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Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous
Aika: keskiviikko 24.5.2017 kello 09.11–11.55
Paikka: Solo Sokos Hotel Torni, Ratapihankatu 43, Tampere
Osallistujat:
Juha Rutanen, Maaseutupolitiikan neuvosto MANE
Leena Anttila, MMM
Hannu Uusihonko, Food Park Oy
Esko Leinonen, Maaseutuvirasto
Paula Erkkilä, Kuudestaan ry
Marko Mäki-Hakola, MTK
Jalmari Heikkonen, Työterveyslaitos
Taina Vesanto, MMM
Marianne Selkäinaho, MMM
Heidi Siivonen, MTK
Teemu Hauhia, Maaseutuvirasto
Hanna Lilja, Maaseutuvirasto
Kutsutut asiantuntijat:
Antti Eronen, Ramboll
Annukka Lyra, MMM
Sinikka Torssonen, Maaseutuvirasto
Pirjo Onikki, Maaseutuvirasto
Lauri Hyttinen, Maaseutuvirasto
Tuomas Metsäniemi, Maaseutuvirasto
Juha-Matti Markkola, Maaseutuvirasto
Joel Karlsson, Maaseutuvirasto
Kaisa Talvitie, Maaseutuvirasto
Etäyhteys:
Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Hilkka Vihinen, Luonnonvarakeskus

•

Kokouksen avaus kello 09.11
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.11 ja totesi kokouksen
päätösvaltaiseksi.

•

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslistaan ei tehty muutosesityksiä.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Maaseutuverkoston toimintakertomus 2016
• Toimintakertomuksen rakenne
Toimintakertomus on tehty edellisen vuoden toimintakertomuksen tapaan
Mobie-alustalle.
• Toimintakertomuksen sisältö
Toimintakertomuksen sisältö noudattelee jo viime kokouksessa
läpikäytyä sisältöä. Ohjausryhmän tällöin esittämät muutosesitykset ja
ehdotukset on tuotu toimintakertomukseen.
Toimintakertomus viedään maaseutu.fi-sivustolle, lisäksi siitä tiedotetaan
maaseutuverkoston seuraavassa uutiskirjeessä. Lisäksi sovittiin, että
toimintasuunnitelmasta haetaan nostoja ja esimerkkejä, jotka jaetaan
laajasti sidosryhmille ja yhteistyötahojen ylimmälle johdolle.
Päätös: Maaseutuverkoston toimintakertomus 2016 hyväksyttiin.

•

Maaseutuverkostotoiminnan väliarviointi, väliaikaraportti
• Antti Eronen, Ramboll
Eronen esitteli alustavia havaintoja liittyen maaseutuverkoston arviointiin.
Syyskuussa järjestettävässä strategiapäivässä tullaan keskustelemaan
mahdollisista toimenpiteistä väliaikaraportin pohjalta. Arvioinnin
tavoitteena on täyttää ohjelmatyöhön liittyvät raportointivaatimukset sekä
tukea maaseutuverkoston toiminnan kehittämistä. Väliarviointiin liittyvä
sidosryhmäkysely on parhaillaan käynnissä.

•

Maaseutuverkostotoiminnan ajankohtaistilanne
• Viestinnän ajankohtaiset
Viestinnän ajankohtaisissa esiteltiin mm. uusi slogan, käytiin läpi kevään
viestejä, maaseutu.fi-uudistusta ja muita ajankohtaisia asioita (ks.
viestinnän ajankohtaiskatsaus -esitys).
• Ajankohtaista alueverkostoista
Syksyn aikana järjestetään jakautuvien alueiden osalta
verkostotapahtumat, lisäksi mahdollisesti Varsinais-Suomessa ja
Kainuussa. Tapahtumien sisältö suunnitellaan yhdessä alueiden
toimijoiden kanssa. Kaikille alueille tehdään yhteinen tarvekartoituskysely
ennen kesälomia ja jatkotoimenpiteet suunnitellaan kyselyn tulosten
perusteella.
• Toiminnan suunnittelun 2018-2019 aloitus
Syksyllä järjestetään ohjausryhmän ja hallinnon yhteinen työpajapäivä,
jossa kartoitetaan painopistealueita liittyen ohjelman toteuttamisen.
Temaattisten ryhmien toimintaa on suunniteltu jo vuodelle 2018.
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Muut ajankohtaiset asiat
i. Teemaryhmien kuulumiset
Käytiin teemaryhmien koordinaattoreiden esitysten mukaisesti
läpi teemaryhmien ajankohtaiset asiat (ks. Maaseudun
hyvinvointiryhmän ja Tulevaisuuden maaseutuyrittäminen ryhmän esitykset).
Lisäksi keskusteltiin Heikkosen esittelemän terveyskyselypalvelu
verkko/mobiiliversion hankkimisesta. Työkalun tekeminen sai
kannatusta ohjausryhmässä, mutta ennen hankintaprosessin
aloittamista selvitetään hankintatekniset kysymykset
Maaseutuvirastossa.
ii. Palvelupaketit
Palvelupakettiasia on edelleen ratkaisematta, asia on
Maaseutuviraston maksatuspuolen tarkasteltavana. Tilanne
heijastuu kentälle, koska alkuvuoden osalta lukumäärä
radikaalisti tippunut. Kyseessä on Maaseutuviraston sisäinen
asia, joka viedään ratkaisuun lähiaikoina.
iii. Muut ajankohtaiset tapahtumat
Muissa ajankohtaisissa asioissa tuotiin tiedoksi tulevia
verkostotilaisuuksia. Lisää maaseutuverkoston ajankohtaisista
asioista ks. Ajankohtaista maaseutuverkostosta -esitys.

•

Kalatalousverkoston ajankohtaistilanne
Kalatalousverkoston ajankohtaisissa kuultiin mm. kalatalouden yleisiä
kuulumisia, verkoston tulevista tapahtumista sekä FARNETin terveisiä (ks.
Meri- ja kalatalousverkoston ajankohtaiset -esitys)

•

Seurantakomitean kuulumiset
Seuraava seurantakomitean kokous pidetään 6.6.2017 Jyväskylässä.
Ohjausryhmälle tuotiin tiedoksi kokouksen asialista.

•

Muut asiat
• Rural Lab 2018
Virolaiset järjestävät Rural Labin keväällä 2018 Saarenmaalla. Contact
Point on tapahtumassa mukana taloudellisin ja asiantuntijapanoksin.
Osallistumiskiintiö on 20 henkilöä maata kohden, mukaan toivotaan
erityisesti nuoria sekä alan uusia kasvoja.
Rural Labin mahdollisiksi aiheiksi ohjausryhmä ehdotti maaseudun
menestystekijät muuttuvassa toimintaympäristössä, kiertotalous
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maaseudulla sekä vaikuttavuus. Verkostopalvelut toimittaa aiheehdotukset Contact Pointille.
•

•

Maaseutu2030
Maaseutu2030 tulevaisuustyö ELY-keskusten kanssa (näkökulmana
nykyisten yritys- ja kehittämishankkeiden kokonaisuus) liittyy
lähtökohtaisesti alueellisen kehittämisen toimintaympäristön
muuttumiseen, avainasemassa on muutosten ennakoiminen.
Tulevaisuustyössä ammennetaan oppia myös Leader 2030 ja kylät 2030
-prosesseista. Vuonna 2018 käynnistyvän työn tarkoituksena on saada
eväitä seuraavalle ohjelmakaudelle ja maakuntauudistukseen. MMM,
Mavi ja verkosto kokoavat työnyrkin, jonka ensimmäisenä tehtävänä
on konkreettisen projektisuunnitelman laatiminen.

Seuraavan kokouksen ajankohta
• Syyskuussa strategiapäivänä
Seuraava kokous pidetään strategiapäivän yhteydessä syyskuussa,
kokousaika kartoitetaan lähiaikoina.
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Puheenjohtaja
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