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Kaakkois-Suomi eteni kolmen kärkeen Maaseutuparlamentti
2020 –tapahtuman paikkakilpailussa
Kaakkois-Suomen hakemus on valittu valtakunnallisen Maaseutuparlamentti 2020 –tapahtuman
paikkakilpailussa kolmen kärkeen ja yleisöäänestykseen. Avoin nettiäänestys toteutetaan 26. - 28.
maaliskuuta. Muut yleisöäänestykseen edenneet alueet ovat Kurikka Etelä-Pohjanmaalta ja
Nurmes Pohjois-Karjalasta. Edellinen, vuonna 2017 järjestetty Maaseutuparlamentti keräsi
yhteensä yli 2000 kävijää.
Maaseutuparlamentti 2020 -paikkakilpailuun tuli hakemuksia kaikkiaan seitsemältä alueelta, joista
kolmen kärki on nyt valittu. Maaseutuparlamentti 2020 –tapahtuma järjestetään 1. - 3. lokakuuta
2020 joko Lappeenrannassa, Kurikassa tai Nurmeksessa. Maaliskuun lopussa kaikilla on
mahdollisuus äänestää omaa suosikkiaan ja päättää, missä tapahtuma järjestetään.
– On hienoa nähdä, miten ehdotuksissa on nostettu esiin ja hyödynnetty paikallista kulttuuria ja
ympäristöä. Kaikkiin kohteisiin ja maaseudun kehittämisen helmiin olisi mielenkiintoista tutustua
tarkemmin, sanoo raadin puheenjohtajana toiminut Maaseutupolitiikan neuvoston
pääsihteeri Christell Åström .
Maaseutuparlamentti 2020 -kisan raatiin kuuluvat Åströmin lisäksi verkostopalveluiden
viestintäkoordinaattori Pirjo Onikki Ruokavirastosta, toiminnanjohtaja Merja Kaija Suomen Kylät
ry:stä (Pohjois-Savon Kylät ry), elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola MTK ry:stä,
päätoimittaja Jouni Kemppainen Maaseudun Tulevaisuudesta, toiminnanjohtaja Paula Yliselä
Maaseudun Sivistysliitosta, asiantuntija Hanna Mattila Sitrasta sekä viestintäpäällikkö Mia
Wikström SLC:stä.
Maaseutuparlamentti 2020 –paikkakisan avoin nettiäänestys toteutetaan 26. - 28. maaliskuuta
2019. Lisää tietoa äänestyksestä julkaistaan piakkoin Maaseutuparlamentti.fi–sivuilla. Tietoa
äänestyksestä jaetaan myös KaakonKantri-viestintähankkeen some-kanavilla.
Tapahtuman teemana on kestävä kehitys
Vuoden 2020 Maaseutuparlamentin teemana tulee olemaan kestävä kehitys. Kaakkois-Suomen
hakemusta olivat laatimassa alle 30-vuotiaat nuoret, joiden panos tulee olemaan vahva myös
tapahtuman toteutuksessa, mikäli se saadaan alueelle.
Maaseutuparlamentin pääpaikkana tulisi olemaan Holiday Club Saimaa Lappeenrannan Rauhassa.
Tapahtuma toisi vilskettä ympäri Kaakkois-Suomea, sillä osallistujille järjestetään oheistapahtumia
ja lukuisia retkiä, joiden aikana tutustutaan maaseudun kehittämisen helmiin.
Edellinen Maaseutuparlamentti vuonna 2017 kokosi noin 800 osallistujaa ja yhteensä yli 2000
kävijää.
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Kaakkois-Suomen hakemuksen taustalla ovat:
Kaakkois-Suomen Leader-yhdistykset, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntaliitot,
Lappeenrannan, Imatran ja Kouvolan kaupungit, Saimaan AMK, LUT-yliopisto, Kaakkois-Suomen
ELY-keskus, MTK Kaakkois-Suomi, Kouvolan nuorisovaltuusto, Skynett ry, paikallisia 4H-yhdistyksiä,
Imatran Pallo-Veikot IPV ry, Tyynelän tila, Kymenlaakson kylät ry ja Etelä-Karjalan kylät ry sekä
alueen nuoria.
Maaseutuparlamentin pääjärjestäjätahot ovat Maaseutupolitiikan neuvosto,
maaseutuverkostopalvelut, Suomen Kylät ry ja MTK ry. Maaseutuparlamentti järjestetään laajassa
yhteistyössä muiden maaseudulla toimivien organisaatioiden kanssa valtionhallinnosta
paikallistasolle. Lue pääjärjestäjätahojen tiedote aiheesta: linkki
Lisätietoa Kaakkois-Suomen osallistumisesta kilpailuun antavat:
Terhi Ojanen, toiminnanjohtaja, Leader Länsi-Saimaa ry, p. 045 668 9007,
terhi.ojanen@leaderlansisaimaa.fi
Henri Niiranen, sisällöntuottaja, KaakonKantri, p. 050 4777 330, henri@kaakonkantri.fi
Tutustu Kaakkois-Suomen hakemukseen: linkki
#maapuhuu #Maaseutuparlamentti

