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Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous
Aika: Perjantai 18.9.2015 kello 12.00–14.30
Paikka: Vanajan Parvi, Vanajantie 10 b, Hämeenlinna
Osallistujat
Taina Vesanto, MMM
Leena Anttila, MMM
Eeva-Kaisa Kivistö, MMM
Hannu Uusihonko, Food Park Oy
Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Paula Erkkilä, Kuudestaan ry
Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Croup
Christell Åström, TEM
Heidi Siivonen, Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys
Kari Saulamo, MMM
Teemu Hauhia, Maaseutuverkostopalvelut
Juha-Matti Markkola, Maaseutuverkostopalvelut
Pirjo Onikki, Maaseutuverkostopalvelut
Joel Karlsson, Maaseutuverkostopalvelut (sihteeri)
Osallistujat Viron maaseutuverkostosta
Lea Lav, Marianne Rosenfeld, Tiiu Makkan, Jaanika Kaljuvee, Aive Tamm, Ester
Valdvee, Sille Erala, Stella Vogt, Karin Volmer, Ave Bremse

1. Kokouksen avaus kello 12.00
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin materiaalin lähetyksen jälkeisillä lisäyksillä
täydennettynä:
Merija
kalatalousverkoston
liittäminen
maaseutuverkoston
ohjausryhmän
työjärjestykseen,
kalatalousverkoston
työryhmän
perustamisen valmistelu ja ryhmän puheenjohtajan (Kari Saulamo)
lisääminen ohjausryhmän jäseneksi hyväksyttiin.
Maaseutuviraston edustajan muutos hyväksyttiin: Esko Leinosen tilalle
ohjausryhmään
tulee
Antti-Jussi
Oikarinen
Maaseutuviraston
virkanimityksen vuoksi.
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3. Ajankohtaista Viron verkostotoiminnasta
Viron maaseutuverkosto oli Hämeenlinnassa vierailulla tutustumassa
Maailman suurimpiin talkoisiin. Viron maatalousministeriö on muuttanut
nimensä: ”Ministry of Rural Affairs”. Viron maaseutuverkostoyksikkö ja
verkosto muistuttaa toiminnaltaan Suomen verkostoa: verkostoyksikkö
toimii keskitetysti koordinaattorina eikä verkostoon tarvitse liittyä. Open
Farm Days oli suuri menestys: mukana oli 147 tilaa, n. 45 000 käyntiä
tiloilla, tilamyynti oli hyvin vilkasta. Suomea kannustettiin toteuttamaan
vastaava tapahtuma ja virolaiset lupasivat kertoa tarkemmin
järjestelykokemuksistaan.
4. Yleiskatsaus maaseutuohjelmasta
Yleiskatsaus, MMM:
Kärkihankkeet työllistäneet viimeaikoina. Hallinnonalalle tulee
kärkihankkeita, mutta yksityiskohdista, mm. rahoituslähteistä ja
roolituksesta sovitaan myöhemmin.
Muut viimeaikana työllistäneet asiat hallituksen säästölista,
kriisipaketti EU:ssa ja kotimaassa, miten voidaan varmistaa
ympäristötoimenpiteiden
rahoituksen
riittävyys
suuresta
kysynnästä johtuen.
Seurankomitea kokoontuu marraskuussa ja käsittelee ensi vuoden
ohjelmanmuutosta.
YTR:ssä keskusteltu pakolaistilanteesta, joka tulee seuraavan
toimenpideohjelman käsittelyyn. Verkostolla on rooli pakolaisten
kotoutumisen tukemisessa varsinkin LEADER-toimenpiteen avulla.
Tämä
koskee
muidenkin
maiden
maaseutua
ja
käytäntöjen/kokemusten jakamista tarvitaan.
Toimeenpanon tilanne, Mavi:
Hauhia esitteli Hyrrän vuosikelloa ja hakemustilannetta. Seuraava
vaihe on päästä tekemään hakemuksista päätöksiä ja
maksamaan. Hyrrän osalta on jouduttu tekemään priorisointia,
mikä on vaikuttanut aikatauluihin. Sähköinen hakemusprosentti on
ollut kiitettävää, kokonaisuudessaan yritys- ja hanketuissa 88-89
%, aloitustuissa ja maatalousinvestoinneissa 45 % ja 60 %. Syitä
eroon mietitään ja eron kuromista pyritään edistämään. Ongelmia
on aiheutunut mm. liitteistä, yksityiskohtaiset piirustukset ja kuvat
hankaloittavat.
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Markkola kertoi, että LEADERin osalta tilanne lähtenyt aktiivisesti
liikkeelle. Erkkilän mukaan Hyrrä työllistää pienten yritysten osalta
jonkin verran käytännön opastamisessa, mikä ei välttämättä näy
ELY-keskuksille. Sähköisiä hakemuksia Kuudestaan ry:llä on ollut
noin puolet.
5. Kevätkauden toiminnan yhteenvetoa
Lanseerauskampanja:
Torssonen esitteli lanseerauskampanjan mainonnan kanavat ja
aikataulut. Päivitämaaseutusi.fi-sivustolla on vieraillut noin 22 500
kävijää ja verkkosivuilla on viivytty keskimäärin 1:25 minuuttia.
Mainonnan ajanjaksot näkynyt päivitämaaseutusi-verkkosivun
kävijäluvuissa positiivisesti. Facebookissa on tavoitettu lähes
230 000 henkilöä. Kampanja on näkynyt vahvasti alueilla
erilaisissa tapahtumissa: tailorframe -konsepti oli toimiva, sillä
Farmarissa ja Pori Jazzeilla molemmissa on otettu noin 800
tailorframe -kuvaa. Postitettava tailorframe-taustakuva on
lanseerattu, sekä hankittu oikeudet oikean tailorframe-konseptin
käyttämiseen alueille. Kuvakilpailu on kerännyt jo nyt
Instagramissa yli 600 osallistujaa, Twitterissä ja Facebookissa yli
100 osallistujaa. Kuntamarkkinoilta saatiin 250 kontaktia
uutiskirjeen tilaajiksi.
Tapahtumat, palvelupaketit, sidosryhmätapaamiset:
Hauhia esitteli alkuvuoden tapahtumia ja sidosryhmätapaamisia
(kesäkuun loppuun asti).
Palvelupaketteja on tähän mennessä toteutettu vähän toista
kymmentä. Lukua pidettiin maltillisena. Hauhia arvioi syitä
kysynnän pienuuteen yksikön toiminta-ajatuksen muuttumisen
aiheuttamalla sopeutumisajalla ja viestinnän tavoittamisen
edistymisellä. Hyvien esimerkkien ja tiedon levittämistä laajemmin
pitäisi miettiä ja tehostaa.
6. Syksyn 2015 toiminta
Hauhia esitteli syksyn suunniteltuja ja toteutuneita tapahtumia ja muita
aktiviteetteja sekä osallistumista kv-yhteistyöhön.
Maailman suurimmat talkoot: Uusihonko ehdotti, että Viron avoimet
maatilat -hengessä järjestettäisiin avoimet maatalouden yritykset -
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tapahtuma Suomessa, koska maailman suurimmat talkoot ei
hänen mukaansa tuo tarpeeksi esille maaseudun mahdollisuuksia,
vaikka talkoot asiana on myös kannatettava. Kannattaisiko talkoot
olla vuoden ympäri yhden viikon sijaan? Markkolan mukaan
talkoilla pyrittiin lisäämään jokaisen mahdollisuutta tehdä hyvää
kotiseudun eteen ja vapaaehtoisuuden voiman näkymistä.
Pettyneitä
oltiin
Leader-ryhmien
osallistumisaktiivisuuteen
talkoissa. Jatkossa talkoissa voisi olla mukana eri teemoja, esim.
pakolaisuus. Todettiin, että talkoot tulivat ryhmille liian nopeasti ja
oli hakujen kanssa päällekkäin, mutta talkootoimintaa kannattaa
jatkaa. Avoimet kylät ja talkoot eivät ole toistensa poissulkevia.
Joka vuosi ei kannata kokeilla uutta konseptia, vaan hyödyntää
pitkäjänteisesti jo rakennettuja välineitä. Virosta voisi ottaa vinkkiä
järjestämiseen. Talkooajatusta pitää miettiä LEADER-ryhmien
kesken.
Kannatettavaa,
että
avoimien
yritysten
tapahtumakonseptia mietitään yrittäjyystyöryhmässä.
Yleisesti ELY:jen tilanne on matkarahojen suhteen niin hankala,
että olisi tarpeellista harkita mitkä tilaisuudet ovat välttämättömiä,
harkita etäosallistumismahdollisuudet sekä järjestää yhden päivän
tilaisuuksia. Puheenjohtajan mukaan tilanne tunnistetaan ja
huomioidaan.
Keskustelua
jatketaan
toimintasuunnitelman
käsittelyn yhteydessä.
Alueelliset maaseutuverkostopäivät -konseptin ja tarkoituksen
kuvaus. Ympäristötyöryhmässä on mietitty, että ryhmien pitäisi
käydä vierailemassa ELY-keskuksissa. Onko päivillä mahdollisuus
esittäytyä? Yhteensovittaminen on tärkeää, Hauhia kehotti
olemaan asiassa yhteydessä Hyttiseen. Verkoston vahvistaminen
nähdään alueella tärkeänä mm. hankekannan aktivoimiseksi.
Maaseutuverkostopäivien osalta toivottiin jatkuvampaa viestintää.
7. Työryhmäsuunnitelmien tilannekatsaus
Työryhmien ajankohtaiset:
Nuorisoryhmä: Ryhmä kokousti kesäkuussa Joutsassa,
työryhmän toimintasuunnitelma valmistui kokouksen jälkeen.
Palvelupaketit ovat käytännössä käyttövalmiit. Viestintään on
kannustettu myös työryhmien kasvojen kautta. Suunnitelmassa ei
ole lähiruokapäivää, mutta ravintolapäivätyyppisesti tuottajat
voisivat tarjota tuotteitaan ja työryhmä voisi ostopalveluna tarjota
siihen alustaa. Yhteistyötä yrittäjyysryhmän avoimet yritykset -
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ajatuksen kanssa pidettiin mahdollisena. Todettiin, että paljon
vastaavia tapahtumia suunnitellaan samaan aikaan, joten olisi
syytä tehdä yhteistä alustaa ja välttää puuroutumista. Tässä yksi
aihe maaseutuverkostopäiville mietittäväksi!
Yrittäjyysryhmä: Kokoukset pidetty Farmarimessujen ja
Kuntamarkkinoiden yhteydessä. Tänä vuonna jo kokeiltu
palvelupaketteja ja yrittäjyysklinikkaa sekä oltu mukana
ruokamessuseminaarissa
Kauhajoen
ruokamessuilla.
Loppuvuonna ja ensi vuonna järjestetään maaseutukierros
yrittäjille maakunnittain sekä valtakunnallinen tilaisuus. Toivottiin,
että SuomiAreenassa ja Jazzeissa voitaisiin olla puistoteltassa
mukana kaikkien työryhmien voimin. Yrittäjäpäivä: joka kuntaan
avataan yksi maaseutuyritys näytille. Yritysryhmien kokoaminen ja
tuki hankkeille. Päätehtävänä yrittäjyysjärjestöjen aktivoiminen
järjestämiseen.
Ympäristöryhmä: Ryhmässä uutena jäsenenä Anna Schulman
(MMM). Päälinjat selvät, mutta toimintasuunnitelman tulee
toimenpiteiden kautta elää tarpeiden mukaan. Toiminnassa
mennään viestintä edellä: esim. sähköpostilistaa hyödyntäen
(ympäristöpostilista mm.) ja tekemällä lyhyitä informaatiolehtisiä.
Innovaatioleirin (aivoriihien) hyödyntäminen akuuttien ongelmien
ratkaisemisessa nähdään tärkeänä. Tavoitteena on parantaa kvyhteistyötä
ympäristöteemoissa.
Uusihongon
mukaan
maakuntakierrokset voisivat olla kaikkien ryhmien yhteinen kierros
niiltä osin, kun teemat ovat sopivat.
Innovaatioryhmä:
Karlsson
esitteli
toimintasuunnitelman
aikataulutusta. Anttilan mukaan on hyvin tärkeää, että EIPhankkeita edistetään toimintasuunnitelman mukaisesti.
8. Kalatalousverkosto
Ohjausryhmän työryhmä:
Jäsenet eri toimijoista hallintopainotteisesti. Tarpeen mukaan
muuttuva kokoonpano. Maaseutuverkoston kalataloustyöryhmän
kokoaminen voidaan aloittaa.

Ohjelmakauden toimintasuunnitelma 2015-2020:
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Rooli: hallinnon verkostoyksikkö, viestinnällinen, neutraali toimija.
Erikseen kalatalouden innovaatio-ohjelmissa tulee olemaan
verkostoja. Näkökulma verkostolla hieman erilainen kuin
maaseutuohjelmassa.
Käynnistämisen aikataulu:
Yksikön valmistelu etenee kokoajan. Toteutetaan hankkeena
Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen
kautta.
Rekrytointi
verkostoasiantuntijasta loppuvuodesta, valittu henkilö aloittaisi
vuoden 2016 alusta.
9. Toimintakertomuksen rakenne
Luonnoksen esittely, keskustelu toteutustavasta:
Toimintakertomuksessa
pyritään
lukijalähtöisyyteen
ja
visuaalisuuteen: tavoitteiden ja tulosten kautta rakentumiseen.
Kertomuksen tarkoitus olla verkostoa ja ohjausryhmää osallistava
lyhyiden kommenttien kautta. Toteutus verkkojulkaisuna,
tarvitaanko paperijulkaisua? Vesannon mukaan ohjelman
tavoitekohtainen lähestyminen tärkeää ja niissä onnistuminen pitää
tulla esiin. Laadullinen puoli ja kehittämiskohteiden esiin
nostaminen kannatettavaa. Muistutettiin, että indikaattorit tulee olla
näkyvissä. Pakollisille tiedoille etsitään tarkoituksenmukainen
paikka ja esitystapa.
10. Toimintasuunnitelma 2016–2017
Keskustelua ja linjaus siitä, missä menee maaseutuverkostotoiminnan ja
maaseutupolitiikan
raja:
Maaseutuakatemia,
SuomiAreena
ym.
Puheenjohtaja totesi, että tähän keskusteluun palataan joulukuun
kokouksessa. Ei ongelmaa osallistumisessa, kunhan ollaan esittelemässä
tai toimeenpanemassa ohjelmaa eikä tehdä poliittisia linjauksia.
Seuraavia asioita ei ehditty käsitellä:
• Uudet palvelupaketit
• Amaze me Leader 2017
• Maaseutugaala 2017 vai 2018
• LINC Länsi-Suomi 2019
• Euroopan verkoston kokous
• Verkostotoiminnan teemat
• Työryhmäteemat ja työryhmien kokoaminen 2017-2018
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11. Muut asiat
Maksatuksen hakeminen:
Hauhia esitteli rahankäyttöä. Yksikön aloittamisesta (syksy 2014)
kesäkuun 2015 loppuun toteuma on 619 431,95 €. Maksatuksen
hakeminen siirtyi Hyrrän aikataulujen vuoksi vuoden loppuun.
12. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään joulukuun alussa,
pääkaupunkiseutu. Päivämäärä kartoitetaan erikseen.

kokouspaikkana

Ahvenanmaan kokous yhdessä Ruotsin verkoston ohjausryhmän kanssa
pidetään keväällä 2016.
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Puheenjohtaja

MAASEUTUVERKOSTO
www.maaseutu.fi

Joel Karlsson
Sihteeri

LANDSBYGDSNÄTVERK
www.landsbygd.fi

RURAL NETWORK
www.rural.fi

