
 

 

 

HAMAAN TULEVAISUUTEEN 

-LIVE-TV LÄHETYS TORSTAINA 20.5.2021 

KELLO 13:00 - 15:15 

 

Harvaan asutun maaseudun verkosto on toiminut yli 20 vuotta eri nimillä ja eri ko-

koonpanoilla. Tavoite on kuitenkin säilynyt samana kautta vuosien: tuoda esille 

harvaan asutun maaseudun olosuhteita huomioitavaksi päätöksenteossa niin val-

takunnallisella kuin paikallistasollakin.  Toimintaympäristön muutokset niin glo-

baalilla kuin kansallisella tasolla ovat tuoneet uusia toimintamahdollisuuksia. Esi-

merkiksi teknologian ja erityisesti informaatioteknologian kehittyminen mahdollis-

taa viestinnän aivan toisella tavalla kuin aikaisemmin. On uusia edistettäviä asioita 

ja yhtälailla asioita, jotka ovat olleet ajankohtaisia koko verkoston toiminnan ajan. 

Haluamme keskustella menneestä ja tulevasta. Haluamme palkita pitkäaikaisia 

toimijoita. Haluamme kertoa, että harvaan asuttu maaseutu on tulevaisuudessa-

kin tärkeä osa Suomea ja koko maan hyvinvointia. 

Tule kuuntelemaan lähetystä ja keskustelemaan aiheesta chatin kautta kanavalla 

suomen.tv. 

Tilaisuuden juontavat Harvaan asutun maaseudun (HAMA) verkoston erityisasian-

tuntija Tarja Lukkari, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja kehittämisasiantuntija Veli-

Matti Kappinen, Kainuun Nuotta ry. 

Lisätietoja erityisasiantuntija Tarja Lukkari, Harvaan asutun maaseudun verkosto, 

tarja.lukkari@kamk.fi 
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OHJELMA 

13:00 Tervetuloa 

 

13:05 Syrjäisen maaseudun teemaryhmästä Harvaan asutun maaseudun 

(HAMA) verkostoon - entisten ja nykyisen puheenjohtajan keskustelua  

harvaan asutuista alueista  
• aluekehitysneuvos Matti Sippola 

• maakuntajohtaja Pentti Malinen, Kainuun liitto 

• kaupunginjohtaja Tytti Määttä, Kuhmo 

Harvaan asuttujen alueiden olosuhteiden edistäminen jatkossa? 

HAMA-parlamentaarinen työryhmä 2021–2023   
• puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Huttunen, Harvaan asuttujen alueiden 

parlamentaarinen työryhmä 

 

 

13:55 Harvaan asuttu maaseutu tulevaisuudessa – miten globaalit trendit vaikutta-

vat alueeseen? - HAMA-verkoston asiantuntijaryhmän entisiä ja nykyisiä jäseniä 

• mm. Tuomo Eronen, Arja-Leena Peiponen, kansanedustaja Mikko Kärnä, kansan-

edustaja Anne Kalmari 

 

HAMA-toimijoiden palkitseminen 
• palkitsijoina Tytti Määttä ja Tarja Lukkari 

 

14:30 Miltä näyttää minun kyläni tulevaisuudessa? Millaista on asua maalla, kun 

olen aikuinen? – Lasten näkemyksiä Minun kyläni – lasten piirustuskilpailusta.  

 

Piirustuskilpailun voittajien palkitseminen 
• palkitsijoina Tarja Lukkari (HAMA-verkosto) ja maallemuuttoasiamies Johanna 

Niilivuo (Suomen kylät ry) 

 

14:50  Miten HAMA-verkosto on onnistunut toiminnassaan? 
• Mia Toivanen, Owal Group Oy 

 

15:00 Miten tämän jälkeen? 
• Tytti Määttä 

 

15:15 Tilaisuus päättyy 


