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Suomen älykkäin kylä -kilpailussa on edelleen haasteita. Mutta eteenpäin
mennään.

Suomen älykkäin kylä -kilpailu

Kasvupolku lanseerataan Lokaalissa Kauhavalla 23.-25.8.

Käynnissä on alueellisten sparrausten kierros, jonka aikana 
valmistaudutaan syksyllä alkavaan Älykkäät kylät Kasvupolkuun. 

Kilpailua on jatkettu 2020 kesäkuun loppuun saakka. Palkitsemiset 
suoritetaan Maaseutuparlamentissa 2020.
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Työryhmän tavoitteena on kannustaa kyliä hyödyntämään digitalisaation 
mahdollisuuksia elinvoimaisuuden edistämiseksi.

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/viestinta2/terveiset-maalta-ja-maailmalta/alykkaat-kylat-saivat-
tyoryhman-asialleen

Älykkäät kylät -työryhmä

Perustettu oma Älykäs kylä -fb-ryhmä, älykäskylä.fi työn alla

Kaksi kokousta: 17.1. järjestäydyttiin ja 14.3. täsmennettiin vuoden tavoitteita, 
keskusteltiin yhteistyöstä YM:n eritysasiantuntija Mika Ristimäen kanssa sekä 
tutustuttiin Suomen 4H:n business lab -konseptiin

Osallistuttu eri kokoonpanoilla CAP27-työpajoihin

Älykäs kylä -seminaarisarja käynnistyy 6.6.2019 Kajaanissa. Seuraava 1.10.2019 
Kolilla.

Lokaali 2019 -tapahtuman (23.-25.8.) perjantain ohjelmasta vastaa työryhmä 

https://lokaali2019.net/tyopajat/ 

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/viestinta2/terveiset-maalta-ja-maailmalta/alykkaat-kylat-saivat-tyoryhman-asialleen
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Tavoitteena on uusien (nuorten) innostaminen maaseutuyrittäjyyden ja 
maatalousyrittäjyyden pariin, sekä nykyisten toimijoiden toimintaedellytysten 
parantaminen osaamista kehittämällä. 

Tulevaisuuden tuottajat -työryhmä

Viestintätoimia suunnitteilla, mm. mainoskampanja, jossa nostetaan esiin 
menestyviä maatalousyrittäjiä.

Koordinaattori vaihtunut Kaisa Pethmanista Juho Lapattoon (Pro Agria).

Palvelupaketit: jaetaan 30 kappaletta 1500 euron nuorisopalvelupaketteja 
sellaisten tapahtumien toteuttamiseen, joiden sisältö on jotenkin 
uudenlaista, maaseutuyrittäjyyteen tai maatalouteen liittyvää. 

Muut toimet 2019: Okra, Viron Avatud Talude –tapahtuma ja digihankkeiden 
hanketreffit syksyllä 
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Euroopan maaseutuverkosto juhlisti 10 vuotta 
maaseutuverkostotoimintaa Networx-
tapahtumassa Brysselissä.

NetworX – Rural Inspiration Awards

Maaseutuverkostopalvelut toimitti myös komission 
pyynnöstä tubettaja Joona Hellmanin videon 
avajaistilaisuuteen.

Suomen ständi sai aikaan eniten kuhinaa 
markkinapaikalla. Erityisesti Rent a (Rural) Finn –
konsepti kiinnosti. 

Kuitua pohjoiseen -hanke voitti kultaa kategoriassa Elinvoiman lisääminen 
maaseudulla. Suomella oli yhteensä viisi finalistia, yksi jokaisessa 
kategoriassa. Mikään muu maa ei yltänyt vastaavaan finalistien määrään.
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Tapahtuma keräsi helmikuussa 
Jyväskylään yli 290 osallistujaa

Maatalouden uusimman ympäristötiedon vaihtopäivät

Pääjärjestäjinä 
Maaseutuverkostopalvelut, MMM 
ja YM

Maatalouden ympäristötyötä 
tekevien yhteistilaisuus, jossa 
mukana myös kansainvälisiä 
kehittäjiä. CAP-työpajoja, 
tiedonvaihtoa ja verkostoitumista.

Seminaari ja innovaatiotori
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Kevään ajankohtaispäivät keräsi yhteen yli 160 paikalliskehittämisen ammattilaista

Leader-ajankohtaispäivät Seinäjoella 26.-28.3.

Tarjolla oli tuhti ohjelmapaketti: Leader-ryhmät tutustuivat Ruokavirastoon, 
Seinäjoen kaupunki kutsui Leader-ryhmät vieraikseen, Etelä-Pohjanmaan Leader-
ryhmät järjestivät neljä loistavaa retkeä. Lisäksi käytiin keskustelua tämän hetken 
akuuteista Leader-teemoista ja pohdittiin yritystukia tulevalla rahoituskaudella. 

Ajankohtaispäivät saivat hyvää palautetta. Erityisesti kiiteltiin opintoretkiä ja päivien 
hyvää tunnelmaa. Keväisillä maakunnassa järjestettävillä päivillä on tilausta!
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Maaseutuverkoston tapahtumia
Toukokuu/Kesäkuu

22.-23.5. Kylätoiminnan neuvottelu- ja koulutuspäivät Tampere

17.5. CAP-työpaja: Leader-ryhmien ja kuntien yhteistyö Helsinki

17.-18.5. Leader-hallituspäivät Helsinki

21.5. ENRD: Combating depopulation in rural areas Bryssel

4.-6.6. Rakennetukien kesäpäivät Jyväskylä

6.6. Älykkäät kylät –teemaseminaari Kajaani

8.6. Avoimet kylät Koko Suomi

10.-11.6. (siirretty 

syksyyn)

Innovaatiotyöryhmän kokous Sodankylä

12.-13.6 NRN Meeting Romania
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Maaseutuverkoston tapahtumia

Kesäkuu/Heinäkuu

3.-6.7. OKRA maatalousnäyttely Oripää

21.7. Teuro-Areena kyläjuhlien yhteydessä (Älykkäät kylät 

-työryhmä)

Teuro

19.-22.7. Tulevaisuuden tuottajat-työryhmä sekä Osta tilalta 

taustaryhmä opintoretki ”Avatud Talude”

Viro
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Maailman onnellisin kylä?
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Jotta voisimme hyvin.

www.maaseutu.fi

http://www.maaseutu.fi/

