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Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous
Aika:
Paikka:

Perjantai 18.12.2020 kello 9.01-11.07
Teams

Osallistujat:
Taina Vesanto, maa- ja metsätalousministeriö
Raisa Ikonen, Ruokavirasto
Marianne Selkäinaho, maa- ja metsätalousministeriö
Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö
Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus (klo 10:37 saakka)
Paula Erkkilä, Kuudestaan ry
Taina Väre, Kuntaliitto
Juha Rutanen, Maaseutupolitiikan neuvosto MANE, osaaminen ja työllisyys verkosto (OTE)
Ann-Sofi Backgren, Maaseutupolitiikan neuvosto MANE, Svenskfinland som
brobyggare och pilotområde (IDNET)
Kaisa Pethman, ProAgria
Sami Tantarimäki, Turun yliopisto
Jalmari Heikkonen, Työterveyslaitos
Marko Mäki-Hakola, MTK (klo 9:55 lähtien, klo 10:55 saakka)
Teemu Hauhia, Ruokavirasto, Maaseutuverkostopalvelut
Hanna Lilja, Ruokavirasto, Maaseutuverkostopalvelut
Muut kutsutut:
Meri Kiikkala, maa- ja metsätalousministeriö
Sinikka Torssonen, Ruokavirasto, Maaseutuverkostopalvelut
Pirjo Onikki, Ruokavirasto, Maaseutuverkostopalvelut (klo 9:06 lähtien)
Tuomas Metsäniemi, Ruokavirasto, Maaseutuverkostopalvelut
Salla Pätilä, Ruokavirasto, Maaseutuverkostopalvelut
1. Kokouksen avaus kello 9.00
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.01. Todettiin kokouksen osallistujat.
Vuoden viimeinen kokous on samalla viimeinen tällä
ohjausryhmäkokoonpanolla.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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3. Maaseutuverkoston toimintasuunnitelmaluonnos 2021-2022


Toimintasuunnitelman ja budjetin esittely
Esiteltiin maaseutuverkoston toimintasuunnitelmaluonnos vuosille
2021-2022. Toimintasuunnitelma hyväksytään helmikuun
kokouksessa, johon mennessä toimintasuunnitelman liitteeksi on
täydennetty myös työryhmien toimintasuunnitelmat (liite 8 ja 9) sekä
vahvistettu maaseutuverkoston ohjausryhmän ja työryhmien kokoonpano
(liite 2). Toimintasuunnitelman esittely käytiin osio kerrallaan läpi
keskittyen kohtiin, jotka ovat sisällöltään uusia edelliseen
toimintasuunnitelmaan nähden.
Kommentteja:
Osio 1:
Arvioinnin aikataulusta keskustellaan vielä kannattaako se lykätä
siirtymäkauden myötä vuoden 2021 sijaan vuodelle 2022.
Kahteen seuraavaan vuoteen tulisi toimissa mennä painotetummin ja
fokusoidummin kuin nyt, koska alkamassa on erityisvuodet
(siirtymäkausi, elvytysvarat, sillan luominen tulevaan ohjelmakauteen).

Osio 2:
Nuoret näkyvät myös Suomen kylien ensi vuoden toiminnassa, joten
kahden nuorisoryhmän välillä nähtiin olevan yhteistyön paikka, esim.
molemmissa ryhmissä voisi olla yhteinen jäsen.
Leaderin nuorisohankkeilla olisi varmasti annettavaa nuorisoryhmän
toimintaan, joten kytkös Leader-ryhmiin on tärkeää näiltä tiimoilta.
Osio 3:
Tuensaajien rahoitusta koskevaa lausetta tulisi terävöittää. Viestinnässä
kannattaa olla koko rahoituspaletti mukana ja synkronointia muiden
rahoituslähteiden kanssa tarvitaan. Myös rahoituksen näkökulmasta
viestinnän on oltava täsmällistä.
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Vuoden 2022 yhteyteen tarvitaan uuden kauden käynnistämiseen
liittyvää koulutusta ja preppausta, tällöin on katseet oltava jo vahvasti
vuodessa 2023.
Tulevaisuudessa tilaisuuksien järjestämisessä on oltava käytössä
hybridimalli (hyvä esimerkki tästä mallista on SÄK-gaala), virtuaalisuutta
voisi jatkossa hyödyntää palvelupakettikonseptissa.
Agrihub ja Akis: näiden osalta toivottiin rakennettavan yhtä nyt
rakenteilla olevan kahden verkoston sijaan. Nämä toivottiin saatavan
yhteen ja nykyisen verkostotoiminnan alle.
Osio 4:
Verkoston tämänhetkisestä budjetista (11/2020 tilanne) on vielä n. 2,5
miljoonaa euroa käyttämättä. Esiteltiin ensi vuoden budjetti, jonka
suuruus on 1 703 300 euroa (ks. tarkempi erittely
toimintasuunnitelmaluonnoksesta). Vuoden 2022 budjetti on 803 483 € ja
se sisältää vain nykyiset määritellyt varat. Siirtymäkauden varoja
koskevia päätöksiä ei ole vielä tehty.
Keskustelussa tuli myös joitain teknisluontoisia kommentteja.
Lisäkommentit toimintasuunnitelman valmisteluun liittyen voi
toimittaa osoitteeseen info@maaseutu.fi.
4. Maaseutuverkostotoiminnan ajankohtaistilanne
 Maaseutuverkoston ajankohtaiset
Maaseutuverkoston ajankohtaisiin kuuluu uusien työryhmien
perustaminen, Maaseutu2040 -vision päivittäminen, Rural Inspiration
Awards 2021 -kilpailu (ks. esitys Maaseutuverkoston ajankohtaiset).
Kilpailusta on lähtenyt tietoa ELY-keskuksille ja Leader-ryhmille.


Viestinnän ajankohtaiset
Esiteltiin viestinnän yhtä mahdollista organisointimallia tulevalle
rahoituskaudelle 2023-2027, pohjaksi esiteltiin viestintäkentän
nykytilanne. Lisäksi tehtiin katsaus kuluneen syksyn toimintaan sekä työn
alla olevaan ja tulevaan toimintaan (ks. esitys Maaseutuverkoston
viestinnän ajankohtaiset).
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Tulevaisuuden tuottajat
Käytiin läpi koontia Tulevaisuuden tuottajat -työryhmän toiminnasta ja
keskeisistä tunnusluvuista toimintavuosinaan 2019-2020: käytetty
rahamäärä, viestintä, tapahtumat, palvelupakettihaku sekä Koronan
vuoksi toteutumatta jääneet toimet. Ks. erillinen esitys.



Älykkäät kylät
Älykkäät kylät -työryhmällä oli ollut antoisa kaksivuotinen.
Koronavuosi vei älykkäät-teemaa tehokkaasti eteenpäin. Löyhää
teemaverkostoa aiheen teemalta pidetään jatkossakin yllä. Live-tvlähetyksiä jatkuu ensi vuonnakin. Etätyötilojen verkosto saatiin käyntiin
kuluneena vuonna, ensi keväälle on tiedossa toimintaa tälle uudelle
verkostolle.
Kaisa Pethman ja Sami Tantarimäki jatkavat ohjausryhmän jäseninä.
Puheenjohtaja kiitti Marko Mäki-Hakolaa ja Jalmari Heikkosta
ansiokkaasta työryhmäyhteistyöstä ja ohjausryhmäjäsenyydestä. Paljon
on saatu aikaan yhdessä, monia asioita jää elämään ja hyviä
yhteistyökuvioita voidaan toteuttaa myös jatkossa verkoston puitteissa.

5. Muut asiat
 Terveiset hallintomallityöryhmästä
Tiistaina oli tulevan CAP-suunnitelman hallinnointimallia koskeva kokous,
jossa käsiteltiin mm. teknistä apua (jolla maaseutuverkostotoimintaakin
rahoitetaan) sekä viestintää todeten, että siirtymävuosien viestintään
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Koulutukset siirtyvät enemmän
digitaaliseksi, ja monet koulutukset kannattaa toteuttaa valtakunnallisesti.
Seuraavassa hallintomallityöryhmän kokouksessa käsitellään tulevan
kauden maaseutuverkostoa, sen laajuutta, toteuttamistapoja ja
henkilötarvetta.

6.

Seuraavan kokouksen ajankohta
 Teemaryhmien kapulanvaihto 14.1.2021
Teemaryhmien kapulanvaihtotilaisuus järjestetään 14.1.2021.
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Helmikuu
Seuraava ohjausryhmän kokous kalenteroidaan helmikuulle.
Puheenjohtaja esitti lämpimän kiitoksen ohjausryhmän jäsenille
panostuksesta ohjausryhmätyöhön, linjauksista ja evästyksistä! Lisäksi
verkostopalvelut-yksikkö sai kiitosta digiloikkauksen edistämisestä
poikkeuksellisena vuonna.
Hyvää joulua!
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