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Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous
Aika: tiistai 13.12.2016 kello 13.10–15.30
Paikka: Maa- ja metsätalousministeriö, kokoushuone Sali
Osallistujat
Helsinki:
Marianne Selkäinaho, MMM
Hilkka Vihinen, Luke
Hannu Uusihonko, Food Park Oy (poistui klo 14:54)
Juha Rutanen, Mane
Taina Väre, Suomen Kuntaliitto
Leena Anttila, MMM
Heidi Siivonen, Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys
Teemu Hauhia, verkostopalvelut
Taina Vesanto, MMM
Kutsutut asiantuntijat:
Annukka Lyra, MMM
Meri Kiikala, MMM
Kouvola:
Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Seinäjoki:
Paula Erkkilä, Kuudestaan ry
Antti-Jussi Oikarinen, Maaseutuvirasto
Kutsutut asiantuntijat:
Pirjo Onikki, verkostopalvelut
Joel Karlsson, verkostopalvelut
Lauri Hyttinen, verkostopalvelut
1. Kokouksen avaus kello 13.00
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.10.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslistaan ei tehty muutosehdotuksia.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
3. Maaseutuverkoston toimintasuunnitelmaluonnos 2017-2018
• Toimintasuunnitelman esittely
Esiteltiin vuosien 2017-2018 –toimintasuunnitelmaluonnos (esitys
pöytäkirjan liitteenä).
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•

Viestintäsuunnitelman esittely
Ensi vuonna tulee olemaan suuria viestinnällisiä tapahtumia ja
kokonaisuuksia, joista osaan tehdään oma viestintäsuunnitelmansa.
Viestintäverkoston toiminta on nyt vahvimmillaan ja lähes joka alueella
on viestintähanke. Uusia some-kanavia ei oteta käyttöön vaan
tehostetaan jo olemassa olevia esim. infografiikan avulla. Uusien
työryhmien viestintään tullaan panostamaan ja työryhmille tehdään
viestintäsuunnitelmat. Lisäksi kootaan vanhojen työryhmien saavutuksia
ja kokemuksia.

•

Koulutussuunnitelman esittely
Jatkossakin koulutustapahtumia organisoidaan kolmella eri mallilla: on
verkostopalveluiden koordinoimia tapahtumia, yhteistyössä
mahdollistamia tapahtumia sekä palvelupaketteja.
Ensi vuonna Suomi 100 -teeman alla Suomeen kutsutaan vierailijoita eri
tapahtumiin: tärkeitä kv-tapahtumia ovat mm. Euroopan verkostojen
kokoontuminen, Nordic-Baltic -kokous, CP:n temaattisen ryhmän kokous
sekä Amaze Me Leader. Tarkemmat tiedot tulevista tapahtumista
löytyvät koulutusliitteistä. Tapahtumilla pyritään vastaamaan niihin
tavoitteisiin, mitä toimintasuunnitelmissa on. Yksi erityinen paino tulee
olemaan alueverkoston kehittämisessä maakuntauudistuksen
näkökulmasta.
Teknisen avun käyttösuunnitelma:
Teknisen avun käyttösuunnitelmaan tehtiin muutos Seurantakomitean
marraskuun kokouksessa. Maaseutuverkoston käyttösuunnitelman
toisen erän osalta hyväksyttiin 300 000 euron laina Maaseutuvirastolle,
laina palautetaan takaisin kolmannessa erässä takaisin koulutuksiin.
Maaseutuverkoston käytössä oleva kokonaisrahamäärä ei siis
muuttunut.

•

Palvelupaketti koulutus päivitys
o Koulutusmatka
Viime kokouksen perusteella päivitettiin koulutuspakettia. Ei
tehdä erikseen koulutusmatkojen palvelupakettia vaan
laajennetaan koulutuspaketti koskemaan koko EU:n aluetta.
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Ideana on, että korvataan vaan koulutukseen liittyviä kuluja, kuten
luennoitsijat, tilavuokrat yms. (ei lentoja, yöpymisiä). Toimijat
organisoivat matkan itse. Maksimi korvattava summa on 3000 €
(ks. palvelupakettiohjeistus pöytäkirjan liitteenä).
Päätös: Hyväksytään koulutuspakettia koskevat muutokset
Uudet työryhmät ja vanhojen työryhmien puheenjohtajat tapaavat 11.1.2017
Uusien työryhmien toimintasuunnitelmat valmistuvat helmikuussa.
Toimintasuunnitelmaa voi vielä kommentoida, toimintasuunnitelma
hyväksytään ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa. Työryhmien
toimintasuunnitelmat linkitetään myös verkoston toimintasuunnitelmaan, tältä
osin toimintasuunnitelmaa käsitellään seuraavassa kokouksessa.

4. Maaseudun kehittämisen kevätpäivät, itsearviointi
Sari Rannanpään johdolla on käyty verkostopalveluiden kanssa läpi Maaseudun
kehittämisen kevätpäivät koulutustapahtumaprosessin kehittämisen
näkökulmasta. Tapahtumaprosessi käytiin yksityiskohtaisesti arvioiden läpi
huomioiden tapahtumasta saatu palaute, jotta voidaan jatkossa tehdä toimintaa
korjaavia liikkeitä seuraavissa tapahtumajärjestelyissä. Tuotantoaikataulu on
keskiössä etenkin isommissa tapahtumissa, suunnittelulle on otettava riittävästi
aikaa.

5. Maaseutuverkostotoiminnan ajankohtaistilanne
• Karhunpesä
Nuorisotyöryhmän organisoima Karhunpesä-innovaatioleiri sujui hyvässä
yhteishengessä ja leirin aikana saatu palaute oli hyvää. Leirillä ei
pelkästään ideoitu vaan tartuttiin käytännön toimiin hyvien ulkopuolisten
sparraajien avulla. Leirin vaikutuksia tullaan tarkistamaan leirin
päättymisestä 6 viikon sekä 6 kuukauden kuluttua.
Kolme ideaa meni Slushiin bitchaukseen, yksi Kalifornian
businessenkeleille (hamppujuoma). Relaco-yrityksen perustamisen
aiesopimus allekirjoitettiin leirillä. Yksi idea jatkaa KasvuOpeniin.
•

Kasvu Open
KasvuOpen idea lähti alueellisesta maaseutuverkostopäivästä KeskiSuomessa. KasvuOpen on sparrauskilpailu, jossa taustalla on KeskiSuomen Kauppakamari laajan yhteistyöverkoston kanssa. Tällä hetkellä
on meneillään kasvupoluille valittavien potentiaalisten yritysten hankinta.
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Haku on auki 16.1. saakka, voittajat julkaistaan Farmari-näyttelyissä ensi
kesänä. Lisätietoja: www.kasvuopen.fi.
•

Leader2030
Leader 2030 tulevaisuustyö käynnistyi kesäkuussa Tuusulan leirillä,
prosessi on jatkunut koko syksyn. Leader-toiminnan kulmakivet on koottu
prosessin myötä:
https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuverkosto/Leader_toiminta/Leader203
0/Documents/Leader 2030 yhteenveto.pdf
Lisäksi Leader-päivällä julkaistiin Leader-työn visio 2030:
”Olemme paikallisyhteisöjen elinvoiman kasvattaja, rajoja ylittävä rohkea
uudistaja.”

6. Kalatalousverkoston ajankohtaistilanne
Esiteltiin meri- ja kalatalousverkoston tämän vuoden aktiviteetit.
Ohjausryhmä kokoontuu 15.12., kokouksessa käsitellään ensi vuoden
toimintasuunnitelma.

7. Muut asiat
• Matkalaskut tulee toimittaa verkostopalveluille 14.12. mennessä.
Tiedoksi annettiin Maakuntauudistuksen Road show -kiertue alustavine
päivämäärineen.

8.

Seuraavan kokouksen ajankohta
• Helmikuun alkupuoli viikko 7 myöhäisin
Seuraava kokous pidetään helmikuun alussa ennen hiihtolomakautta.

Taina Vesanto
Puheenjohtaja
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