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Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous
Aika: tiistai 29.5.2018 kello 12.10 – 14.54
Paikka: MMM kokouskeskus, kokoustila Tienhaara, Mariankatu 9, Helsinki
Helsinki:
Taina Vesanto, MMM
Marianne Selkäinaho, MMM
Ann-Sofi Backgren, MANE (klo 14.42 saakka)
Marko Mäki-Hakola, MTK (klo 14.18-14.45)
Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Group
Hilkka Vihinen, Luonnonvarakeskus
Heta Ratasvuori, MMM
Juha Tall, Maaseutuvirasto
Teemu Hauhia,Verkostopalvelut
Hanna Lilja, Verkostopalvelut
Kutsutut asiantuntujat:
Annukka Lyra, MMM
Tuomas Metsäniemi, Verkostopalvelut
Seinäjoki:
Paula Erkkilä, Kuudestaan ry
Kutsutut asiantuntijat:
Lauri Hyttinen, Verkostopalvelut
Juha-Matti Markkola, Verkostopalvelut
Joel Karlsson, Verkostopalvelut
Pirjo Onikki, Verkostopalvelut (etäyhteydellä)
Anni Tyni (harjoittelija), Verkostopalvelut
•

Kokouksen avaus kello 12.10
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.10, kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

•

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslistaan ehdotettiin muutokset kohtiin:
Maaseutuverkostotoiminnan ajankohtaistilanne, lisäys:
- Teemaryhmien kuulumiset
- Innovaatiotyöryhmän julkaisu
Kalatalousverkoston ajankohtaistilanne, lisäys (todettiin kokouksen alussa):
-Nordic-Baltic Award 2018 voittajahankkeeksi on valittu
”Lajittelusäleikön kehittäminen, pilotointi ja käyttöönotto
selektiivisen troolikalastuksen edistämiseksi uhanalaisten
lohikalojen vaellusalueilla”.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.
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Maaseutuverkoston toimintakertomus 2017
• Toimintakertomuksen rakenne
Esiteltiin vuoden 2017 toimintakertomuksen rakenne, viime vuoden
toimintakertomuksen rakennetta noudatteleva sisältö todettiin toimivaksi.
•

Toimintakertomuksen sisältö
Käytiin läpi keskeisiä poimintoja toimintakertomuksen sisällöstä.
-Toimintakertomukseen ehdotettiin lisättävän sisältöä Naantalissa
tammikuussa 2017 järjestetyistä Uusimman ympäristötiedon
vaihtopäivistä.
-Lisätään toimintakertomukseen kartta tapahtumien maantieteellisestä
jakaumasta.
-Kommentti Terveisiä kentältä -osioon: kalatalousverkosto on muitakin
sidosryhmiä kuin kalatalouden toimintaryhmiä varten, huomioidaan
jatkossa Terveisiä kentältä -osiota koottaessa.
-Lisätään toimintakertomukseen meri- ja kalatalousverkoston wwwosoite, koska sivusto on valmis.
-Keha-keskus ei ole ELY-keskuksen yksikkö. Avataan FARNET-lyhenne
tekstiin.
Maaseutuverkostotoimintaa todettiin olleen vuonna 2017 erittäin paljon,
myös toiminnan laatu on ollut hyvää. Toimintakertomus-dokumentti
todettiin onnistuneeksi.

•

Toimintakertomuksen hyväksyminen

Päätös: Toimintakertomus 2017 hyväksyttiin em. täydennyksillä.
•

Maaseutuverkostotoiminnan ajankohtaistilanne
• Viestinnän ajankohtaiset
Viestinnän ajankohtaisesitys oli tehty maaseutuohjelman uudelle
kalvopohjalle, joka on koko maaseutuverkoston hyödynnettävissä (kts.
viestinnän ajankohtaisesitys).
Käytiin läpi kevään ja kesän kampanjoita, viestinnän ”piikkiviikkoja”:
-viikolla 19 viestittiin Eurooppa-päivän tiimoilta. Viestintäverkoston
todettiin pelanneen hienosti yhteen ohjatessaan viestintää teemaviikon
sisältöihin.
-viikolla 23 nostatetaan esiin Älykkäitä avoimia kyliä.
-viikolla 25 hehkutetaan juhannusta, maaseudun juhlaa (radiospotti).
Helmikuussa julkaistun laajakaistainfo.fi-sivuston todettiin olevan
Euroopan tasolla ainut ja siksikin ainutlaatuinen.
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•

Ajankohtaista maaseutuverkoston alueverkostosta ja Mane-verkostosta
-MANEn seuraava kokous pidetään kesäkuun alussa, teemana
maaseutumatkailu.
-MANEssa on kirjoitettu painopisteitä maakuntavaaleihin, tämä työsarka
siirtyi syksyyn.
-Syksyn Kuntamarkkinoilla tehdään yhteistyötä maaseutuverkoston
kanssa (mm. tietoiskuja MANEN verkostoista). Todettiin, että verkostot
ovat lähentyneet toisiaan: yhteisiä leikkauspisteitä löytyy ja yhteistyötä
tehdään enenevässä määrin.
-Kuntaliiton tekemä, MANEn rahoittama MVA-pilottihanke on käynnissä,
kohdealueina ovat Pirkanmaa ja Kainuu. Myös Etelä-Pohjanmaalla on
alkamassa MVA-hanke (Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry).
MVA:n merkitys on huomioitava tulevan ohjelman valmistelussa /
tulevalla ohjelmakaudella.
-Social innovation on Ruotsissa vahvasti panostuksen kohteena, siellä
hyviä esimerkkejä. MANE-verkosto on hyödyntänyt ruotsalaisilta saatua
tietotaitoa.

•

Alueverkostotoiminta
- Alueverkostotoiminnan suhteen tilanne on melko stabiili, MAKUuudistus vaikuttaa kokonaiskuvioon. Alueilla, joissa verkostot toimivat,
yhteistyö toimii, muuallakaan ei havaittavissa kriisejä. KaakkoisSuomessa järjestetään syksyllä ylimääräinen alueverkostopäivä.
-Syksylle on suunnitteilla MVA:han liittyvä suuralueittain toteutettava road
show ”Miten huomioimme maaseudun vahvuudet ja erityistarpeet
maakuntauudistuksessa”. Ohjausryhmälle esiteltiin kiertueen sisältöä ja
teemaa. Toimijoiden kanssa on pidetty yhteinen webinaari sekä skypekokouksia suuralueittain, myös tapahtumien päivämäärät on sovittu.

•

Toiminnan suunnittelu 2019–2020
Suunnittelun aikataulut
Tulevien vuosien suunnittelua leimaa kahden uuden temaattisen
työryhmän suunnittelu ja koordinaattoreiden valinta. Temaattisten
työryhmien teemoja kuulutettiin vuoden alussa, teemaryhmiksi
valittiin Älykkäät kylät ja Tulevaisuuden tuottajat. Teemaryhmät
toimivat v. 2019–2020. Lähiaikoina avataan teemaryhmien
koordinaattoreiden kuulutus, ehdokkaat tulee ilmoittaa elokuun
puoleen väliin mennessä. Alkusyksystä toiminnan
suunnitteluprosessin yhteydessä myös teemaryhmien teemoihin
liittyen kerätään Viima-alustalla aihepiireihin liittyviä
kehittämistarpeita ja ideoita.
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-Lokakuussa järjestetään maaseutuverkoston strategiapäivä,
jossa keskitytään toimintasuunnitelmaan ja strategiaan vuosien
2019-2020 osalta. Uudet koordinaattorit otetaan heti syksyllä
mukaan uusien teemaryhmien toiminnan suunnitteluun.
-Lyhytaikaisen teemaryhmän ”Ympäristön tila parantavat
investoinnit” ensimmäinen kokous pidetään 19.6.2018.
- Teemakohtaisia hanketreffejä nähtiin tarpeelliseksi järjestää
syksyllä, myös toimintasuunnitelmassa 2018 kirjattuja tapahtumia
tulee hyödyntää hanketreffejä suunniteltaessa.
Koulutussuunnitelmaan on kirjattu hanketreffejä, mutta tarkempia
aikatauluja tapahtumille ei ole vielä päätetty.
•

Muut ajankohtaiset asiat
Teemaryhmien kuulumiset
Hyvinvointityöryhmä:
Käytiin läpi hyvinvointityöryhmän käynnissä olevat toimet ja
tapahtumat (kts. hyvinvointityöryhmän ajankohtaisesitys). Työnja terveyden oma-arviointi -palvelun toteuttaminen on työn alla.
”Vaikeat keskustelut” -koulutuskiertue on kevään osalta
toteutunut hyvin, tilaisuuksia on järjestetty tähän mennessä
kymmenen.
Yrittäjyystyöryhmän kiertue, päätös kiertueesta:
Yrittäjyystyöryhmällä on valmisteilla paljon asioita, keskiössä mm.
syksyn Lähikeskuspilotti innovaatioleiri, MaMu-työllistymispilotti
sekä aluetilaisuudet työvoiman ongelmasta sekä yrittäjyydestä.
Kasvupolku on saatu päätökseen (kts. yrittäjyystyöryhmän
ajankohtaisesitys).
Työryhmä esitti järjestettäväksi kesän/alkusyksyn aikana
Yrittäjyysryhmän, TE-toimistojen, MTK:n ja Suomen yrittäjien
yhteisen maakuntakierroksen: ”Työvoimaa ja rahoitusta
maaseudun yrityksille”. Kiertueen avulla haetaan ratkaisuja
maaseudulla kärjistyneeseen työvoimapulaan. Kiertueen
tilaisuudet järjestetään yhteistyössä rakennetulla ohjelmamallilla,
jota voidaan alueellisesti soveltaa. 18 maakuntaa on osoittanut
kiinnostuksensa lähteä mukaan. Kiertueen budjetti on noin 1000
euroa / tilaisuus. Budjettiin käytettäviä varoja on säästynyt muun
muassa työryhmän aikaisemmin järjestämästä ”Hack the food” tapahtumasta.
Päätös: Päätettiin toteuttaa Työvoimaa ja rahoitusta maaseudun
yrityksille -kiertue, josta ei ollut mainintaa toimintasuunnitelmassa
2018.

MAASEUTUVERKOSTO
www.maaseutu.fi

LANDSBYGDSNÄTVERK
www.landsbygd.fi

RURAL NETWORK
www.rural.fi

Maaseutuvirasto
verkostopalvelut-yksikkö

PÖYTÄKIRJA
6.6.2018

Muut ajankohtaiset tapahtumat
-Innovaatiotyöryhmän julkaisu
Vuosina 2015–2016 maaseutuverkoston yhtenä työryhmänä
toiminut innovaatiotyöryhmä on julkaissut edellisen
ohjelmakauden 2007–2013 innovaatiotyöryhmän jäsenten
kirjoittaman ”Soveltaja rakastaa ratkaisuja” –sähköisen julkaisun,
mihin jokainen innovaatiotyöryhmän jäsen on kirjoittanut oman
aihekokonaisuutensa. Julkaisu käytiin läpi vielä tämän kauden
innovaatiotyöryhmän toimesta ja se löytyy osoitteesta:
http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/258/cover.
Julkaisu ehdotettiin käännettäväksi englanniksi. Myös muulle
suomalaista maaseudun kehittämistyötä esittelevälle
englanninkieliselle materiaalille on tarvetta.
•

Kalatalousverkoston ajankohtaistilanne
Jatkoaikahakemus, päätös jatkoaikahakemuksesta
Kalatalousverkosto-hanketta on esitetty jatkettavaksi ainakin
31.3.2019 saakka, esiteltiin hankkeen rahoitussuunnitelmaan
tehtävä muutosehdotus.
Ohjausryhmä puolsi kalatalousverkoston hankkeen jatkamista
sekä kannusti palvelupaketti-konseptin kokeilemista myös
kalatalousverkostossa.
Kalatalousverkoston ajankohtaiset asiat (kts. kalatalousverkoston
ajankohtaisesitys).

•

Muut asiat
• Kuulumiset ”The Vibrant Rural North 2030” Trilateral Ruralabkokouksesta Saarenmaalta
Verkostopalvelut-yksikön harjoittelija Anni Tyni on kirjoittanut Trilateral
Ruralab -matkasta blogitekstin:
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/viestinta2/terveiset-maalta-jamaailmalta/vauhdikas-alku-harjoittelulle/
Tilaisuuden agenda ja materiaalit on saatavilla Viron verkoston sivuilta:
http://www.maainfo.ee/index.php/public/files/kaart_kala_eng.swf?id=553
0&page=3333&. Osallistujia tilaisuudessa oli noin 60, keskustelu
pienryhmissä oli välitöntä ja näkökulmia agendalla oleviin asioihin
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haettiin eri kanteilta. Tapahtumasarja saa jatkoa kahden vuoden kuluttua
Gotlannin saarella Ruotsissa.
-Turussa järjestetty Sustainable Management of Water and Soils focusteemaryhmän kokous ja miniseminaari olivat onnistuneita, juttu
tilaisuudesta luettavissa:
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/viestinta2/terveiset-maalta-jamaailmalta/synergiaa-nakopiirissa/.
-Maaseutu 2030 -innovaatioleiri jatkuu Porvoossa 26.-27.6.2018.
Ensimmäinen osio pidettiin Tampereella toukokuussa.
•

Seuraavan kokouksen ajankohta
• Syyskuussa
Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään syyskuussa, kokousaika
sovitaan myöhemmin.

Taina Vesanto
Puheenjohtaja
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