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Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous
Aika: tiistai 2.6.2020 kello 13.04–15.35
Paikka: Virtuaalikokous, linkki ja ohjeet liittymiseen kutsussa
Osallistujat
Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Juha Rutanen, MANE
Paula Erkkilä, Kuudestaan ry
Raisa Ikonen, Ruokavirasto
Ann-Sofi Backgren, MANE (klo 14.00 alkaen)
Sami Tantarimäki, Turun yliopisto
Juho Lapatto, ProAgria
Marko Mäki-Hakola, MTK (klo 13.30 alkaen klo 15.10 saakka)
Jalmari Heikkonen, Työterveyslaitos
Heta Ratasvuori, MMM (klo 14.40 alkaen)
Taina Vesanto, MMM
Leena Anttila, MMM
Marianne Selkäinaho, MMM (klo 14.07 alkaen)
Teemu Hauhia, Ruokavirasto
Kutsutut asiantuntijat:
Meri Kiikkala, MMM
Juha-Matti Markkola, Ruokavirasto
Tuomas Metsäniemi, Ruokavirasto
Hanna Lilja, Ruokavirasto
Pirjo Onikki, Ruokavirasto
Sinikka Torssonen, Ruokavirasto
Salla Pätilä, Ruokavirasto
Heidi Kohtala, Ruokavirasto
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.04. Todettiin kokouksen osallistujat,
kokous oli päätösvaltainen.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Käytiin läpi kokouksen esityslista. Todettiin, että kokouksessa on päätösasioita.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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3. Maaseutuverkoston toimintakertomuksen 2019 hyväksyminen
 Toimintakertomuksen esittely
Esiteltiin uudelle alustalle tehty maaseutuverkoston toimintakertomus
2019 (ks. erillinen esitys). Toimintakertomus on toimitettu ohjausryhmälle
etukäteen tutustuttavaksi. Toimintakertomus sai visuaalisuudeltaan ja
toiminnallisuudeltaan hyvän vastaanoton ja sisältö herätti paljon
keskustelua ja kommentteja.
Miten maaseutuverkostotoiminnalle asetettuja tavoitteita on saavutettu tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota seuraavaa toimintakertomusta
koottaessa.
Päätös: Hyväksyttiin maaseutuverkoston toimintakertomus 2019.
4. Maaseutuverkostotoiminnan ajankohtaistilanne
 Viestinnän ajankohtaiset
Käytiin läpi viestinnän ajankohtaiset asiat, joita väritti Koronaan liittyvä
viestintä, tukien julkistaminen, Eurooppa-päivän viestintä, Tee Se
Suomessa -kokonaisuus sekä esitelty verkkoviestinnän data (ks. erillinen
esitys).


Suomen älykkäin kylä -kilpailu
Suomen älykkäin kylä -kilpailussa on mukana 17 kylää eri puolilla
Suomea. Kisan aikataulua on jatkettu syyskuun loppuun saakka
Koronatilanteesta johtuen. Kaikki kisakylät tekevät toiminnastaan videon,
kisan tuomaristo valitsee niiden pohjalta kylät, joiden luona lokakuussa
vieraillaan. Myöhemmin lokakuussa juhlitaan voittajakylää. Kuusi kylää
on hyödyntänyt heille tarjotun asiantuntijapaketin.



Älykkäät kylät -teemaryhmä
-Digipalvelukeskus avasi ovensa ja lähetyksensä Kainuussa: työryhmä
on ollut sparraajana sisällön suhteen, syksyllä palvelukeskus alkaa
tuottaa omaa tv-lähetystä. Nuoret ovat yksi painopistealue.
-Liikenneaiheinen-webinaari järjestetään 3.10.
-Horisonttihankkeet: kaikissa mukana suomalaisia kyliä
-Rural vision: älykkyysteema pysyy tässä vahvana mukana, miten
älykkäitä kyliä viedään eteenpäin.
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Tulevaisuuden tuottajat -teemaryhmä
-Työryhmä oli koolla kasvotusten 6.3. miettien kevään ja syksyn
toimintaa.
-Tulevaisuuden tuottajat -palvelupaketit on tälle erää jaettu (yht.
21 suunnitelmaa), Ampun 4H-yhdistyksen Sadonkorjuumarkkinat
nuorten tyyliin -palvelupakettisuunnitelmasta kaavaillaan
Ostatilalta-päivän avajaistilaisuutta.
-Uudenajan maaseutuyrittäjät -webinaari 4.6. klo 9-12.
-Syys-lokakuun vaihteessa järjestetään ”Millainen on
tulevaisuuden tuottaja” -tilaisuus



Älykkäät maaseudut -kiertue
Kiertueen tavoitteena oli tarjota vaikuttamis- ja keskustelukanava tulevien
ohjelmien, strategioiden ja painopisteiden suunnitteluihin. Ennen
Koronasta johtuvaa taukoa ehdittiin pitää avaustilaisuus Tikkurilassa.,
Pohjois-Pohjanmaan aluetilaisuus sekä kolme fasilitointikoulutusta.
Huhtikuussa on järjestetty kaksiosainen virtuaalifasilitointikolutus sekä
Älykkäät maaseudut -webinaari, jossa oli yli 800 osallistujaa.
Alueellinen virtuaalityöpaja pidetään Kaakkois-Suomessa 9.6.
Syksyn agendalla on fasilitointikoulutuksia sekä toivon mukaan
mahdollisuus jatkaa aluekierrosta.
Älykäs maatalous -työpajat
Älymaatalouskeskustelusarja kattaa neljä tilaisuutta (tutkimus, koulutus,
neuvonta, yrityskenttä) touko-kesäkuussa, elokuussa on tulossa
tuloswebinaari. Kummastakin jo järjestetystä tilaisuudesta on kirjattu
Viima-järjestelmään yli 60 ideaa.



Älykäs maatalous -työpajat eivät olleet tämän vuoden
toimintasuunnitelmassa, joten ohjausryhmältä pyydettiin hyväksyntää
jälkikäteen. Todetaan hyväksyen, että teemaan on laitettu ajallista
panostusta ja saatu oppia.
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyy Älykäs maatalous -työpajat osaksi
maaseutuverkoston vuoden 2020 toimintaa.
Tauko klo 14.32-14.40

MAASEUTUVERKOSTO
www.maaseutu.fi

LANDSBYGDSNÄTVERK
www.landsbygd.fi

RURAL NETWORK
www.rural.fi

Ruokavirasto
verkostopalvelut-yksikkö



PÖYTÄKIRJA
2.6.2020

Tuleva teemaryhmätoiminta
Tämän hetken arvion mukaan on tulossa kahden vuoden pituinen
siirtymäkausi, jonka temaattisten ryhmien teema-aiheiden suunnittelu on
vielä tämän ohjausryhmän toimivaltaan kuuluvaa.
Ehdotettiin, että verkostopalvelut-yksikkö tekee kohdennetun kyselyn
sidosryhmille ja sen lisäksi laajemman avoimen kyselyn, johon kuka
tahansa voi ehdottaa teemoja. Kartoitetaan kyselyssä ruotsinkielisen
teemaryhmätyöskentelyn tarve ja sisältö.
Ohjausryhmä valitsee syksyn kokouksessa teemat, joissa tarvitaan
yhdistävää ja eteenpäin vievää työryhmää. Teemoja valittaessa
varmistetaan, että ei tehdä päällekkäistä työtä toisten verkostojen
kanssa. Teemojen valinnan jälkeen MMM tekee haun koordinaattoreista,
jotka kokoavat ryhmät, verkostopalvelut-yksikön edustaja hoitaa
ryhmissä sihteerintehtävät.
Uusien teemaryhmien toiminta käynnistyy ensi vuoden alusta.
Ehdotettiin, että voidaan koota sekä pidempikestoista teemaryhmää että
ad hoc -ryhmiä, koska molempien tyyppiselle toiminnalle löytyy nyt
kysyntää. Koronatilanne on saattanut tuoda uusia tarpeita, joita ei osata
arvioida (Koronasta elpyminen/maaseudun mahdollisuudet), joten myös
siksi kysely tarpeellinen.



Muut ajankohtaiset tapahtumat
Eventos-järjestelmään on viety tulevan syksyn tulevat tapahtumat.
Verkostopalvelut-yksikkö suunnittelee syksyyn mennessä, mitkä
tilaisuudet lähdetään joka tapauksessa toteuttamaan tälle vuotta, mitä
mahdollisesti perutaan tai siirretään ensi vuoteen, ja miten tilaisuuden
toteutetaan (fyysinen / virtuaalinen). Erityisesti kiinnitetään huomiota, että
ohjelmakauden lopetukseen järjestetään jotain, vaikka tilanne olisikin
vielä poikkeuksellinen. Tilaisuuksien järjestämiseen liittyen voi ottaa
yhteyttä Hauhiaan jälkikäteen.
Verkostopalveluissa on reagoitu nopeasti kriisin alussa virtuaalisiin
alustoihin ja toteuttamistapoihin, myös kansainvälinen virtuaalinen
kontaktointi on lisääntynyt Itämeren alueen kollegoiden kanssa ja myös
muun Euroopan tasolla.
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5. Kalatalousverkoston tilanne
 Hankkeen kalatalousteemaryhmän toiminnan keskeyttäminen
Esiteltiin kalatalousverkoston viime vuoden toimintaa, jonka
painopisteenä oli viestintä, uuden kauden valmistelu ja viestintäverkoston
eteenpäin vieminen. Toimintakertomus 2019 on toimitettu ohjausryhmälle
etukäteen.
Kalatalouden verkostokoordinaaattori irtisanoutui tehtävästään
22.4.2020. Ratasvuori totesi, että Meri- ja kalatalousverkoston uusi
rahoituskausi alkaa ensi vuonna, joten tässä vaiheessa Ruokavirastossa
ja MMM:ssä ei nähty järkeväksi rekrytoida uutta työntekijää. Syksyllä
MMM:n Luonnonvaraosastolla lähdetään suunnittelemaan yhteistyössä
meri- ja kalatalousrahaston toimijatahojen kanssa uutta
kalatalousverkoston toimintatapaan.
Todettiin, että kalatalousverkoston asiantuntija (Ratasvuori) toimii
edelleen kalatalousverkoston edustajana maaseutuverkoston
ohjausryhmässä vuoden loppuun saakka.
Päätösehdotus: Maaseutuverkoston ohjausryhmä valtuuttaa
Ruokaviraston verkostopalvelut-yksikön tekemään
keskeyttämishakemuksen Varsinais-Suomen ELY-keskukseen
kalatalousverkostohankkeen päättämiseksi etuajassa 31.7.2020. Tätä
ennen tehdään hankkeen loppuraportti ja loppumaksatushakemus.
Päätös: Päätetään Kalatalousverkostohanke etuajassa.


Uudet suunnitelmat
Ratasvuori totesi, ettei Kalatalousverkostotoiminta kehittynyt siten, että
siitä olisi saanut toivotulla tavalla tukea Meri- ja kalatalousrahaston
toimintaan, joten Ruokavirastossa, MMM:ssä sekä Meri- ja
kalatalousrahaston toimijatahojen parissa katsottiin tarpeelliseksi ottaa
aikalisä miettien seuraavia askeleita. Kysyntää tämäntyyppiselle
verkostotyölle kuitenkin löytyy. Toimintaa ei jatkossa välttämättä
kuitenkaan hankkeisteta, vaan sen jalkautusta mietitään toteutettavaksi
muulla tavoin.
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Uuden kauden suunnittelu on meneillään. Vaatimuksena on, että
jokaisella rahastolla tulee olla nimettynä oma viestintävastaava
nimettynä, lisäksi edellytetään kansallisen Kala-Leader -verkoston
rakentamista ja kansallista koordinaatiota. Tästä yhdistelmästä lähdetään
suunnittelemaan kalatalousverkostoa tulevalle kaudelle. Näin ollen ensi
kaudella yhteistyö maaseutuverkoston kanssa jatkuu synergiaa hakien
etenkin Leader-puolella ja viestinnässä (ehdotuksena esim.
kalatalouspuolen mukaan tulo Maaseutuohjelman viestintäryhmään).
Lisäksi toivottiin hanketoimintaan rahastorajat ylittäviä hanketreffejä.
6. Muut asiat
 Muuntokoulutus yhdistyville/ aluettaan muuttaville Leader-ryhmille
Uuden rahoituskauden valmistelun edetessä muutamia Leader-ryhmiä
on yhdistymässä ja joidenkin ryhmien toiminta-alue muuttuu (kuntia
lähtee tai tulee lisää). Tällaisille ryhmille (uusi ryhmä tai uuden alueen
ryhmä) ehdotetaan tarjottavan muuntokoulutusta, jonka myötä ryhmät
voisivat tarkastella kriittisesti vanhoja toimintatapojaan ja uskaltaisivat
muuttaa toimintaansa. Tähän tarjotaan ulkopuolista koulutuksellista
asiantuntemusta tukemaan ja rohkaisemaan alueita
Muuntokoulutuksen todettiin olevan kannatettava ajatus, koska kaikilla
ryhmillä oma juurtuneita toimintamalleja, että toiminta lähtisi muutoksen
jälkeen lähtisi hyvin käyntiin.
Päätös: Päätettiin järjestää muuntokoulutusta yhdistyville / aluettaan
muuttaville Leader-ryhmille.
-Kokouksen jälkeen tulee kaksi pöytäkirjaluonnosta hyväksyttäviksi
(myös helmikuun kokouksen pöytäkirja).
-Verkostopalveluiden korkeakouluharjoittelija Heidi Kohtala
(hallintotieteiden opiskelija / Tampereen yliopisto) esittäytyi
ohjausryhmälle.
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Seuraavan kokouksen ajankohta
 Syyskuu
 Joulukuu
Ohjausryhmän seuraavat kokoukset kalenteroidaan syyskuulle ja joulukuulle.
Verkoston strategiapäivä on ollut perinteisesti syksyn kokouksen yhteydessä,
palataan sen järjestämiseen kokousta suunniteltaessa (etenkin kun
teemaehdotukset selvillä).

Taina Vesanto
puheenjohtaja
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