Tulevaisuuden tuottajat- työryhmän toimintasuunnitelma 2019-2020
Tausta
Tulevaisuuden tuottajat-teema perustuu ruoantuotantoon, joka on kestävää kaikilla kestävyyden
kriteereillä, taloudellisesti, sosiaalisesti, eettisesti ja ekologisesti.
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Pysyvien jäsenten lisäksi työryhmä käyttää tarvittaessa asia/teemakohtaisia ad hoc -ryhmiä tai kutsuu
täydentävää asiantuntemusta toimintojen tueksi. Työryhmä edistää verkostoitumista laajasti yli rajojen.
Työryhmän tavoitteena on saada innostettua uusia toimijoita maatalouden ja maaseutuyrittäjyyden pariin.
Tulevaisuuden tuottaja nähdään paitsi alkutuotannon yrittäjänä, myös muiden maaseudun palveluiden
tuottajana. Tulevaisuuden tuottaja voi olla jo alalla toimiva yritys/yrittäjä tai tulevaisuudessa alalle ryhtyvä
uusi yrittäjä. Työryhmän tavoitteena on myös panostaa positiiviseen viestintään maataloudesta ja
maaseudusta. Viestinnän tarkoituksena on kohentaa maatalousyrittäjyyden imagoa ja saada uusia
toimijoita innostumaan alalle sitä kautta.
Toimenpiteet
Työryhmän kauden alkuun keskitytään eri toimijoiden verkottamisen ja toiminnan edellytysten luomiseen.
Tätä varten työryhmä esittää jaettavaksi vuonna 2019 30 kpl 1500 euron palvelupaketteja, joiden puitteissa
toimijat voivat järjestää yhteistä toimintaa maaseutuohjelman ja teemaryhmän tavoitteiden puitteissa.
Palvelupakettien myöntämisen kriteerit ovat:
1. Tapahtuman tulee olla verkostomaista toimintaa, eli hakijana on oltava vähintään kaksi toisistaan
riippumatonta tahoa.
2. Tapahtuman tulee edistää maaseutuohjelman toimeenpanoa.
3. Tapahtuma ei saa olla hakijoiden tavanomaista liiketoimintaa tai varainhankintaa.
Palvelupaketit on tarkoitettu tapahtumista aiheutuvien kulujen kattamiseen. Näitä ovat esimerkiksi
tilavuokrat ja kahvitukset. Palvelupaketeista laaditaan erilliset ohjeet ja sähköinen järjestelmä niiden
käsittelylle verkostopalveluiden toimesta.
Keväällä 2019 järjestetään maatalouden digi- ja teknologiahankkeiden hanketreffit, jossa kootaan saman
aihepiirin ympäriltä toimijat yhteen. Hanketreffien tarkoituksena on kartoittaa eri puolilla Suomea olevien
saman teeman alla toimivien hankkeiden toimintaa ja saada toimijat verkostoitumaan keskenään.
Työryhmä selvittää lisäksi mahdollisuuksia osallistua Global Innovation Drone Olympics-kilpailuun.
Kilpailussa haetaan kansainvälisten ratkaisijatiimien ja miehittämättömien lentoalusten ammattilaisten ja

harrastajien kanssa ratkaisuja muun muassa Suomen maatalouden, metsätalouden ja pelastustoimen
haasteisiin. Kilpailuun on mahdollista päästä mukaan Maatalous- haasteen haastekumppaniksi.
Haastekumppani pääsee mm. määrittelemään tehtävänantoa, valitsemaan kilpailijoita ja saa kansainvälistä
näkyvyyttä kilpailun myötä. Kilpailussa on mahdollisuus löytää ratkaisuja määriteltyyn haasteeseen ja siitä
voi poikia myös uutta yritystoimintaa.
Syksyllä 2019 on tarkoitus järjestää maatalouden tulevaisuusseminaari mahdollisesti jonkin toisen
tapahtuman yhteydessä. Seminaari on suunnattu viljelijöille ja muille ruokaketjun toimijoille. Tavoitteena
on saada kattava käsitys meneillään olevista ja tulevista trendeistä ruontuotannossa ja -kuluttamisessa.
Seminaarista saatavien syötteiden perusteella voidaan suunnitella myös vuoden 2020 toimintaa
tarkemmin.
Työryhmän toiminnan yksi painopiste on positiivinen viestintä maataloudesta ja maaseudusta. Tässä
työryhmän hyvänä apuna toimii maaseutuverkoston viestintäverkosto. Viestinnän apuna kartoitetaan
mahdollisuuksia muun muassa tubettajayhteistyöhön. Viestinnässä käytetään apuna eri sosiaalisen median
kanavia ja hyödynnetään jo olemassa olevia verkostoja.
Työryhmä kartoittaa mahdollisuuksia erilaisten koulutusten ja tulevaisuustyöpajojen järjestämiseksi
tulevaisuuden tuottajille. Lisäksi suunnitellaan yhteistä valtakunnallista teemapäivää maaseudun
tulevaisuuden tuottajien esille tuomiseksi. Työryhmä pyrki toiminnallaan luomaan uusia verkostoja
elintarvikeketjun eri tasojen välille. Toiminnassa huomioidaan myös tulevaisuuden tuottajien
koulutustarpeet ja oppilaitosyhteistyö.

