Maaseutuvirasto
Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö

PÖYTÄKIRJA
15.3.2016

Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous
Aika: maanantai 7.3.2016 kello 13.05–15.50
Paikka: Maa- ja metsätalousministeriö, kokoushuone Kartano
Osallistujat:
Kari Saulamo
Eeva-Kaisa Kivistö
Leena Anttila
Marianne Selkäinaho
Hilkka Vihinen
Hannu Uusihonko
Taina Vesanto
Antero Lehikoinen
Taina Väre
Eija Hagelberg
Cia Åström
Hanna Lilja
Teemu Hauhia

MMM
MMM
MMM
MMM
Luke
Food Park Oy
MMM
Joensuun seudun Leader ry
Suomen Kuntaliitto
Baltic Sea Action Group
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR
maaseutuverkostopalvelut
maaseutuverkostopalvelut

Kouvola:
Jyrki Pitkänen

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Seinäjoki:
Antti-Jussi Oikarinen
Sinikka Torssonen
Pirjo Onikki
Lauri Hyttinen
Joel Karlsson

Maaseutuvirasto
maaseutuverkostopalvelut
maaseutuverkostopalvelut
maaseutuverkostopalvelut
maaseutuverkostopalvelut

1. Kokouksen avaus kello 13.00
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
3. Maaseutuverkoston ohjausryhmän asettamispäätöksen ja työjärjestyksen
muutokset
Ohjausryhmä käsitteli MMM:n muistion ohjausryhmän työjärjestyksen ja
asettamispäätöksen muutoksesta sekä puheenjohtajan nimeämisestä meri- ja
kalataloustyöryhmään.
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Maaseutuverkoston ohjausryhmä on käsitellyt kokouksessaan 18.9.2015
uuden meri- ja kalataloustyöryhmän perustamista ohjausryhmän
yhteyteen. Työryhmän perustaminen liittyy kansallisen
kalatalousverkoston perustamiseen.
Meri- ja kalataloustyöryhmän tehtävänä on vuosittain käsitellä ja
hyväksyä hankkeen vuotuinen toimintasuunnitelma ja budjetti. Meri- ja
kalataloustyöryhmä yhteensovittaa maaseutuverkoston ja
kalatalousverkoston toimintaa. Ohjausryhmällä ei ollut huomautettavaa
työjärjestyksen ja asettamispäätöksen muutokseen.
Työryhmän puheenjohtajaksi ehdotetaan nimitettäväksi Kari Saulamo
maa- ja metsätalousministeriöstä.
4. Seuraavan kaksivuotiskauden valmistelu
Keskustelua työryhmistä 2017-2019:
Onko kahden vuoden toimikausi tuloksien saavuttamiseksi riittävä, tällöin
teemojen tulisi olla suppeampia. Työryhmien toiminta tulisi käynnistää
päällekkäisesti tyhjäkäynnin välttämiseksi.
Työryhmiä perustetaan kahdesta neljään. Jatkumo nykyisten työryhmien
aloittamaan työhön tulisi huomioida. Yhtenä mahdollisuutena on nostaa
esiin aiheita nykyisten teemojen sisällä.
Nykyisten työryhmien tiedot tullaan julkaisemaan maaseutu.fi:n
alasivuina. Tiedonvälitykseen työryhmien toiminnasta toivotaan
panostusta ja profiilinnostoa, koska ryhmissä on ollut paljon toimintaa ja
toiminnasta pitäisi tiedottaa .
Maaseutuverkoston uusista työryhmistä 2017-2019 on avattu
hakukuulutus:
https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/viestinta/Uutiset/uutiset2016/Sivut/hakukuulutus.aspx. Ohjausryhmäläisten toivotaan laittavan
kuulutusta omia kanavoita pitkin menemään.
5. Maaseutuverkoston toimintakertomusluonnos 2015
•

Toimintakertomuksen rakenne
Toimintasuunnitelmasta poiketen toimintakertomuksen otsikkoja on
elävöitetty ja toimintakertomus on kirjoitettu toimintasuunnitelman
tavoitteiden kautta. Todettiin, että otsikointi on riittävän selkeä.
Ohjausryhmä piti elävää kirjoitustyyliä sopivana tähän
toimintakertomukseen.
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Toimintakertomus rakennetaan sähköiselle julkaisualustalle siten, että
siinä pystytään hyödyntämään maaseutu.fi:ssä käytettäviä hakusanoja ja
linkityksiä.
Innovaatioryhmä työstää interventiologiikkaan perustuvaa
itsearviointipohjaa työryhmien toiminnasta malliksi kaikille työryhmille.
Tämän pohjalta tehdään työryhmien toimintakertomukset osaksi vuoden
2016 maaseutuverkoston toimintakertomusta.
•

Toimintakertomus sisältää myös:
- Nostoja maaseutuverkoston viime vuoden toiminnan painopisteistä
- Seurannan mittarit
- Contact pointille ja komissiolle kerättävät indikaattoritiedot
- Tapahtumakannasta saatavaa monipuolisia tietoa maaseutuverkoston
tapahtumista
Mitä tietoa tuodaan toimintakertomukseen seurannan mittareiksi?
-

Maaseutuverkoston tavoitteisiin liittyvien tilaisuuksien lukumäärä
Ohjelman prioriteetteihin liittyvien tilaisuuksien lukumäärä
Sidosryhmäjako ja sidosryhmäkohtainen osallistujamäärä
Tilaisuuksien alueellinen jakautuminen kartalla
Tilaisuuksien osallistujamäärät sekä etäosallistujien määrä
Kuvallista materiaalia toivottiin lisää.

Lisätään maaseutuverkoston vuosi pähkinänkuoressa -aukeama:
Infografiikkaa, faktaa, palautteita yms.
Kustannusten toteumatietoa ei tarvita. Myöskään teemoja ei raportoida
toimintakertomuksessa.

6. Maaseutuverkostotoiminnan ajankohtaistilanne
• Viestinnän ajankohtaiset
Yrittäjyyteen painottuvan vuoden aikana tehdään digitaalista mainontaa
ja nostetaan esiin yrittäjyystarinoita. Mahdollisuuksien maa -sivusto on
avattu: www.mahdollisuuksienmaa.fi.
Maaseutuohjelman viestintä tekee neljän tilaisuuden aluekierroksen
(pohjoinen – etelä – itä – länsi).
ELIXIR-tv-ohjelman kanssa tehdään keväällä 2016 ”Hyvinvointia koko
Suomelle” -yhteistyökampanjaa. Ohjelmissa tunnetut esiintyjät vierailevat
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suomalaisella maaseudulla hakemassa hyvinvoinnin ja liikunnan
elämyksiä.
•

Alueverkostopäivät
Alueverkostotilaisuudet on pidetty Pirkanmaata lukuun ottamatta.
MDI:n ja Business Arenan raportit ovat tulleet ja ne on toimitettu
ohjausryhmälle kokousmateriaalin mukana. Konsulttien kanssa
järjestetään yhteenvetotilaisuus. Todettiin, että yhteistyössä konsulttien
kanssa oli eroja. Toteutetaan kysely alueverkostopäivien keskeisille
toimijoille, miten he kokivat yhteistyön. Palaute käydään läpi konsulttien
kanssa.
Osallistujilta saatu palaute oli äärettömän hyvää. Konsulttien erilaiset
toimintametodit ja tavat eivät ole näkyneet tapahtumien koetussa
laadussa.
Todettiin, että kyseessä oli tietoinen kokeiluluonteinen toteuttamistapa
jakaa riskit kolmeen koriin. Saatujen kokemusten jälkeen katsotaan miten
milläkin alueella jatkossa edetään. Tänä vuonna asian tiimoilta ei
organisoida vastaavaa aluekohteista kierrosta.
Maaseutuneuvosto (Mane)
Maaseutuneuvosto on asettamisvaiheessa, asetetaan maaliskuun
aikana. Mane on laajapohjainen kuten aikaisempikin YTR-verkosto, tällä
hetkellä mukana on 7 teemaverkostoa. Ensi vuonna tarkistetaan onko
tarpeen toimia jatkossakin samojen teemaverkostojen puitteissa.
Todettiin, että Mapan ja Manen toiminnoissa on yhtäläisyyksiä.
Lähiaikoina tullaan pitämään yhteistyöpalaveri, jotta toiminnat saadaan
synkronoitua ja vältetään päällekkäisyydet. Manessa on poliittista
linjausta ja politiikan ohjausta, puheenjohtajaksi tulee ministeri.
Maaseutuohjelma puolestaan luo puitteen Mapan toiminnan
toimeenpanoa taustoittavan toiminnan luonteelle.

•

Uudet palvelupaketit; innovaatioleirit ja kv-toiminnan palvelupaketit
Esiteltiin uudet palvelupakettikonseptit.
1. Kv-toiminnan palvelupaketti, jonka sisältö jakautuu kv-yhteistyön
valmistelun edistämiseen ja Maaseutuverkoston edustajana toimimisen
mahdollistamiseen matkakulujen muodossa.
2. Innovaatioleiri (24h) palvelupaketti, joka mahdollistaa innovaatioleirin
järjestämisen erillisten kriteerien ja ohjeistuksen myötä.
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Nopeuden ja joustavuuden todettiin olevan palvelupakettien valttina.
Palvelupaketit tukevat myös alueellista verkostoitumista. Kv-toiminnan
palvelupakettia valmistellaan vielä yhteistyössä MMM:n kanssa niin, ettei
siihen tule päällekkäisyyksiä esiselvityshankkeiden rahoituksen kanssa.
KV-toiminnan palvelupakettia päätettiin kokeilla kv-yhteistyöosion osalta
ainakin vuosi. Maaseutuverkoston edustajana toimimisen osio
hyväksyttiin sellaisenaan. Myös Innovaatioleiri-palvelupaketti hyväksyttiin
esitetyssä muodossa.
•

Yhteinen verkkojulkaisu, keskustelua aiheesta ja päätös
jatkotoimista
Ohjausryhmällä oli yhteinen näkemys siitä, että laajemmalla maaseudun
kehittämisen julkaisulla ei tavoiteta tehokkaasti kohderyhmiä vaan siitä
tulisi itselle tehty ammattijulkaisu. Tällaiselle julkaisulle ei ole tarvetta
tässä vaiheessa.

•

Neuvottelupäivien järjestäminen
Huhtikuussa järjestetään Hämeenlinnassa Maaseudun kehittämisen
kevätpäivät, mikä on lähestulkoon maaseutuohjelman neuvottelupäiviä
vastaava kaksipäiväinen tapahtuma. Todettiin, että neuvottelupäivien
tasoiset tapahtumat tulisi järjestää kohdennettujen aihealueiden ympärille
ja niihin liittyville kohderyhmille. Laajat neuvottelupäivät järjestetään
mahdollisesti ohjelmakauden välitarkastelun yhteyteen ja uutta
ohjelmakautta valmisteltaessa.

•

Muut ajankohtaiset asiat
i. Teemaryhmän kuulumiset
Yrittäjyystyöryhmä:
- Kaikki maakunnat kattava yrittäjyyskiertue on käynnistynyt.
Yhteistyökumppaneina kiertueella ovat yrittäjien alueelliset järjestöt ja
MTK. Yhtenä tavoitteena on saada järjestöt viemään jäsenilleen tietoa
maaseutuohjelman mahdollisuuksista.
- Työryhmän kesän ohjelmistossa on Pori Jazzit ja SuomiAreena.
Innovaatioryöryhmä:
- Todettiin, että EIP ei ole vahva väline innovaatioiden edistämiseen.
Jotta innovaatioita voidaan viedä eteenpäin (pilotointi ja demonstrointi),
tulisi ohjelman tarjonnassa olla tähän sopivia välineitä. Hallituksen
kärkihankkeetkaan eivät näytä vetävän. TEM:n hankkeet ovat puolestaan
volyymeiltaan liian suuria.
- Työryhmässä on tehty ehdotuksia innovaatioleirikonseptin
kehittämiseksi.
- Ryhmä alkaa työstää itsearviointimenetelmää työryhmille.
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Nuorisotyöryhmä:
- Nuorisotyöryhmällä on tapaaminen Tuusulassa tämän kuun lopussa.
- Nuorten yrittäjien innovaatioleiristä on käynnissä kilpailutus, tähän
konsultti valittu.
- Maaseutu -kuvakilpailu on käynnissä somessa.
- Okraan osallistutaan pienellä teltalla työryhmän puitteissa.
- Osta tilalta -päivään kilpailutettiin mainostoimisto suunnittelemaan
graafinen ilme ja kampanjasivusto.
Ympäristö-työryhmä:
- Työryhmä on perustanut ympäristö-sähköpostilistan.
- Ympäristöneuvonnan neuvottelupäivät järjestetään 15.3.
Tampereella.
- Kaksipäiväinen Ravinteet kiertoon, vesistöt kuntoon Kiertotalouden
kärkihankkeiden lähtölaukaus pidetään 19.–20.4. Helsingissä.
- Ympäristö ja ilmastoasioiden liitelehti julkaistaan MT:ssä 1.6.
- Syksyllä tulossa ympäristöhankkeiden vetäjien tapaaminen.

7. Kalatalousverkoston ajankohtaistilanne
• Koordinaattorin valinta
Merja Mäensivu aloittaa kalatalouskoordinaattorina 1.4.2016.
Kalataloustyöryhmän kokoonpano virallistettiin:
Tuomas Oikari, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Mikko Malin, Metsähallitus
Katriina Partanen, Pro Kala ry
Pekka Sahama, Itä-Suomen kalatalousryhmä
Petri Rinne, Joutsenten reitti ry
Virpi Komulainen, MMM
Puheenjohtajana Kari Saulamo, MMM
Ensimmäinen kokous pidetään huhtikuussa.
8. Muut asiat
Muita ajankohtaisia asioita ei ollut.
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Seuraavan kokouksen ajankohta
• Yhteinen kokous pidetään Ruotsin maaseutuverkoston ohjausryhmän
kanssa Rural Lab -työpajan yhteydessä Ahvenanmaalla 9.-10.5.2016
Maaseutuverkostopalvelut tiedottaa kokousmatkan käytännön
järjestelyistä lähiviikkoina. Kyseessä on kaksipäiväinen tapahtuma,
Ahvenanmaalle matkustetaan lentäen Helsingistä.
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