
  

 

Tulossa syksyllä 2021 Rural Future 
-hankkeessa 

 
 

Rural Future -hanke tähtää maaseutuyritysten kannattavuuden ja 
toimintaedellytysten vahvistamiseen. Järjestämme 

toimialariippumattomia koulutuksia, tapahtumia ja benchmark-
matkoja yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville. 

 
 



 
 

 

 

 

Lähde mukaan tutustumaan Kainuun ihmeeseen! 
   

Mitä maaseudulla Kainuussa tapahtuu? Onko koronan keskellä syntynyt 

uusia innovaatioita ja millaisia oppeja olisi monistettavaksi kotiseudulle? 

Haluaisitko jakaa omia oivalluksiasi muiden itä- ja pohjoissuomalaisten 

maaseudun yrittäjien ja toimijoiden kanssa? Lähde mukaan benchmark-

matkalle Kainuuseen lokakuussa! 

Benchmark-matka järjestetään Pohjois-Karjalasta ja Lapista Kainuuseen 

lokakuussa 2021 (viikko 40 tai 41) kahden yöpymisen pituisena kiertomatkana (3 

pv, 2 yötä). Sekä Joensuusta että Rovaniemeltä lähdetään matkaan 

pikkubusseilla. Benchmark-matka sisältää yritysvierailuja, verkostoitumista sekä 

uuden oppimista mm. innovaatiotyöpajan muodossa. Matkan omavastuuhinta on 

osallistujamäärästä riippuen noin 150-200 € /hlö ja Rural Future -hanke kattaa 

siitä ylimenevät kustannukset (matkat, majoitukset, vierailukohteet, kouluttajat). 

Ruokailut hotelliaamiaista ja kahvitarjoiluja lukuun ottamatta ovat 

omakustanteisia. Osallistujat huolehtivat myös itse asianmukaisista 

matkavakuutuksista ja -asiakirjoista. 

Sinulla on nyt mahdollisuus ilmoittautua jo alustavasti mukaan matkalle sekä 

vaikuttaa matkan sisältöön vastaamalla tähän ENNAKKOKYSELYYN. Sitovat 

ilmoittautumiset matkalle kerätään elokuussa 2021 benchmark-ohjelman 

valmistuttua. Matkaohjelma ja -aikataulu sekä linkki sitoviin ilmoittautumisiin 

päivitetään tälle sivulle. Matka toteutetaan koronatilanne huomioiden. 

Lisätietoja hankehenkilöstöltä. 

 

 



 

 

Ilmoittautuminen syksyn 2021 Tulevaisuuspolku-

pienryhmään on nyt avoinna 
   

Olisiko Rural Future -tulevaisuuspolku sinun yrityksesi väylä 

menestykseen? Tulevaisuuspolku -pienryhmäsparraus tarjoaa 

vertaistukea ja työkaluja pohtia yritystoimintasi tulevia ratkaisuja 

yhdessä asiantuntijoiden ja vertaisyrittäjien kanssa tulevaisuustyökaluja 

hyödyntäen. Tehdään yhdessä maaseudun tulevaisuus! 

Pienryhmätyöskentely rakentuu yhteisten verkkotapaamisten ympärille elo-

lokakuussa 2021. Ennen jokaista tapaamiskertaa pääset kuuntelemaan napakan 

verkkoluennon tulevaisuustyöskentelystä ja työkaluista tallenne kerrallaan oman 

aikataulusi mukaan. Jokaiseen luentotallenteeseen liittyy tehtävänanto, jonka 

avulla voit työstää teemaa oman yrityksesi kautta. Luennoista ja tehtävistä saat 

sytykkeitä yrityksesi toiminnan kehittämiseen ja tulevaisuuden 

pohtimiseen. ILMOITTAUDU TÄSTÄ LINKISTÄ 23.8. mennessä. 

Tulevaisuuspolku sisältää seuraavat käsiteltävät teemat:  

 Trendit ja toimintaympäristön ennakointi 
 Erilaisia tulevaisuuksia ja erilaisten tulevaisuuksien haarukointi 
 Hiljaiset signaalit innovaatiotoiminnassa 
 Vaihtoehtoiset skenaariot 

Pienryhmätapaamiset järjestetään ilta-aikaan (klo 17-19) alla olevan aikataulun 

mukaisesti: 



 

Ti 24.8. Aloitustapaaminen, info ja tutustuminen muihin osallistujiin 

Ti 31.8. Trendit ja toimintaympäristön ennakointi 

Ke 8.9. Erilaisia tulevaisuuksia ja erilaisten tulevaisuuksien haarukointi 

Ma 20.9. Hiljaiset signaalit innovaatiotoiminnassa 

Ma 4.10. Vaihtoehtoiset skenaariot, tulevaisuuspolun yhteenveto sekä palautteen 

keruu 

Tarkemmat tiedot verkkosivuiltamme. 

Pienryhmäsparrauksia koordinoi Tia Lämsä Lapin ammattikorkeakoulusta. 

Lisätietoja tulevaisuuspolusta tia.lamsa@lapinamk.fi / 044 4780 276 

sekä reeta.sipola@lapinamk.fi / 040 704 0027. Videoluennoitsijoina toimivat Elisa 

Maljamäki Lapin ammattikorkeakoulusta ja Hanna Vienonen Karelia-

ammattikorkeakoulusta. 

 

 

 

 

Verkkokauppakurssi ja muita syksyn koulutuksia 
 
Tule oppimaan miten verkkokauppa rakennetaan!  

ILMOITTAUDU TÄSTÄ 

 

Yksilöllisessä koulutuskokonaisuudessa saat opastusta juuri sinulle sopivan 

verkkokaupan perustamisesta. Lisäksi opit suunnittelemaan verkkokaupan 

toimintoja ja sisältöjä ja saat vinkkejä kuinka verkkokauppaan saadaan 

asiakasvirtoja ja myyntiä. Koulutus järjestetään on-line -tapahtumana 1.9, 8.9, 

15.9, 23.9, ja 29.9. Ilmoittautuminen tapahtumaan avautuu 1.8.2021. 

Koulutukseen otetaan max 15 hlöä. 

Lisätietoja: jaana.puhakka@maajakotitalousnaiset.fi 



 

 

Syksyn muut koulutukset löydät TÄÄLTÄ. Tulossa myös mm. perhe- ja 

sopimusoikeuden koulutus sekä koulutus yrityksen energiatehokkuudesta. 

 

 

 

 

EUROPEAN RURAL ENTREPRENEURSHIP VOICES FORUM 
   

Keskiviikkona 22.9.2021 klo 13-17 

 

Tule mukaan antamaan yhteinen ääni eurooppalaisille maaseudun yrittäjille! 

Maaseutu 2040 -visiotyö on hahmotellut, miltä suomalainen ja eurooppalainen 

maaseutu näyttävät kahdenkymmenen vuoden kuluttua, mutta miten te yrittäjät 

näette asian ja tulevaisuuden tuomat mahdollisuudet? Ohjelmassa on 

puheenvuoroja niin yrittäjiltä kuin kehittäjiltäkin sekä mahdollisuus osallistua 

yhteisiin työpajoihin. Ilmoittaudu TÄSTÄ 17.9. mennessä! Lisätietoa 

TAPAHTUMASIVULTA. Tervetuloa! 
 
 #Rural2040 #Maaseutu2040 #RuralFuture 

 



 
 

Preliminary program 
  

Opening words: Mr. Tuomas Kuhmonen 

Research Director, Finland Futures Research Centre (Ruralization project) 



 

Keynote: Mr. Pekka Pesonen 

Secretary-General at Copa and Cogeca 

Overview of the Rural Vision 2040 work: Mr. Kai Heikkilä 

Senior Expert at European Commission 

Video presentations from rural entrepreneurs across Europe 

Panel discussion with entrepreneurs and developers 

 

Thematic workshops  

 Organic Farming  
 Smart Farming  
 Circular Economy  
 Rural Tourism  
 Food Chain 
 Peripheral Possibilities  

Keynote: Mr. Ari Vatanen 

Farmer, former MEP 

Conclusions: Mr. Tuomas Kuhmonen Research  

Director, Finland Futures Research Centre (Ruralization project) 

  

Registration: https://link.webropol.com/s/EuropeanRuralEntrepreneurshipForum 

by 17th September 2021 

More information: https://ruralfuture.karelia.fi/rural-forum-22-9-2021/ & 

jaana.puhakka@maajakotitalousnaiset.fi  

 

 

 

 
 



 

Tietosuoja 
Tämä uutiskirje on lähetetty Rural Future sekä W-Power -hankkeiden postituslistalla oleville. 

Olet rekisteröitynyt uutiskirjeemme tilaajaksi jossakin järjestämässämme tapahtumassa tai 

lähettämällä sähköpostia. Mikäli haluat erota postituslistalta, ota yhteys helena.puhakka-

tarvainen@karelia.fi. Karelia-ammattikorkeakoulun hallinnoimien projektien tietosuojaseloste 

löytyy tästä linkistä.  
 

 

 
 

   

 

 

Lisätietoja: 

helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi 

+358 50 430 2418 

jaana.puhakka@maajakotitalousnaiset.fi 

+358 40 301 2468 

reeta.sipola@lapinamk.fi 

+358 40 704 0027 

 
 
   

 

 



 

 

 
 
   

    

 

 

 


