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Lehtemme teema on tällä kertaa maa-
seudun kehittäminen, yhteiskunnalli-
sesti aina ajankohtainen ja relevantti 
kysymys. Suurin osa Suomesta on 
maaseutua, mutta kansalaisista maa-
seudulla asuu vain noin viidesosa. Kui-
tenkin lähes kaikilla suomalaisilla on 
jonkinlainen side maaseutuun. Sidok-
sen toisessa päässä on kaupunkilainen, 
toisessa kesäasunto, kotitila, metsä-
palsta, ruokapiirin toimittaja, sukulai-
nen tai lapsuuden muistot.
 Maaseudulla maaseutua on totuttu 
tarkastelemaan maaseudun itsensä 
näkökulmasta, endogeenisesti. Tällöin 
kyse on yleensä maatalouden tuotan-
toedellytyksistä, maaseutuyrittäjien 
tuotteiden markkinoinnista, metsäta-
louden harjoittamisesta elinkeinona 
tai siitä, miten turvataan maaseudun 
asukkaiden tarvitsemien palveluiden 
saanti. Maaseutua ja sen tarpeita mää-
ritellään maaseudusta ja maaseudulla 
asuvista ihmisistä käsin.
 Myös kaupunkilaisella on suhde 
maaseutuun. Hänelle maaseutu mer-
kitsee unelmia, maaseutu on kau-
punkilaisen tunteiden kohde, kuten 
professori Laura Kolbe keskiaukeaman 
haastattelussa toteaa. Maaseudulta 
haetaan virkistystä, lepoa ja rauhaa 

eikä se saisi muuttua lapsuudenaikai-
sesta, Kolbe sanoo.
 Kun maaseutu toimii asukkaidensa 
elinkeinojen harjoittamisen perus-
resurssina, se pakostakin muuttuu 
elinkeinojen harjoittamiskäytäntöjen 
muuttuessa. Kaupunkilaisen idylli vaa-
rantuu ja pahimmillaan maaseudun 
elinkeinon harjoittajan ja kaupunki-
laisen edut, tarpeet ja odotukset joutu-
vat ristiriitaan. On olemassa kaksi eri 
määritelmää siitä, millainen maaseu-
dun tulisi olla: maaseudun ihmisten 
näkemys ja kaupunkilaisten toivekuva.
 Ruralia-instituutti tekee yhteis-
työtä niin maaseudun asukkaiden kuin 
kaupunkilaisten kanssa. Olemme vuo-
sien varrella toteuttaneet kymmeniä, 
jopa satoja maaseudun elinkeinojen 
ja elinolosuhteiden kehittämisprojek-
teja yhteistyössä maaseutuyrittäjien ja 
maaseudun asukkaiden kanssa. Mutta 
samanaikaisesti seuraamme kaupun-
kilaisten suhtautumista maaseutuun, 
kuluttajien kiinnostuksen kohteiden 
kehittymistä ja muutoksia sekä vapaa-
ajan asukkaiden mielenmaisemaa. 
Ruralia-instituutin asiantuntijoiden 
rooliin kuuluu toimia kahden maail-
man välissä, välittäjinä ja kehittäjinä 
yhteistyössä, josta molemmat osapuo-

let – maaseudun asukkaat ja kaupun-
kilaiset – hyötyvät.
 Lehtemme tässä numerossa esitel-
lään tämän vuorovaikutuksen tuloksia 
ja toimenpiteitä tulosten aikaansaami-
seksi. Uusi maaseutu rakentuu kau-
punkilaisten kysynnästä ja maaseudun 
vastauksesta. Myös isojen ja maail-
manlaajuisten ongelmien ratkaisemi-
nen, kuten ilmastonmuutos, vähenevät 
energiavarat ja ruokakysymys tarjoa-
vat mahdollisuuksia maaseudulle. Uusi 
maaseutu tuottaa luomu-, lähi- ja 
kausiruokaa, uusiutuvaa energiaa ja 
elämyksiä. Synteesi edellyttää maa-
seudun ja kaupungin yhteistyötä!
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tunnistamassa
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Kolbe

haastattelussa Tutkimuksen arviointi tukee 
myös yhteiskunnallisen  
vaikuttavuuden kehittämistä
 
Teksti Sami Kurki 

Pääosa Ruralia-instituutin tutkijoista osallis-

tui Helsingin yliopiston tutkimuksen kansain-

väliseen arviointiin TRANSRURBAN -verkos-

tossa, johon osallistui tieteen tekijöitä myös 

yliopiston muista yksiköistä. Tutkimuksen 

laadusta ja fokuksesta annettu arvosana 

excellent oli rohkaiseva tulos ja antaa intoa 

tutkimuksen ja sen laadun kehittämiseen 

myös jatkossa. Tutkimuksen yleinen taso 

ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus tekivät 

arvioitsijoihin positiivisimman vaikutuksen, 

kehitettävää oli selvimmin tutkijakoulutuksen 

organisoinnissa ja kansainvälisessä vuorovai-

kutuksessa.

Tutkimukseen perustuvan tiedon yhteis-

kunnallinen merkittävyys ja vaikuttavuus 

testataan instituutissa käytännön kehittä-

misprojekteissa. Parhaimmillaan kehittämis-

työ onkin luovaa innovaatiotoimintaa, jossa 

tieteellinen tieto, käytännön kokemuspe-

räinen ymmärrys sekä toimijoiden innostus 

synnyttävät ja juurruttavat uusia ratkaisuja; 

oli kyse sitten uusista yritysten tuotteista ja 

palveluista maaseudulla tai vaikkapa toimin-

tamalleista, joilla kansalaisten osallistumista 

alueiden kehittämiseen voidaan vahvistaa. 

Korkeatasoinen kehittäminen vaatii uudis-

tuakseen myös teoreettista tutkimusta ja 

se on  yliopistolaisten tervetullut tuliainen 

kehittäjäverkoston ’nyyttikesteihin’. Ruralia-

instituutissa jokainen tutkija on kehittäjä ja 

jokainen kehittäjä on tutkija. Luovuus näkyy 

taitona kysyä oikeita kysymyksiä ja siitä seu-

raa yleensä myös kansainvälisesti kiinnosta-

via tutkimustuloksia.

Instituutissa valmistellaan parhaillaan uut-

ta tavoiteohjelmaa vuosiksi 2013–2016 ja 

tutkimuksen arviointi antaa myös tähän 

työhön hyviä sytykkeitä. Arviointiraporttiin 

voi tutustua yksityiskohtaisemmin Ruralia-

instituutin kotisivuilla.

Julkaisu löytyy osoitteesta:
www.helsinki.fi/julkaisut/aineisto/hallinnon_julkaisuja_81_2012.pdf
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Transrurban tutkijayhteisö muodostuu Rura-
lia-instituutin, Helsingin yliopiston tiedekun-
tien, Aleksanteri-instituutin ja ruotsinkielisen 
Social- och kommunalhögskolanin tutkijois-
ta. Yhteistyö on välttämätöntä, koska alan 
tutkimus on hajallaan eri tahoilla. Ruralia-
instituutti on keskeisessä asemassa, koska 
vain sillä maaseutututkimus on keskeinen 
osa toimintaa. Verkoston puheenjohtajuus on 
instituutissa (2011–2012 Leo Granberg), joka 
on ottanut tavaksi järjestää alan tutkijoiden 
työpajan kerran vuodessa.    

Tutkimus on
monitieteistä 

Painopiste on soveltavassa tutkimukses-
sa, mutta elintärkeää on, että teoreettisen 
ja perustutkimuksen edustajat kohtaavat 
sen puitteissa soveltavan tutkimuksen ja 
kehittämistyön tekijöitä. Haasteena tut-
kimustyössä on päästä lyhyttempoisista 
projekteista pitkäjänteiseen tutkimukseen. 
Globalisaatio, teknologian ja tieteen kehitys, 
ilmastonmuutos ja ylipäänsä ekologisten 
järjestelmien rajallisuuden kohtaaminen 

muovaavat parhaillaan maapalloa ja yhteis-
kuntia uudelleen. Luonnollisesti myös maa-
seudun merkitys ja rooli eri yhteiskunnissa 
asettuu uuteen valoon. Tässä on haastetta 
tutkimukselle.  Tällä hetkellä painopistei-
tä tutkimuksessa ovat ruokajärjestelmien 
tutkimus, uuden aluerakenteen ja paikallis-
hallinnan tutkimus, maaseudun kehityksen 
tutkimus ja Venäjän maaseudun tutkimus.
 Tutkimuksen arvioinnissa oli tavoit-
teena löytää myös ratkaisuja tutkijakoulu-

tukseen monelle laitokselle jalkautuneille 
väitöskirjan tekijöille. Tulokset ja yliopiston 
uudet linjaukset julkistettiin 7.5.2012, joten 
tätä kirjoitettaessa niitä voitiin vain arvail-
la. Tiedossa kuitenkin on, että TRANS-       
RURBANin tutkimus sai erinomaisen ar-
vion. Alan tutkimus Suomessa ja Helsingin 
yliopistossa, osa siitä Ruralia-instituutissa, 
todettiin kansainvälisesti merkittäväksi ja 
maassamme ehdottomaan eturiviin kuulu-
vaksi ja se sai arvosanan excellent.

TRANSRURBAN on tutkimusver-

kosto, jonka tutkimuskohteena on 

maaseutu, maaseudun ja kaupungin 

suhteen yhteiskunnalliset ja ekolo-

giset ulottuvuudet ja uusi hallinta-

järjestelmä. Tutkimusyhteisö pyrkii 

kokoamaan yhteen näistä aiheista 

kiinnostuneet tutkijat Helsingin yli-

opistossa ja muualla. Joukossa on 

myös entisiä Helsingin yliopiston 

tutkijoita muun muassa Jyväskylän 

yliopistosta ja Åbo Akademista. Ver-

kosto on toiminut eri muodoissa jo 

15 vuotta ja se vahvistettiin TRANS-

RURBAN -otsikon alle Helsingin 

yliopiston tutkimuksen ja tutkija-

koulujen arviointia varten. Tämä 

arviointi toteutettiin vuonna 2011. 

Transrurban-tutkimusyhteisö 
etsii maaseudun uutta olemusta 
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Professori Leo Granberg Ruralia-instituutista toimii Transrurban-tutkimusverkoston puheen-
johtajana kaudella 2011–2012. 

TRANSRURBANin johtoryhmään kuuluvat 

professori Kjell Andersson (Åbo Akademi)

professori Leo Granberg (Ruralia-instituutti, TRANSRURBAN –projektin johtaja) 

vanhempi tutkija Pasi Koski (Ruralia-instituutti) 

dosentti Jouko Nikula (Aleksanteri-instituutti) 

yliopistonlehtori Tiina Sil vasti (Jy väskylän yliopisto) 

professori Stefan Söderblom (Svenska social- och kommunalhögskolan, HY)

Leo Granberg toimii Rural Studies -verkoston johtoryhmän puheenjohtajana. 
Verkostosta juttua seuraavalla sivulla.

Yliopistoverkosto 
Rural Studies uudistuu  

Prosessin käynnistysvaiheessa mukaan 
mobilisoitiin Rural Studies -verkoston toi-
mijoita mahdollisimman laajasti. Päävastuu 
oli verkoston johtoryhmällä, lisäksi mukaan 
keskusteluihin kutsuttiin opettajat ja opiskeli-

Eeva Uusitalo Ruralia-instituutista toimii Rural 
Studies -yliopistoverkoston koordinaattorina. 

Rural Studies -yliopistoverkosto aloitti 
toimintansa vuonna 2002. Verkostos-
sa on kouluttautunut yli kolmesataa 
maaseutukysymyksiin erikoistuvaa 
maisteria kymmenestä yliopistosta. 
Kymmenennen toimintavuoden täyt-
tyessä verkostossa päätettiin toteuttaa 
laajamittainen opetuksen ja toimin-
tojen uudistus. Verkoston strategia 
2011-2013 otsikoitiin Uudistuva Rural 
Studies, ja strategiakauden merkittä-
vimmäksi painopisteeksi määriteltiin 
Rural Studies -opintojen kokonaisval-
tainen päivittäminen.

Teksti Eeva Uusitalo | Kuva Ruralian arkisto 

Opintojaksoja toteutetaan tulevaisuudessa 
seitsemän teeman alla: maaseudut, ym-
päristö, politiikat, kulttuurit, paikallisuus, 
yrittäjyys ja hyvinvointi. Näiden lisäksi 
opiskelijoille järjestetään lukuvuoden aluksi 
verkostoitumisviikko, jonka aikana he tutus-
tuvat toisiinsa, Rural Studies -opintoihin ja 
opettajiin. Lukuvuoden päättää maaseudulla 
järjestettävä kenttäkurssi, jonka aikana opis-
kelijat perehtyvät tutkimuksen ja kehittämi-
sen väliseen vuorovaikutukseen käytännössä, 
kenttätyön kautta. 
 Rural Studies -opetus tapahtuu suu-
rimmaksi osaksi verkossa, joskin edelleen 
halutaan järjestää myös intensiivijaksoja, 
joilla opiskelijat saavat tuntumaa maaseudun 
ajankohtaisiin kysymyksiin. Verkostossa on 
myös mielenkiintoa tukea uudenlaisten ope-
tusmenetelmien kokeilua ja ideointia.   
 Rural Studies -verkoston kuulumisia voi 
lukea lisää uudistetuilta verkkosivuiltamme: 
www.ruralstudies.fi 

Rural Studies –verkostoon kuuluu kuusi yliopistoa

Helsingin yliopisto        Itä-Suomen yliopisto        Oulun yliopisto        Turun yliopisto        Vaasan yliopisto        Åbo Akademi

jat. Johtoryhmän jäsenet ovat vuoden aikana 
tahoillaan kartoittaneet alan asiantuntijoiden 
näkemyksiä esimerkiksi mahdollisista uusista 
opintosisällöistä omilla laitoksillaan ja muissa 
sidosryhmissään. 
 Keskeinen tavoite oli analysoida, mitkä 
teemat ja aihealueet ovat opetuksessa tärkeitä, 
ja määritellä sisältöjä sen mukaan mitä tällä 
hetkellä ja tulevaisuudessa tutkitaan. Toinen 
tärkeä tavoite oli tarjottavan opintokokonai-
suuden ja rakenteen vetovoiman lisääminen. 
Tulevaisuudessa opintotarjontaan haetaan 
myös joustavuutta, jotta opetuksessa voidaan 
reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin 
toimintaympäristössä ja tutkimuskentällä. 
Keskusteluissa nousi esiin myös maaseutu-
käsitteen uudelleenarviointi. Maaseutu-kau-
punki polarisaation sijaan maaseutu halutaan 
ymmärtää osana maaseutujen ja kaupunki-
en muodostamia alueellisia kokonaisuuksia, 
jotka rakentuvat maaseutujen ja kaupunkien 
monimuotoisesta vuorovaikutuksesta.  

http://www.ruralstudies.fi
http://www.helsinki.fi/yliopisto
http://www.uef.fi
http://www.oulu.fi/yliopisto
http://www.utu.fi
http://www.uwasa.fi
http://www.abo.fi
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Alex Franklin:
Following an initial introductory vi-
sit in December 2011, in Februa-
ry 2012 I took up residence 
in the Seinajoki branch 
of Ruralia Institute as 
a visiting research 
fellow. I used the 
residency primari-
ly for researching 
and drafting an 
international fun-
ding application 
on sustainable land 
tenure. 
    I will be retur-
ning to Seinajoki in 
late May for a final visit, 
during which period I hope 
to complete this application and 
also present a conference paper at the Rural at the Edge Conference in Joensuu. 
   The Ruralia scholarship is proving to be an excellent opportunity for establishing longer 
term research links with members of the Ruralia Institute. It has also provided an opening to 
create a broader association between the Ruralia Institute and the Cardiff University Sustainable 
Places Research Institute, where I am currently employed as a Research Fellow.

David Watts:
I have used my Visiting Scholarship to work with Professor Sami Kurki and 
researcher Anne Matilainen on writing a paper, for submission to a peer-
reviewed social science journal, using data from the project North Hunt. 
This study, co-ordinated by Ruralia Institute, examined the scope for 
an expansion of hunting tourism in peripheral rural areas in northern 
Europe. The paper uses Professor Geoff Wilson’s normative theory of 
multifunctionality as a ‘lens’ through which to examine the influence of 
hunting cultures on land management in Finland and Scotland. I hope 
that a lasting benefit of my visit will be further research collaboration 
with colleagues at Ruralia.

Katalin Kovács:
I would like to use my Scholarship in the Mik-
keli branch of Ruralia Institute to broaden 
my knowledge on social polarisation taking 
place in rural areas of the transition countries. 
During the coming month I intend to write 
an article on policies tackling rural poverty. 
Also, I would like to use the opportunity to 
work with Torsti Hyyryläinen and develop 
the basics of a comparative article on local 
government reform in Hungary and Finland. 
In the last weeks of my stay I am going to 
deliver a presentation on the specificities of 
rural restructuring in Hungary in both of the 
branches of Ruralia. I am confident that the 
scholarship will help to establish lasting co-
operation between researchers of my home 
institute (Research Centre of Economic and 
Regional Research, Hungarian Academy of 
Sciences) and colleagues in the Ruralia Insti-
tute.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa on 
käynnistynyt keväällä 2011 Ruralia Visiting 
Scholars  -tutkijaohjelma, joka tuo ulkomaisia 
maaseutututkijoita vahvistamaan instituutin 
tutkimustoimintaa ja kansainvälisiä yhteis-
työverkostoja. Ohjelmaan valituille tutkijoil-
le tarjotaan 1-3 kuukauden apuraha, joka on  
2300 euroa kuukaudessa.  Vieraileva tutkija 
voi sijoittua Ruralia-instituutin Seinäjoen tai 
Mikkelin toimintayksikköön.

Ensimmäiset vierailevat tutkijat ovat Ale-
xandra Franklin Cardiffin yliopistosta, David 
Watts Aberdeenin yliopistosta sekä Katalin 
Kovács Pohjois-Unkarin aluetieteen tutki-
muslaitoksesta. Heidän tutkimusaiheensa 
vaihtelevat maaseutuyhteisöjen sosiaalisen 
kestävyyden tarkastelusta metsästysturis-
miin ja paikallishallinnon uudistuksiin. 
 Ruralia Visiting Scholars  -ohjelman uusi 
haku avattiin huhtikuussa 2012. Lisätiedot 
ohjelmasta löytyvät Ruralia-instituutin in-
ternetsivuilta http://www.helsinki.fi/ruralia/
index_eng.htm.

Ruralia Visiting Scholars 
-tutkijaohjelma vahvistaa 
kansainvälisyyttä

Te
ks

ti 
Aa

po
 Ju

mp
pa

ne
n

Kotiseutu ja pohjalaisalueet  
ovat aluehistorian kärkiteemoja  
Seinäjoella
Teksti Sulevi Riukulehto | Kuva Pasi Komulainen

Aluehistoria on uusi tutkimussuuntaus, 
jossa alueita tutkitaan historiatieteen 
menetelmin. Perinteisessä historian-
kirjoituksessa valtion rooli on koros-
tunut. Historia on ollut valtioiden his-
toriaa. Suomessa historioitsijoilla on 
ollut suorastaan kansallinen tehtävä. 

Aluehistoriassa valtiolle ei anneta samanlais-
ta erityisasemaa. Usein valtionrajat ylittyvät, 
voidaan tarkastella kokonaisia maanosia tai 
hyvinkin pieniä aluemuodostumia. Keskeinen 
periaate on, että alueet ymmärretään evolu-
tiivisesti. Alueiden rajat ja merkitykset eivät 
ole ikuisia. Ne muuttuvat ajassa.
 Jo tutkimussuuntauksen nimestä näkyy, 
että aluehistoriassa yhdistyvät aika ja paik-
ka. Liikutaan maantieteen ja historian ra-
jalla. Siksi Ruralia-instituutti monitieteisine 
aluetutkimuksen perinteineen on toiminnalle 
oikea paikka. Historian, kulttuurin ja kotiseu-
dun ryhmässä Seinäjoella työskentelee sekä 
historiantutkijoita että maantieteilijöitä.
 Toistaiseksi aluehistoria on vakiintuma-
ton tutkimussuuntaus. Sille on annettu monia 
merkityksiä. On tutkittu esimerkiksi rajoihin, 
vähemmistöjen rooleihin ja toiseuteen liitty-
viä kysymyksiä. Aluehistoria on yhteiskunta-
tieteellistä historiantutkimusta.

Kotiseututeema keskittyy
aluemuodostumiin 

Ruralia-instituutissa aluehistorian laajaa 
merta lähdetään valloittamaan kahdella 
kärkiteemalla.
 Kotiseudun teema-alueella tutkitaan 
omiin kokemuksiin perustuvia aluemuodos-
tumia. Kotiseudun inventointi- ja paikanta-
mismenetelmien kehittäminen on jo aloitettu 
kahdella kotiseutusuunnitelmahankkeella. 
Samalla on alettu myös kehittää kotiseutuun 
liittyvää koulutusta.
 Pohjalaisalueen teemassa tarkastelta-
vaksi nousee koko historiallinen pohjalais-

asutuksen alue Länsi-Pohjasta Peräpohjolan 
kautta Etelä-Pohjanmaalle.  Esimerkkejä 
kiinnostuksenkohteista ovat paikallishal-
linnon rakennemuutos, henkisten liikkeiden 
leviäminen, kulttuuriset raja-alueet, ihmisten 
ja instituutioiden suuntautuminen ja niiden 
muutokset.
 Suomen ja Euroopan aluemuodostumat 
ovat muuttuneet nopeasti. Maakunnat, seu-
tukunnat, valtion paikallis- ja väliportaan yk-
siköt, kuntarakenne tai vaikkapa EU:n kaltai-
set ylikansalliset alueet muuttavat koko ajan 

muotoaan. Kehitys liittyy globaaliin muutok-
seen, mutta sille on myös kotoperäisiä syitä.
 Mihin hallinnolliset aluerakenteet pe-
rustuvat? Miten ne syntyvät? Mikä on niiden 
toimivuus, ja miten ne suhteutuvat vanhoihin, 
esimerkiksi kulttuurisiin aluemuodostumiin 
ja alueidentiteetteihin? Aluehistorian tutki-
musteemat ovat ajankohtaisia juuri nyt.

Tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehto johtaa Ruralia-instituutissa historia, kulttuuri ja kotiseutu 
-ryhmää.
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Haastattelussa Euroopan historian professori 
Laura Kolbe Helsingin yliopistosta, haastatteli-
jana Pirjo Siiskonen.

Millaisena näet Suomen maaseudun tulevaisuu-
den: mitä mahdollisuuksia,  millaisia uhkakuvia, 
mihin suuntaan sitä kannattaa kehittää?

Maaseutu on suomalaisten vanhaa tunnemaailmaa. Useim-
pien suku- ja  perhetarinat, ”luokkaretket”, kietoutuvat 
agraarin ja urbaanin  välimaastoon. Maalta on lähdetty 
kaupunkiin opintojen, työn tai uusien haasteiden perässä. 
Suhde maaseutuun on vahvasti emotionaalinen. Samalla 
agraari on muuttunut, ja maanviljely teollistunut ja moder-
nisoitunut. ”Punaista tupaa” ei enää ole, paitsi kesämök-
kikäytössä.
 Uhkana on markkinoiden ja maanviljelystuotteiden  
kaupan avautuminen globaaliksi. Samalla se on mahdol-
lisuus: ruokaa  tarvitaan tulevaisuudessakin ja se on maa-
seudun ydinosaamista. Kiinnostus lähiruokaan on suuri 
mahdollisuus kehittää maanviljelyä  paikallisen ja pieni-
muotoisen viljelyosaamiseen suuntaan.

Entä millaisia muita elinkeinoja, yrittäjyyttä tai 
muuta taloudellista toimeliaisuutta näet tulevai-
suuden maaseudulla?

Maaseutu on vahva suomalaisen elämänmuodon ja kult-
tuurisen identiteetin symboli ja siksi keskeinen levon, vir-
kistymisen ja henkisen latautumisen paikka. Yrittäjyyden 
kietoutuminen näihin teemoihin on varmasti yksi tulevai-
suuden taloudellisen toimeliaisuuden mahdollisuuksista. 
Ruoka/lähiruoka, sen viljeleminen ja ”kasvaminen” voisi 
tuoda vuorovaikutteista yrittäjyyttä samoin maaseudun 
kulttuuriperinnön vaaliminen ja ”esillepano”.

Mitä kaupunkilainen odottaa maaseudulta?

Kaupunkilaisen maaseudussa yhdistyvät unelmat ja men-
neisyyskuvat:  maaseutu ei saa koskaan muuttua lapsuuden 
aikaisesta. Maaseutu koetaan  tunnetasolla tärkeäksi, mutta 
politiikan tasolla siihen ei haluta  panostaa. Maaseutu ha-
lutaan pitää idyllinä, Runo-Suomena, josta haetaan  virkis-
tystä, lepoa ja rauhaa sekä suhdetta luontoon ja maisemaan.

”Ruoka on maaseudun ydinosaamista”
Professori, FT Laura Kolbe

  Helsinkiläinen yliopiston opettaja, historiantutkija ja tietokirjai-
lija, Helsingin yliopiston Euroopan historian professori

  Helsingin kaupunginvaltuutettu sekä Keskustan valtuustoryh-
män puheenjohtaja

  Vuosina 2004–2006 Ruralia-instituutin (Maaseudun tutkimus- 
ja koulutuskeskuksen) johtokunnan jäsen ja 1.3.2007 alkaen 
varajäsen

  Oli vuonna 2010 työnsä päättäneen Jorma Ollilan maabrändi-
valtuuskunnan jäsen

  Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan varapuheenjohtaja

  Aktiivinen kesäsysmäläinen ja toimija kesämökkipaikkakunnan 
Sysmän kulttuuririennoissa

  Vuoden mökkiläinen 2008

  Syntynyt 1957 Bogotassa Kolumbiassa

  Perhe: juristipuoliso ja kaksi opiskelijaikäistä lasta

Istut Helsingin kaupungin valtuus-
tossa. Miten maaseutuasiat tulevat 
esille Helsingin kaupungin päätök-
senteossa?

Helsingin valtuustossa elää sitkeänä 
suurten puolueiden (kok, sdp ja vihreät) 
näkemys siitä, että maaseutu elää ja voi 
hyvin Helsingistä tehdyillä tulonsiirroilla. 
Eräänlainen ”landevihamielisyys” kuuluu 
pääkaupunkivaltuuston retoriseen kult-
tuuriin, vaikka useimmat Helsinginkin 
valtuutetut ovat junantuomia. Agraari-
teemat sellaisenaan tulevat vain harvoin 
käsittelyyn.

Mikä on henkilökohtainen suhteesi 
maaseutuun, mihin tarvitset maa-
seutua?

Olen vanhakantainen topeliaaninen patri-
ootti ja minulle maaseutu on osa isänmaan 
kasvoja. Kesäpaikkani Sysmässä sitoo mi-
nut suoraan isoäitini kertomukseen, sys-
mäläiseen torppaan ja siihen kietoutuvaan 
tarinaan suomalaisuudesta, sosiaaliseen 
nousuun, lähtöön pois, kaupunkiin. 
 Sysmäläinen perinnemaisema edus-
taa minulle agriculturaa eli pitkää maan-
viljelyyn liittyvää osaamista, lähiruokaa, 
hyvää elämäntapaa, rauhaa, poliittista 
vakautta. Kuva on idealisoitu, mutta ihan-
teellisuudessaankin totta, olennainen osa 
identiteettiäni ja tunnemaailmaani. Toi-
nen puoli on urbaania, kaupunkikulttuu-
riin sidottua. Kaupunki ja maaseutu ovat 
minussa molemmat läsnä..

Laura Kolbe on helsinkiläinen yliopiston opettaja, historiantutkija ja tietokir-
jailija, Helsingin yliopiston Euroopan historian professori ja Helsingin kau-
punginvaltuutettu.

Laura Kolbe on kirjoittanut myös maaseutu-
asioista, hän on Sysmän vapaa-ajan asukas 
ja palkittu vuoden mökkiläisenä.
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Maaseutu Suomi-
strategiassa 
keskittyi uuden 
kysynnän 
tunnistamiseen
Teksti Torsti Hyyryläinen | Kuvat Sitra, Anne Hytönen ja Pasi Komulainen

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston, Sitran tehtävänä 
on impulssien antaminen suomalaisen yhteiskunnan 
uudistumiseen sekä hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn 
parantamiseen. Sitran vuonna 2010 käynnistämän 
Maamerkit-ohjelman myötä tarkasteluun nousi myös 
maaseutu. Tavoitteeksi asetettiin maaseutua koskevan 
ajattelun ja maaseutuun liitettävien merkitysten uudis-
taminen. Ruralia oli mukana tässä prosessissa.

Ohjelman taustalla on vahva ajatus maaseu-
dun kasvupotentiaalista, mutta samalla se 
esittää haasteen maaseudun kehittämiselle. 
Ohjelma  peräänkuuluttaa maaseudun kehit-
tämisen kysyntä- ja asiakaslähtöistä mallia, 
jolla kyettäisiin vastaamaan paremmin kaik-
kien suomalaisten entistä yksilöllisempiin 
asumista, vapaa-ajan viettoa ja elämänlaatua 
koskeviin tarpeisiin sekä laajemmin globaa-
leihin ilmasto-, energia- ja luonnonvarapoli-
tiikan kysymyksiin.  
 Maamerkit-ohjelmaan liittyi myös syk-
syllä 2011 käynnistynyt Maaseutu Suo-

mi-strategiassa -prosessi, jonka ytimenä 
oli kolmen työpajan sarja. Ruralia-instituutti 
osallistui prosessiin vastaamalla työpajojen 
tulosten ja tausta-aineistojen kokoamisesta 
yhtenäiseksi raportiksi, joka julkaistaan Sit-
ran sarjassa syyskuussa.
 Eurooppa 2020 -kasvustrategian kan-
tavat teemat osallistava, kestävä ja älykäs 
kasvu muodostivat työpajoissa käytetyn tu-
levaisuusajattelun kehyksen. Työpajatyösken-
telyssä niin sanottujen maaseutuelinkeinojen 
kehittämisen sijaan keskityttiin siihen, miten 
tunnistetaan uutta kysyntää ja liiketoiminta-
mahdollisuuksia, jotka liittyvät maaseutuun. 
Kasvustrategian teemoista kudottiin työpa-
joissa ajattelutapojen, toimintamallien ja 
näiden kanssa linjautuvien tukirakenteiden 
ja välineiden jatkumoja. Työpajoissa pohdit-
tiin erityisesti kehittämisen uusia menettely-
tapoja (miten kehitetään) ja niiden suhdetta 
ohjausjärjestelmien luomiin puitteisiin.
 Sitra on aloitteillaan tullut vahvasti maa-
seutupolitiikan omimmalle alueelle. Se on 
pyrkinyt haastamaan meidät keskustelemaan 
maaseudusta toisin. Tämä on tapahtunut ti-
lanteessa, jossa olosuhteet ovat muuttumassa 
historiallisella tavalla erityisesti Euroopassa 
mutta myös globaalisti. Eurooppa 2020 -kas-
vustrategian keskeiseksi tavoitteeksi on otettu 
Euroopan taantuman vastaanottaminen si-

ten, ettei se johtaisi maanosan putoamiseen 
globaalista kilpailusta. Euroopan on entistä 
selkeämmin tunnistettava omat vahvuuten-
sa kansainvälisessä kilpailussa. Suomella on 
poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet löytää 
maaseudusta kestäviä kilpailu- ja kasvuteki-
jöitä. Tässä työssä myös Ruralia-instituutti on 
vahvasti mukana.
 Maaseutu Suomi-strategiassa prosessiin 
osallistuivat Ruralia-instituutista asiantunti-
jat Torsti Hyyryläinen, Timo Suutari ja 
Päivi Pylkkänen.

Asukaslautakunnat aito vaihtoehto 
kansalaisvaikuttamiseen suurkunnissa
Kuntaliitokset heikentäneet asukkaiden ja hallinnon vuoro-
vaikutusta

Teksti Antti Saartenoja ja Pasi Komulainen | Kuva Ruralian arkisto

Sopeutuminen suuriin monikunta-
liitoksiin on monivaiheista ja pitkä-
kestoista hallinnolle sekä asukkaille. 
Suurimmat haasteet liittyvät asuk-
kaiden näkökulmasta uuden hallin-
tokulttuurin oppimiseen ja hallinnon 
etääntymiseen erityisesti uusien suur-
kuntien maaseudun asukkaiden arjes-
ta - asukkaat kokevat asemansa hei-
kentyneen. Myös hallinnon pitää oppia 
tuntemaan paremmin uusi kuntansa. 
Tiedot ilmenevät Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutin ja Turun yliopiston 
17.2.2012 julkaisemasta selvityksestä, 
jossa kohteena olivat Kouvolan, Salon 
ja Seinäjoen monikuntaliitokset. 

Kuntaliitosten seurauksena on jokaiseen 
selvityksen kohdekaupunkiin perustettu 
erilaisia lähidemokratian toimielimiä asuk-
kaiden ja hallinnon välisen etäisyyden pie-
nentämiseksi. Esimerkiksi Seinäjoella toimii 
kolmen yhdistyneen kunnan alueita edustavat 
aluelautakunnat, joilla on merkittävä välittä-
järooli. Aluelautakuntien asemaa osana hal-
lintoa ja kansalaisvaikuttamista tulee jatkossa 
selkeyttää ja kehittää. Selvityksen mukaan 
näiden lautakuntien lakkauttaminen yhden 
kauden jälkeen olisi lyhytnäköistä politiikkaa.
 - Pelkkä asukkaiden kuuleminen ei kun-
talaisille riitä. Lähidemokratian tai suoran 
asukastoiminnan vaikuttavuuden lisäämi-
seksi tulisi valtaa jakaa uudella tavalla. Tämä 
näyttää nykyisessä kuntahallintomallissa 
kuitenkin erittäin vaikealta, toteaa selvityk-
sen vastuullinen tutkija Antti Saartenoja 
Ruralia-instituutista. 

Vuorovaikutus on siirtymässä epävirallisille 
foorumeille ja lyhytaikaisiksi projekteiksi, 
joissa vuorovaikutus tapahtuu usein suoraan 
virkakoneiston ja asukkaiden välillä. Uusis-
sa vuorovaikutusmalleissa erityisesti luotta-
mushenkilöiden rooli jää usein epäselväksi tai 
se muuttuu päätöksentekijästä yhdeksi vuoro-
vaikutuksen osapuoleksi. Samoin sosiaaliseen 
mediaan siirtyvä osallistuminen ja vuoro-
vaikutus murtaa perinteisiä valta-asetelmia 

ja antaa kansalaistoiminnalle uudenlaisia 
mahdollisuuksia. Hallinnon kannattaisikin 
olla enemmän läsnä myös tietoverkoissa ta-
pahtuvassa keskustelussa.
 Ruralia-instituutin vetämässä selvityk-
sessä tarkasteltiin erityisesti maaseudun 
asukkaiden osallistumista uuden kunnan 
toimintaan. Selvityksen aikana haastateltiin 
kaupunkien viranomaisia ja luottamushenki-
löitä, tehtiin asukaskysely sekä analysoitiin 
hyviä vuorovaikutuksen esimerkkejä.

”Kuntaliitos ja maaseutualueiden asukasosallistuminen Kouvolan, Salon ja Seinäjoen kaupun-
geissa” -selvitystä olivat tekemässä Ruralia-instituutista Katja Rinne-Koski, Antti Saartenoja 
ja Manu Rantanen.

Katja Rinne-Koski, Antti Saartenoja, Manu Rantanen ja Sami Tan-
tarimäki. Kuntaliitos ja maaseutualueiden asukasosallistuminen 
Kouvolan, Salon ja Seinäjoen kaupungeissa.
Raportteja 79. 62 s. 2012. Verkkojulkaisu.

www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja79.pdf

Torsti Hyyryläinen (etualalla) Sitran työpajassa Helsingissä.

Päivi Pylkkänen

Timo Suutari
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Suoja saadaan rekisteröinnin kautta. Rekiste-
röintiä voi hakea julkisoikeudellinen henkilö 
kuten tuotteen valmistajia edustava ryhmit-
tymä. Rekisteröinnin jälkeen nimitystä saa-
vat käyttää kaikki, joiden tuotteet vastaavat 
rekisteröintihakemuksessa esitettyä tuote-
eritelmää.

Nimisuojajärjestelmässä on kolme tasoa. 
Näistä kaksi (SAN, SMM) suojaa tuotteen 
valmistamisen ja tuotannon sen perinteisellä 
maantieteellisellä alueella. Kolmas järjestel-
mä (APT) suojaa tuotteen perinteisen valmis-
tusmenetelmän. EU ylläpitää nimisuojatuot-
teista DOOR-tietokantaa. Tietokannassa on 

Nimisuojaus voi edistää maaseutu-
yrittäjyyttä ja tehdä suomalaista 
ruokakulttuuria tunnetuksi 

la ja Lapin Poron kylmäsavulihalla, 
SMM-suojaus Kainuun Rönttösellä ja 
APT-suojaus Sahdilla, Kalakukolla ja 
Karjalanpiirakalla. 
 EU:n nimisuojajärjestelmän tuo-
maa lisäarvoa ja brandia muun mu-
assa vientinäkökulmasta ei Suomessa 
ole hyödynnetty kovin paljon. Muista 
alkuperämerkinnöistä poiketen nimi-
suojamerkinnät ovat suoraan voimas-
sa koko EU:n alueella ja sopimusten 
kautta myös kolmansissa maissa. Suh-
teutettuna nimisuojattujen tuotteiden 
kokonaismäärään Suomen 8 tuotetta 
vaikuttaakin hyvin vähäiseltä verrat-
tuna esimerkiksi kärkipaikkaa pitävään 
Italiaan, jolla on 227 nimisuojattua tuo-
tetta.  Pohjoismaissa Suomi pitää kui-
tenkin toistaiseksi johtoasemaa. 
 Nimisuojamerkinnät ovat samo-
jen immateriaalioikeuslakien piirissä 
kuin tavaramerkit. Kummatkin ovat 
osoitus tuotteen laadusta ja niiden 
käyttöä valvotaan. Käytännössä suu-
rin ero suojauksessa tulee siitä, että 
immateriaalioikeuslainsäädäntö suojaa 
nimisuojatuotteita EU:n alueella, mutta 
tavaramerkkejä koko maailmassa. 
 Helsingin yliopiston Ruralia-
instituutin Mikkelin yksikkö tutkii 
parhaillaan nimisuojajärjestelmän 
tunnettuutta ja hyödyntämismahdol-
lisuuksia Suomessa. Maassamme on 
monia mielenkiintoisia elintarvikkei-
ta, joiden markkinat voisivat hyvin olla 
kansainvälisiä. Nimisuojajärjestelmän 
uskotaan kasvattavan suosiotaan tule-
vaisuudessa Suomessa muun muassa 
ruokamatkailuun liittyen ja uusia nimi-
suojatuotteita voi löytyä esimerkiksi lei-
pä- ja kalatuoteryhmistä. Nimisuojasta 
järjestetään valtakunnallinen seminaa-
ri Hämeenlinnassa 13.6.2012.

Lisätietoa nimisuojasta
•	 Komission sivut:

ec.europa.eu/agriculture/food-
qual/quali1_fi.htm

DOOR-tietokanta: 
ec.europa.eu/agriculture/quality/
door/list.html

MMM:n sivut:
www.mmm.fi/nimisuoja

Kansallinen menekinedistämisjärjes-
telmä:
www.mavi.fi/fi/index/markkinatu-
et/menekinedistaminen.html

EU:n menekinedistämisjärjestelmä:
ec.europa.eu/agriculture/prom/
index_en.htm

Euroopan unionilla on kaksi 
laatujärjestelmää maatalous-
tuotteille ja elintarvikkeille:

	luomutuotantoa (EY 834/2007) 
koskeva ja maataloustuottei-
den ja elintarvikkeiden nimiä 
suojaava EU:n nimisuojajär-
jestelmä (EY 510/2006 ja EY 
509/2006).

	Lisäksi viinien ja väkevien al-
koholijuomien nimisuojasta 
säädetään erikseen kyseessä 
olevia aloja koskevissa ase-
tuksissa (EY 1234/2007 ja EY 
110/2008).

SAN, 
Suojattu alkuperänimitys

SMM, 
Suojattu maantieteellinen 
merkintä

APT, 
Aito perinteinen tuote

Italialainen järjestö Qualivita Foundation edistää nimisuojatuotteiden tunnettuutta maailmalla Mauro 
Rosatin (vas.) johdolla. Sienalaistoimiston koko henkilökunta otti iloisesti vastaan suomalaisvieraan Marjo 
Särkkä-Tirkkosen Ruraliasta (3. vas.). Marjoa ilahdutti kalakukkotaulu toimiston seinällä.

Teksti & Kuva Marjo Särkkä-Tirkkonen

tällä hetkellä reilusti yli tuhat tuotetta ja mää-
rä kasvaa tasaisesti koko ajan.  Nimisuojatuis-
ta tuotteista suurimman ryhmän muodosta-
vat juustot, hedelmät ja vihannekset, liha ja 
lihajalosteet sekä oliiviöljyt. Suomalaisista 
tuotteista SAN-suojaus on Lapin Puikulalla, 
Lapin Poron lihalla, Lapin Poron kuivalihal-

EU:n nimisuojajärjestelmän 
piiriin voi päästä tuote, jota 
on valmistettu tai tuotettu 
perinteisesti tietyllä alu-
eella tai tietyllä valmistus-
menetelmällä useamman 
sukupolven ajan. Suojauk-
sen tavoitteena on edistää 
monipuolista maataloustuo-
tantoa, suojata tuotenimiä 
väärinkäytöltä ja jäljittelyl-
tä ja antaa kuluttajille tietoa 
tuotteen erikoisluonteesta. 

Sallaa tutkimassa  
Teksti  Laura Assmuth, Tuula Tuisku, Eeva Uusitalo | Kuva Tuula Tuisku

Ruralia-instituutti oli mukana Suomen Akatemian rahoittamassa (2007-2010) 
tutkimusprojektissa ”Erilaiset maaseudut: etnografioita muutoksesta Suo-
messa, Virossa, Ukrainassa ja Venäjällä”.  Projektia johti professori Laura 
Assmuth (UEF), ja sen tutkijoita olivat dosentti Tuula Tuisku (OY), tutkija, 
PhD Marina Hakkarainen ( Pietarin eurooppalainen yliopisto), tutkija Eeva 
Pääkkönen (HY) sekä tutkija Eeva Uusitalo (HY/Ruralia). Projektissa tutkit-
tiin ja vertailtiin valtioiden reuna-alueilla sijaitsevien maaseutuyhteisöjen 
muutosprosesseja neljässä maassa.  

Keskeinen tutkimuskysymys oli, 
kuinka syrjäisillä maaseutualu-
eilla elävät ihmiset reagoivat 
ja vastaavat muutoksiin, joita 
globalisaatio, jälkisosialismi ja/
tai Euroopan Unionin jäsenyys 
ovat heidän elämässään aihe-
uttaneet. Valtion ja monikan-
sallisten toimijoiden läsnäolon 
ja asioihin puuttumisen kään-
töpuolena ovat ihmisten omat 
aktiviteetit ja heidän tekemän-
sä aloitteet. Tutkijoita kiinnosti, 
millaisia suuntaviivoja paikalli-
nen elämäntapa tarjoaa elämi-
selle reuna-alueella. Suomessa 
tutkimuskohteena oli kaksi kylää 
Sallassa, Ahvenselkä ja Hauta-
järvi, sekä Kolin kylä Lieksassa.
 Sallan Poropuistossa järjes-
tettiin 16.7.2011 osana Salla-
viikkoa seminaari, jossa Laura 
Assmuth, Eeva Uusitalo ja Tuu-
la Tuisku esittelivät tutkimuksen 

tuloksia. Uusitalo ja Tuisku kertoivat myös kenttätöistään kahdessa erilaisessa Sallan kylässä, 
Ahvenselässä ja Hautajärvellä.   Syrjäseudut edustavat keskuksille usein resurssia, joka tarjoaa 
niiden hyödynnettäväksi luonnonvaroja (metsä, kaivokset, öljy, kaasu) ja virkistysmahdolli-
suuksia. Syrjäseutujen asukkaiden on sopeuduttava, joko aktiivisesti osallistuen tai passiivisesti 
ja kehityksen vääjäämättömänä pidettyyn kulkuun alistuen.  Sallan kylien, ja koko kunnan, 
tulevaisuus nousi voimakkaasti esille. Ihmiset tuntevat, että heidät on jätetty oman onnensa 
nojaan, mitä valtion läsnäolon ja sen tarjoamien työmahdollisuuksien väheneminen korostaa. 
Toisaalta kunnissa myös porskutetaan vastavirtaan: Sallan kuntastrategiassa korostetaan koko 
pitäjän pitämistä elinvoimaisena hajauttamalla palveluja kuntalaisille sen sijaan että odotettaisiin 
kuntalaisten muuttavan palvelujen ääreen.  Syrjäkylällä asumisesta tulee kannanotto keskittävää 
politiikkaa vastaan.
 Periferioissa asuvilla on omat keinot ja resurssit sopeutua yhteiskunnallisiin muutoksiin. 
Niiltä edellytetään kuitenkin myös aktiivisuutta, luovuutta, avoimuutta ja erilaisuuden sietoa 
nykymaailmassa, jossa ihmisiä liikuttava matkailu tai kausityöläisyys näkyy myös suomalaisilla 
syrjäseuduilla.  Luonto ja luonnonvarat ovat paikallisille tärkeä resurssi ja identiteetin rakennusosa, 
mutta niistä ovat kiinnostuneet myös useat muut toimijat. Ympäristöön ja sen käyttöön kiteytyy 
myös kamppailu reuna-alueita koskevasta päätäntävallasta ja määrittelyoikeudesta. Paikalliset 
ihmiset jäävät usein sivustakatsojiksi heidän lähiympäristöään koskevassa päätöksenteossa ja 
kehittämistoimenpiteissä. Vaikka paikalliset itse kokevat omistajuutta asuinseutuaan kohtaan, 
heidän kokemuksensa ja tulkintansa usein sivutetaan esimerkiksi matkailun kehittämisessä. 
Kuitenkin omaperäisin ja kestävin toiminta ponnistaa paikallisuudesta ja sen kunnioittamisesta.
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Osana Salla-viikkoa järjestettiin Salla erämaassa -taide-
näyttelyn avajaiset. Keskustelemassa tutkija Eeva Uusi-
talo (vas.), kunnanvaltuuston puheenjohtaja Antero Miet-
tinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Kesälahti, 
professori Laura Assmuth ja sivistystoimenjohtaja Marja 
Myllykangas. 

http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_fi.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_fi.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html
http://www.mmm.fi/nimisuoja
http://www.mavi.fi/fi/index/markkinatuet/menekinedistaminen.html
http://www.mavi.fi/fi/index/markkinatuet/menekinedistaminen.html
http://ec.europa.eu/agriculture/prom/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/prom/index_en.htm
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Nimityksiä

Ruralia-instituutti, Seinäjoki

Urszula Zimoch tuli Helsingin yliopis-
ton Ruralia-instituuttiin Erasmus-har-
joittelijana kesällä 2011. Nykyisin Zimoch 
työskentelee Ruraliassa projektisuunnit-
telijana,  ja hän keskittyy kansainvälisiin 
hankkeisiin professori Hannu Törmän tii-
missä. Urszula Zimochilla  on taloustietei-
den maisterin tutkinto Szczecin yliopistos-
ta Puolasta. 
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Luomututkimusseminaari Mikkelissä  
marraskuussa
Mikkelissä järjestetään valtakunnallinen luomututkimusseminaari 
1.–2.11.2012. Järjestelyistä vastaavat Ruralia-instituutti, MTT ja Aalto-
yliopiston Pienyrityskeskus.
 
Seminaari on osa Mikkeliin perustettavan luomuinstituutin toimintaa. Sen 
tarkoitus on tuoda esille Euroopassa tehtävää luomuelintarvikkeisiin liit-
tyvää ajankohtaista tieteellistä tutkimusta.  Seminaarin kieli on englanti.

Lisätiedot: Tutkimusjohtaja Carina Tikkanen-Kaukanen, 050 318 0283, 
carina.tikkanen-kaukanen@helsinki.fi 

www.helsinki.fi/ruralia/OrganicFood2012/index.htm

Luomualan erikoistumisopintoja tarjolla
Tervetuloa Orientaatio luomualan erikoistumisopintoihin -jaksolle 25.-
26.9.2012! Tutustu myös muuhun Luomualan erikoistumisopintojen (30 
op) tarjontaan ja ilmoittaudu: www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/eco. Voit 
osallistua myös yksittäisille kursseille.

Lisätiedot: Koulutussuunnittelija Ritva Mynttinen, 044 590 6832,  
ritva.mynttinen@helsinki.fi 

www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/eco/index.htm
 

Ruokamessuseminaari Kauhajoella
Ruralia-instituutti järjestää Kauhajoen Ruokamessujen yhteydessä pe-
rinteisen ruokamessuseminaarin elo-syyskuun vaihteessa 2012. Semi-
naarissa puhuu muun muassa ruokakulttuuriprofessori Johanna Mäkelä 
Helsingin yliopistosta. Tapahtuman teemana on Aikamatka, ruoka nyt 
ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot: Koulutuskoordinaattori Katja Perttu, 050-538 9670, katja.
perttu@helsinki.fi 

Elintarvikealan yliopistollista  
täydennyskoulutusta
Elintarviketalouden PD -ohjelma tarjoaa haastavan ja kiinnostavan koko-
naisuuden itseään ammatillisesti kehittävälle elintarvikealan osaajalle tai 
alan vaihtajalle. PD on 60 opintopisteen laajuinen yliopistollinen erikois-
tumisohjelma, jonka laatua ja toteutusta valvoo PD-lautakunta. 
 
Ohjelma voidaan räätälöidä myös yritykselle. Elintarviketalouden PD-
ohjelmaan on haku kaksi kertaa vuodessa.

Lisätiedot: Koulutuskoordinaattori Katja Perttu, 050-538 9670, katja.
perttu@helsinki.fi

www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/pd/index.htm

Tieteenkesyttäjä 2012 -palkinto 
professori Pirjo Siiskoselle 
Ruralia-instituutin varajohtaja, VTT, professori Pirjo Siiskonen on 

nimetty Tieteenkesyttäjä 2012:ksi. Palkinto jaettiin Mikkeliin Tiede-

päivän yhteydessä 19.4.2012. Palkinnon saajan nimeää Helsingin 

yliopiston rehtori Thomas Wilhelmsson. Tieteenkesyttäjä -palkinto 

myönnetään henkilölle tai henkilöille, jotka ovat ansiokkaasti tuo-

neet tiedettä julki helposti ymmärrettävässä muodossa. 

 Esityksessään Tieteenkesyttäjäksi Mikkelin Tiedepäivien tie-

teellinen ohjausryhmä totesi, että professori Pirjo Siiskonen on 

erittäin aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja hänet tunnetaan 

asiantuntevana ja selkeäsanaisena esiintyjänä. Hän on ennen kaik-

kea maaseudun puolestapuhuja ja hänellä on laaja asiantuntemus 

maaseudun kehittämiseen, maaseutuyrittäjyyteen – erityisesti 

naisyrittäjyyteen sekä luomuun ja kestävään kehitykseen. Pirjo 

Siiskonen on jakanut kiinnostuksensa myös laajalle yleisölle hel-

posti ymmärrettävässä muodossa.

  Erittäin merkityksellistä professori Pirjo Siiskosen toiminta 

on ollut Mikkeliin perusteilla olevaan Luomuinstituuttiin liittyen. 

Hänen johdollaan Ruralia-instituutissa on tehty työtä luomun edis-

tämiseksi jo yli 20 vuotta. Siiskonen on puhunut pitkäjänteisesti 

luomun puolesta ja kasannut ympärilleen vahvan luomun asiantun-

tijajoukon, jonka turvin luomun asemaa on vahvistettu ja joka on 

osoittautunut merkittäväksi tekijäksi mietittäessä Luomuinstituutin 

sijaintia.

Ruralia-instituutin johtajalle 
Sami Kurjelle palkinto 
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin johtaja Sami Kurki on saanut 

palkinnon eteläpohjalaisen korkeakouluverkoston käynnistämises-

tä. Kurki sai Artturi Leinosen palkinnon eteläpohjalaisen korkea-

kouluverkoston Epanetin kehittämisestä ja käynnistämisestä. Raati 

myönsi palkinnon Kurjelle ja professori Markku Sotaraudalle monin 

tavoin uraauurtavan Epanet-tutkimusverkoston alullepanijoina. 

Epanet-tutkimusverkosto koostuu nykyisin 20 tutkimusryhmästä, 

joiden rahoittamiseen on osallistunut muun muassa 150 yritystä. 

 Kurki painottaa, että verkosto ei olisi nykyisenlainen, ellei sen 

kehittämisestä olisi vuosien kuluessa innostuneet sadat ihmiset 

yliopistoissa, yrityksissä ja kehittämisorganisaatioissa. 

Ruralia-instituutissa on käynnissä Kaakkois-
Suomi–Venäjä ENPI CBC-ohjelmaan kuuluva 
Ladoga Initiative -hanke, jonka tavoitteena on 
siirtää Mikkelin alueelta LEADER-järjestel-
mästä saatuja kokemuksia Aunuksen, Pit-
kärannan ja Lotinanpellon piirien alueelle 
kylätoiminnan kehittämiseksi. Vuonna 2011 
alkaneessa hankkeessa on päästy vaiheeseen, 
jossa kyselyjen ja kylätapaamisten pohjalta 
valittuja kylien kehittämisprojekteja pääs-
tään käytännössä toteuttamaan kesän 2012 
aikana.
 Venäläisten maaseutukylien ongelmat 
ovat samoja kuin suomalaisellakin maaseu-
dulla. Väestö on vanhentunut ja työpaikat 
vähentyneet. Nuoret muuttavat pois kylistä 
ja palvelut häviävät. Maaseudun kestävää ke-
hitystä voidaan vahvistaa vain aktivoimalla 
kyläläisiä toimimaan itse omien tarpeidensa 
ja tavoitteidensa puolesta.

Kylätoimintamallia 
Etelä-Savosta 
Laatokan rantamille

Kylätapaamisten ja kyselyjen pohjalta on Au-
nuksen, Pitkärannan ja Lotinanpellon kylissä 
valmisteltu 48 hankehakemusta mikropro-
jekteiksi. Toimintaryhmät, joissa on asukkai-
ta, yrittäjiä ja viranomaisia, ovat käsitelleet 
hakemukset ja valinneet 30 mikroprojektia 
toteutettavaksi ENPI-hankkeen aikana ja sen 
rahoituksella. Mikroprojektien toteuttaminen 
edellyttää myös kyläläisten yhteistoimintaa 
ja talkootyötä, sillä palkkoja projekteissa ei 
makseta.

Kunnostamiskohteita useissa kylissä

Leikkipaikkojen ja urheilukenttien kun-
nostamisia on suunniteltu useisiin kyliin. 
Aunuksen piirissä rahoitusta ovat saaneet 
muun muassa markkinat, kylätapahtuma, 
tanssimaraton ja ekologinen festivaali. Yh-
dessä mikrohankkeessa siirretään paikallista 
käsityöperinnettä vanhoilta nuorille ja suun-
nitellaan kylän oma logo liitettäväksi omassa 
kylässä tuotettuihin käsitöihin.
 Pitkärannan ja Aunuksen piireissä ha-
kuun valmisteltiin useita pieniä hankkeita, 
jotka kohdistettiin sekä lapsiin, aikuisiin 
että vanhuksiin. Lotinanpellon alueelta puo-
lestaan jätettiin vain muutamia isoja hankkei-
ta, joista yksi rahoituksen saanut oli saunan 
rakentaminen Sharhinichin kylään. Kylän 
sauna oli palanut 15 vuotta sitten ja sen puut-
tuminen oli suuri ongelma kylän vanhuksille.
Ladoga Initiative -hanke päättyy Venäjällä 
vuoden 2012 lopussa.
 - Kun hankkeen aikana saadaan konkreet-
tisia tuloksia aikaan asukkaiden oman aktii-
visuuden ansiosta, voivat kylien omat toimin-
taryhmät hakea myöhemmin itse rahoitusta 
erilaisten hankkeiden toteuttamiseen alueel-
lisilta tahoilta, Ladoga Initiative -hankkeen 
projektipäällikkö Inna Kopoteva toteaa.

Kaakkois-Suomi–Venäjä ENPI CBC-
ohjelma

 rajan ylittävää yhteistyötä Euroopan 
unionin ulkorajoilla 

	toteutetaan ohjelmakaudella 2007-
2013 Euroopan naapuruus- ja 
kumppanuus-instrumentista (European 
Neighbourhood and Partnership 
Instrument-ENPI) 

	ohjelma-alue Suomen puolella: Etelä-
Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso, 
Venäjän puolella: Pietarin kaupunki ja 
Leningradin alue 

	rajoittuvina alueina ohjelmaan voivat 
osallistua: Uusimaa, Päijät-Häme ja 
Pohjois-Savo sekä Karjalan tasavalta

Aunuksen kyliä ja Etelä-Savoa yhdistää vahva saunakulttuuri.

Aunuksen toimintaryhmä työssään.
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Ruralia-instituutin julkaisuja 

Heikki Konsala. Toimintaryhmän muuttuva rooli. Raportteja 
84. 46 s. 2012. Verkkojulkaisu.

Aapo Jumppanen ja Tuomas Männistö. Kansainvälisen han-
keosaamisen kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla. Raportti py-
syvän kansainvälisen hanketoiminnan tukimallin luomisesta. 
Raportteja 83. 31 s. 2012. Verkkojulkaisu.

Torniainen Annika ja Matilainen Anne (Toim.). Kestävyys maa-
seutumatkailussa – piilotettu voimavara. Nykytila-analyysi 
kestävästä maaseutumatkailusta Keski-Suomessa, Pirkan-
maalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Raportteja 82. 
58 s. 2012. Verkkojulkaisu.

Manu Rantanen ja Torsti Hyyryläinen. Palveluliiketoiminnasta 
kasvua Iitille. Tutkimus vapaa-ajan asukkaiden palveluista ja 
niiden saavutettavuudesta. Raportteja 81. 51 s. 2012. Verk-
kojulkaisu.

Julkaisut löytyvät osoitteesta:
www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/julkaisut.htm

Helsingin yliopisto 
Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7 Kampusranta 9 C
50100 MIKKELI 60320 SEINÄJOKI

Puhelin (09) 1911 Puhelin 050 4151150
Telefax (09) 19121300 Telefax (09) 19140930

www.helsinki.fi/ruralia
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Ruralia-instituutin avainlukuja 
vuonna 2011

 Tutkimus- ja kehittämishankkeita 86

 Koulutus- tai koulutuksen kehittämishankkeita 30

 Julkaisuja 143, joista 17 vertaisarvioitua

  Täydennyskoulutus: koulutustilaisuuksia 94 kappaletta, 
osallistujia 1 929

	Perusopetus ja avoin yliopisto-opetus: suoritettuja 
opintopisteitä 1 268, osallistujia 344

  Kokonaisrahoitus 4,9 miljoonaa euroa

  Henkilötyövuosia 66,5 henkilöä

Vuosikatsaus 2011 löytyy osoitteesta:
www.helsinki.fi/ruralia/Vuosikatsaus/index.html




