
M aaseudun l i i kenne -abst r ak t i t
Maaseutututkijatapaamisessa käsiteltiin monipuolisesti

maaseudun liikennekysymyksiä omassa työryhmässään. Löydät

seitsemän esityksen esittelytekstit abstraktikirjasta sivuilta 11–15

sekä esityskalvot tapahtumasivuilta.

Bl o gi te ks t i ”Ä l ykkäässä k y lä ss ä l i i k e n -
ne t tä keh i te tää n monia la i ses t i ”
Ennen kesälomia julkaistu blogiteksti käsittelee liikenteen

muutosta paikallistasolla. ”Tämä kokonaisuus tarkoittaa, että

liikenteen muutos heijastuu nyt sellaistenkin tahojen arkeen ja

suunnittelupöydille, jotka eivät miellä olevansa millään tavalla

liikennealan toimijoita.” Mitä kirjoittaja tarkoittaa? Vastaus löytyy

Älykkäät kylät -työryhmän sivuilta: https://xn--lykskyl-

4wade.fi/?p=34

Tulevia  tapahtu m i a  
KaikkiKyytiin työpaja - miten ja miksi maaseudun

kuljetukset uudistetaan. Pääjärjestäjänä MTK ry.

KaikkiKyytiin-kampanja on julkaissut toimintamalliin liittyvän

infomateriaalin.

Kuntamarkkinat Helsingissä 11.–12.9.2019. Tapahtumassa

käsitellään useilla luennoilla ja tilaisuuksissa liikennettä.

Esimerkiksi "Vastuulliset kuljetuspalvelut maaseudulla" 11.9.

klo 16-16.45 käsittelee pienen kunnan monipuolista

kuljetushankintaa. Lue tarkemmin Kuntamarkkinoiden sivuilta.

Mitä Etelä-Savo kuljettaa ja miten? -tilaisuus Mikkelissä

24.9. käsittelee kuljetusten yhdistelyä ja hankintaa. Pääjärjestä-

jänä toimii MAHVA-hanke. Lisätiedot MAHVA-hankesivuilta.

 ”Miten järjestää julkiset kyydit tehokkaammin

digitalisaatiota hyödyntäen?” – Alpio-hankkeen foorumi-

tilaisuus 9.10. klo 9–12. Seurattavissa paikan päällä

pääkaupunkiseudulla tai verkkolähetyksen kautta. Lisätietoja

syyskuussa Sitran sivuilta.

S E U R AA

www.vtt.fi/maasdigiboksi

Lisää infoa:
Twitter
@MaasDigiboksi

keskusteluryhmä 
Facebookissa (löytyy 
hankenimellä)

YouTube-kanava 
(löytyy hankenimellä)

H AN K E T I E D O T

• Toteuttaja Vaasan 
yliopiston Levón-
instituutti yhdessä 
VTT:n kanssa

• Rahoittaja Manner-
Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma / 
valtakunnalliset 
kehittämishankkeet

• Hankeaika
2018–2020

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö 
Heli Siirilä  @uva.fi

Erikoistutkija 
Jenni Eckhardt @vtt.fi

Ota yhteyttä ja kutsu 
esitelmöimään

Ajankohtaiskirje
Heinä- ja elokuu 2019

Maaseudun liikenteen kehittäminen on lähtenyt jo vauhdilla

käyntiin kesälomien jälkeen. Aihetta on käsitelty tutkijoiden,

viranomaisten, yritysten ja maaseudun paikallistason kehittäjien

kanssa. Tapahtumia, tietoa ja tekemistä on luvassa tasaiseen

tahtiin jatkossakin.

http://www.mua.fi/wp-content/uploads/2019/08/MUA_kirja.pdf
http://www.mua.fi/maaseutututkijatapaaminen-2019/
https://älykäskylä.fi/?p=34
https://www.kaikkikyytiin.fi/wp-content/uploads/2019/08/Kaikkikyytiinaineisto.pdf
https://extranet.kuntamarkkinat.fi/api/events.xhtml
http://maaseudunhankinnat.fi/event/mita-etela-savo-kuljettaa-ja-miten/
https://www.sitra.fi/hankkeet/julkiset-ja-yksityiset-liikkumispalvelut-samalle-tarjottimelle/#mista-on-kyse
http://www.vtt.fi/maasdigiboksi

