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Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous
Aika: maanantai 11.12.2017 kello 13.05–15.49
Paikka: Maa- ja metsätalousministeriö, kokoushuone Kartano, Mariankatu 11, Helsinki
Osallistujat:
Leena Anttila, MMM
Marianne Selkäinaho, MMM
Jalmari Heikkonen, Työterveyslaitos
Juha Tall, Maaseutuvirasto
Tuomas Metsäniemi, Verkostopalvelut
Taina Vesanto, MMM
Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Teemu Hauhia, Verkostopalvelut
Hanna Lilja, Verkostopalvelut
Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Group
Marko Mäki-Hakola, MTK (klo 13.54 alkaen)
Seinäjoki:
Paula Erkkilä, Kuudestaan ry
Tommi Ylimäki, Verkostopalvelut
Sinikka Torssonen, Verkostopalvelut
Pirjo Onikki, Verkostopalvelut
Lauri Hyttinen, Verkostopalvelut
Juha-Matti Markkola, Verkostopalvelut
Tuomas Rouhunkoski, Maaseutuvirasto
Puhelinyhteys:
Ann-Sofi Backgren, MANE (klo 13.13 alkaen)
Taina Väre, Suomen Kuntaliitto (klo 13.49 alkaen)
1. Kokouksen avaus kello 13.00
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Todettiin, että esityslistan kohtaan 6 (muut asiat) lisätty esitys Ympäristön tilan
parantaminen –teemaryhmän perustamisesta.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi em. muutoksella.

MAASEUTUVERKOSTO
www.maaseutu.fi

LANDSBYGDSNÄTVERK
www.landsbygd.fi

RURAL NETWORK
www.rural.fi

Maaseutuvirasto
verkostopalvelut-yksikkö

PÖYTÄKIRJA
14.12.2017

3. Maaseutuverkoston toimintasuunnitelmaluonnos 2018–2019
• Toimintasuunnitelman esittely
o Keskustelu koulutussuunnitelman painopisteistä
Esiteltiin toimintasuunnitelmaluonnoksen 2018-2019 sisältöä,
minkä valmistelussa on huomioitu edellisen
ohjausryhmäkokouksen lähetekeskustelu, Maaseutuverkoston
strategiapäivän (21.9.) anti ja mm. siellä esitellyt
maaseutuverkostotoiminnan arvioinnin tulokset, sekä Viimaalustalle tulleet kommentit. Todettiin, että toimintasuunnitelmaa
on valmisteltu poikkeuksellisen monipuolisesti ja osallistavasti.
Toimintasuunnitelman aikataulu: kokouksessa käytiin yleinen
keskustelu liittyen toimintasuunnitelmaan (mitä lisätään / mitä
muokataan tai karsitaan). Toimintasuunnitelman lopullinen versio
tulee ohjausryhmän hyväksyttäväksi helmikuun kokoukseen.
•

Viestintäsuunnitelman esittely
Esiteltiin Manner-Suomen maaseutuohjelman viestintäsuunnitelman
2018 (toimintasuunnitelman liite 5) keskeiset teemat, tavoitteet sekä
keinot niiden saavuttamiseksi. Ohjausryhmässä esiin nousseet
kommentit otetaan huomioon suunnitelman lopullisessa versiossa.
Lisäksi käytiin läpi viestinnän ajankohtaisia asioita (ks. erillinen esitys
Viestinnän ajankohtaiskatsaus.).

4. Maaseutuverkostotoiminnan ajankohtaistilanne
• Hyvinvointityöryhmä
Esiteltiin työryhmän syksyn tapahtumia ja miten niissä onnistuttiin, lisäksi
käytiin läpi tulevia ajankohtaisia asioita (ks. erillinen esitys
Hyvinvointiryhmän syksyn tapahtumia). Ryhmää on täydennetty kolmella
uudella jäsenellä (Ville Nieminen / Kuntaliitto, Patrik Lindfors / Suomen
4H-liitto ja Helena Velin / Maa- ja Kotitalousnaisten Keskus). eSytypalvelun valmistelu etenee, palvelun on päätetty olevan maksuton
palvelu. Toimintasuunnitelmaa on täydennetty ensi vuoden osalta
(Maaseutuverkoston toimintasuunnitelman liite 9).
•

Yrittäjyystyöryhmä
Esiteltiin syksyn toimintaa: yksi isoimmista ponnistuksista ollut Yritysten
rahoitusseminaari (29.11.) on saanut paljon kiitosta. Lisäksi tehtiin
tilannekatsaus työryhmän muihin ajankohtaisiin asioihin (ks. esitys
Tulevaisuuden maaseutuyrittäjyys teemaryhmä -
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tilannekatsaus). Maaseudun Kasvupolku 2 -sparrausohjelmaan on saatu
mukaan 56 yritystä. Työryhmän toimintasuunnitelman 2018 sisältöön voi
tutusta Maaseutuverkoston toimintasuunnitelman liitteessä 8.
•

Koulutukset ja verkostotapahtumat 2018 budjetointi
Esiteltiin Verkostopalvelut-yksikössä tehty budjettiraami sovitettuna
vuodelle 2021 asti. Todettiin, että budjettia koulutuksen ja hyvien
käytäntöjen osalta tulisi pienentää noin 100 000 euroa (450 000 euroon).
Asian esittelyssä ja asiasta käydyssä keskustelussa nousi esiin
seuraavanlaisia kommentteja ja ehdotuksia:
-Viestinnän budjetista on mahdollista siirtää n. 21 000 euroa
(viestinnän koulutusten osuus) koulutuksen puolelle. Viestinnän
koulutukset on budjetoitu tällä hetkellä koulutuksiin.
- Järjestetäänkö enemmän pienemmän budjetin tilaisuuksia
(saavuttaen enemmän osallistujia) kuin suurella budjetilla
järjestettyjä tilaisuuksia, joissa suhteessa vähemmän osallistujia.
Mikä on vaikuttavin toimintatapa: pienemmät tapahtumat ovat
yleensä kustannustehokkaampia, koska yhdisteltäessä
tilaisuuksia kokouspakettikulut nousee, kun joudutaan varaamaan
suurempia ja kalliimpia tapahtumapaikkoja.
- Suunnitteilla olevia tilaisuuksia voidaan yhdistellä, mikäli
osallistujat ovat samaa kohderyhmää (esim.
Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivät ja
rakennetukien kesäpäivät). Tarkistetaan, mitkä tapahtumat ovat
yhdisteltävissä keskenään tai yhdisteltävissä muihin tilaisuuksiin.
- Olisiko jokin tapahtuma mahdollista järjestää puhtaasti
webinaarina, missä verkostoituminen ei ole keskeisessä roolissa.
- Selvitetään, onko joitakin tapahtumia mahdollista siirtää
vuodelle 2019 (esim. Uusimman ympäristötiedon päivät
helmikuulle 2019?).
- Vuoden 2019 budjetin supistaminen (siirto vuodelle 2018
budjettiin) yksi vaihtoehto.
- Leaderit näkyvät vahvasti koulutussuunnitelman tilaisuuksien
lukumäärässä, selvitetään näiden tapahtumien osalta, mitä on
mahdollista yhdistää ja järjestää esim. rinnakkaiskanavina
tilaisuuksissa (samoihin tilaisuuksiin puheenjohtajat ja
työntekijät).
Yllä käydyn keskustelun pohjalta Verkostopalvelut-yksikkö tekee
esityksen koulutusten ja verkostotapahtumien budjetista helmikuun
kokoukseen.
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5. Kalatalousverkoston ajankohtaistilanne
Käytiin läpi Meri- ja kalatalousverkoston vuoden 2018 toimintasuunnitelman
sisältöä (Maaseutuverkoston toimintasuunnitelman liite 10).
Tuotiin tiedoksi, että hankkeen muutoshakemus on tehty ja hanketta päätetty
jatkettavan kesään 2018 saakka (ks. erillinen esitys Meri- ja kalatalousverkoston
toimintasuunnitelma 2018).
6. Muut asiat
• Ympäristöteemaryhmä
Hagelberg toi ohjausryhmän käsittelyyn esityksen Ympäristön tilan
parantamisen -teemaryhmän perustamisesta, tarve nousi esiin
maaseutuverkoston strategiapäivässä 21.9. Lyhytaikaisen ryhmän
toimiaika olisi noin puoli vuotta ja kokoonpanoon ehdotettaisiin edustajia
MMM:n ja Mavin hallintoviranomaisista, ELY-keskusten ja mahdollisesti
kuntien viranomaisista, maataloushallinnon viestintäasiantuntijoista sekä
investointitukien kanssa tekemisissä olleista maatalouden neuvojista ja
maatalouden ympäristöasiantuntijoista Ryhmän puheenjohtajana toimisi
Eija Hagelberg Baltic Sea Action Groupista.
Ohjausryhmä kannattaa toiminnan käynnistämistä, mutta sitä ennen
tarvitaan lopullinen fokusoitu suunnitelma ja maaseutuverkoston
raameihin sopiva budjetti ryhmän kuluista tuotavaksi ensi vuoden
kokoukseen. Toiminta voi alkaa siis aikaisintaan helmikuussa.

7.

•

Matkalaskut 14.12. mennessä
Vuotta 2017 koskevat matkalaskut tulee toimittaa Verkostopalvelutyksikköön viimeistään 14.12., myöhemmin saapuneita kuluja ei ole
mahdollista korvata.

•

Tiedoksi: Trurallab järjestetään Saarenmaalla 16.-18.4.2018

Seuraavan kokouksen ajankohta
• Helmikuussa viikolla 7
Seuraava kokousajankohta sovitellaan viikolle 7.

Taina Vesanto
Puheenjohtaja
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