjaisesti uudentyyppistä
palvelukeskusta ja sen rakennetta – asiaa viedään eteenpäin.
Yrittäjyystyöryhmä teki opintomatkan Viroon, matkalla tehtiin mm.
itsearviointia. Ydintyöryhmän jäsenien kommentit ryhmän
työskentelystä olivat positiivisia, aktiviteetteihin oltiin tyytyväisiä.
Ryhmän puitteissa koottuja ad hoc –työryhmiä pidettiin
onnistuneina. Todettiin, että Kasvupolku-haku on jälleen avoinna.
Ks. erillinen esitys.
Puheenjohtaja esitti lämpimät kiitokset aikaansaamisista
molemmille työryhmien vetäjille, jotka ovat tehneet todella
menestyksekästä työtä.
Molempien työryhmien kaksivuotiskaudesta on tarkoitus koostaa
”viestinnällinen wrap up” työryhmien tiimoilla tehdystä työstä ja
toiminnasta.
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5. Kalatalousverkoston ajankohtaistilanne
 Ajankohtaiset
Kalatalousverkosto-hankkeelle haetaan jatkoa huhtikuun alusta 2019
vuoden 2021 loppuun yhteistyössä Ruokaviraston kanssa. Hankehallinto
säilyy Ruokavirastossa mutta koordinaattorin työpiste siirtyy Helsinkiin
keväällä, mikä mahdollistaa ministeriön tiiviimmän yhteyden verkostoon.
EMKR-koulutuspäivät järjestettiin lokaluussa kalataloushallinnolle ja
toimintaryhmille. Painopiste syksyllä on ollut viestinnässä. Tällä viikolla
pidetään ohjausryhmän viimeinen kokous, jossa käsitellään mm.
verkostoanalyysin tekoa. Viestintäverkostotoiminnan käynnistäminen on
suunnitteilla myös kalatalousverkostoon. Ks. erillinen esitys.
6. Muut asiat
 Matkalaskut 18.12. mennessä
Vuotta 2018 koskevat matkakulut tulee laskuttaa 18.12. mennessä
(hyvinvointityöryhmä 20.12. mennessä, koska viimeinen kokous vielä
19.12.). Tämän jälkeen tulevia laskuja ei voida enää käsitellä johtuen
vuodenvaihteen kirjanpidon aikatauluista, uusien työryhmien
käynnistymisestä ja vanhojen toiminnan päättymisestä sekä
Ruokavirasto-organisaatiomuutoksesta.


7.

Uusi ohjausryhmä seuraavalle kaksivuotiskaudelle on nimitetty.
Maaseutuviraston edustusta koskeva asetusmuutos tehdään MMM:ssä
Maaseutuviraston esityksen perusteella.

Seuraavan kokouksen ajankohta
 Helmikuu
Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään helmikuussa ennen
hiihtolomakautta, tarkempi ajankohta kartoitetaan kyselyllä.
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