
= Ei tällä hetkellä tarvittavia verkostoja, 
tai passiivinen verkosto

= Verkostoja löytyy mutta on tarvetta 
kehittää
= Riittävät verkostot löytyy, aina voi kehittää

Käytännössä tästä mallista on helppo 
löytää tärkeät yhteistyökumppanit ja 
käytimme analyysia myös SWOT-
analyysin tekoon. 
Yhteistyökumppanipohjalle on helppo 
rakentaa itse verkostoja, jos haluaa 
visualisoida työtä. Analysoimme 
verkostoja säännöllisin välein, ja 
lisäämme toimintasuunnitelmaan 
seuraavan vuoden toimenpiteet 
uusien verkostojen luomiseen tai 
aktivoimiseen. Joka vuosi käydään 
myös hallituksessa läpi hallitusten 
jäsenien verkostoja, ja niiden yhteyksiä 
toimintaan. Kartoitamme myös 
kalatalousryhmän verkostoja.





TEM Saaristoverkosto

• Olemme saaneet TEM teemaverkoston koskien saariston asuttavuutta. 
Verkoston rahoitus on vuosille 2022-2023. Verkostolla on tarkoitus kehittää
aluetta ns Habitability mallin avulla, jota on kehitetty Kökarissa
Ahvenanmaalla. Mukana on Leaderryhmiä sekä sisämaasta että rannikolta. 
Meidän ryhmälle tämä verkosto olisi ensimmäinen isompi verkosto mihin itse
olemme ottaneet aloitteen, ja johon on erillinen rahoitus. Verkostossa on 
myös tarkoitus ratkaista kielimuurihaasteet positiivisella tavalla. Meidän
liikennevalomallin avulla voi nähdä meidän kannalta tämänhetkinen tilanne
suhteessa verkoston kumppaneihin. Voi ajatella että rahoituskauden
päättyessä kaikki osapuolet ovat vihreät, ja tämän päälle voisi sitten vielä
rakentaa uusia verkostoja jotka oletettavasti syntyisivät esim. joidenkin
kumppaneiden kanssa vaikka yhteishankemuodossa. Verkostohankkeissa on 
selkeä tavoite ja päämäärä, eli verkostotyönä enemmän tavoitteellisia kun
ehkä osa muista verkostoista missä olemme mukana. Verkosto-osaamista
kehitetään varmaan parhaiten juuri konkreettisen verkostotyön kautta, ja 
omalta osaltamme aiomme jatkaa oman osaamisemme kehittämistä.



Nuorisoverkosto

• Olemme yhdessä Åbolands Ungdomsförbundin ja 
Saaristomeren biosfäärialueen kanssa keskustelleet
että haluamme toimia enemmän verkostomaisesti
nuorisotyössä. Tähän verkostoon tulee jatkossa
varmaan lisää osallistujia, mutta tämä kuvaa
tämänhetkistä tilannetta. Tarkempia suunnitelmia
tehdään vuoden 2022 aikana.



Smarta landsbygder i Svenskfinland och Norden 
(Landsbygdsnätverkets Svenska temagrupp)

• Olemme mukana maaseutuverkoston
ruotsinkielisessä teemaryhmässä Smarta landsbygder
i Svenskfinland och Norden. Suunnittelemme yhdessä
tapahtumia, esim. seminaareja, ja teemaryhmällä on 
oma toimintasuunnitelma. Teemaryhmät ovat
rahoitettu kansallisesta Maaseutuverkostosta.



ELY ja Leader yhteistyö

• Varsinais-Suomen alueella toimivat Leaderryhmät ja 
VS Ely-keskus osallistuivat yhteistyön 
kehittämispiloottiin syksyllä 2021 
(Maaseutuverkosto+MMM). Tarkoitus on tiivistää 
yhteistyötä säännöllisin tapaamisin. Tällä hetkellä on 
säännölliset aamukahvit sekä suunnitteilla 4 
tapaamista per vuosi, hieman eri alueilla. Yhteistyössä 
kehitetään yhteistä viestintää, yritystukien 
soveltamista, uuden kauden valmisteluja ym 
Maaseuturahastoon liittyviä tehtäviä. Tehtävää 
tehdään jokaisen tahon omalla rahoituksella.



Pohjoismainen yhteistyö

• Tarkoitus on kehittää pohjoismaista yhteistyötä
verkostojen ja yhteisten hankkeiden kautta. 
Alueemme vahvuuksia on kaksikielisyys, sekä
maantieteellinen sijainti rannikolla. Pohjoismaista
yhteistyötä on tarkoitus kehittää myös muiden
kaksikielisten Leaderryhmien kanssa yhdessä.



Älykkäät kylät verkosto

• Uuden kauden painopisteeseen Elinvoimaiset ja 
älykkäät kyläyhteisöt liittyvä verkosto. Kehittyy
kauden aikana.



Lähiruokaverkosto

• Uuden kauden painopisteeseen Arvostettu ja 
kestävästi tuotettu lähiruoka liittyvät verkostot. 
Kehittyy kauden aikana.



Matkailuverkosto

• Uuden kauden painopisteeseen Matkailun uudet ja 
kestävät ratkaisut. Kehittyy kauden aikana.



Ympäristöverkosto

• Uuden kauden painopisteeseen Kestävä ja 
ilmastoviisas saaristo. Kehittyy kauden aikana.
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