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Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous
Aika: torstai 17.12.2015 kello 10.00–13.00
Paikka: Maa- ja metsätalousministeriö, kokoushuone Kartano
Osallistujat:
Leena Anttila
Marianne Selkäinaho
Eija Hagelberg
Eero Pehkonen
Hilkka Vihinen
Joel Karlsson
Heidi Siivonen
Hannu Uusihonko
Taina Vesanto
Eeva-Kaisa Kivistö
Juha-Matti Markkola
Juha Rutanen
Esko Leinonen
Teemu Hauhia
Hanna Lilja

MMM
MMM, poistui klo 12.14
Baltic Sea Action Group
MMM, poistui klo 12.43
Luke, poistui klo 12.14
maaseutuverkostopalvelut
Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys
Food Park Oy
MMM
MMM
maaseutuverkostopalvelut
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR
Maaseutuvirasto, poistui klo 12.50
maaseutuverkostopalvelut
maaseutuverkostopalvelut

Seinäjoella:
Pirjo Onikki
Sinikka Torssonen
Paula Erkkilä

maaseutuverkostopalvelut
maaseutuverkostopalvelut
Kuudestaan ry

Kouvolassa:
Jyrki Pitkänen

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

1. Kokouksen avaus kello 10.00
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Puheenjohtaja ehdotti, että esityslistan kohtien 4 ja 5 keskinäistä järjestystä
vaihdetaan. Muilta osin esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
3. Maaseutuverkoston toimintasuunnitelmaluonnos 2016-2017
• Toimintasuunnitelman esittely
Hauhia esitteli maaseutuverkoston toimintasuunnitelmaluonnoksen 20162017.
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Kohta
2.1:
”sidosryhmien
osallistuminen
lisääntyy”:
Toimintasuunnitelmaan
kaivattiin
sidosryhmästrategiaa
sekä
analyyttisempaa ja fokusoivampaa otetta keskeisistä sidosryhmistä.
Ohjausryhmän olisi hyvä linjata, mihin panoksia laitetaan, ei kaikille
kaikkea. Toimintaa suunnataan ohjausryhmän linjauksien mukaan.
Viestinnän tavoittavuuteen tulisi kiinnittää huomiota, mitä ja mihin
viestitään. Ei ole pakko olla joka kanavassa, jos kaikki eivät palvele
tehokkaasti tavoitteita. Fokusointi ja strategiset otteet: mietittävä
aikajännettä, mitä tehtävä juuri tässä vaiheessa ohjelmakautta.
Toiminnan ja viestinnän luonne muuttuu ohjelmakauden kuluessa.
Strategiaa ei kannata tehdä pelkästään strategian tekemisen vuoksi.
Alueverkostopäivistä todennäköisesti helmikuussa tehtävä analyysi tulee
olemaan hyvä työkalu toiminnan suuntaamiseen. Tarkastellaan
nouseeko sieltä esiin jotain, mitä tulisi huomioida erityisesti. Lisäksi tulee
huomioida eri alueiden strategiat, koska ne ovat ohjelman taustalla. Eri
alueilla saattaa eri sidosryhmät painottua eri lailla.
Hyvien käytäntöjen levittäminen todettiin haasteelliseksi työksi, minkä
aktivoimista tulee miettiä laajemmin.
•

Työryhmien toiminta 2016
Uusihonko
esitteli
yrittäjyystyöryhmän
toimintasuunnitelmaa.
Maaseutuverkoston yrittäjyys- ja innovaatiotyöryhmät järjestävät
yhteistyössä maaseutuyrittäjyyskierroksen 14 ELY-keskuksen alueella
kevään aikana.
Verkoston työryhmien tapahtumia järjesteltäessä tulisi huomio kiinnittää
etukäteisinformointiin ja fokusointiin, ettei saman aihepiirin tilaisuuksia
järjestetä liikaa. Esimerkiksi samassa tilaisuudessa tulisi saada tietoa
kaikista yrityspuolen tuista ja palveluiden kirjosta, eli ei mennä pelkän
maaseutuohjelman kanssa.
Vihinen esitteli innovaatiotyöryhmän ensi vuoden toimintasuunnitelman
”kolme kohdetta”: Innovaatioleirien konseptin kehittäminen (helmikuun
alussa levillä innovaatioleiri). Innovaatiota saadaan syntymään, mutta
tarvitaan myös välineitä innovaatioiden toimeenpanemiseksi.
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EIP-konseptia ei ole ymmärretty oikein ja hakijat eivät ole olleet
toivotunlaisia. Ohjelman sisäinen johtaminen ja toimeenpano tulee olla
sellainen, joka fasilitoi innovaatioita. Innovaatiotyöryhmä on sitoutunut
tavoitteeseensa aikaansaada ainakin yksi EIP-hakemus. Hakemus
syntyy
työryhmän
pinnassa,
ei
sen
toimeenpanemana.
Innovaatiotyöryhmä on aktiivisesti mukana ENRD:n euroopanlaajuisessa
innovaatiotoiminnassa: mitä meillä annattavana ja mitä tuotavaa
kansalliseen
innovaatiotoimintaan.
Ryhmän
intressinä
on
innovaatiotoiminnan kytkeminen Digisuomeen, biotalouteen ja soteen.
Siivonen kertoi, että nuorisotyöryhmän toimintatonni-hakemuksia tuli
ilahduttava määrä. Toteutusaikaa niillä on 30.6. saakka, toiminnan myötä
saadaan kokoon hyvää kuvamateriaalia ja tehdään monipuolista
viestintää. Ryhmä järjestää valokuvakisan, kuvat palkitaan neljässä
syklissä -> 4 vuodenaikaa. Lisäksi järjestetään innovaatioleiri sekä
kartoitetaan mahdollisuutta osallistua lähiruokapäivän (tekninen alusta)
järjestämiseen. Yhteistyötapaaminen tähän liittyen tulossa vuoden
alussa.
Todettiin, että maaseutuverkostopalvelut kompensoi kustannuksia, ei jaa
rahaa / tukea.
Hagelberg esitteli ympäristötyöryhmän ensi vuoden toimintasuunnitelman
sisällöksi
sähköpostituslistan
kokoamisen,
viestintämateriaalin
tuottamisen,
neuvottelupäivien
organisoimisen
Ympäristöja
energianeuvojille, innovaatioleirin sekä ravinteiden kierrätyksen
seminaarin.
•

Koulutussuunnitelman esittely
Teemu esitteli ensi vuoden tapahtumat kuukausitasolla (tilaisuudet
tarkemmin koulutussuunnitelmassa). Myös ad hoc-tyyppiset tilaisuudet
todennäköisiä.
Alueiden aktivoituminen näkyy mm. palvelupakettien hakemusten
määrässä.

•

Viestintäsuunnitelman esittely
Sinikka esitteli ensi vuoden viestintäsuunnitelman. Ensi vuoden
painopisteenä on yrittäjyys, jota nostetaan esiin tunteiden ja tarinoiden ja

MAASEUTUVERKOSTO
www.maaseutu.fi

LANDSBYGDSNÄTVERK
www.landsbygd.fi

RURAL NETWORK
www.rural.fi

Maaseutuvirasto
Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö

esimerkkien kautta.
teemasivusto ja peli.

PÖYTÄKIRJA
22.12.2015

Sisältönä

tulee

olemaan

yrittäjyysaiheinen

Maaseutuverkoston uutiskirje on ilmestymäisillään. Todettiin, että tukien
toimeenpanon
tilanteesta
voisi
informoida
säännöllisesti
maaseutuverkoston uutiskirjeen kautta.
Jalkautumista kentälle tullaan ensi vuonna tekemään suuralueittain,
lisäksi tarjotaan koulutuksia ja verkostoitumista, työkaluja ja materiaaleja.
Työryhmien toiminnasta toivotaan aktiivista viestintää. Uutiskirje myös
hyvä kanava välittää tietoa työryhmistä, työryhmäosio.
Todettiin, että hakijalle (jonka hakemus hylätään) tulisi välittää
hakemuksen mahdollisuudet, eikä heti kättelyssä perustella, miksi
hakijaa ei voida rahoittaa. Tämä on huonoa viestintää eikä hakija
välttämättä tule enää samalle ”luukulle”. Jokainen aktivoiva, ideoiva
hakija on arvokas.
Päätös: Hyväksytään maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2016
•

Uudet palvelupaketit
Tämän vuoden aikana on tullut 29 palvelupakettihakemusta, joista 24 on
hyväksytty.
Pakettien
hakuohjeistus
löytyy
maaseutu.fi:stä.
Nuorisohakemuksia on tullut 48 kappaletta, joista 30 hyväksyttiin
nuorisopakettina, kaksi koulutuspakettina. Joitakin hakemuksista on
toteutettu yhteistyössä, mikäli tilaisuudessa on nähty potentiaalia, mutta
se ei ole täyttänyt palvelupakettien kriteeriä.
Uusina palvelupakettikokonaisuuksina voisi olla:
o Kv-toiminta
o Messut
o Opintomatkat
o Innovaatioleirit
Opintomatkat tulisi liittyä johonkin suurempaan kokonaisuuteen ja niiden
tarpeellisuus tulee miettiä tarkoin ja tapauskohtaisesti. ”Matkatoimistoksi”
verkostopalvelut ei voi ryhtyä.
Kv-toiminnan
palvelupaketti
olisi
välineenä
esiselvityshanke kv-hankkeen kohdalla.
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Ohjausryhmän mukaan kaikki kokonaisuudet puoltavat paikkaansa,
mutta huolehdittava, että samaa tahoa ei rahoiteta liian monta kertaa.
Ohjausryhmä linjasi, että kaikkia palvelupakettikokonaisuuksia voidaan
lähteä valmistelemaan, niiden lopullinen toteutettavuus riippuu
kriteereistä. Asiaa esitellään uudelleen seuraavassa kokouksessa
jatkovalmistelun pohjalta.
•

Kotouttamistyöryhmä
Mitä
ohjelman
työkaluista
kotouttamisessa?

voidaan

hyödyntää

pakolaisten

Kotouttamishankkeiden kokoaminen nähtiin aiheelliseksi, että hyvät tavat
kotouttamisesta leviäisi (seminaareja, viestintää).
Ohjausryhmä ei näe tässä vaiheessa tarvetta perustaa työryhmää aiheen
ympärille. Sen sijaan tarvitaan tiedotusta käytettävistä välineistä sekä
toimenpiteiden koordinointia.
Palvelupakettiohjeistukseen voidaan laittaa johtolankaa, että tämänkin
tyyppistä tilaisuutta on mahdollista konseptilla toteuttaa.

4. Maaseutuverkostotoiminnan arviointisuunnitelma
Ohjelman arviointiin liittyy maaseutuverkoston arviointi osana
kokonaisuutta.
Contact
Pointilta
löytyy
pohja
suositeltavista
verkostotoiminnan indikaattoreista.
Temaattiset
työryhmät
voisi
kirjoittaa
toimintasuunnitelmansa
interventiologiikan kautta tehden itsearviointi työstänsä. Arviointi on
jatkuva prosessi.
Miten löytää verkoston aktiiviset toimijat? Ketkä teki konkreettista työtä?
Onko alueellinen näkyvyys sama kuin tunnettuus? Verkoston tulisi
parantaa toimeenpanon laatua (jotain muuta kvantitatiivisesti mitattavaa
kuin koulutusten määrä?). Seuraavaan kokoukseen mennessä tulisi olla
vastaukset saatuna yllä oleviin kysymyksiin.

5. Maaseutuverkostotoiminnan ajankohtaistilanne
• Alueverkostopäivät
Ohjausryhmä on saanut sähköpostitse lyhyen yhteenvedon toteutuneista
alueverkostopäivistä.
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Alueet ovat saaneet määrittää päivien sisällön, tavoitteet ja teemat:
konsultti on ollut siinä taustalla.
•

Lanseerauskampanja
Ohjelman lanseerauksen facebook-kampanja oli erityisen onnistunut
tavoittavuuden näkökulmasta. Kuvakilpailu oli myös onnistunut.
Kampanjaa saatiin hyvin haltuun eri puolella Suomea, kampanja sai
myös kansainvälistä mielenkiintoa. Tv oli tässä kokonaisuudessa järkevä
satsaus. Verkkobannerit olivat hyviä mutta satsaukseen nähden ei
kannattavia.

•

Yhteinen verkkojulkaisu (Syty, maaseutuverkosto, YTR, ministeriö ym.)
Selvitettävä yhteisen verkkojulkaisun tarpeellisuus, jonka kautta
viestittäisiin laajasti maaseudun kehittämisestä, maaseutupolitiikasta ja
esim. SYTYn, YTR:n ja MMM:n asioista. Verkkojulkaisu ilmestyisi esim. 4
kertaa vuodessa. Idea on saanut kannatusta YTR:ssä, julkaisu toisi
kehittämisen kokonaisuutta selkeämmin esille.
Ohjausryhmässä mietittiin, onko julkaisuja jo liikaa ja mikä tämän lisäarvo
on? Asia otetaan spesifioidummin esiin ja päätetään seuraavassa
kokouksessa.

•

Keskustelu opintomatkojen järjestämisestä
Asiaa käsiteltiin palvelupakettien yhteydessä (kohdan 3 alla).

•

Neuvottelupäivien järjestäminen
Missä muodossa ja millaisella konseptilla neuvottelupäiviä järjestetään ja
onko niille tilausta, vai tulisiko organisoida tiettyjen ryhmien
ajankohtaispäiviä neuvottelupäivien sijaan. Asiaan palataan helmikuun
kokouksessa.

6. Kalatalousverkoston ajankohtaistilanne
• Kalataloustyöryhmä
Maaseutuverkoston ja vuonna 2016 perustettavan kalatalousverkoston
toimintaa ohjaa ja linjaa maa- ja metsätalousministeriön asettama
ohjausryhmä. Myös kalatalousverkoston osalta tullaan perustamaan oma
alatyöryhmä.
Kalatalousverkoston
Maaseutuviraston
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toiminta käynnistetään vuoden 2016 aikana
maaseutuverkostopalvelut-yksikön
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Verkostokoordinaattorin viran haku on
Sisäisessä haussa ei tullut hakemuksia.

auki

21.1.2016

7. Muut asiat
• Vuoden 2015 matkalaskut tulee olla tehtynä
maaseutuverkostopalveluihin 21.12.2015 mennessä.
8.

ja

saakka.

toimitettuna

Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous järjestetään helmikuun loppupuolella, ajankohta
sovitellaan Doodle-kyselyn pohjalta sähköpostitse.
Yhteinen kokous Ruotsin maaseutuverkoston ohjausryhmän kanssa ja
Rural Lab Ahvenanmaa pidetään 8.-10.5.2015

Taina Vesanto
puheenjohtaja
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