TOIMIALAKLUSTERIKOKOUS
Luonnonvara-ala
Aika:
Paikka:

MUISTIO

keskiviikko 31.8.2016 klo 13.00–16.00
Arctic Warriors Oy, Jokelantie 1654, Narkaus, Rovaniemi

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen, sihteerin valinta
Pj. Katja Misikangas avasi kokouksen klo 13.10. Sihteeriksi valittiin Airi Pirttijärvi-Virtanen (LAO).
Kokouksessa olivat läsnä Päivi Holopainen (Lapin Liitto), Anne-Mari Söderström (yrittäjä), Tuula
Uusipaavalniemi (ELY-keskus) sekä etäyhteyksin Janne Näkkäläjärvi (SAAK) ja Rainer Peltola (LUKE;
uusi jäsen).

2. Terveiset Arktinen Älykäs Maaseutuverkosto -klusterista
Päivi Holopainen välitti terveiset Arktinen Älykäs Maaseutuverkosto – klusterin sekä Arktinen
Biotalous-hankeen toimijoilta: toivovat/ehdottavat klustereiden verkostoitumista ja yhteistyön
lisäämistä ennakointitiedon saamiseksi lappilaisten nuorten käyttöön. Ehdottavat
klusteritoimijoiden työpajaa pidettäväksi 19.10. Työpajassa pohdittaisiin mm. yhteistyön muotoja
ja roolien jakoa.
Hyvästä yhteistyöstä nostettiin esimerkiksi ruoka/elintarviketoimialan hankkeet; Reko-rengas ja
Sodankylän yhteiset elintarviketoimitilat. Yhteistyötä/työpajaehdotusta kannatettiin.
Päätettiin, että Päivi Holopainen ehdottaa/sovittelee klustereiden työpajapäivän paremmin
sopivaan ajankohtaan viikolle 44.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty kaikille sähköpostilla luettavaksi. Pöytäkirjassa ei ollut
huomautettavaa.
4. Arktinen biotalous -hankkeen esittely ja yhtymäkohdat klusteritoimintaan
Tanja Häyrynen (projektikoordinaattori, Arktinen biotalous–hanke) esittelee hankkeen lokakuun
työpajatapaamisessa.
5. Terveiset klusterien puheenjohtajakokouksesta
Katja Misikangas ja Päivi Holopainen kertoivat puheenjohtajakokouksen
selventäneen/syventäneen käsitystä mitä klusteritoiminnalla tavoitellaan? miten toimitaan? miten
muut klusterit toimivat? Huomioitavaa oli, että klustereissa on jäseninä vähän yrittäjiä! Myös
toimijoiden aktiivisuus on laskenut? Klustereiden toiminnasta annettiin kritiikkiä jonkin verran.
Jotkut klusterit aktiivisia, toiset ”lamassa”, henkilöt/toimijat avainasemassa. Klusterit vaikuttavat
maakuntaohjelmaan ja sitä kautta suoraan hankerahoituksiin sekä hallituksen
tulevaisuusselontekoon. Klusteritoiminta on ELY-keskuksen ja Lapin Liiton painopisteissä,
maakuntaohjelmaa laadittaessa tulossa kysely klustereille.
Yhteenvetona: tuotava selkeästi esille tavoitteet, toiminta ja konkreettiset toimet. Tiedotusta
lisättävä.
6. Luonnonvara-alan klusterin toiminnan suunnittelua (jatkoa edellisestä kokouksesta)
Mikä tavoite? – Tulevaisuuden ”haistelu”/tulevaisuuden ennakointi.
Kokousten välinen aika on käytettävä hyödyksi, ”haisteltava” trendejä ja suuntauksia.
Klustereiden välistä tiedottamista on lisättävä! Ajankohtaisten kuulumisien vaihto on otettava
rutiiniksi.

Miten klustereiden toiminta tuodaan näkyvämmäksi? Klustereiden jäsenet monessa mukana ja liikkuvat
paljon; mahdollisuus toimia viestinviejinä/-tuojina.
Jatkossa kokouspöytäkirjoista laaditaan lyhyitä muistioita (päätökset kirjataan, asiat mitä tehdään/kuka
vie eteenpäin), helpottaa asioiden hallintaa, kokoukset järkevöityvät ja selkenevät.
Tärkeistä asioista/tekemisestä on hyvä käydä sähköpostinvaihtoa klusterin sisällä.
LUVA klusterin nettisivut; konkreettisesti, täsmällisesti kerrottuna, mitä tehdään, mihin pyritään?
 kuka tekee?
 kuka päivittää sivuja? (nyt pj. Katja)
 kenelle info suunnataan? (Lapin yrittäjät, MTK-Lappi, muut)
 Päätös: jokainen klusterin jäsen viestii kokousten tärkeimmät asiat omassa toimintaympäristössään
(yrittäjät, koulut jne.)
LUVA-klusterista puuttuu edustaja poropuolelta – Janne kysyy, puutarhapuolelta – Anne-Mari kysyy
metsäpuolelta.
LUVA-klusterin varapuheenjohtajaksi valittiin Anne-Mari Söderholm. Hänellä on jo tehtäviä
maakuntaohjelman valmistelussa ja ennakointihankkeissa.

7. Klusteritoimijoiden ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät
Anne-Mari/yrittäjä: maatalouden haasteena kannattavuus/palkkaus, metsäpuolella kiinnostusta
ostotoimintaan hyvin ja puuta ostetaan, pienteurastamo ajatustasolle – konttiverstas, kiinnostusta
maidonjalostukseen ei ole.
Janne/SAAK: opiskelijoita hyvin, elinkeinonharjoittajat tarvitsevat entistä enemmän tiloja, joita jo
mukavasti tarjolla (teurastamo, leikkaamo, nahanmuokkaamo). Kansainväliseen toimintaan
tulevaisuudessa arktisen yhteistyön lisäys: valtakunnanrajat – tarvitaanko niitä? Tärkeää arktisen
arvon ymmärtäminen.
Rainer/LUKE: luontopuolen tutkimushanketoiminta käynnistyy, mm. yhteistyö metsäpuolen kanssa,
uusia tuotteita metsässä. Marjasatoseuranta päättyy, ellei saa lisärahoitusta.
Tuula/ELY-keskus: luettavissa kohdassa 8.
Katja: raaka-ainekysyntää on valtavasti, luonnonraaka-aineiden saannissa ongelmia. Mahdollista
yhteistyö marjayritysten kanssa?
Airi/LAO: nuorisoasteella vajetta opiskelijoissa. Luonnonraaka-aineet ja niiden jalostus kiinnostavat
aikuisopiskelijoita, luonnonmukaisuus ja –tuotteet kiinnostavat kuluttajia. Raaka-aineita, erityisesti
LUOMUa kysytään paljon. Raaka-aineen saannissa myyntiin/jalostukseen on ongelmia, haasteena
yhteistyön lisääminen toimijoiden välillä sekä ammattimaisen keruutoiminnan organisointi.
Anne Ristiojan roolia toimialapäällikkönä on hyödynnettävä vahvemmin julkisuudessa.
8. Muut asiat
Tuula Uusipaavalniemi: Syksyn alueelliset kehitysnäkymät–katsauksen laatimisen jälkeen jokaisella
ELY-keskusalueella arvioidaan yhteistyössä koulutuksen asiantuntijoiden kanssa alueen kannalta
olennaisten toimialojen/klustereiden työvoiman osaamisen ja koulutuksen lyhyen aikavälin
haasteita, joita on nähtävissä alueellisten kehitysnäkymien perusteella ja ratkaisuja niihin.
Alueilla laadittuja ennakointiraportteja työstetään valtakunnallisessa ryhmässä, joka tekee niiden
pohjalta valtakunnallisen koosteen. Arvio tehdään kullakin alueella maksimissaan viiden
toimialan/klusterin ja lisäksi OPH:n pilotoimaan aikuisväestön osaamis- ja koulutustarpeiden
ennakointimalliin liittyen liikenne ja logistiikka –alan osalta. Lapin osalta arvioitavat muutamat
toimialat/klusterit on tarkoitus määritellä Lapin maakunnallisessa koulutussuunnitteluryhmässä
20.9. ja aikaa arviointien työstämiselle on 14.10. saakka. Työstämisessä hyödynnetään myös
valittujen alojen toimialaklustereiden asiantuntemusta. Luonnosvaraklusterilaiset lupautuivat
osallistumaan arviointiin, jos ala tulee yhdeksi arvioitavista.

9. Seuraava kokousaika ja -paikka sekä teema
Työpajatapaaminen Arktinen Älykäs Maaseutuverkosto-klusterin ja Arktinen biotalous-hankkeen
kanssa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana (viikolla 44?).

10. Kokouksen päättäminen
Pj. päätti kokouksen klo 16.10.

11. Arctic Warriors Oy:n toiminnan esittely
Katja Misikangas esitteli tilansa luonnonkasviviljelmiä.

