Älykkäät maaseudut
Smarta landsbygder

Älykkäät maaseudut –tapahtumassa luodaan tulevaisuutta
Millainen on uuden vuosikymmenen maaseutu? Tule kertomaan näkemyksesi siitä, mitä toimia
tarvitaan Keski-Suomen maaseudun tulevaisuuden tekemiseksi.
Älykkyys on tulevaisuuden elinehto, kannustin ja tahtotila, toimintatapa ja -kulttuuri. Se on
käytännössä sitä, mitä ja miten teemme asioita fiksusti, jotta maaseutualueemme pysyvät
elinvoimaisina. Älykkyys on paitsi teknologiaa ja taloutta, myös sosiaalista älykkyyttä.
Maaseudun kehittämisen kokonaisvaltaisena tavoitteena 2020-luvulla on elävä keskisuomalainen
maaseutu. Fiksujen tekojen avulla luomme hyvää tulevaisuutta koko maakuntaan.
Yhteinen maatalouspolitiikka tuo EU:n lähelle sinua tulevaisuudessakin. Päivän aikana haetaan
sisältöjä siihen, miten seuraavalla EU-rahoituskaudella tulisi priorisoida maaseudun kehittämisen ja
maatalouden toimenpiteitä sekä miten varoja tulee ohjata. Mitä uudistuva ja monipuolinen maaseutu
tarvitsee?
Älykkäät maaseudut –tapahtumassa haetaan aineksia myös kansallisen maaseutupolitiikan ja
saaristopolitiikan tekemiseen. Mitä tekoja peräänkuulutat kansallisen politiikan areenalta, jotta
edellytykset hyvälle elämälle, sujuvalle arjelle ja kestävälle työlle ja yrittäjyydelle säilyvät ja kohenevat
alueellasi?
Osallistu ja ole mukana vaikuttamassa
−
−
−
−

kansallisen Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 valmisteluun
CAP-strategiasuunnitelman valmisteluun EU-rahoituskaudelle 2021-2027
alueesi maaseudun kehittämisen painopisteisiin (ELY-vetoisesti) sekä
paikallisiin maaseudun kehittämisstrategioihin (Leader-ryhmävetoisesti).

Älykkäät Maaseudut -kokonaisuus huipentuu valtakunnalliseen Maaseutuparlamentti 2020 –
tapahtumaan, joka järjestetään Kurikassa 1.-3.10.2020. Lisää tietoa maaseutujen supertapahtumasta
Maaseutuparlamentti.fi –sivuilta.
Tapahtumassa käytetään aihetunnisteita:
#älykäsmaaseutu #maapuhuu #CAP27 #maaseutupolitiikka #saaristopolitiikka
Lisätietoa:
Keski-Suomen maaseutu: Veli Koski, maaseutuasiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus, etunimi.sukunimi@elykeskus.fi, p. 0295 024 563
Maaseutupolitiikka: Christell Åström, Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, maa- ja metsätalousministeriö,
etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 029 516 2030
Saaristopolitiikka: Elina Auri, Saaristoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri, maa- ja metsätalousministeriö,
etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 0400 744 900
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Paikka

Ravintola Priimus, Taulumäentie 45, Jyväskylä

Aika

26.3.2020 klo 9.30 - 15.30

Kohderyhmä Kaikki maaseudun kehittämisestä kiinnostuneet tahot: kehittäjä-, koulutus-, neuvonta- ja
edunvalvontaorganisaatiot, ympäristöjärjestöt, päättäjät, yhdistykset, yrittäjät, hanketoimijat,
asukkaat ym. ym.

Ilmoittaudu mukaan oheisesta linkistä viimeistään torstaina 19.3.2020:
https://e.eventos.fi/forms/maaseutu/54a0da27-4ccd-11ea-a21a-ee6a04371b85

OHJELMA
9:30

Aamukahvi

10:00

Tilaisuuden avaus: Maaseutuyksikön päällikkö Ulla Mehto-Hämäläinen, Keski-Suomen ELY-keskus

10:10

Miten teemme älykästä maaseutua yhdessä? Lyhyet katsaukset osapuolilta (MMM, Mane/SANK,
ELY, Leader, maakuntaliitto)

10:45

Elävä keskisuomalainen maaseutu 2030, Tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen, Tulevaisuuden
tutkimuskeskus, Turun yliopisto,

11:15

Kommenttipuheenvuoro, Projektipäällikkö Merja Rehn, Biotalouden yrityskiihdyttämö -hanke,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

11.30

Ryhmätyöskentelyn tehtävänanto

11:45

Omakustanteinen lounas (8,20 / 7,00 euroa vaihtoehdosta riippuen)

12:45

Ryhmätyöskentelyä (Maaseutu- ja saaristopolitiikka, hanketuet, yritystuet, rakennetuet/maatalous)

Ryhmätyöskentelyn ohessa kahvia tarjolla.
15:15

Nostoja/yhteenvetoa työpajoista teemoittain

15:30

Tilaisuus päättyy

