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Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 11.11.2020 kello 13.02-15.31
Virtuaalikokous Teams-linkillä

Osallistujat:
Raisa Ikonen, Maaseutuvirasto (klo 15.12 saakka)
Marianne Selkäinaho, maa- ja metsätalousministeriö
Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö (klo 13.59 saakka)
Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Paula Erkkilä, Kuudestaan ry
Taina Väre, Kuntaliitto (klo 14.36 saakka)
Juha Rutanen, Maaseutupolitiikan neuvosto MANE, osaaminen ja työllisyys -verkosto
(OTE)
Ann-Sofi Backgren, Maaseutupolitiikan neuvosto MANE, Svenskfinland som
brobyggare och pilotområde (IDNET) (klo 13.57 saakka)
Kaisa Pethman, ProAgria
Sami Tantarimäki, Turun yliopisto
Jalmari Heikkonen, Työterveyslaitos
Marko Mäki-Hakola, MTK (klo 13.11 alkaen, klo 14.33. saakka)
Teemu Hauhia, Ruokavirasto, Verkostopalvelut
Hanna Lilja, Ruokavirasto, Verkostopalvelut
Kutsutut asiantuntijat:
Meri Kiikkala, maa- ja metsätalousministeriö
Sinikka Torssonen, Ruokavirasto, Verkostopalvelut
Pirjo Onikki, Ruokavirasto, Verkostopalvelut
Juha-Matti Markkola, Ruokavirasto, Verkostopalvelut
Tuomas Metsäniemi, Ruokavirasto, Verkostopalvelut (klo 15.00 saakka)
Salla Pätilä, Ruokavirasto, Verkostopalvelut
1. Kokouksen avaus kello 13.00
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02. Todettiin kokouksen osallistujat.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että
aikataulullisista syistä kohta 5. viestinnän ajankohtaiset käsiteltiin kohdassa 3.
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3. Viestinnän ajankohtaiskatsaus
 Viestintäsuunnitelma 2021
Esiteltiin ensi vuoden viestinnän neljä tavoitetta:
-Tuensaajat ovat tietosia, että rahoitusta on yhä saatavilla (elvytysvarat,
toiminta jatkuu siirtymäkaudella).
-Maaseutuohjelman tulokset ovat esillä laajasti ja monikanavaisesti
-Viestintäverkoston toimintaa tuetaan
-Maaseuturahaston rooli tunnistetaan monipaikkaisuuden ja vihreän
kasvun teemoissa.
Viestintämateriaalin saavutettavuuteen kohdistetaan jatkossa paljon
työpanosta ja huomiota myös maaseutuverkostossa.


Viestinnän ajankohtaiset
Käytiin läpi syksyn ajankohtaiset viestinnän osalta, jossa keskiössä oli
Suomen älykkäin kylä -kilpailu, joka kiinnosti ja sai hyvin mediahuomiota.
Lisäksi esiteltiin maaseutu.fi-katselukertapoimintoja ja kävijämääriä.



Ruotsinkielinen viestintä
Todettiin, että maaseutu.fi on kaksikielinen. Jos landsbygd.fi:ssä löytyy
puutteita tai korjattavaa, huomiot otetaan kiitollisuudella vastaan.
Ruotsinkielistä viestintää lähdetään vahvemmin kehittämään
ruotsinkielisen teemaryhmän toiminnan lähtiessä käyntiin. Kehitystarve
on joka tapauksessa tunnistettu.
Ks. erillinen esitys ”Maaseutuohjelman viestinnän ajankohtaiset.

4. Tilannekatsaus, keskustelua ja evästyksiä tulevasta toiminnasta 2021-2022
 Työryhmien teemat, toiminnan painopisteet, palaute Viima-kyselystä
Elokuussa tehtiin teemakysely hakien siirtymäkaudelle uusia
työryhmäteemoja. Kyselyn ja maaseutuverkostotoiminnan
suunnittelutyöpajan myötä löytyi työryhmäteemoiksi maatalouden vihreä
kasvu, monipaikkaisuuden mahdollisuudet, smarta landsbygder i
Svenskfinland och Norden sekä ad hoc -ryhmänä maaseudun nuoret
tulevaisuuden tekijöinä. Teemojen koordinaattorit (pois lukien ad hoc ryhmä) tulevat toimimaan maaseutuverkoston ohjausryhmän jäseninä
(hyvinvointityöryhmän ja yrittäjyystyöryhmän koordinaattorit jäävät
ohjausryhmän kokoonpanosta pois). Lisäksi käytiin läpi em. teemojen
taustat ja sisältö. Ks. erillinen esitys Maaseutuverkoston ajankohtaiset.
Koordinaattorihaku päättyy 25.11. MMM asettaa koordinaattorit
toimintaansa maaseutuverkoston ohjausryhmän (2021-2022)
kokoonpanon vahvistamisen yhteydessä.

MAASEUTUVERKOSTO
www.maaseutu.fi

LANDSBYGDSNÄTVERK
www.landsbygd.fi

RURAL NETWORK
www.rural.fi

Ruokavirasto
Verkostopalvelut-yksikkö

PÖYTÄKIRJA
12.11.2020

Ehdotettiin että tehdään nykyisten koordinaattoreiden haastattelu, koska
heidän kokemusten kautta voidaan innostaa tulevaan
työryhmätoimintaan. Todettiin että mikäli uusien koordinaattorien
päivätyö on lähelle työryhmän teemaa, aikaa ja resursseja varmasti
työryhmätyöskentelyn vetämiseen, koska ko. toimesta saa tehtyä pitkälti
oman näköistä taustanaan verkoston asiantuntemus. Koordinaattorihaun
markkinointia tulee vielä tehdä aktiivisesti, että valinta saadaan tehtyä
monen hyvän hakijan joukosta.


Maaseutuverkostokyselyt (teemat, verkostokysely, Ely- ja Yta-kyselyt)
Syksyllä toteutetun verkostokyselyn tarkoituksena oli kartoittaa
meneillään olevien ja jo päättyneiden ylimaakunnallisten hankkeiden
verkostotyötä. Kysely lähetettiin 65 hankkeelle, vastauksia saatiin 26
hankkeesta. Kyselyn tulokset käytiin analysoiden läpi (ks. erillinen esitys)
todeten, että vahvaa verkostoyhteistyötä tarvitaan.
Kuntaliitossa on perustettu kaksi uutta verkostoa: pienten kuntien
verkosto sekä ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien verkosto.
Syksyllä Ely-keskuksille ja Yta-alueille suunnattujen kumppanuuskyselyjen pohjana oli vuonna 2018 toteutetut vastaavat
kyselyt. Yhteistyön todettiin menneen parempaan suuntaan, mutta kipuja kehittämispisteitä vielä tunnistettiin.
Ruotsinkielinen sidosryhmäkysely myötä kartoitettiin teemoja, joita
ruotsinkielinen työryhmä voisi ottaa agendalleen toimintakautenaan
2021-2022. Lisäksi tiedusteltiin mitä tarpeita maaseutuverkostotyöhön
kohdistuu seuraavalla ohjelmakaudella.
Ks. Erilliset esitykset kyselyistä.



Työryhmätoiminta
Työryhmätoiminnan seuraavina askeleina on:
-Koordinaattorien valinta ja koordinaattorin toimintasuunnitelmaluonnos
-Työryhmän jäsenten valinta
-Toimintasuunnitelmaluonnoksien esittely jäsenille
-Kapulanvaihtotilaisuus ja työryhmäkokous tammikuussa
-Toimintasuunnitelman työstäminen työryhmän voimin
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-Toimintasuunnitelman hyväksyminen osana maaseutuverkoston
toimintasuunnitelmaa
Viima-alustan todettiin olevan toimiva työkalu sekä maaseutuverkoston
että teemaryhmien toimintasuunnitelmien koostamisessa: linkki on
edelleen auki eli kommentointi ja ideointi Viimassa voi jatkua.


Budjetti ja seuranta
Käytiin läpi koko kauden toteumaa pohjautuen jo tehtyihin
maksatushakemuksiin ja tämän vuoden osalta ¾-kvartaalin tilanteeseen.
Koronan myötä varoja on säästynyt ja kahdella siirtymäkaudella
maaseutuverkoston varoja on käytettävissä vielä n. 2,4 miljoonaa eroa.
Budjetti näyttää tässä vaiheessa tasapainoiselta, tulevien vuosien
budjetointiin palataan tulevissa kokouksissa.
Tauko klo 14.43-14.50.

5. Keskustelua ja osallistumista
 Rural Vision 2040, päätös toteutuksesta
Aikataulu jäsenmaiden ja toimijoiden aktivoimiseen Rural Vision 2040
prosessiin on tiukka aikaikkunan sulkeutuessa tammikuussa 2021.
Euroopan maaseutuverkostoyksikkö on tuottanut komission kanssa
tukimateriaalia, mutta Verkostopalveluissa ei uskota pienten ryhmien
omaehtoiseen innostumiseen vaan johdetumman prosessin ajatellaan
tuottavan paremman lopputuloksen.
Ehdotus prosessin läpiviemisestä pohjautuu vuonna 2018 tehtyyn
Maaseutu 2030 -työhön ja sen päivittämiseen. Tämän vuoden puolella
avataan Viima-keskustelu, josta toivotaan saatavan syötteitä
eurooppalaiseen keskusteluun. Tammikuussa järjestetään virtuaalisesti
kolmen tulevaisuustyöpajan sarja, joista yksi on yleinen, yksi
kohdistetaan nuorille (nuoriso ad hoc -työryhmän työnä) ja viimeinen
työpaja on koostava. Komission avoin ja vaativa konsultaatiokysely on
auki.
Rural 2040 ei ole maaseutuverkoston toimintasuunnitelmassa, joten siksi
asia tuodaan ohjausryhmän käsittelyyn.
Prosessissa kannustettiin panostettavan viestintään mahdollisimman
monipuolisesti. Maaseutuverkoston ohjausryhmän todettiin olevan
ydinjoukkoa tulevaisuuskeskustelussa, joten ryhmän pyydetään
ottamaan aktiivisesti osaa prosessiin. Viiman avaamisen yhteyteen
toivottiin aamukahvitietoiskua, jossa voidaan avata Viima-työskentelyä ja
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työpajoja. Ajatuksia herättäviä puhujia ja syötteitä myös maaseutualan
ulkopuolelta tarvitaan, näistäkin ehdotuksia otetaan vastaan.
Päätös: Edetään Rural Vision 2040 -prosessissa edellä esitellyllä
toimintamallilla.


Osta tilalta! -päivä 2021verkostopalveluiden koordinoimaksi
Muutoksina ensi vuoden Osta tilalta -päivään tulee nimen vaihdos ja
koordinaatiovastuun siirtyminen verkostopalveluille. Verkostopalvelutyksikköön palkataan puoleksi vuodeksi koordinaattori vastaamaan
tapahtumajärjestelyistä. Maatilojen lisäksi mukaan kutsutaan laajemmin
maaseudun yrityksiä ja yhdistyksiä. Päivä alkaa avajaistilaisuudella.
Päätös: Ohjausryhmä kannatti verkostopalveluiden roolin vahvistamista
ja tapahtumakonseptin kehittämistä. Aihepiirin todettiin tukevan
elvytystoimintaa.



Digiverkosto pilotin ajankohtaiset
Hanketoimijoille teetetyn verkostokyselyn myötä vahvistui, että tarvetta
digialustalle on ja siitä katsottiin olevan hyötyä hanketyössä.
Hankerekisterin hyödyntäminen edellyttää oman alustan rakentamista.
Pilottiryhmää varten ehdotettiin tehtävän demo, joka voi toimia tulevan
kehitystyön pohjana. Demosta löytyisi mm. keskeiset hankerekisteriin
linkitetyt toiminnallisuudet.
Päätös: Päätettiin lähteä kehittämään digialustan demoa.

6. Työryhmien tilannekatsaus
 Työryhmien ajankohtaiset
työryhmäkoordinaattorit/sihteeri
Älykkäät kylät:
Työryhmän puitteissa on järjestetty syksyllä muutama tilaisuus.
Syksyn helmenä oli Suomen älykkäin kylä -kilpailu
huipennuksenaan palkintogaala. Viime viikolla oli livetv-lähetys
etätyöstä ja etätyötilaverkostosta, seuraava lähetys joulukuussa.
Lähetykset jatkuvat ensi vuoden puolellakin ja Älykkäät kylät työryhmän toiminta jatkuu ”löyhänä verkostona” vaikka toiminta
virallisesti päättyy tämän vuoden lopussa.
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Tulevaisuuden tuottajat:
Kaisa Pethman on palannut syyskuun alusta Tulevaisuuden
tuottajien koordinaattorin paikalle.
17.11. pidetään Uuden ajan maaseutuyrittäjyys 2.0 jatkona
kesäkuussa pidetylle webinaarille, aiheena palvelumuotoilu.
Joulukuun alussa ryhmä kohtaa kasvotusten tehden koontia
aikaansaadusta toiminnasta ja suunnitellen toimien viestimistä.
Todettiin, että ryhmän aihepiiri on niin tärkeä, että jatkotoimien
toteuttaminen verkoston piirissä on mahdollista jatkossakin.
7. Muut asiat
Kokouksen esitysmateriaali laitetaan jakoon pöytäkirjaluonnoksen
kanssa.
8.

Seuraavan kokouksen ajankohta
 joulukuu
Vuoden viimeinen kokous kalenteroidaan viikolle 51 kokouksen jälkeen.

Taina Vesanto
puheenjohtaja
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sihteeri
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