Maaseutututkijatapaaminen Ähtärissä 22.−23.8.2019
Kohteena maaseutu
Torstai 22.8.
11-12.30

Ilmoittautuminen ja lounasmahdollisuus Mesikämmenen ravintolassa (omakustanteinen)

12.30 –

Tervetuloa Maaseutututkijatapaamiseen ja juhlistamaan 20-vuotiasta Maaseudun uusi aika yhdistystä!
Partnership development - When simple problems require complex solutions, Postdoc Klaus
Brønd Laursen, The Department of Management, Aarhus University, Denmark
Maaseudun seuraavat 20 vuotta maaseutututkimuksen ja -kehittämisen näkökulmasta paneelikeskustelu, panelistit: Torsti Hyyryläinen, Kaisu Kumpulainen, Tuija Mononen ja Sulevi
Riukulehto, vetäjänä Olli Lehtonen
Tutkimuksen vaikuttavuuden välineitä
- Tutkimusverkoston merkitys maaseutukaupungin kumppanina, Head of SnowPanda
Education and Research Consortium SERC, Esa Vuorenmaa, Ähtärin kaupunki
- Palvelupakettikonseptit mahdollistamassa tutkijoiden ja kehittäjien verkostoitumista,
Verkostoasiantuntija, Tuomas Metsäniemi, Maaseutuverkostopalvelut

14.45

Kahvitarjoilu + siirtyminen työpajoihin

15.15 – noin klo 18.30 Työryhmät kokoontuvat (ks. toinen sivu)
19.00

Illallinen ja iltaohjelmaa Mesikämmenessä
Etelä-Pohjanmaan liiton tervehdys, suunnittelujohtaja Antti Saartenoja
Kevyt maaseutuhenkinen ohjelmanumero
Illan aikana sana on vapaa: Muistoja 20-vuotiaasta MUA -yhdistyksestä

Perjantai 23.8.
9.00 – 10

Onnellinen maaseudulla – supistuvien alueiden kehittäminen, MDI:n vetämä
paneelikeskustelu

10.00

Kahvi/tee ja pientä naposteltavaa

10.15 –

Maaseutu ja kestävän matkailun kehittäminen, Professori Jarkko Saarinen, Maantieteen
tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
Maaseutupolitiikan ja -tutkimuksen ristiin pölytys, Pääsihteeri Christell Åström,
Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE)
MUA-yhdistyksen ajankohtaiset: pro gradu -palkinnon jakaminen, MUA -yhdistyksen
terveiset

11.40

Lounasmahdollisuus Mesikämmenen ravintolassa (omakustanteinen)

Järjestäjä pidättää oikeudet ohjelman muutoksiin.

www.mua.fi/maaseutututkijatapaaminen-2019

Working group 1: Developing Partnerships /
Kumppanuudella kehittämistä (15.15 – 17.15)
Työryhmän vetäjä: Kim Smedslund
 Kuntien näkemyksiä yhteisölähtöisen







yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämisestä:
alustavia tuloksia
Enabling interaction between rural authority and
entrepreneur
Elinvoimaiset taajamat kumppanuuksia kehittämällä
Älykäistä kylistä älykkäisiin kaupunkeihin – miten
”ääripäiden” välinen keskusten ketju toimii, miten
älykäs alue rakentuu? Tapaustutkimuksena Suomen
älykkäin kylä -kilpailuun osallistuneiden kylien
”kotikunnat”
Leader-ryhmien ja kuntien kumppanuus vuonna
2019 – alustavia havaintoja

Työryhmä 2: Maaseudun liikenne (15.15 – 18)
Työryhmän vetäjä: Heli Siirilä
 Saaristoliikenne Suomessa ja Pohjois-Euroopassa –








liikennejärjestelmän vaikutus saaristoalueiden
kehitykseen
Kuinka liikkuminen ja kuljetukset osaksi muiden
maaseudun palveluiden suunnittelua
Liikenteen jakamistalous maaseudulla
Maaseudulla hyvät edellytykset joukkoliikenteen
parantamiseen
Pohjois-Savon työmatkaliikenteen uudet ratkaisut
Lakisääteisten kuljetusten avaamisen kynnyksen
madaltaminen
Etelä-Pohjanmaan kuljetuspalvelukeskusmalli

Työryhmä 3. Kestävyys yrittäjyyden suuntaviivana
(15.15 – 18)
Työryhmän vetäjä: Päivi Töyli
 Metsänomistajien näkemykset luvanvaraisten








luonnontuotteiden keruusta
Kestävää liiketoimintaa luonnosta – mikroyrittäjien
liiketoiminnan osaamistarpeet Suomessa
Sisäiset ja ulkoiset bioturvallisuustoimenpiteet
eläintiloissa ovat kannattavia ja parantavat tilojen
kestävyyttä
Ruokajärjestelmien haasteet, solumaatalous ja
muuttuvat maaseudut
Agroekologisten symbioosien verkosto aluetalouden
näkökulmasta
Uusia paikallisia makuja julkiselle sektorille
Markkinavuoropuhelu ja ympäristökriteerit osana
julkisia hankintoja

Työryhmä 4: Osallistuva ja integroituva maaseutu
(15.15 – 16.45)
Työryhmän vetäjä: Pasi Saukkonen
 Havaintoja Ruotsin maaseutupolitiikan reformista

 Alustatalous muuttaa maaseutujen ja kaupunkien

suhteita – Case japanilainen Furusato Choice -alusta
 Joensuun kaupungin maaseutualueiden

kehittäminen
 Mobiilisovellus vapaa-ajan asukkaiden osallisuuden

parantamisen ja joukkoistamisen välineenä
Työryhmä 5: Maaseutu eilen, tänään, huomenna
(15.15 – 16.45)
Työryhmän vetäjä: Sulevi Riukulehto
 Ilmajoen kylästä Avaruuden pääkaupungiksi –

Ajallista pohdintaa Seinäjoen suhteesta ympäröivään
maaseutuun ja maakuntaan
 Nälkävuosien paikalliset selviytymisstrategiat –
Kuortane vuonna 1868
 Tuulivoimaloita ja pyöröpaaleja, purkamista ja
rakentamista: Maaseudun kulttuurimaiseman
muuttuminen Teuvalla vuodesta 1950 eteenpäin
valokuvissa ja kokemuksissa
 Historiatietoisuuden konstruoiminen
keskusteluaineistoista
Työryhmä 6: Nuorten tulevaisuuden näkymät (15.15 –
16.45)
Työryhmän vetäjä: Juha Rutanen
 Nuorten Ohjaamo- ja työpajapalveluiden

saavutettavuus maaseudulla
 Nuorten polut yrittäjyyteen maaseudulla
 Maaseudun nuoret ja pk-yritykset ammatillisten

oppimisympäristöjen yhteiskehittäjinä
 Demographic insights of rural youth in Finland
Työryhmä 7: Maaseudun eletty, koettu ja tuotettu
oikeudenmukaisuus (16.50 – 18.20)
Työryhmän vetäjät: Marika Kettunen ja Jukka KeskiFilppula
 Maaseudun kehittäminen kestävyystransition

ilmentymänä
 Elinvoimaa maaseuduille, yhtäläisiä

koulutusmahdollisuuksia kuntalaisille: toisen asteen
koulutuksen muuttuvat merkitykset maaseudulla
 Maaseudun paikallisten hyvinvointijärjestelmien
käsitteellis-teoreettinen tulkintamalli
 Kuinka selvitä hengissä kriisikuntamenettelystä?
Working group 8: Sustainable tourism / Kestävyys
matkailussa (16.50 – 18.15)
Työryhmän vetäjä: Jarkko Saarinen
 Tourism in rural areas – There is a long, steep and

risky venture towards the operating parthership
 Ruokahävikin hillintä osana vastuullisempaa

matkailua
 Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle
- ”Villiruokahanke”

2019
Työryhmien sijainti selviää paikan päällä

