Tervetuloa Varsinais-Suomen Älykkäät maaseudut -webinaariin!
Luvassa ajankohtaista asiaa ja uusia näkökulmia maaseudun kehittämiseen

Millainen on Varsinais-Suomen maaseutu nyt? Entä vuonna 2030? Tule kuulolle 16. helmikuuta,
kun Älykkäät maaseudut -kiertue rantautuu Varsinais-Suomeen. Tilaisuudessa saadaan nähdä
myös Varsinais-Suomen Maaseutuluotaimen alustavia tuloksia!
Varsinais-Suomen Älykkäät maaseudut -webinaari järjestetään tiistaina 16. helmikuuta kello 8–12,
jolloin on tavoitteena yhden aamupäivän aikana ottaa haltuun Varsinais-Suomen maaseudun
tulevaisuus! Webinaarissa tullaan kuulemaan mielenkiintoisia puheenvuoroja maaseudun
kehittämisen ajankohtaisista asioista sekä tulevaisuuden visioista. Ääneen pääsevät alan parhaat
asiantuntijat sekä konkreettisen työn tekijät ja tietysti uusi sukupolvi.
Tilaisuuden avaa Timo Metsä-Tokila, joka toimii Varsinais-Suomen Ely-keskuksessa elinkeinot,
työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajana. Sen jälkeen Spatian projektitutkija Pasi Saukkonen
kertoo Varsinais-Suomessa viime syksynä tehdystä Maaseutuluotain-kyselystä, jonka tuloksia
analysoidaan parhaillaan.
– Vaikuttaisi siltä, että maaseudun tilasta ja kehittämisestä ajatellaan Varsinais-Suomessa hieman
myönteisemmin kuin aiemmissa Maaseutuluotain-kohteissamme Uudellamaalla, Hämeessä ja
Kaakkois-Suomessa, kommentoi Pasi Saukkonen.
MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg tekee katsauksen varsinaissuomalaisen maatalouden ja
maaseudun kehitysmahdollisuuksiin ja kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) kertoo
maaseutupolitiikan ja saaristopolitiikan ajankohtaisista teemoista ja tavoitteista Varsinais-Suomen
näkökulmasta.
Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Hilkka Vihinen puhuu puolestaan siitä, missä
elinkeinotoimintaa kannattaa harjoittaa, mikä on Varsinais-Suomen rooli suomalaisessa
ruuantuotannossa ja miten maaseuturahoituksella voidaan edistää elinkeinon harjoittamisen
edellytyksiä Varsinais-Suomessa 2020-luvulla.
Webinaarin päätteeksi kuullaan vielä isosta kuvasta, eli EU:n yhteisen maatalouspolitiikan
kansallisista tavoitteista. CAP27-strategiasuunnittelun uusimmat kuulumiset kerrotaan
webinaariväelle suoraan Maa- ja metsätalousministeriöstä, kun puheenvuoron saa ministeriön
ruokaosaston päällikkö Minna-Mari Kaila.
Millainen on maaseutumme vuonna 2030?
Osana webinaaria annetaan puheenvuoro myös niille, jotka tekevät käytännön työtä maaseudun
hyväksi Varsinais-Suomessa. Omien alustustensa jälkeen puhujat osallistuvat paneelikeskusteluun
pohtimaan, millainen on Varsinais-Suomen maaseutu vuonna 2030.

Hajalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Pasi Lehti kertoo, miten heidän yhdistyksensä on tuonut
Salon maaseudulle lisää elinvoimaa muun muassa uuden kyläkaavan, lisättyä todellisuutta sisältävän
tonttimarkkinointivideon ja poliittisen vaikuttamisen avulla. Hajalan kylässä asuu noin 600 asukasta
ja viime vuosina se on tullut tutuksi kyläkoulun ja päiväkodin ympärillä käydystä uutisoinnista.
Molemmat lapsiperheiden keskeiset palvelut on onnistuttu säilyttämään aktiivisen kylätoiminnan
ansiosta. Hajalan kylä valittiin viime vuonna Varsinais-Suomen vuoden kyläksi.
Salon Suomusjärvellä luomuspelttiin keskittyvää Birkkalan tilaa pyörittävä Simo Larmo kertoo
webinaarissa oman yritystarinansa, jota maaseuturahasto on tukenut matkan varrella. Tilalla ollaan
alkutuotannon lisäksi kehitetty speltistä muun muassa jauhoja, hiutaleita ja pastaa. Uusimpana
aluevaltauksena yritys on alkanut jalostaa tuotteita myös ennen hukkaan heitetyistä speltin kuorista.
Birkkalan tila palkittiin viime vuonna Vuoden Luomuyritykseksi ja Simo Larmo puolestaan on palkittu
vuonna 2018 Varsinais-Suomen Vuoden nuoreksi yrittäjäksi.
ProAgrian huippuasiantuntija Anu Ellä vetää parhaillaan Maaseuturahaston tukemaa ProAgria LänsiSuomen Aikaa on -hanketta, joka on auttanut maatilayrittäjiä kehittämään toimintaansa niin, että
aikaa jää muuhunkin kuin työntekoon. Esimerkiksi nurmituotannossa satotaso on hankkeen aikana
tuplaantunut, monella tilalla työn laatu on parantunut ja samalla työtuntien määrä on laskenut.
Yrittäjille on tarjottu tietoa ja koulutusta, mutta parhaat tulokset ovat syntyneet
pienryhmätoiminnan ansiosta.
Maaseutua kehitetään ennen kaikkea siksi, että se säilyisin elinkelpoisena myös tuleville sukupolville.
Siksi webinaarissa kuullaan myös nuorten ajatuksia kehitysvarojen suuntaamisesta. Leader Ravakan
nuoristyöryhmässä mukana olevat 17-vuotias Iiris Soininen ja 19-vuotias Vilma Taipale pääsevät
päättämään Ravakan NuorisoLeader-rahoituksesta ja osallistumaan Ravakan kansainväliseen
toimintaan. Webinaarissa he kertovat NuorisoLeader-toiminnasta ja ajatuksiaan siitä, mihin
suuntaan Varsinais-Suomen maaseutua tulisi kehittää.
Ilmoittaudu mukaan!
Varsinais-Suomen Älykkäät maaseudut -webinaari on osa valtakunnallista ohjelmakokonaisuutta.
Maaseutuverkoston luotsaama Älykkäät maaseudut -kiertue käynnistyi helmikuussa 2020. VarsinaisSuomen webinaari on kiertueen viimeinen etappi.
Webinaari on kaikille avoin ja maksuton. Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta:
https://e.eventos.fi/forms/maaseutu/c950bc52-3ecf-11eb-a21a-ee6a04371b85

