Maaseutuvirasto
Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö

PÖYTÄKIRJA
13.5.2016

Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous
Aika: maanantai 9.5.2016 klo 10.45-12.58 sekä tiistai 10.5. klo 16.35-17.38
Paikka: Havsvidden, Geta, Ahvenanmaa
Osallistujat:
Teemu Hauhia, Maaseutuverkostopalvelut (paikalla 9.5.)
Pirjo Onikki, Maaseutuverkostopalvelut
Leena Anttila, MMM
Eija Hagelberg, BSAG
Juha-Matti Markkola, Maaseutuverkostopalvelut
Eeva-Kaisa Kivistö, MMM
Hanna Lilja, Maaseutuverkostopalvelut
Taina Väre, Suomen Kuntaliitto
Christell Åström, MMM
Hannu Uusihonko, Food Park
Merja Mäensivu, Maaseutuverkostopalvelut
Sinikka Torssonen, Maaseutuverkostopalvelut (paikalla 9.5.)
Esko Leinonen, Maaseutuvirasto
Marianne Selkäinaho, MMM
Heidi Siivonen, Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys
Joel Karlsson, Maaseutuverkostopalvelut
Lauri Hyttinen, Maaseutuverkostopalvelut
Taina Vesanto, MMM
Kutsutut asiantuntijat:
Marko Mäki-Hakola, MTK

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kaksiosaisen kokouksen 9.5. klo 10.45.
Kokouksen jälkimmäinen osio aloitettiin 10.5. klo 16.35.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
3. Maaseutuverkoston toimintakertomus 2015
Esiteltiin maaseutuverkoston sähköinen toimintakertomus 2015 ja sen
toimintalogiikkaa. Toimintakertomuksen sisältö käsiteltiin viime kokouksessa.
Seurannan mittarit on lisätty edellisen kokouksen jälkeen.
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi Maaseutuverkoston toimintakertomuksen 2015.
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4. Seuraavan kaksivuotiskauden valmistelu
• Esitetyt teemat työryhmäaiheiksi (ks. liite ehdotetuista teemoista)
Teemoja maaseutuverkoston uusiksi työryhmiksi kuulutettiin monen eri
kanavan kautta, ehdotuksia saatiin huhtikuun alkuun mennessä 18
kappaletta.
Teemat tullaan esittelemään seurantakomitean seuraavassa
kokouksessa. Maa- ja metsätalousministeriö päättää valittavat teemat.
Työryhmien valinta ja uuden ohjausryhmän nimeäminen tapahtuu syksyn
aikana. Teemaryhmiä tullaan perustamaan kaksi tai kolme. Teemojen
valinnassa tulee huomio kiinnittää myös teemojen laajuuteen, että ne
ovat sopivia kaksivuotiskaudelle.
Ohjausryhmän keskustelussa esiin nousseita teemoja:
-Työ ja yrittäjyys
-Digitalisaatio ja maaseudun yrittäjyys
-Hyvinvointi, viljelijöiden jaksaminen ja varhainen välittäminen
-Peltojen potentiaali ja vesitalous
Todettiin, että hyvinvointiteeman ympärille mahdollisesti rakennettavan
työryhmässä tulisi olla mukana myös Suomen yrittäjät aluejärjestöineen
sekä sosiaali- ja terveysalan edustus.
•

Nykyiset työryhmät verkostotoiminnassa toimikauden jälkeen
Miten nykyisissä ryhmissä tehty hyvä työ saadaan integroitua tulevaan?
Puheenjohtaja pyysi työryhmien puheenjohtajia valmistelemaan
seuraavaan kokoukseen katsauksen, mitä toimintaa he toivoisivat
maaseutuverkostossa edistettävän jatkossakin ja millä keinoin.
Esiin nostettiin pop up -työryhmämalli: Mallissa teema ja puheenjohtaja
ovat koko ajan samat, mutta työryhmän muut jäsenet vaihtuvat
joustavasti. Tämän toimintamallin todettiin sopivan erityisesti laajojen
teemojen työryhmätyöskentelyyn.

5. Maaseutuverkostotoiminnan ajankohtaistilanne
• Viestinnän ajankohtaiset
-Maaseutu.fi-kuvapankki on uudistunut, kuvat ovat kaikkien
maaseutuohjelman toimijoiden käytettävissä.
-Mahdollisuuksien maa -kampanjan digitaalinen vaihe on
käynnistymässä.
-Ylelle on tulossa tietoisku (tv ja Ylen www-sivut) liittyen maaseudun
yritystukiin, videon viimeistelty käsikirjoitus saadaan tänään.
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-Maaseutu.fi-uudistaminen on työn alla. Nykyisellä sivustolla on vaikea
palvella eri kohderyhmiä joustavasti ja juuri siinä muodossa, jota kukin
kohderyhmä parhaiten ymmärtäisi. Lisäksi sivustolla on teknisiä
ongelmia.
-Maaseutuverkoston seuraava uutiskirje lähetetään toukokuussa. Toukokesäkuussa on tulossa ensimmäinen kv-uutiskirje, jossa markkinoidaan
mm. rural.fi-sivustoa.
Kokous 10.5.2016 klo 16.35-17.38
•

Muut ajankohtaiset asiat
i. teemaryhmien kuulumiset
Ympäristö:
- Ravinteet kiertoon, vesistöt kuntoon –seminaari Helsingissä 19.-20.4.
oli onnistunut verkostoitumistapahtuma, osallistujia kaksipäiväisessä
tapahtumassa oli paikan päällä yhteensä 350. Tilaisuutta verkon kautta
seurasi perätä 3000 katselijaa.
- Ympäristö ja ilmasto liitelehti ilmestyy Maaseudun Tulevaisuudessa
1.6.2016.
- Syksyllä järjestetään neuvojien tapaaminen, jonka yhteyteen
kaavaillaan neuvottelupäiviä ja teemaseminaaria.
Nuoriso:
-#munmaaseutu-kilpailun voittajakuva on valittu yli 3000 kuvan joukosta.
Jopo-palkinto jaetaan jälleen syyskuussa toisella kilpailukierroksella.
-Nuorille yrittäjille suunnattu Karhunpesä-innovaatioleiri järjestetään
28.11.-1.12. Tuusulassa, leirillä on kytkös SLUSHkasvuyritystapahtumaan.
Yrittäjyys:
- Maakunnallisia yrittäjyyskiertueen tilaisuuksia on pidetty tähän
mennessä 12-13.
- Syksyllä lanseerataan seutukunnalliset yrittäjyystilaisuudet
- Mukana Kunnallisjohdon seminaarissa 18.-19.5. Porissa ja Oripään
Okrassa 6.-9.7.
-Seutukunnallinen elintarviketilaisuus järjestetään Suupohjassa
Ruokamessujen yhteydessä
-Kasvu Open, maaseutuohjelman yritysten sparrausohjelma (perinteinen
maatalous, elintarviketalous ja muu maaseutuyrittäjyys)
Innovaatio:
-Työryhmien itsearvioinnin kehittämistä mietitty konsultti Sari
Rannanpään kanssa
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-Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen: fokusryhmätapaaminen
Suomeen kesäkuussa, tutustumista Suomen metsätalouteen
-Innovaatioleirikonseptin jälkikehittäminen
ii.ajankohtaista alueverkostoista
-Alueellisten maaseutuverkostopäivien palautteista esiin nousseita
toiveita olivat pienemmät teemakohtaiset tapahtumat ja palvelupaketit,
Varsinais-Suomesta tuli toive saada oppia verkostotyöstä:
benchmarkattava tapahtuma muille?
- Maaseutuverkoston Valo-yhteistyö: liikkumisen kautta tapahtuma
osallistaminen on uudentyyppinen alueverkostotyön muoto.
-Jollakin alueella tehtyjä kokeiluja ja onnistumisia tulisi saada syötettyä
toisille alueille: tällaista tiedonvälitystä tullaan kehittämään.
-Alueverkostoanalyysia jatketaan tulosten valmistuttua.

6. Kalatalousverkoston ajankohtaistilanne
1.4. kalatalouskoordinaattorina aloittanut Merja Mäensivu esittäytyi.
Meri ja kalatalousverkoston toimintasuunnitelma 2015-2020 on hyväksytty merija kalatalousverkoston työryhmän kokouksessa 11.4.2016
Meri- ja kalatalousverkoston aktiviteetteja 2016:
-Tiedotus ja viestintä EMKR
-Verkostoituminen
-Koulutukset
-Seminaarit ja messut

7. Muut asiat
Puheenjohtaja tiedusteli Maaseutuviraston toimeenpanon tilannetta:
Hanketukien maksatusta lukuun ottamatta toimeenpano pyörii. Hanketukien
maksamisen valmistelu on edennyt kevätpäivillä kerrotun aikataulun mukaisesti.
Touko-kesäkuussa aletaan Hyrrässä tehdä päätöksiä hanketuista.
-Esitettiin ajatus, että kerran vuodessa / kahdessa vuodessa Suomen ja Ruotsin
maaseutuverkostojen ohjausryhmät kokoontuisivat yhtä aikaa ja järjestäisivät
yhteisen osuuden. Tämä siksi, koska yhteinen kontaktipinta on ilmeinen.
Samassa yhteydessä voisi olla pienseminaari maiden ohjelmien toteutumisen
tilanteesta.
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-Kuntaliittoon ollaan perustamassa maaseutuverkostoa kunnille ja kuntien
viranhaltijoille (maaseutuverkosto työnimi), seuraavaksi kartoitetaan kyselyn
avulla verkoston tarpeita ja toimintatapoja. Lisätietoa asiasta saadaan syksyllä.
-Tiedusteltiin voisiko maaseutuverkosto viedä eteenpäin Maaseutuvaikutusten
arviointia (MVA).

8. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään syyskuussa, ajankohta kartoitetaan pikimmin.
Seuraavan kokouksen alussa pidetään arviointisessio Rannanpään Sarin
johdolla. Seuraavaan kokoukseen saataneen ensimmäisiä maaseutuohjelman
seurantatietoja, joita ohjausryhmä toivoi kuulevansa myös seurantakomitean
kokouksista.

Taina Vesanto
Puheenjohtaja
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