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Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous
Aika: perjantai 16.2.2018 kello 9.05–12.05
Paikka: Maa- ja metsätalousministeriö, Kartano (Mariankatu 9, Helsinki),
Maaseutuvirasto, Tähkä (Alvar Aallon katu 5, Seinäjoki).
Osallistujat:
Helsinki
Marianne Selkäinaho, MMM
Annukka Lyra, MMM (klo 11.43 saakka)
Hilkka Vihinen, Luonnonvarakeskus
Hanna Lilja, Verkostopalvelut
Teemu Hauhia, Verkostopalvelut
Heta Ratasvuori, MMM
Taina Vesanto, MMM
Leena Anttila, MMM
Tuomas Metsäniemi, Verkostopalvelut
Heidi Siivonen, MTK (klo 9.15 alkaen, klo 11 saakka)
Marko Mäki-Hakola, MTK (klo 9.45 alkaen, klo 11 saakka)
Seinäjoki
Juha Tall, Maaseutuvirasto
Lauri Hyttinen, Verkostopalvelut
Pirjo Onikki, Verkostopalvelut
Sinikka Torssonen, Verkostopalvelut
Juha Rutanen, MANE Osaaminen ja työllisyys -verkosto.
Etäyhteys
Juha-Matti Markkola, Verkostopalvelut
Sanna Koivumäki, MMM (klo 10.20 saakka)
Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Group (klo 10.20 saakka)
Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

1. Kokouksen avaus kello 9.00
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
• Jäsenmuutokset
Kari Saulamo (MMM) on siirtynyt yksikössään uusiin tehtäviin ja jättäytyy
pois ohjausryhmän kokoonpanosta. Puheenjohtaja lähetti Karille kiitokset
hyvästä yhteistyöstä. Karin tilalle ohjausryhmään tulee Heta Ratasvuori,
joka on aloittanut työt MMM:ssä marraskuun puolessa välissä.
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MANEn edustuksen taustaksi täsmennetään Osaaminen ja työllisyys verkosto.
Todettiin, että jatkossa osallistuminen kokouksiin etäyhteyksillä
helpottuu. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan sitovasti
ja hyvissä ajoin, osallistuuko kokoukseen etäyhteydellä vai fyysisesti
Helsingissä tai Seinäjoella. Lisäksi etäyhteyden ottamisesta tehdään
lyhyt ohjeistus.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
3. Maaseutuverkoston toimintasuunnitelmaluonnos 2018-201
• Toimintasuunnitelman muutosten esittely
Käytiin läpi viime kokouksen kommenttien pohjalta tehdyt muutokset /
täsmennykset toimintasuunnitelmaan 2018-2019 (ks. erillinen esitys).
MMM:n taholta on parhaillaan käynnissä teemakuulutus työryhmiksi,
hakua tullaan markkinoimaan vielä aktiivisemmin, että saadaan kentältä
paljon hyviä teemaehdotuksia. Eri ryhmien saaminen mukaan
verkostoon on tärkeää, tällä hetkellä verkostossa ovat tiiviisti mukana
yrittäjät ja hyvinvointipuoli (jonka sisällä sote-asiaa tulisi vahvistaa). Nyt
on hyvä mahdollisuus saada mukaan uusia teemoja ja toimijoita, esiin
nostettiin mm. urheilu ja kulttuuri, yritetään aktivoida näitäkin toimijoita
mukaan. Tutkijoiden verkottaminen maaseutuohjelma rajapintaan ilman
projektirahoitusta on hankalaa, mutta olisi tärkeä edistettävä asia. EIPtyön edistämisessä verkostolla nähtiin olevan tärkeä rooli.
o

Ehdotus lyhytaikaisen teemaryhmän perustamiseksi;
Hagelbergin tekemä suunnitelma teemaryhmän perustamisesta
on lähetetty ohjausryhmälle tiedoksi kokousmateriaalien mukana,
teemaryhmän sisältö käsitellään omana kohtanaan (3. kohdan
lopussa).
Muilta osin toimintasuunnitelma 2018-2019 hyväksyttiin jo tässä
kohtaa. (Myös lyhytaikaisen teemaryhmän perustaminen
hyväksyttiin kohdan 3 lopussa).

Päätös: Toimintasuunnitelma 2018-2019 hyväksyttiin.
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o

Innovaatiotyöryhmän kokous 20.-21.2.2018
Innovaatioteemaryhmä kokoontuu kaksipäiväiseen kokoukseen
ensi viikolla Nuuksion Kattilan Torpassa, kokouksen yhtenä
tavoitteena on julkaista vuosina 2008-2014 toimineen
innovaatiotyöryhmän loppuraportti.

o

Muut muutokset 16.12.2017 kokouksen pohjalta
Budjetti: Vuoden 2017 varoista säästyi n. 118 000 €, joten tämän
vuoden koulutusbudjettia ei tarvinnut lähteä leikkaamaan.
Rakenteet palkkaus -kululuokka: Ero vuoden 2016 ja 2017 välillä
johtuu maaseutu.fi:n Sharepoint-kuluista sekä sellaisista Mavitalon toimitiloihin liittyvistä vuokrista ja kuluista, joita ei pystytä
kohdentamaan henkilöön (eivät ole tukikelpoisia kuluja teknisessä
avussa, joten niitä kuluja ei vuodelta 2017 osalta).

•

Viestintäsuunnitelman esittely ja ajankohtaiset
Esiteltiin tarkennettu viestintäsuunnitelma sekä kävijädataa viime
kuukausilta. Tätä vuotta on hahmoteltu viestinnän osalta sprintteinä eli
yritetään saada aikaan ”huomiopiikkejä”, joissa eri organisaatioiden
kanssa tuodaan samaa teemaa voimallisesti esille yhtä aikaa.
Viestinnällisiä tihentymiä tulossa mm. Kasvupolun seminaarin yhteyteen,
Eurooppapäivään ja Yrittäjän päivään (ks. erillinen esitys).
Poiminnat viestinnän ajankohtaisista:
-laajakaistainfo.fi -sivusto julkaistaan 20.2.2018.
-Sosiaalisen median kampanja #TerveisetVataselle käynnistyy 15.2.

•

Ympäristöteemaryhmän toimintasuunnitelma tarkemmin
Ohjelman läpileikkaavana teemana ovat ympäristöasiat ja kentällä on
paljon painetta aihepiirin ympärillä (ympäristön tilaa parantavat
investointituet). Teemaryhmän tavoitteena saada liikkeelle tehokkaita
ympäristön tilaa parantavia investointeja. Ryhmän tarkoituksena on
tuoda puolueetonta tietoa kaikille osapuolille ja lisätä faktatietoa, mitä
asioita kannattaisi pohtia ja lähteä edistämään.
Tietoisku ryhmän toiminnasta ehdotettiin liitettäväksi osaksi neuvojien
koulutusta. Todettiin, että MTK:n edustus on hyvä saada ryhmään
mukaan, että viesti viljelijöille saadaan nopeasti leviämään. Lisäksi
mukaan ehdotettiin ”ulkopuolista viestijää”, myös ohjelmaviestijät
halutaan toimintaan tiiviisti mukaan. Teemaryhmän puheenjohtaja
päättää lopullisen kokoonpanon. Ryhmän toiminta käynnistyy pikimmin,
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kuitenkin tämän kevään aikana ja toiminta jatkuu niin kauan kuin
budjettia riittää eli toimikautta ei rajata (tarkempi esitys lähetetty
kokousmateriaalin mukana).
Päätös: Päätettiin perustaa Ympäristön tilaa parantavat investoinnit –
teemaryhmä.

4. Maaseutuverkoston toimintakertomusluonnoksen 2017 esittely
Toimintakertomus tehdään jälleen Mobie-alustalle, näin toimintakertomukseen
saadaan monikerroksisuutta tuomalla mukaan linkkejä, kuvia ja videoita vuoden
varrelta. Käytiin läpi kertomusluonnoksen sisältöä (ks. erillinen esitys).
Toimintakertomus tuodaan hyväksyttäväksi ensi kokoukseen.
5. Maaseutuverkostotoiminnan ajankohtaistilanne
• Hyvinvointityöryhmä
Työryhmän toiminnan pääponnistus tänä vuonna on Vaikeat keskustelut
–kiertue, minkä avaustilaisuus pidettiin eilen Kauhajoella. Tarkemmat
tiedot ryhmän tulevista asioista ajankohtaisesityksessä (ks. erillinen
esitys) sekä työryhmän toimintasuunnitelmassa.
•

•

Yrittäjyystyöryhmä
Käytiin läpi työryhmän käynnissä olevia ja tulevia tapahtumia, pilotointeja
ja muita toimia (mm. Lähikeskus –pilotti innovaatioleiri, Hack the food,
törmäytystreffit digiboksi hankkeen kanssa, Mamu adhoc –työryhmä,
yrittäjäkysely). Tarkemmat tiedot ajankohtaisesityksessä (ks. erillinen
esitys) sekä työryhmän toimintasuunnitelmassa.
Suomen älykkäin kylä-kilpailu
Älykkäät kylät –kilpailun järjestelijätahoilta kootaan parhaillaan
materiaalia viestinnän tueksi. Kilpailu avataan ensi viikon alussa ja
aletaan ottaa ilmoittautumisia vastaan. Kilpailuun liittyen käynnistyy myös
sosiaalisen median kampanja.

6. Kalatalousverkoston ajankohtaistilanne
• Toimintasuunnitelma ja ajankohtaiset
Käytiin läpi meri- ja kalatalousverkoston taustaa ja budjettia,
toimintasuunnitelman 2018 sisältöä (6 pääkohtaa) sekä niihin liittyvää
toimintaa.
Uudet verkkosivut ovat avautuneet tänään sitten. Kerrottiin, että
kalatalousleaderit ovat kokeneet päässeensä mukaan meri- ja
kalatalousverkoston toimintaan (ks. erillinen esitys).
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7. Muut asiat
• Transnational-hankkeiden kilpailu
i. Esikarsinta mapa ja Ohryn finalistivalinta
Transnational award -kilpailu on lanseerattu ennen joulua, kilpailu
koskee Nordic-Baltic aluetta. Kilpailuun on voinut ilmoittaa
mukaan hankkeita maaseuturahastosta ja meri- ja
kalatalousrahastosta. Yhteensä saatiin yli 30 ehdokasta Leaderryhmiltä ja ELY-keskuksilta, haku oli auki myös maaseutu.fi:ssä.
Näistä yli 30 hankkeesta verkostopalvelut tekee esikarsinnan,
jonka jälkeen jää 12 ehdokkaan joukko.
ii. Aikataulu valinnalle
Kukin ohjausryhmän jäsen valitsee (8.3. mennessä) 12
ehdokkaasta kolme mieleistään. Kolmen kärki lähetetään
loppukilpailuun Ruotsiin. Äänestys tapahtuu Surveypalin kautta,
linkki toimitetaan ohjausryhmälle 28.2. Valintakriteerit ovat hyvin
väljät eli haetaan ”hyvää ja innostavaa hanketta, investointia tai
toimea”.
•

Trurallab 2018 Saarenmaa 16.-18.4.2018
Saarenmaan Trurallabiin osallistuu delegaatiot Suomesta, Ruotsista ja
Virosta, maakiintiö on noin 20 henkilöä. Kartoitetaan ohjausryhmästä ja
työryhmistä halukkaita lähtijöitä, minkä jälkeen vielä täydennetään
delegaatiota. Ohjelmaluonnos lähetetään ohjausryhmälle tiedoksi
pöytäkirjan ja sen liitteiden mukana.

•

Yhteistyötapaaminen Bryssel 6.-8.2.2018 kuulumiset
Yhteistyötapaamiseen Brysseliin osallistui oli 15 henkilön ryhmä.
Esiteltiin ohjausryhmälle monipuolinen ja tiivis matkaohjelma Brysselin
pään toimijoiden kanssa. Esiin nostettiin keskustelussa CAP-kuvio
(viherryttäminen, täydennetyt ehdot, 2. pilari) sekä laajemmin uuden
ohjelmakauden arkkitehtuuri (ks. erillinen liite). Mobie-matkaraportti
tullaan julkaisemaan maaseutu.fi:ssä.
Vihinen vinkkasi Ylessä työn alla olevasta New Eyes Productionin
videosta, jota halutaan laajennettavan maaseutupuolelle. Ohjausryhmä
ja ohjelmaviestintä innostuivat haasteen vastaan ottamisesta.
Sisältövinkeiksi dokumentin tekijöille voisi nostaa esim. älykkäät kylät,
sukupolvenvaihdokset ja hyvinvointiteeman.
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Seuraavan kokouksen ajankohta
Todettiin ohjausryhmän vuosittainen kokousaikataulurytmi:
• Toukokuu
• Syyskuu
• Joulukuu
Toukokuun kokouksen ajankohta tullaan kartoittamaan myöhemmin kyselyllä.
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