
30.8.2021Maaseutuverkoston ajankohtaiset1

Maaseutuverkoston 
työryhmät

26.8.2021



30.8.2021Maaseutuverkoston ajankohtaiset2

Mikä maaseutuverkosto?

• Maaseutuverkosto koostuu 
suomalaisen maaseudun 
kehittäjistä, jotka omassa työssään 
edistävät EU-osarahoitteisen 
maaseutuohjelman toteuttamista.

• Maaseutuverkostossa kohtaavat 
julkishallinnon ammattilaiset, 
yksityiset yritykset, yhteisöt ja 
tutkimuslaitokset.
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Mikä verkostopalvelut-yksikkö?

• Verkostopalvelut-yksikkö koordinoi 
ja kehittää maaseutuverkoston 
toimintaa, ideoi, sparraa ja tuo 
tekijöitä yhteen

• Yksikkö järjestää verkostolaisille 
koulutuksia ja seminaareja sekä 
tarjoaa työkaluja työnteon tueksi

• Ota rohkeasti yhteyttä! 
https://www.maaseutu.fi/

https://www.maaseutu.fi/
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Verkostoaamut

• Osallistujia ollut keskimäärin 150-250

• Verkostoaamujen teemat viime keväänä: Monipaikkaisuus, 
naisnäkökulmaa maaseudun kehittämiseen, virtuaalitapahtumien 
järjestämisen hyvät käytännöt, luonnon monimuotoisuus

• Miten mukaan verkostoaamuihin? Liity jakelulistalle osoitteella 
Maaseutuverkosto.fi: 
https://e.eventos.fi/forms/maaseutu/1037bc2f-6d30-11eb-a21a-
ee6a04371b85

https://e.eventos.fi/forms/maaseutu/1037bc2f-6d30-11eb-a21a-ee6a04371b85
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Maaseutuparlamentti

• Suomen suurin ideafestivaali, Maaseutuparlamentti järjestetään 
28.-30.9.2021

• Maaseutuverkostopalvelut on mukana järjestämässä muun 
muassa työpajoja

• Leader 30 vuotta Euroopassa: Takana loistava menneisyys –
mitä edessä?

• EU:n pitkän tähtäimen maaseutuvisio 2040

• Tulevaisuuden ratkaisuja älykkäissä kylissä

• Miten maaseudusta tehdään ilmiö? Vaikuttajamarkkinointi 
maaseudun kehittämisen keinona.

• www.maaseutuparlamentti.fi

http://www.maaseutuparlamentti.fi/
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Lähiruokapäivä 11.9.2021

• Valtakunnallisesta
Lähiruokapäivästä toivotaan
muodostuvan koko Suomen
juhlapäivä, joka omistettu
kotimaiselle ruuantuotannolle ja 
maaseudulle.

• Kotimainen ammattitaito, työ ja 
raaka-aineet ovat kaikille ylpeyden 
aihe!

• www.lahiruokapaiva.fi
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Tapahtumapäivä 11.09.2021

Tällä hetkellä ilmoittautuneita järjestäjiä on yli 160

Lähiruokapäivän aikataulua

Avajaistapahtuma Hutkon laama- ja eläintilalla

Luvassa on mm. laama-agilitykisa

Satokausikalenteri- yhteistyö, keskiviikkona tulossa 
materiaalia Satokausikalenterin tilakierrokselta.

Vaikuttajina matkassa mukana Roope Tonteri ja 
Michael Ntima, joka on tuttu Sohvaperunat-
televisiosarjasta!  
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Maaseutuverkoston temaattiset työryhmät

• Työryhmät ohjaavat maaseudun kehittämisen suuntaa –
toimintasuunnitelmat osana maaseutuverkoston 
toimintasuunnitelmaa

• Valittavat koordinaattorit vastaavat työryhmän kokoamisesta ja 
toimintasuunnitelman muotoilemisesta

• Toimikausi 1-2 vuotta
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Vihreä kasvu

• Koordinaattorina Timo Junnila, timo.junnila@proagria.fi

• Vihreä kasvu -työryhmä etsii uusia näkökulmia maa- ja 
metsätalouden kannattavuuden sekä kestävien ratkaisujen 
yhdistämiseksi

• Työryhmän toiminta pohjautuu Euroopan komission Pellolta 
pöytään -strategiaan sekä Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaan

• Tavoitteena on lisätä tietoa ja yhteistyötä tulevaisuuden (ja jo 
olemassa olevista) ratkaisuista, joissa kannattava maa- ja 
metsätalous tukee siirtymää kohti kestävämpää Eurooppaa

• Maatalouden digitaalinen murros ja tietojohtaminen

• Lisäksi tavoitteena on lisätä tietoa ja aktiivisuutta tulevaisuuden 
ratkaisujen löytymiseksi  tutkijoiden ja maatalousyrittäjien 
yhteistyö, verkostojen rakentaminen
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Työryhmän ajankohtaiset

• Elpymisvarojen viestintä ja markkinointi 

• EIP – ja laajakaistaosien ohjelman suunnittelu kevään 
elpymisvara-webinaarissa

• AgriHubi -yhteistyö – teemat ovat lähellä toisiaan

• KoneAgriaan 14.-16.10. Innovaatiotori – EIP-hankkeet esillä, 
tutkijoiden ja maatalousyrittäjien yhteistyön lisääminen

• Hiili- ja ympäristöaiheinen liite Maaseudun Tulevaisuuteen, 
keskiössä kannattavuus 

• Hankkeiden vaikuttavuuden parantaminen – konkreettiset toimet 
työstön alla

• Yhteistyö muiden teemaryhmien kanssa
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Monipaikkaisuuden mahdollisuudet –työryhmä

• Työryhmätoiminnalla haemme vastauksia ja ratkaisuja monipaikkaisuuden 
nousevaan trendiin ja siitä syntyviin haasteisiin. 

• Koordinaattorit: Hilkka Vihinen, LUKE ja Eetu Puntala, Lapuan Kehitys Oy

• Työryhmässä on tällä hetkellä 11 jäsentä, edustaen kansalaistoimijoita, hallintoa 
ja maaseutuverkostoa, yrityksiä sekä tutkimuskenttää, ks. 
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/maaseutuohjelma/hallinto/tyoryhmat
/monipaikkaisuuden-mahdollisuudet

Työryhmätyön tavoitteet: 

• Tiedon jalkauttaminen tutkimuslaitoksilta toimijoiden tueksi 

• Keskustelun aikaansaaminen eri toimijoiden keskuudessa 

• Tukea kyliä, kuntia, alueita ja elinkeinoja monipaikkaisuuden haasteissa

• Monipaikkaisuuden tarkastelu kestävän kehityksen mukaisesti 

• Maaseutu-kaupunki vuorovaikutuksen lisääminen 

• Verkostoida eri toimijoita keskenään - vertaistuki ja oppiminen ovat tärkeitä

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/maaseutuohjelma/hallinto/tyoryhmat/monipaikkaisuuden-mahdollisuudet
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Työryhmän ajankohtaiset, nostoja vuoden 2021 
vuosikellosta

• Monipaikkaisuudesta tiedottaminen ja keskustelun aikaansaaminen

• Monipaikkaisuuden mahdollisuudet – näkökulmana kunnat –webinaari 
24.8.2021. Yhteensä 150 osallistujaa. Tallenne nähtävissä 
maaseutuverkoston Youtube-kanavalla. 

• Vaikuttajien hyödyntäminen viestinnässä 

• Kyselyt kunnille, elinkeinoille ja muille organisaatioille 

• Osallistuminen SuomiAreenaan ja Maaseutuparlamenttiin

• SuomiAreenan keskustelu hyvästä elämästä monipaikkaistuvassa 
Suomessa 14.7. Mukana keskustelussa oli Hilkka Vihinen 
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/uutiset/uutiset-2021/hyvaa-
elamaa-monipaikkaistuvassa-suomessa-keskustelu-suomiareenassa

• Maaseutuparlamentissa työpaja monipaikkaisuudessa 

• Erilaiset kokeilut ja pilotit monipaikkaisuuteen liittyen

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/uutiset/uutiset-2021/hyvaa-elamaa-monipaikkaistuvassa-suomessa-keskustelu-suomiareenassa
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Smarta landsbygder i Svenskfinland och
Norden 

• Työryhmä nostaa esiin Suomen ruotsinkielisille maaseutualueille 
tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja, joilla on yhteys 
maaseutuohjelmaan

• Työryhmän tavoitteena on lisätä yhteistyötä ruotsinkielisillä alueilla, 
muiden Pohjoismaiden kanssa ja yhteistyötä yli kielirajojen myös 
Manner-Suomessa

• Koordinaattorina Ann-Sofi Backgren, 
annsofi.backgren67@gmail.com

mailto:annsofi.backgren67@gmail.com
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Työryhmän ajankohtaiset

• Nordregion kokous 7.9.

• Nordiska webbinariet 15.9.

• Aiheena maaseudun kehittäminen Pohjoismaissa, puhujia 
Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista

• Älykkäät kylät / smarta byar -aiheinen työpaja 
Maaseutuparlamentissa 28.9.

• Työryhmä järjestämässä ruotsinkielisiä Erätauko-keskusteluja 
maaseutualueilla asuvien nuorten kanssa syksyllä 2021
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Maaseudun nuoret tulevaisuuden tekijöinä

• Työryhmä nostaa esiin maaseudulla asuvien nuorten roolia 
tulevaisuuden tekijöinä ja ratkaisijoina

• Työryhmän ensisijaisena tehtävänä on suunnitella, miten nuoret 
ovat mukana lokakuussa 2021 järjestettävässä 
Maaseutuparlamentissa

• Maaseutupoliittisen julkilausuman päivittäminen

• Työryhmä toimii ad hoc -periaatteella, ja sen toimikausi on 12 
kuukautta

• Koordinaattorina Anu Suotula (Keskipiste Leader): 
anu.suotula@keskipisteleader.fi

https://www.maaseutupolitiikka.fi/paatoksenteontueksi/tietoa/julkilausuma
mailto:anu.suotula@keskipisteleader.fi
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Työryhmän ajankohtaiset

• Nuoret päivittävät työpajoissa maaseutupoliittisen 
julkilausuman kevään Ideafestivaali – keskusteluja 
hyvästä elämästä maaseudulla –kampanjan pohjalta

• Seuraa työryhmän työtä Maaseutuparlamentin 
Instagram-tilillä

• Tervetuloa virtuaaliseen ja monipaikkaiseen 
Maaseutuparlamenttiin 28.-30.9.
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Maaseutu.fi: tarinoita rahoitusta saaneista kohteista – mitä kaikkea 
rahoitetaan

Viestintäkanavat – ota seurantaan!

Facebook: Maaseutu – Tilaa elämälle

Twitter: @maaseutufi

Maaseutuverkoston uutiskirje. Tilaukset: info@maaseutu.fi

Maaseutuverkosto.fi: maaseutuverkoston tapahtumat, uutiset, blogi yms.
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Tietoa työryhmistä:

www.maaseutu.fi/tyoryhmat

• Vihreä kasvu
Timo Junnila, timo.junnila@proagria.fi

• Monipaikkaisuuden mahdollisuudet
Eetu Puntala, eetu.puntala@yrityskeha.fi
Hilkka Vihinen, hilkka.vihinen@luke.fi

• Smarta landsbygder i Svenskfinland och Norden
Ann-Sofi Backgren, ann-sofi@brand-sofi.fi

• Maaseudun nuoret tulevaisuuden tekijöinä
Anu Suotula, anu.suotula@keskipisteleader.fi

http://www.maaseutu.fi/tyoryhmat
mailto:timo.junnila@proagria.fi
mailto:eetu.puntala@yrityskeha.fi
mailto:hilkka.vihinen@luke.fi
mailto:ann-sofi@brand-sofi.fi
mailto:anu.suotula@keskipisteleader.fi

