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Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous
Aika: maanantai 11.2.2019 kello 13.05–15.45
Paikka: Maa- ja metsätalousministeriö, kokoushuoneet MMM Sali (Mariankatu 9,
Helsinki).
Ruokavirasto, Savotta (Alvar Aallon katu 5, Seinäjoki).
Helsinki:
Kaisa Pethman, ProAgria Etelä-Suomi
Sami Tantarimäki, Turun yliopisto (klo 15:35 saakka)
Taina Vesanto, MMM
Leena Anttila, MMM (klo 14.00 saakka)
Marianne Selkäinaho, MMM
Teemu Hauhia, Verkostopalvelut
Hanna Lilja, Verkostopalvelut
Heta Ratasvuori, MMM
Kutsutut asiantuntijat:
Tuomas Metsäniemi, Verkostopalvelut
Seinäjoki:
Paula Erkkilä, Kuudestaan ry
Juha Rutanen, MANE
Raisa Ikonen, Ruokavirasto
Kutsutut asiantuntijat:
Lauri Hyttinen, Verkostopalvelut
Sinikka Torssonen, Verkostopalvelut
Pirjo Onikki, Verkostopalvelut
Etänä:
Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Marko Mäki-Hakola, MTK
Jalmari Heikkonen, Työterveyslaitos
Kutsutut asiantuntijat:
Juha-Matti Markkola, Verkostopalvelut
Meri Kiikkala, MMM (klo 14.40 saakka)
1. Kokouksen avaus kello 13.05
Puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi vuoden ensimmäiseen kokoukseen
ohjausryhmän uuden kokoonpanon. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 Jäsenmuutokset
Jäsenmuutos tiedoksi: Raisa Ikonen Ruokavirastosta on nimitetty
ohjausryhmän varapuheenjohtajaksi.
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Todettiin esityslistan sisältö ja kokouksessa päätettävät asiat.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
3. Maaseutuverkoston toimintasuunnitelman 2019-2020 hyväksyminen
 Toimintasuunnitelman muutosten esittely
Todettiin, että Ympäristön tilaa parantavat investoinnit –ryhmän
toimintaan on käytettävissä 17 500 € (20 000 eurosta käytetty 2500 €
vuonna 2018). Älykkäät kylät ja Tulevaisuuden tuottajat -teemaryhmien
vuoden 2019 budjetti on 75 000 € / ryhmä.
Aktivaattorirahaa on varattu ad hoc –tarpeista lähtevään toimintaan (ei
koordinaattorien palkkaan) hyvinvointiteeman ja tulevaisuuden
maaseutuyrittäminen teeman alaisiin toimiin.
Esiteltiin verkoston 2018 toteumalukuja ja viime vuodelta säästyneitä
varoja samalla keskustellen, mistä budjetin alittumiset johtuivat. Lisäksi
käytiin läpi vuoden 2019 budjettia ja sen jakautumista tehtävittäin ja
tapahtumakokonaisuuksittain.
Ohjausryhmältä toivottiin kannanottoa, mistä teemasta ensi syksynä
voitaisiin järjestää kv-seminaari Suomessa puheenjohtajuuskauden
lomassa (mahdollista valita koko ohjelman tematiikasta). Todettiin,
että pidetään budjettivaraus tähän ja palataan teemaan / mahdolliseen
toteuttamiseen myöhemmin.
Todettiin, että tänä vuonna järjestetään osallistumis- ja fasilitointi sparrauskoulutusta ELY-keskuksille ja Leader-ryhmille, tähän on
budjetoitu 20 000 €.
o
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Temaattisten työryhmien toimintasuunnitelmat
Tulevaisuuden tuottajat:
Työryhmän ensimmäinen tapaaminen pidettiin tammikuun
lopussa. Kokouksessa oli keskusteltu tulevan toiminnan
teemoista sekä siitä, mitä tulevaisuuden tuottaminen käsittää
(termin sisältö). Puheenjohtaja kävi läpi toimenpiteet, joita
työryhmässä oli ideoitu toimintasuunnitelman rungoksi (mm.
nuorisopalvelupaketit, maatalouden digi- ja teknologiahankkeiden
hanketreffit, Global Innovation Drone Olympics-kilpailuun
osallistuminen, maatalouden tulevaisuusseminaari, positiivinen
viestintä). Ks. erillinen esitys.
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Älykkäät kylät:
Ryhmän ensimmäinen työpajapäivä pidettiin tammikuussa, jossa
puristettiin punainen lanka toimintasuunnitelmaan. Digitalisaatio
on keskeinen tulokulma koko teemaan eli kylän ja tulevaisuuden
maaseudun päivittämiseen. Käytännön toimina ovat mm.
digitaaliseen tietoyhteiskuntaan valmentaminen, seminaarit (ml.
oma alueellinen seminaarisarja), webinaarit, positiivinen
viestintä, kokeilujen käynnistäminen jne.) Ks. erillinen esitys.
Ohjausryhmä evästi kummankin ryhmän puheenjohtajia
sisällöissä.
o

Tulevaisuuden tuottajat ryhmän nuorisopalvelupaketti
Työryhmä esitti jaettavaksi vuonna 2019 30 kappaletta 1500
euron suuruisia nuorisopalvelupaketteja, joiden puitteissa toimijat
voivat järjestää yhteistä toimintaa liittyen maaseutuohjelman ja
teemaryhmän tavoitteisiin. Palvelupaketit on tarkoitettu
tapahtumista aiheutuvien kulujen kattamiseen. Palvelupakettien
sisältöä tarkennetaan erillisellä ohjeistuksella.
Päätös: Maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2019–2020
hyväksyttiin.

4. Viestinnän ajankohtaistilanne
Viestinnässä ajankohtaista on mm. maatalouden
ilmastonäkökulman sekä muiden toimien suunnittelu ja
käynnistäminen, EIP-haku ja valtakunnallisten hankkeiden haku
ja Suomen älykkäät kylät. Ks. erillinen esitys.
5. Kalatalousverkoston jatkoajan hakeminen
 Toimintasuunnitelman esittely ja päätös jatkoajan hakemisesta
hankkeelle 2019-2021
Käynnissä oleva kalatalousverkostohanke on loppumassa ja uuden
verkostokoordinaattorin haku on parhaillaan käynnissä.
Esiteltiin toimintasuunnitelma 2019-2021, joka tulee korvaamaan
aiemmin vuosille 2015-2020 tehdyn toimintasuunnitelman.
Hankkeen kolmen vuoden budjetti on 600 000 €. Ks. erillinen esitys.
Päätös: Toimintasuunnitelma hyväksytty hankkeen
jatkoaikahakemusta 2019-2021 varten.

MAASEUTUVERKOSTO
www.maaseutu.fi

LANDSBYGDSNÄTVERK
www.landsbygd.fi

RURAL NETWORK
www.rural.fi

Ruokavirasto
Verkostopalvelut-yksikkö

PÖYTÄKIRJA
12.2.2019

6. Maaseutuverkoston toimintakertomusluonnoksen 2018 esittely
 Toimintakertomuksen luonnos
Käytiin läpi toimintakertomuksen 2018 sisältöä sisällysluettelon
rakenteen kautta. Toimintakertomukseen on pyritty tuomaan vahvasti
kentän ääntä. Ks. toimintakertomusluonnos 2018.
Hoksauksia-osioon pyydetään jokaiselta ohjausryhmän jäseneltä
(kokoonpano 2017-2018) lyhyenä hoksauskommenttina yksi asia,
missä verkostotoiminta on tuottanut kaikkein eniten lisäarvoa
(miltä tahansa kantilta katsottuna). Kommentit pyydetään 28.2.
mennessä osoitteeseen info@maaseutu.fi.
Myös muut toimintakertomukseen liittyvät kommentit pyydetään
antamaan helmikuun loppuun mennessä.


Hyvinvointityöryhmän toiminta 2018
Esityksessä kuultiin läpikäynti vuosien 2017 ja 2018 monimuotoisesta
toiminnasta sekä valotettiin jatkohankkeen puitteissa kaavailtua toimintaa
2019-2022. Yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia maaseudun yrittäjille –
hankkeen toteutuminen riippuu STM:n rahoituksesta. Ks. erillinen esitys.



Yrittäjyystyöryhmän toiminta 2018
Tulevaisuuden maaseutuyrittäminen –työryhmän loppuajatelmiin oli
koottu ryhmän tavoitteet, kokoonpano, toimintatapa, tulokset ja
yhteenveto työryhmän toteuttamasta ansiokkaasta työstä. Ks. erillinen
esitys.

7. Maaseutuverkostotoiminnan ajankohtaistilanne
 Suomen älykkäin kylä-kilpailu
Kilpailuprosessissa on seuraavaksi vuorossa ryhmäkohtaiset tapaamiset,
joissa katsotaan toimenpidesuunnitelmat läpi, kirkastetaan tavoitteet ja
käynnistetään toiminta. Kauhavalla elokuussa järjestettävässä
Lokaalissa on vuorossa ensimmäinen massatapaaminen. Palkitseminen
tapahtuu Maaseutuparlamentin yhteydessä vuonna 2020.
 Muut ajankohtaiset tapahtumat
Katsottiin listausta maaseutuverkoston kevään tapahtumista, joiden
päivämäärä on lyöty lukkoon. Suunnitteilla on myös muita tapahtumia.
Ks. erillinen esitys.
8. Muut asiat
 NetworX maaseutuverkostotoiminnan 10v juhlatapahtuma Bryssel
11.-12.4.2019
NetworX maaseutuverkostotoiminnan 10-vuotisjuhlatapahtuma
järjestetään Brysselissä huhtikuussa. Tilaisuuteen kerätään yhteensä
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noin 400 henkilöä, kukin jäsenmaa saa kiintiön mukaan kutsua edustajia.
Ilmoittautumislinkki on auki netissä, verkostot saavat ehdottaa
suosikkejaan hakijoista. Tilaisuuteen lähtee ainakin finalistihankkeiden
edustajia (ks. tarkemmin alla), Contact point valitsee osan lähtijöistä.
Komissio kustantaa joidenkin matkakulut.
Kukin maa saa rakentaa tapahtuman yhteyteen oman ständin.
Suomi esittäytyy Feel good for life –teemalla (”Jotta voisimme hyvin”).
Kuvauspisteessä on mahdollisuus otattaa teemakuvia, johon saa tulla
kaksistaan tai porukalla, kuvia heijastetaan kankaalle
myöhemmin.Ständiltä saaI love Finland –tarroja. Lisäksi käteen jää pieni
esite, mitä yhdessä tekeminen meillä on (Pöllöparlamentti,
viestintäverkosto, innovaatioleiri, yhtenäinen Leader-brändi). Spotlight
stagella on mahdollisuus pitää 15 minuutin pituisia esityksiä.
Toisena osana tapahtumaa on parhaiden käytäntöjen kilpailu, johon
kukin maa on saanut ilmoittaa kaksi hanketta per kilpailukategoria
(yritystoiminnan kehittäminen, ympäristö, social inclusion, maaseudun
palvelujen kehittäminen, Leaderin innovatiivinen hyödyntäminen).
Suomesta ilmoitettu mukaan 10 hanketta eli kaksi kuhunkin kategoria.
Finaalissa kilpailee 25 hanketta.
Lisätietoa tilaisuudesta:
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/networx-inspiring-ruraleurope_en
9.

Seuraavan kokouksen ajankohta
 Huhtikuu
 Syyskuu
 Joulukuu
Neljän kokouksen vuositahtia pidettiin hyvänä. Huhtikuun
kokousajankohta kartoitetaan lähempänä kokousta.
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