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Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous
Aika: Torstai 29.9.2016 kello 13.03–16.10
Paikka: Säätytalo (huone 8), Snellmaninkatu 9-11, Helsinki

Työpaja maaseutuverkoston arviointi/itsearviointi klo 10.00–12.00
• Erillinen ohjelma
Osallistujat:
Sari Rannanpää, Avaintaito Suomi Osuuskunta
Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Group
Jessika Salminen, harjoittelija, Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys
Heidi Siivonen, Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys
Annukka Lyra, MMM
Pirjo Onikki, Verkostopalvelut
Joel Karlsson, Verkostopalvelut
Marianne Selkäinaho, MMM
Hanna Lilja, Verkostopalvelut
Hilkka Vihinen, Luke
Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Teemu Hauhia, Verkostopalvelut (saapui klo 10.40)
Taina Vesanto, MMM
Lauri Hyttinen, Verkostopalvelut
Juha Rutanen, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR
Lounas klo 12.00–13.00 Ravintola Piano, Rauhankatu 15, Helsinki
Ohjausryhmäkokous
Osallistujat:
Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Group
Heidi Siivonen, Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys
Esko Leinonen, Mavi
Hanna Lilja, Verkostopalvelut
Hilkka Vihinen, Luke
Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus (poistui klo 14.40)
Taina Väre, Suomen Kuntaliitto
Teemu Hauhia, Verkostopalvelut
Taina Vesanto, MMM
Juha Rutanen, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR
Kutsutut asiantuntijat:
Jessika Salminen, harjoittelija, Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys
Annukka Lyra, MMM
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Pirjo Onikki, Verkostopalvelut
Joel Karlsson, Verkostopalvelut (poistui klo 15.08)
Lauri Hyttinen, Verkostopalvelut
Merja Mäensivu, Verkostopalvelut (saapui klo 13.08)

1. Kokouksen avaus kello 13.00
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.03.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslistaan ei esitetty muutoksia.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
3. Viestinnän ajankohtaiskatsaus
Esiteltiin syksyn viestintäpanoksia, yrittäjyysteeman esillä oloa, maaseutu.fisivuston uudistusta sekä ajankohtaista viestintäverkostosta.
4. Kevätkauden toiminnan yhteenvetoa
• Yrittäjyyskampanja
Yrittäjyys on kuluvan vuoden valtakunnallinen teema (verkkosivusto
www.mahdollisuuksienmaa.fi).
Elinkeinot ja yrittäjyys -työryhmän maakunnallisia yrittäjyyskiertueen
tilaisuuksia on pidetty tähän mennessä 13. Syksyllä on tulossa
seutukunnalliset yrittäjyystilaisuudet sekä Kasvu Open
(Maaseutuohjelman yritysten sparrausohjelma).
•

Muita tapahtumia
Okrassa ja Pori Jazzissa oltiin mukana heinäkuussa. Osta tilalta -päivä
järjestettiin 10.9. (www.ostatilalta.fi) yhteistyössä Turun yliopiston
Brahea-keskuksen Lähiruoan koordinaatiohankkeen, aitojamakuja.fisivuston, MTK:n ja SLC:n kanssa.
Valo-yhteistyötä eli uudentyyppistä alueverkostotyön muotoa liikkumisen
kautta, on toteutettu Unelmat liikkeelle -tapahtumissa (ks video:
https://www.youtube.com/watch?v=JiLDRrGebjE).

•

Palvelupaketit koulutus/nuoriso
Palvelupaketit ovat työkaluja alueellisen verkostotyön aktivoimiseen.
Vuonna 2015 hyväksyttiin 21 palvelupakettisuunnitelmaa, näissä
tilaisuuksissa oli mukana noin 3500 osallistujaa. Syyskuuhun 2016
mennessä suunnitelmia on esitetty 63 kpl ja hyväksytty 35 kpl.
Tilaisuuksissa on ollut mukana noin 2150 osallistujaa. Lisäksi Nuorisopalvelupaketteja on hyväksytty ja toteutettu 29 kappaletta.

MAASEUTUVERKOSTO
www.maaseutu.fi

LANDSBYGDSNÄTVERK
www.landsbygd.fi

RURAL NETWORK
www.rural.fi

Maaseutuvirasto
Verkostopalvelut-yksikkö

PÖYTÄKIRJA
29.9.2016

Esiteltiin maaseutuverkoston käytössä olevat työkalut (some, tuensaajan
työkalupakki, kuvapankki, messutarvikkeet, videot).
Jyrki Pitkänen totesi, että Kaakkois-Suomen alueella yrittäjyyteen
suuntautuvan viestinnän vaikuttavuus kentällä on ollut tähän mennessä
panostuksiin nähden heikkoa (vrt. hakijatahot, hakemusten määrä).
Asiaa tullaan seuraamaan, koska vaikutukset saattavat ilmetä viiveellä.

5. Työryhmien tilannekatsaus
• Työryhmien ajankohtaiset
työryhmäpuheenjohtajat/sihteerit
Nuoriso-työryhmä:
• Palvelupaketteja (”toimintatonni”) on toteutettu 29
kappaletta saaden aikaan hyvää yhteistyötä ja
mahdollistaen hienoja asioita. Työn alle otetaan vielä
toimintatonnien koonti/jälkihoito.
• Todettiin, että nuorisotyöryhmän tuloksia tulee vielä
jatkossa hyödyntää viestinnällisesti.
• Vuodenaikasyklissä toteutuvassa #munmaaseutuvalokuvakilpailussa on valittu 2 voittajaa.
• Okra-näyttelyissä heinäkuussa oltiin näkyvästi esillä. Osta
tilalta -päivään osallistui 180 tilaa.
• Karhunpesä-leirille (nuorten yrittäjien innovaatio-ohjelma,
28.–30.11.2016) on saatu hyviä hakemuksia.
Ympäristö- ja ilmasto -työryhmä:
• Ympäristö-työryhmä toteutti Maavara-liitelehden ympäristö
ja ilmasto -teemasta, missä yhteistyö oli kantavana
näkökulmana (levikki 72 000 kpl 1.6.2016 ilmestyneen
MT:n mukana).
• Eija Hagelberg osallistui Green economy -työryhmän
seminaariin Brysselissä heinäkuussa (esitykset jaetaan
ohjausryhmälle).
• Luonnonhoitoa yhdessä -seminaari järjestetään Turussa
29.-30.11.2016.
• Seinäjoella järjestetään 10.10.2016 digitalisaatio-Vipuympäristökorvaus -työpaja.
• Joulukuussa järjestetään aivoriihi ympäristökorvauksen
(tai sen osien) tulosperusteisuudesta.
• Maatalous- ja ympäristöhallinnon yhteiset maatalouden
ympäristötiedon vaihtopäivät järjestetään 17.-18.1.2017
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Tilaisuudessa vaihdetaan tietoa mm. hallinnon,
hankkeiden ja neuvojien kesken.

Innovaatiotyöryhmä:
• Innovaatiotyöryhmässä keskiössä on ollut
innovaatiotoiminta Manner-Suomen maaseudun- ja
Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmassa sekä
toisaalta ohjelmatoiminnan itsensä innovoiminen.
• Innovaatiotyöryhmä kävi syyskuun kokouksensa
yhteydessä tutustumassa Tampereella Demolassa. Yritys
on keskittynyt ideoiden tukeen.
• Ohjelmatoiminnan kehittämiseen liittyvää itsearvioinnin
pohjaa on kehitelty eteenpäin sekä pohdittu välineitä
parhaiden käytäntöjen eteenpäin viemiseen.
• Työryhmän agendalla on ollut myös EIP ja sen
käytäntöjen kehittäminen.

6. Uudet työryhmät, puheenjohtajaehdotukset
• Maaseudun hyvinvointi – työryhmä
• Tulevaisuuden maaseutuyrittäminen – työryhmä
Kahden uuden työryhmän hakukuulutus on päättynyt. Uudet työryhmät
asetetaan tämän vuoden puolella. Vesanto esitteli hakukuulutuksessa
tulleiden ehdokkaiden nimet. Seuraavalla kaudella käytetään nimikettä
koordinaattori.
Nykyisen kauden puheenjohtajien toivotaan jatkossakin toimivan
ohjausryhmän jäseninä.

7. Syksyn 2016 toiminta
• Tulevat tapahtumat
Syksyn tulevasta toiminnasta esiteltiin Maaseudun Kasvupolku, jossa
yrittäjyystyöryhmä mukana, sekä listauksena verkoston loppuvuoden
tapahtumat.
•

Uudet palvelupaketit
Kv-työn ja innovaatioleirien palvelupaketit ohjeistuksineen on julkaistu
maaseutu.fi:ssä.
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Koulutusmatkan (3000 € / matka) liittäminen osaksi koulutuspalvelupakettia: koulutusmatkoille on kyselyjen perusteella tarvetta.
Todettiin, että palvelupaketiksi hyväksyttävän koulutusmatkan tulisi
edistää ohjelman toteuttamista ja pohjustusta matkan tavoitteiden
täyttymisen suhteen tulisi tehdä jo kotimaassa.
Päätös: Koulutusmatkan liittämistä osaksi koulutus-palvelupakettia
valmistellaan keskustelun perusteella seuraavaan kokoukseen.
8. Toimintasuunnitelma 2017–2018
• Keskustelua ja linjausta tulevasta toiminnasta
• Amaze me Leader 2017: Järjestetään toista kertaa Suomessa
• Nordic-Baltic verkostokokous huhtikuussa 2017
• Euroopan verkoston kokous kesäkuussa 2017: toteutettaneen
innovaatioleirinä, jolloin metodi tulisi kaikille osallistujille tutuksi.
• Maaseutuparlamentti syyskuussa 2017: yhteistyökumppanina MANE,
SYTY ja MUA. Tavoitteena on koota yhteen 1000 osallistujaa kolmen
päivän pituiseen tapahtumakokonaisuuteen.
• Maaseutugaala/parhaat käytännöt kilpailu: Valtakunnallista
gaalatilaisuutta on toivottu ainakin alueellisten viestintätapaamisten
perusteella. Tilaisuuden korkeiden kustannusten vuoksi harkitaan
järjestettäväksi yksi valtakunnallinen gaala ohjelmakauden lopussa
(kootaan ohjelman tuloksia yhteen). Ohjelmakauden aikaisemmassa
vaiheessa juhlinnan muoto voisi olla jokin muu kuin gaala, koska parhaat
käytännöt -kilpailu on tässä pääasia. Alueet voisivat valita tapansa
järjestää alueellinen juhla (esim. tarjotaan valmiita tilaisuuksien muotoja,
joille päätetään tietty palvelupaketin kautta tuleva rahoitusosuus).
Ohjausryhmälle esiteltiin Viima-järjestelmää, jonka todettiin olevan
kokeilemisen arvoinen mm. verkoston tulevan toimintasuunnitelman
työstämisessä.
Seurantakomitean terveiset ja tietoja ohjelman toteumasta kerrotaan
ohjausryhmän joulukuun kokouksessa. Tämän pohjalta voidaan
keskustella, mihin viestintää ja toiminnan painopisteitä pitää suunnata.
Osana 2017–2018 -toimintasuunnitelmaa voitaisiin toteuttaa esim. nuoret
ja ympäristö -toimintatonneja, koska toimintatonneissa todettiin olleen
hyvä hyötysuhde. Näitä voitaisiin toteuttaa esim. Suomi 100 vuotta teeman alla.
Toimintasuunnitelmaluonnos esitetään mm. edellä mainittujen
kommenttien pohjalta työstettynä seuraavassa kokouksessa.
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9. Teknisen avun käyttösuunnitelma 2. erä
Teemu Hauhia esitteli teknisen avun toisen erän käyttösuunnitelman (2017–
2019). Ohjausryhmä voi päättää käytön kohteiden keskinäisistä siirroista.
Ohjausryhmä päätti siirtää 100 000 € koulutuksesta viestintään korjaten budjetin
vastaamaan paremmin toteutuneita kuluja.
Päätös: Siirretään 100 000 € koulutuksen määrärahoista viestinnän
määrärahoihin.
10. Kalatalousverkosto
• Ajankohtaiset
Esiteltiin meri- ja kalatalousverkoston ajankohtaiset asiat viestinnän,
koulutuksen ja hyvien käytäntöjen ja verkostoitumisen aktiviteettien
näkökulmasta. www.merijakalatalous.fi –sivusto on julkaistu ja sen
kehitystyö on käynnissä.
Paikallisten Leader-ryhmien toimintaa tuetaan kiertämällä ryhmien
alueilla tulevan talven aikana. Verkostotoiminnalla tuetaan myös
kalatalouden kehittämisryhmiä. Verkoston väliarviointi toteutetaan
vuonna 2017.
11. Muut asiat
• Maksatuksen hakeminen
Ensimmäistä maksatushakemusta valmistellaan 30.9.2016 lähtien.
Hakemus koskee maaseutuverkostopalvelut-yksikön kuluja ajalla
1.9.2014–31.3.2015.
12. Yleiskatsaus maaseutuohjelmasta
• Yleiskatsaus, MMM
Siirretään käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.
•

Toimeenpanon tilanne, Mavi
Esko Leinonen esitteli Hyrrän ajankohtaiset asiat syksyn 2016
aikataulujen osalta.
Käytiin läpi maatalouden investointi- ja aloitustukien rahoituksen
kehitystä vuosina 2003-2016. Tänä vuonna spv-tukea on myönnetty 178
kpl, maatilojen investointitukipäätöksiä tehty 1300 kpl.
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Esiteltiin yritystukihakemusten (yht. 2365 kpl) maakunnittainen jakauma
23.9.2016 mennessä ELY/Leader-jaolla. Yritystukipäätöksiä on tehty 870
kpl (52 M €).

13. Seuraavan kokouksen ajankohta
• Joulukuun alku
Seuraava kokous pidetään joulukuun alussa. Ajankohta ilmoitetaan
myöhemmin.

Taina Vesanto
Puheenjohtaja

MAASEUTUVERKOSTO
www.maaseutu.fi

Hanna Lilja
sihteeri

LANDSBYGDSNÄTVERK
www.landsbygd.fi

RURAL NETWORK
www.rural.fi

