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Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous
Aika:
Paikka:

Perjantai 11.10.2019 kello 13.30-16.00
MMM, kokoustila Kartano, Mariankatu 9, Helsinki

Osallistujat:
Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Juho Lapatto, ProAgria
Sami Tantarimäki, Turun yliopisto
Marianne Selkäinaho, MMM
Leena Anttila, MMM
Taina Vesanto, MMM
Paula Erkkilä, Kuudestaan ry
Ann-Sofi Backgen, SLF (klo 15.02 saakka)
Juha Rutanen, MANE
Raisa Ikonen, Ruokavirasto
Hanna Lilja, Ruokavirasto
Teemu Hauhia, Ruokavirasto
Kutsutut asiantuntijat:
Meri Kiikkala, MMM
Pirjo Onikki, Ruokavirasto
Juha-Matti Markkola, Ruokavirasto
Tuomas Metsäniemi, Ruokavirasto
Sinna Seppänen, Ruokavirasto
Ohjausryhmäkokous
1. Kokouksen avaus kello 13.30
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.32. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
3. Teknisen avun käyttösuunnitelman muutosehdotus seurantakomiteaan
Teknisen avun käyttösuunnitelman muutos tullaan käsittelemään marraskuussa
seurantakomiteassa.
Käyttösuunnitelmaan liittyen tullaan hakemaan muutosta, koska rakenteiden
puolella tarve tulee olemaan 4,2 miljoonaa euroa, nyt budjetoitu 3,1 miljoonaa
euroa. Seurantakomitealle esitetään maksatuserään 3 liittyen, että siirretään
viestinnästä 566 321 €, koulutuksesta 400 000 € ja rakenteet muut kuluista
31 000 € rakenteet palkkaukseen. Kokonaissumma ei muutu, eli kyseessä on
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sisäinen siirto kuluerien välillä, että varat riittävät yksikön toiminnan
pyörittämiseen ja palkkoihin. Aikaisempiin eli 1 ja 2 käyttöeriin ei tarvitse tehdä
muutoksia eli muutosesitys koskee 3. käyttöerää.
Ohjelmakausien muutosvaiheeseen liittyen viestintään liittyy erityisiä haasteita,
verkostolla tulee olla resursseja tuloksista kertomiseen eli tämä huomioitava
budjetissa. Viestinnän sisältöä on pohdittava tarkasti, todettiin että viestintää
tehdään kustannustehokkaasti.
Päätös: viedään muutosesitys esittelyn mukaisesti seurantakomiteaan.
4. Keskustelua ja evästyksiä tulevasta toiminnasta 2020-2021
 toiminnan painopisteet, palaute työpajoista
Käytiin läpi aamulla pidetyn maaseutuverkostotoiminnan suunnittelun
työpajan antia, joka koottu Viima-alustalle. Aihepiireinä olivat älykkäät kylät,
tulevaisuuden tuottajat, toimeenpanon laadun parantaminen sekä vanhasta
kohti uutta ohjelmakautta. Viimaan voi käydä vapaasti kommentoimassa ja
ideoimassa, linkki lähetetään vielä laajalle kentälle kommentoitavaksi.
Vastauksia ja ideoita hyödynnetään ensi vuoden toimintasuunnitelmaa
koottaessa. Toimintasuunnitelmaluonnos tuodaan joulukuun kokoukseen ja
hyväksytään alkuvuoden kokouksessa.
Ruotsinkieliselle teemaryhmälle nähtiin olevan tarvetta, palautetta saatu
kentältä, tarpeeseen vastattava viimeistään ensi vuonna, joka näyttäytyy jo
sillanrakentajajaksona seuraavaan ohjelmakauteen. Lisäksi ykköspilari
huomioitava painotuksissa ja sen asemaa selkiytettävä osana
verkostotoimintaa.
5. Osallistuminen Maaseutuparlamenttiin ja maaseutugaala
1.-3.10.2020 järjestetään maaseutuparlamentti Kurikassa, tapahtuman
yhteydessä Maaseutugaala. Kokemukset aikaisemmista
Maaseutuparlamenteista ovat ylittäneet odotukset. Pohjaesityksenä siis on, että
verkostopalvelut osallistuu tapahtuman kustannuksiin, koska kyseessä suuri
verkostotapahtuma. Arviona verkostopalveluiden osuudesta kustannuksista on
125 000 € (Maaseutuparlamentti 65 000 € ja Maaseutugaala noin 60 000 €).
Päätös: Päätettiin osallistua Maaseutuparlamenttiin ja sen yhteydessä
järjestään Maaseutugaala.
6. Osallistuminen Uusiutuva metsä, maaseutu & elintarvike Kasvupolku 2020
tapahtumaan
Kasvupolku järjestetään kolmatta kertaa ja muut pääkumppanit ovat mukana
(Metsäkeskus, MTK, ProAgria ja nyt myös Kiteen kaupunki). Ohjausryhmälle
esiteltiin viime vuoden Kasvupolun kulku sekä palautteet / hyödyt mitä sen
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kautta on saatu. Lisäksi esiteltiin ensi vuoden teema ja prosessin etenemisen
vaiheet aikatauluineen. Osallistuminen (verkoston osuus) maksaa 6490 € + alv.
Ohjausryhmästä Kasvupolun tuomaristoon valittiin Taina Vesanto, joka on ollut
mukana tuomaristossa jo aiemmin.
Päätös: Päätettiin olla mukana Kasvupolku 2020-tapahtumassa. Taina Vesanto
valittiin Kasvupolun tuomaristoon.
7. Viestinnän ajankohtaiskatsaus
Esiteltiin viestinnän ajankohtaiset asiat kesällä-alkusyksystä (ks. erillinen esitys).
Keskeisinä toimina olivat Tee Se Suomessa-kampanja sekä syyskuussa alkanut
Puhdas valintakysymys -kampanja. Lisäksi esiteltiin maaseutuohjelman
viestintään liittyvät kehitysehdotukset (Kaskas Media/kuvaukset
loppuraportissa).
8. Kevätkauden toiminnan yhteenvetoa
Käytiin läpi tärkeimmät nostot maaseutuverkoston kevätkauden ja alkusyksyn
toimista (ks. erillinen esitys).
9. Työryhmien tilannekatsaus
 Työryhmien ajankohtaiset
työryhmäkoordinaattorit/sihteerit
Älykkäät kylät:
Tehtiin katsaus koontiin ryhmän toiminnasta tänä vuonna ja ensi
vuonna (ks. erillinen esitys).
Tulevaisuuden tuottajat:
Tutustuttiin työryhmän ajankohtaisiin toimiin (ks. erillinen esitys).
10. Syksyn 2019 toiminta
 Tulevat tapahtumat
Esiteltiin tulevat tapahtumat -listaus (ks. erillinen esitys).
11. Kalatalousverkosto
 Ajankohtaiset
Käytiin läpi meri- ja kalatalousverkoston ajankohtaiset kuulumiset (ks.
erillinen esitys).
12. Muut asiat
Esiteltiin Älykkäät maaseudut -kiertuetta, joka toteutuu vuonna 2020 viidentoista
aluetilaisuuden muodossa. Yhteistyössä MANE, Ruokavirasto, verkostopalvelut,
MMM, Leader, SAMK ja alueelliset verkostot. Tähän liittyvät
fasilitointikoulutukset järjestetään suuralueittain.
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13. Seuraavan kokouksen ajankohta
 Joulukuu
Kartoitetaan joulukuun kokousajankohta kyselyn kautta.
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