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Maaseutuverkoston Parhaita käytäntöjä juhlittiin torstai-iltana 8.11.2012 Musiikkiteatteri Palatsissa 
Tampereella järjestetyssä Maaseutugaalassa. Tunnelmallisessa maaseudun kehittämisen juhlassa 
palkittiin taiteilija Tuula Ylivinkan yksilöllisesti kuvittamalla Näkijän pallolla kuuden sarjavoittajan 
lisäksi muun muassa yleisön suosikkihanke. 

Parhaat käytännöt 2012 -kilpailun runsaan osallistujajoukon lukuisat ideat ja innovaatiot osoittavat, että maa-
seudulta löytyy osaavia, kekseliäitä ja yhteistyökykyisiä toimijoita. Maaseudun kehittämistyön tulosten laaja 
tarjonta mahdollistaa soveltamaan hyviä käytäntöjä omassa toiminnassa kunkin parhaaksi katsomalla tavalla. 
Maaseudun kehittämistyön tuloksia kuluvalta ohjelmakaudelta nostetaan esiin vielä Parhaat Käytännöt -
kilpailussa vuonna 2014. 
 
Vuoden 2012 kilpailussa liki 200 hyvän kilpailuehdotuksen joukosta voittajiksi nousivat tässä tiedotteessa 
lyhyesti palkintoperustelujensa kautta esiteltävät edistykselliset hankkeet. Kaikista finalisteista on mm. laadit-
tu esittelyjuttu Maaseutu.fi-sivuston uutispalstalle. Lisäksi hankkeisiin voi tutustua Parhaat käytännöt 2012 -
esitteen kautta. Gaalakuvia puolestaan pääset lataamaan valokuvalinkin takaa,  
http://wtrns.fr/o_gsBCmwtifUvq. 
 
 
 

1) Leader - oiva paikallisteko 
 

Jämsänjoki Virtaa! -hanke 
 
Verkostoivan hankkeen keskeisenä ajatuksena on ollut tutustumismahdollisuuden tarjoaminen paikalliskulttuuriin 
ja alueen palveluihin. Upea hanke parantaa alueen tunnettuutta ja edistää matkailua. Hanke on edistänyt yhteisöl-
lisyyttä ja myös kuntarajojen yli tehtävää yhteistyötä. Lisäksi se nostaa esille luonnonarvojen merkitystä. Hankeidea 
on helposti siirrettävissä muille joki- ja vesistöalueille. 
 
hankkeen toteuttaja: Arvenmäki-Asemamäki asukasyhdistys ry, rahoittaja: Vesuri-ryhmä ry 
 
 
2) Onnistunut kehittämishanke 
 

Mallu kylillä 
 
Yhteiskunnan tarpeisiin erinomaisesti soveltuva hankeidea on onnistunut aktivoimaan alueen asukkaita. Käytän-
nönläheisen ja kustannustehokkaan hankkeen toteuttajana ovat maaseutuohjelman näkökulmasta uudet toimijat. 
Hanke on helposti siirrettävissä ja monistettavissa muillekin haja-asutusalueille, joilla on tarvetta liikkuville palve-
luille. 
 
hankkeen toteuttaja: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, rahoittaja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
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3) Edistyksellinen maaseutuyritys 
 
Rahtiteurastukseen laajentaminen 
 
Eläinten hyvinvointi on huomioitu hankkeessa kokonaisvaltaisesti. Hankkeella on myönteinen vaikutus alueen ih-
misten työllistymiseen. Kuluttajille tarjottava tuotteen laatu paranee lyhyen toimitusketjun myötä. Lisäksi hiilijalan-
jälki pienentyy kuljetusten vähentymisen ansiosta. 
 
hankkeen toteuttaja: Roinilan Lihatila Oy, rahoittaja: Etelä-Savon ELY-keskus 
 
 
4) Mainio maaseutuoivallus 
 
Haloo Päijät-Häme 
 
Ajankohtaisessa ja uusia oivalluksia sisältävässä hankkeessa on tehty tuloksekasta toimintaa kustannustehokkaas-
ti. Hanke yhdistää myös vapaaehtoisia ja luo heille yhteisöllisen verkoston. Hanke on hyvin siirrettävissä ja monistet-
tavissa muualle. Esimerkiksi harvaan asutulle maaseudulle, jossa vanhusten yksinäisyyden ja turvattomuuden on 
todettu erityisesti lisääntyneen. 
 
hankkeen toteuttaja: Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry, rahoittaja: Päijänne-Leader ry 
 
 
5) Esimerkillinen ympäristöpanostus 
 

Ympäristökasvatuksesta käytännön toimiin 
 
Monipuolinen hanke koskettaa monia ihmisiä, myös nuoria. Ympäristötietoisuutta parantanut hanke antaa ki-
pinää lähivesien suojeluun. Hankeessa on tuotettu laaja oppimateriaali ja valokuva-aineisto, jotka jäävät hankkeen 
jälkeen käyttöön. 
 
hankkeen toteuttaja: Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry 
rahoittaja: Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry 
 
 
6) Vaikuttavin Leader-toimintaryhmä 
 

Suomessa tehdään korkeatasoista ja tuloksellista toimintaryhmätyötä. Vaikuttavimman Leader-
toimintaryhmän valinta oli valitsijoille hyvin vaikea, sillä valtaosa ryhmistä voitaisiin erilaisia kriteereitä pai-
nottaen valita vaikuttavaksi ryhmäksi. Toivottavasti kilpailu on kannustanut itse kutakin Leader-toimijaa ke-
hittämään omaa työsarkaansa ja pääsemään entistä vaikuttavampiin tuloksiin.  
 
Vaikuttavimpana Leader-toimintaryhmänä palkittiin Joensuun Seudun Leader. 
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Joensuun Seudun Leaderin toiminta on kokonaisvaltaisesti erittäin vaikuttavaa niin paikallisesti, maakunnan kuin 
valtakunnankin tasolla. Ryhmä toimii hyvin aktiivisesti myös kansainvälisesti. Ryhmän hallituksen työskentely on 
hyvää ja toimivaa. Heillä on erinomainen yhteistyökyky alueen muihin toimintaryhmiin, ELY-keskukseen sekä 
muihin alueen kehittäjiin. Ryhmä on tehnyt uusia avauksia.  
  
Lisäksi kunniamaininnan saivat kaksi toimintaryhmää, jotka olivat hyvin lähellä kärkisijaa:  
  
Rajupusu 
Ryhmä on "solahtanut" erittäin hyvin toiminta-alueelleen. Hallitus toimii hyvin ja ryhmän toiminta on hyvin lea-
dermäistä. Rajupusu toimii esim. Yrityspalveluhankkeen koordinaattorina omalla alueellaan. Kyseessä on tasapai-
noinen, vaikuttava ryhmä. Heillä on hyvä yhteistyökyky.  
  
Joutsenten reitti 
Ryhmä on erittäin vaikuttava paikallisesti ja maakunnallisesti. Lisäksi se osallistuu aktiivisesti kansal-
liseen ja EU-tason valmistelutyöhön. Joutsenten reitti on suomalaisen Leader-työn lähettiläsryhmä 
maailmalla. Ryhmällä on hyvin toimiva hallitus. Ryhmä on tehnyt uusia avauksia. 
  
 
 
Yleisön suosikki 
 
Maaseudun kehittämistyön juhlassa julkistettiin myös yleisön suosikkihanke. Omaa suosikkiaan kilpailun 20 
finalistihankkeesta saattoi äänestää syyskuun alusta lokakuun loppuun asti Maaseutu.fi-sivustolla. 
 
Yleisöäänestyksen perusteella yleisön suosikiksi valittiin Jämsänjoki virtaa! -hanke. 
 
 
Kunniamaininta sarjassa Leader - oiva paikallisteko 
 
Amaze Me Leader -hanke oli neljän toimintaryhmän yhteistyön ja innostuksen tulos, jota Parhaat käytännöt 
2012 -työryhmä päätti muistaa kunniamaininnalla. Innovatiivisen nuorisohankkeen suunnittelivat ja menestyksek-
käästi toteuttivat Joensuun Seudun Leader, Viisari ry, Ylä-Savon Veturi ja Etelä-Karjalan Kärki-Leader.  
 
 
 
Lisätietoja:  
maaseutuverkostoyksikön johtaja Päivi Kujala, p. 040 548 9227, paivi.kujala@maaseutu.fi 
 

 

Maaseutuverkostoyksikön tuottaman ajankohtaistiedotteen jakelu perustuu yhteystietonsa tiedotejakelua varten jättäneiden 
tietoihin. Mikäli haluatte muuttaa tilausta, esimerkiksi lisätä jakeluun organisaatiostanne uusia henkilöitä tai poistaa yhteys-
tietonne ajankohtaistiedotteiden jakelulistalta, voitte ilmoittaa siitä osoitteeseen info@maaseutu.fi. 




