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Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous
Aika: perjantai 5.6.2015 kello 11.08–12.44
Paikka: Motohaus (www.pesamaki.fi), Masiina-messut, Honkajoki

Osallistujat
Taina Vesanto, MMM
Christell Åström, TEM
Marianne Selkäinaho, MMM
Ritva Rinta-Pukka, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Leena Anttila, MMM
Juha Rutanen, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä
Antti-Jussi Oikarinen, Maaseutuvirasto
Hannu Uusihonko, Food Park Oy
Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Croup
Hanna Lilja, Maaseutuverkostopalvelut
Eero Pehkonen, MMM
Juha-Matti Markkola, Maaseutuverkostopalvelut
Joel Karlsson, Maaseutuverkostopalvelut
Lauri Hyttinen, Maaseutuverkostopalvelut
Virve Rinnola, Maaseutuverkostopalvelut
Eeva-Kaisa Kivistö, MMM

1. Kokouksen avaus kello 10.45
Puheenjohtaja Vesanto avasi kokouksen klo 11.08.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
3. Työryhmäsuunnitelmien tilannekatsaus
• työryhmäpuheenjohtajat/sihteerit
Nuoret-työryhmä: Hyttisen johdolla valmistellaan nuoriso-palvelupakettia, jonka
myötä on tarkoitus toteuttaa kolmekymmentä 1000 € suuruista palvelupakettia.
Ruotsin verkostoyksikön kanssa on keskusteltu kansainvälisen innovaatioleirin
järjestämisestä. Myös Virossa on oltu kiinnostuneita leiristä. Ensimmäinen leiri
olisi kuitenkin ehkä parempi toteuttaa kahdenkeskisenä.
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Yrittäjyys-työryhmä: Masiinamessuilla on yritysklinikka, jonne yrittäjä voi tulla
asian / ongelman kanssa saaden nopeasti käsityksen, onko idea
rahoituskelpoinen, miten hakemuksen kanssa pääsee alkuun yms. Messujen
seuraavana päivänä järjestetään yrittäjyyspaneeli. Yrittäjille suunnattu flyer
julkaistaan messuilla ja on siis jaossa.
Farmari maatalousnäyttelyihin suunnitellaan paikallista yritysklinikkaa. Paikalla
on MTK, yrittäjiä ja rahoittajia, joten klinikalla saa valotusta, mitä tällä
ohjelmakaudella ja rahoitusinstrumenteilla voi saada aikaan. Yrittäjyystyöryhmän seuraava kokous järjestetään Joensuun Farmarissa.
Sarkamessujen yhteyteen kaavaillaan tapahtumaa. Eri tilaisuuksien kanssa
haetaan yrittäjyysrajapintoja.
Ympäristö ja ilmasto: Toimintasuunnitelmaa on kirjoitettu Joelin avustuksella.
Ryhmällä on tarkoitus järjestää molempina vuosina yksi päätapahtuma valitun
teeman ympärillä: maaperään liittyvä tapahtuma tänä vuonna (myöhemmin
syksyllä), ravinteiden kierrätys -tapahtuma ensi vuonna. Tapahtumat ovat
kaksipäiväisiä työpajoja, joihin kutsutaan asiantuntijoita (max. 20 hlöä)
keskustelemaan, sitten tehdään ulostulo teemoihin liittyvien ratkaisujen kanssa.
Lisäksi suunnitteilla on neuvonnan neuvottelupäivät (Neuvo 2020,
ympäristöneuvonta)
Ympäristöasioiden viestintää mietitään maaseutuverkostopalveluiden viestinnän
kanssa, miten aihepiiriä saadaan näkymään.
Innovaatio-työryhmä: Tavoitteena on tuoda esiin tulevaisuuden trendejä ja
aihealueita, mistä innovaatioita nostetaan. Lisäksi haetaan mekanismeja, millä
innovaatiot siirtyy osaksi liiketoimintaa. Mitkä ovat ne osa-alueet ja tasot, millä
pitäisi toimia. Into Seinäjoen Komia Camp -innovaatioleirillä ollaan mukana
yhteistyössä.
Vesanto toi terveiset eilisestä seurantakomitean kokouksesta, jossa oli
keskusteltu, pitääkö ohjelma teemoittaa. Puheenjohtaja Husu-Kallion johdolla oli
päätetty, että ei tehdä koko ohjelman teemoittamista, koska teemoilla ei ohjelma
tasolla ole lisäarvoa. Teemapohjaisen toiminnan rooli on kuitenkin tärkeää
verkostossa ja viestinnässä.
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4. Alueelliset maaseutuverkostopäivät ja verkostotoiminnan nykytilan
kartoitus
• alustus, Lauri Hyttinen ja Virve Rinnola, maaseutuverkostopalvelut
Alueellisten
maaseutupäivien
toteuttamiseen
liittyvä
kilpailutus
on
käynnistymässä.
Hankintailmoitus
on
Maaseutuviraston
lakimiehellä
tarkistettavana.
Tarkoituksena on valita kolme toimittajaa, joista jokainen saa valita viisi osaaluetta, jonka tuntevat parhaiten. Toimittajat lähtevät eri mekanismeilla
suunnittelemaan maaseutuverkostopäiviä alueiden kanssa. Alueen toimijat
kootaan
alueellisten
suunnitelmien
pohjalta,
tilaisuudet
linkitetään
lanseerauskampanjaan. Suunnittelu tehdään yhteistyössä kolmen valitun
toimittajan kanssa.
Maaseutuverkostopalveluiden harjoittelija Virve Rinnola kertoi työn alla olevasta
alueverkostojen nykytilakartoituksesta. Lähtökohtana on selvittää, mitä
alueverkostolla saadaan aikaan ja miten verkostot toimivat. Mikä on
luottamuksen tilanne, miten toimijat tuntevat toisensa, miten toimivat keskenään,
mitä tehdään yhdessä ja miten yhteistyö sujuu. Tarkoituksena on saada
tutkimustietoa,
jonka
avulla
alueverkostoja
voitaisiin
kehittää
loppuohjelmakauden ajan. Mielenkiintoista on nähdä variaatiot, mitä eri alueilla
on, sillä tuloksia on mahdollista suodattaa alueverkostoittain.
Kysely
lähetetään
ELY-keskuksiin,
Leader-ryhmiin,
maakunnallisille
kyläasiamiehille ja maakuntaliitoille. Kyselyn vastaanottajia on noin 300. Kyselyn
linkki lähetetään ohjausryhmälle kokouksen jälkeen. Todettiin, että tiedote
tutkimustuloksista voidaan laittaa myös mm. MTK:n toiminnanjohtajille ja
alueellisten yrittäjäjärjestöjen toiminnanjohtajille.

5. Maaseutuverkostotoiminnan arviointi
• alustus, Eero Pehkonen, MMM
Toukokuun kokouksessa käytiin läpi arvioinnin pohjaa ja taustaa.
Sen jälkeen on perustettu MMM:n ja maaseutuverkostopalveluiden
asiantuntijoiden työryhmä pohtimaan aihetta eteenpäin.
Maaseutuverkostolla on kuusi tavoitetta ja arvioinnilla tulee selvittää, miten
tavoitteet toteutuivat. Haasteellista on erottaa, mikä on nimenomaan verkoston
toiminnan vaikutusta, mutta yksilöintiä tulee tehdä niin paljon ja tarkasti kuin
mahdollista. Mahdollista olisi esim. tutkia uusille verkoston toimintaan
osallistuneille kohdennetulla kyselyllä, minkä takia yhtäkkiä aktivoituneet
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verkostotoimintaan. Kysely voitaisiin lähettää esim. Suomen Yrittäjien kautta,
jotka
toimittaisivat
tulokset
maaseutuverkostopalveluille.
Arvioinnissa
keskeisessä yksittäinen väline on verkostoanalyysi, jonka avulla selvitetään,
ketkä kokevat olevansa verkoston jäseniä.
Hyvin vaikeasti mitattava indikaattori on, miten alueelliset toimijat onnistuvat
parantamaan maaseutuohjelman alueellista näkyvyyttä.
Arviointia raamittaa komission jatkossa esittämät arviointikysymykset, joihin
koottavien arviointitietojen pohjalta tulisi osata vastata.
6. Innovaatiotoiminnan tukeminen maaseutuohjelmassa, maaseutuverkoston
rooli, keskustelu
• alustus, Joel Karlsson, maaseutuverkostopalvelut
Karlssonin esityksen pohjalta keskusteltiin, mitä maaseutuverkostossa tehdään
ja olisi hyvä tehdä innovaatioiden edistämiseksi ja syntymiseksi. Mikä on se
raami, johon katsomme. Tavoite edellä mennään, tavoite on ratkaisevassa
asemassa. EIP-ryhmät on liian kapea näkökulma innovaatioajattelussa, tulisi
katsoa ohjelman kokonaisuutta.
Innovaatioleirikonsepti on yksi väline maaseutuverkoston innovaatiotoiminnan
tukemisessa, toisena kärkenä innovaatiotyöryhmä ja ryhmän tekemät esitykset.
Myös useissa koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksissa edistetään osaltaan
innovaatiopotentiaalin luomista.
Tämänkertainen esitys oli keskustelualoite, syksyn kokouksessa pohditaan
uudelleen, odotetaanko innovaatioiden edistämiseksi kenties jotain muuta.
Tärkeää on peilata innovaatioita eri alueiden ja jäsenmaiden kesken sekä
miettiä, mikä taso innovaatioiden edistämiseksi valitaan (EIP-innovaatioryhmät,
yhteistyötoimenpiteen alaiset hankkeet, investointituet, yritystuet, neuvonta).

7. Muut asiat
• Lanseerauskampanjan ajankohtaiskatsaus, Lauri Hyttinen
Radiokampanja alkaa kesäkuun loppupuolella voiden tarjota lomalaisille
ahaa-elämyksiä, koska ihmiset liikkuvat silloin maaseudulla lomilla.
Elokuun loppupuolella tulee mukaan tv-mainokset.
Ensimmäiset erät pr-materiaalia ovat lähteneet alueille.
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Maailman suurimmat talkoot, Lauri Hyttinen
Maailman Suurimmat talkoon viikko järjestetään 14.-20.9.2015.
Talkootavoite on miljoona tuntia. Talkoiden teemana nuoret, nuoret
tekevät talkoita itse ja talkoita tehdään yhdessä nuorten kanssa.
Talkoisiin rekrytoidaan mukaan julkisuuden henkilöitä (nyt mukaan ovat
lupautuneet mm. Jontti ja Shaga, Mikko Peltola ja Olli-Pekka
Karjalainen). Nuoria julkisuuden henkilöitä tarvitaan kuitenkin mukaan.
Talkoiden virallinen lanseeraaminen tapahtuu 15.6 nuorisojärjestöille
suunnatussa rahoitus-info -seminaarissa.
Talkoot ovat Leader-brändi nyrkin ideoima, osa vuonna 2013
rakennettua Leader-brändiä, jossa tehdään nyt ulkoista lanseerausta
promoten paikallista kehittämistä. 54 aluetta kilpailevat keskenään
kolmessa kategoriassa. Leadersuomi.fi-sivuilla voi seurata talkoiden
etenemistä ja ilmoittaa omista talkoista. Kouluille on mennyt tieto että
”tunti talkoita riittää”.
Markkola haastoi maaseutuverkoston ohryn talkoisiin tekemään tunti
talkoita nuorten eteen, seuraava kokous pidetään talkootunnin jälkeen.

•

Kuulumiset puheenjohtaja Taina Vesannon Brysselin matkalta
Vesanto vieraili Komissiossa kahdella osastolla yksikön päälliköitä
(Longo & Milutsevi) tapaamassa: teemamuotoinen kehittäminen oli
herättänyt
kiinnostusta,
Suomea
oli
tituleerattu
etukärjeksi
maaseutuohjelmassa (kaikkien maiden ohjelmaa ei vieläkään ole
hyväksytty). Keskustelua oli käyty myös digitalisaatiosta ja
laajakaistoista.
Longo
oli
hyvin
vaikuttunut
Suomen
biotalousosaamisesta.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous ajoitetaan Maailman suurimmat talkoot -viikon ajalle.
Kokousaika sovitaan sähköpostitse.
Kokous päättyi klo 12.44.

Taina Vesanto
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sihteeri

Iltapäivän ohjelma
Klo 13.00 Messujen avajaispuhe Eeron muistopuisto, Taina Vesanto
Lounas ja tutustuminen messuihin
Noin klo 16.00 paluukuljetuksen lähtö Parkanoon
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