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Ruralia-instituutti täyttää 25 vuotta. Ei 
vielä yliopistomaailmassa mikään ennätys, 
mutta osoitus kestävän roolin löytymisestä. 
Pyrkimyksemme on ollut tieteelliseen tut-
kimukseen perustuvan tiedon avulla tukea 
yritystoiminnan uudistumista ja ihmisten 
hyvinvointia erityisesti maaseudulla. Olem-
me sovittaneet toimintamme painopisteitä 
ja retoriikkaa ajankohtaisiin yhteiskunnalli-
siin haasteisiin, mutta toiminnan perusidea 
on säilynyt samana. Tällä hetkellä elämme 
aikaa, joka oikeutetusti korostaa vihreään 
talouteen liittyviä globaaleja mahdollisuuk-
sia. Maailman maaseuduilla on luonnonva-
roja ja inhimillisiä resursseja, joiden rooli 
yhteiskuntien kestävissä ratkaisuissa on 
kriittisen tärkeä. Ruralia-instituutti sitou-
tuu jatkossakin tarjoamaan tutkimukseen 
perustuvaa tukea ja aitoa kumppanuutta 

niille yrityksille, tutkimus- ja kehittämisor-
ganisaatioille sekä kansalaisille, joita mah-
dollisuus ratkaisujen löytämiseen inspiroi.        

Tällä kertaa lehtemme keskittyy ihmisiin. 
Tuomme esiin henkilöitä instituutista ja ver-
kostoista 25-vuotiselta taipaleelta. Katsaus 
jää väistämättä raapaisuksi. Vuosien saa-
tossa pelkästään instituutin työsuhteiden 
läpi on ”virrannut” lähes 500 asiantuntijaa 
yhteiskunnan eri kentille – puhumattakaan 
koulutuksiin osallistuneista tai erilaisten 
tutkimus- ja kehittämishankkeiden kump-
paneista. Aidosti hengittävästä yhteiskun-
nallisesta rajapinnasta on ollut monenlaista 
hyötyä, vaikka joskus onkin kirpaissut kor-
keatasoisen asiantuntijan menettäminen. 
Se on kuitenkin yliopiston yhteiskunnallista 
vaikuttamista parhaimmillaan. 

Helsingin yliopiston uusi strategia kiteytyy 
kaksimerkitykselliseen sanapariin maa-
ilman parhaaksi. Siihen tukeutuen myös 
Ruralia-instituutti on laatinut uuden tavoi-
teohjelmansa vuosille 2013–2016. Olemme 
saaneet linjauksistamme positiivista palau-
tetta ja yliopiston johdolta riittävät resurssit 
tulevien vuosien ponnistuksiin. 

Tässä yhteydessä haluan vielä kiittää teitä 
kaikkia, jotka olette tukeneet tai olleet muu-
ten mukana Ruralia-instituutin ensimmäi-
sen ”kvartaalin” tyrskyissä ja tyvenissä. Täs-
tä meidän on yhdessä hyvä jatkaa. Maailma 
paranee vain ihmisten tekojen kautta. 

Sami Kurki, 
Ruralia-instituutin johtaja

Luomuinstituutti perustettu,
keskuspaikka Mikkelissä
Teksti Pirjo Siiskonen & Kuva Sirpa Piskonen

Luomuinstituutin perustamista on valmis-

teltu aktiivisesti Jorma Ollilan maabrändi-

valtuuskunnan marraskuussa 2010 tekemän 

esityksen jälkeen. Asiaan tarttuivat heti Hel-

singin yliopisto ja Maa- ja elintarviketalouden 

tutkimuskeskus, joille valtuuskunta instituu-

tin perustamistehtävän antoi. Myös Mikkelin 

kaupunki ja Etelä-Savo ovat olleet aktiivisia: 

Mikkelin kaupunki asetti selvityshenkilöksi 

Tarja Cronbergin ja Etelä-Savon maakun-

taliitto on yhdessä Mikkelin seudun kuntien 

kanssa rahoittanut Luomuinstituutin käynnis-

täminen -hankkeen, jota Ruralia-instituutti ja 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 

ovat vuoden 2012 aikana toteuttaneet.

 Helsingin yliopisto ja Maa- ja elintarvi-

ketalouden tutkimuskeskus perustivat Luo-

muinstituutin allekirjoittamalla sitä koske-

van yhteistyösopimuksen loka-marraskuun 

vaihteessa 2012. Luomuinstituutti aloittaa 

toimintansa vuoden 2013 alusta. Se toimii 

johdettuna verkostona, jonka keskuspaikka 

on Mikkelissä. 

 Luomuinstituutti tukee toiminnallaan 

kotimaisen luomutuotannon vahvistumista 

koko elintarvikeketjussa tutkimuksen, kehi-

tyshankkeiden ja yhteiskunnallisen vuoro-

vaikutuksen keinoin. Tutkimus on monitie-

teistä ja kohdistuu koko elintarvikeketjuun. 

Luomuinstituutti harjoittaa myös koulutus- ja 

kehittämistoimintaa sekä tieteestä tiedotta-

mista.

 Instituutin koordinoivana organisaa-

tiona ensimmäisen nelivuotiskauden ajan 

1.1.2013–31.12.2016 toimii Helsingin yli-

opisto.

 Ruralia-instituutin yli kaksikymmentä 

vuotta kestänyt työ luonnonmukaisen maa- 

ja elintarviketalouden kehittämiseksi voidaan 

nyt hyödyntää Luomuinstituutin toiminnassa. 

Ruralia on Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutin lehti, joka
ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

J u l k a i s i j a
Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti
www.helsinki.fi/ruralia
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
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HA ASTATTELUSSA 
EERO UUSITALO
Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskukset 
Mikkelissä ja Seinäjoella aloittivat maaseudun 
elinolojen ja elinkeinojen kehittäjinä 25 vuot-
ta sitten. Heti alkuun molemmissa yksiköissä 
maaseudun elinolot ymmärrettiin maaseudun 
ihmisten asumis- ja elinolosuhteina, maaseu-
dun palveluina, maaseutuyhteisöinä ja kylinä 
sekä maaseutukulttuurina. 

HAASTATTELUSSA 
HANNU KATAJAMÄKI

Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskusten toiminnan alkuaikoina elinkeinojen 
kehittämistyössä esiintyi yleisesti käsite ”pienimuotoinen elinkeinotoiminta”, 
joka varsin pian muuttui käsitteeksi ”maaseutuyrittäjyys” ja sillä ymmärrettiin 
maaseudulla tapahtuvaa muuta yritystoimintaa kuin maatalousyrittäjyys. Elin-
keinotoiminnan uusia alkuja pyrittiin löytämään mm. elintarvikkeiden tilata-
soisesta jalostamisesta, luonnontuotteista, puutuoteteollisuudesta sekä hoito- ja 
hoivapalveluista.

2000-luvun puolivälissä alkoi Hannu 
Törmän tekemä ja johtama aluetalou-
dellisten vaikutusten arviointi -tutki-
mus. Ihmisistä siirryttiin suurpetojen 
ja ihmisten välisen suhteen tutkimuk-
seen (mm. Bisi, Kurki  ja Mykrä), kunta-
liitostutkimukseen (mm. Zimmerbau-
er ja Kahila) ja vapaa-ajan asutusta ja 
asukkaita koskevaan tutkimukseen 
(Rantanen & al.). Miten hyvin arvioit-
te näiden tutkimussuuntausten vastaa-
van tämän ajan kysyntään? 
Teemat vastaavat hyvin tämän ajan kysyntään. 
Tällaisessa tutkimuskohteiden määrittelyssä 
on riskinä ajautuminen hieman marginaaliin. 
Siksi marginalisoitumisuhkaan on kiinnitet-
tävä huomiota ja jatkettava horisontaalista 
yhteisöjen tutkimusta.
 
Miten tällaista tutkimusta voidaan 
hyödyntää? 
Mainituissa teemoissa esiintyy jatkuvasti 
tarvetta muuttaa yhteiskunnallista asemoitu-
mista, jopa lakeja ja asetuksia. Perustietojen 
tarve on ilmiselvä. Tosin politiikkaa ei tehdä 
pelkästään tietojen varassa.
 
Miten Ruralian tulisi mielestänne 
jatkossa suuntautua, kun puhutaan 
maaseudun elinoloja koskevasta tut-
kimuksesta?
Keskiössä kannattaa pitää ihmisen ja ihmisyh-
teisöjen näkökulma. Ihminen tässä tapaukses-
sa on sekä maalla asuva ja siellä työskentelevä 
että maaseutua hyödyntävä vapaa-ajan asu-
kas, matkailija jne. Yhteisöjä ovat niin kylät 
kuin kunnat, jotka muuttuvat nopeasti. Eri-
tyisen tärkeää on tutkia kunnallishallinnon 
ja paikallistoimijoiden suhteen järjestämistä. 
Edellä mainittujen teemojen yhteiskunnalli-
nen merkitys kasvaa ja Ruralia on perustettu 
nimenomaan yhteiskunnallisen tutkimuksen 
ja opetuksen keskukseksi.
 

Professori Hannu Katajamäki, toimit 
Maaseudun tutkimus- ja koulutus-
keskuksen Seinäjoen yksikön ensim-
mäisenä johtajana vuosina 1989–1991. 
Tuolloin pohdit paljon maaseudun 
elinkeinotoiminnan mahdollisuuk-
sia ja tulevaisuutta. Syntyi mm. kirja 
”Maaseudun kolmas tie” (Katajamäki- 
Kaikkonen, 1991). Siinä maaseudun 
elinkeinojen tulevaisuus nähdään 
”monimuotoisten toimintojen mosa-
iikkina”, missä perustuottajilla on 
edelleen paikkansa, mutta maaseudun 
elinkeinotoiminnan mahdollisuudet 
sisältyvät yrittäjyyteen, monitoimi-
seen tuottamiseen, vapaiden ammat-
tien harjoittamiseen, etätyöhön, palve-
luihin ja keskuksissa työssä käyntiin.

Oletko samaa mieltä nyt, 20 vuotta 
myöhemmin? Miten näillä eväillä on 
menestytty suomalaisella maaseu-
dulla?
Ajatus maaseudun kolmannesta tiestä ja nä-
kemys maaseudusta alueittain vaihtelevana 
monimuotoisten toimintojen mosaiikkina 
perustui siihen, että maaseudulla on useita 
suhteellisia etuja, joihin keskittymällä sinne 
voi syntyä uusia toimintoja. Tämä perusase-
telma ei ole muuttunut. Uuden maaseudun 
näyttävimmät menestystarinat perustuvat 
erikoistumiseen ja markkinoiden signaalien 
oivaltavaan tulkintaan.
 Uuden maaseudun teemat tiivistyivät jo 
yli 20 vuotta sitten. Toistaiseksi niiden todeksi 
tulemista on salvannut riittämätön yhteiskun-
nallinen tahto. Jossakin määrin etenemistä on 
haitannut myös, että pyörää on keksitty uu-
delleen. Tämä näkyy esimerkiksi Sitran Maa-
merkit -ohjelmassa, jossa Suomen modernin 
maaseutupolitiikan 1980- ja 1990-lukujen 
vaihteen perusoivallusta eli kysyntälähtöi-

Mitä voisivat olla Ruralia-instituutin 
tulevien vuosien tutkimushaasteet ja 
kiinnostavat tutkimuskysymykset, 
kun puhutaan maaseudulle sijoittu-
vasta työstä ja elinkeinotoiminnasta?
Mielenkiintoinen tutkimuksellinen haaste 
olisi maaseutupääoman eri puolien mahdolli-
suuksien paikantaminen. Maaseutupääoman 
ydintä ovat maaseudun aineelliset ja aineet-
tomat resurssit, jotka liittyvät esimerkiksi 
uusiutuviin energialähteisiin, lähiruokaan, 
väljyyteen sekä uudenlaisiin kansalaisvaikut-
tamisen keinoihin sekä palvelujen uudenlai-
siin organisointimuotoihin.
 Tulevina vuosina Ruralia-instituutin tulee 
kiinnittyä nykyistä huomattavasti voimalli-
semmin maaseudun kohtaloista käytävään 
keskusteluun. Viime aikoina maaseutupolitii-
kan asemaa on heikennetty ja keskittämisen 
aatteet jyräävät maaseudun arkea. Maaseu-
tututkimuksen rahoitus on vaakalaudalla. En 
ole Ruralian suunnasta huomannut riittävästi 
maaseudun kohtalonkysymyksiin pureutuvia  
puheenvuoroja. Tarvitaan roppakaupalla lisää 
rohkeutta ja uljasta yhteiskunnallista etuno-
jaa.
 Uuden maaseudun kuva on uhkaavasti 
haalistumassa. Ruralian on huolehdittava, et-
tei se haurastu Helen Schjerfbeckin viimeisten 
muotokuvien kaltaiseksi utukuvaksi.

syyttä, on viime vuosina kierrätetty 2010-lu-
vun suurena uutuutena.
 
Millaisena näet suomalaisen ruoan-
tuotannon mahdolliset kehityskulut 
tulevaisuudessa? Millä reunaehdoilla 
suomalainen maaseutu tulevaisuudes-
sa työllistää ruoantuottajia?
Suomalaisen maatalouden on  saatava vuonna 
2014 alkavalla EU:n ohjelmakaudella riittävän 
hyvä sopimus. Sopimuksen tulee turvata vil-
jelyn kannattavuus ja kehitysnäkymät. Ilman 
kotimaista raaka-ainetta ovat jalostuksen nä-
kymät epävarmat.

Millaiseksi arvioit luonnonmukaisen 
maa- ja elintarviketalouden mahdol-
lisuudet Suomessa tulevina vuosina? 
Entä miten tutkimuksen tulisi tukea 
kehitystä?
Arvioin, että lähiruuan ja eettisen tuotannon 
kysyntä lisääntyy. Tätä kautta avautuu run-
saasti uusia yrittämisen polkuja. Luomutuo-
tanto on nosteessa. Toivon, että Suomessa 
viimein nähdään tämän alan potentiaali ja 
turvataan poliittisilla päätöksillä sen kehit-
tämisen edellytykset. Toistaiseksi luomupo-
litiikka on ollut kohtuuttoman tempoilevaa. 
Tarvitaan tutkimusta, joka vahvistaa pitkä-
jänteistä luomupolitiikkaa. Elinoloja käsitteleviä julkaisuja:

- Maaseutukylien kehittämistutkimus Mikkelin läänissä (Pääkkönen, 1991)

- Maaseudun uudet asukkaat (Haliseva-Soila, 1993)

- Kymen läänin mallikylähanke (Lahtinen, 1996)

- Maaseutumaiseman kerroksisuus ja vetovoima (Lehtinen 1997)

- Maaseudun nuorten näkemyksiä maaseudusta asuin-, työ- ja elinympäristönä 

(Paunikallio 1997)

- Kylätoiminnan menestystekijät (Lahtinen 1998)

- Maaseutu innovatiivisena ympäristönä (Alarinta 1998)

- Maaseudun työmarkkinat ja sukupuoli (Högbacka 1998)

Maaseutuneuvos Eero Uusitalo: Olette 
alusta saakka seurannut Ruralian toi-
mintaa yhteistyökumppanina ja varsin 
pitkään myös johtokunnan jäsenen 
roolissa. Mikä on arvionne Ruralia-
instituutin alkuvaiheen tutkimukses-
ta, joka kohdistui maaseudun elinoloi-
hin ja maaseudun ihmisiin? Onko sillä 
ollut yhteiskunnallista vaikuttavuutta 
ja jos, niin minkälaista? 
Etenkin 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun 
alussa oli erittäin tärkeää tuoda maaseu-
tutietoisuuteen ihmisen ja asukkaan näkö-
kulma sekä kyläyhteisöjen rooli ja merkitys. 
Jälkeenpäin arvioituna tämä oli vielä tärkeäm-
pää. Aitoa maaseudun kehitystyötä ei tehdä 
pelkästään elinkeinojen avulla tai yhteisöjä 
painottaen. On valittava molemmat. Mikkelin 
ja Seinäjoen tutkimus- ja koulutuskeskukset 
olivat yhdessä Karjalan tutkimuslaitoksen 
kanssa maaseutukäsityksen avartamisen 
edelläkävijöitä Maaseutupolitiikan yhteis-
työryhmän ohella.

Onko tätä tutkimusta voitu hyödyntää 
politiikassa ja maaseudun kehittämis-
työssä?

Maaseudun kehittämisprojekti, Maaseutupo-
litiikan neuvottelukunta ja vuodesta 1995 läh-
tien Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR 
ovat hyödyntäneet tutkimuksia systemaatti-
sesti rakentaessaan  maaseutupolitiikan uut-
ta paradigmaa vanhan paradigman rinnalle. 
Tutkimuksia on tarvittu ja vuorovaikutus on 
ollut molemminpuolista, onhan YTR ollut 
myös monen elinolohankkeen rahoittaja.
 
Tämän tutkimusvaiheen jälkeen Mik-
kelissä paneuduttiin maaseutualan 
yliopistollisen koulutuksen kehittä-
miseen ja syntyi Suomen yliopistojen 
yhteinen Rural Studies – monitieteiset 
maaseutuopinnot -ohjelma, joka tänä 
syksynä täytti 10 vuotta. Miten arvioit-
te tämän koulutusohjelman merkitystä 
Suomen maaseudun kehittämisessä?
Rural Studies on hieno akateeminen oivallus. 
Nimenomaan monitieteisiä maaseutuopinto-
ja tarvitaan, jotta tutkijoiden, virkamiesten ja 
poliitikkojen käsitys maaseudusta ajantasais-
tuu monialaiseksi. On ollut hyvin ilahduttavaa 
tavata Rural Studies -opiskelijoita erilaisissa 
rooleissa pätevinä maaseutupoliittisina toi-
mijoina.
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HAASTATTELUSSA SAMI KARHU
Osuustoiminta tuli Ruraliaan vuonna 2001 Helsingin yliopiston päätöksellä siirtää 
Osuustoimintainstituutti osaksi Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Mikkeliä. 
Osuustoimintainstituutin ohjelmassa oli tutkimusta ja kehittämishankkeita, ja se 
vastasi Helsingin yliopiston osuustoimintaopetuksesta. Mikkeliin siirtymisen jälkeen 
lähdettiin EU:n rakennerahastotuella kehittämään uutta konseptia osuustoiminnan 
yliopisto-opetukselle. Syntyi useiden yliopistojen yhteinen Co-op Network Studies 
-opintokokonaisuus. Nyt verkostossa on mukana yhdeksän yliopistoa ja se tuottaa 
osuustoiminnan opintoja kaikkien jäsenyliopistojen opiskelijoille. 

Toimitusjohtaja Sami Karhu, Peller-
vo-Seura: Olette ollut mukana koulu-
tusohjelman kehittämistyössä alusta 
alkaen. Kannattiko ryhtyä puuhaan?
Kiitos kysymästä. Aivan varmasti kannatti. 
Tulokset ovat varsin hyvät ja yhteistyö on ar-
kisen sujuvaa. Uusi tapamme toimia verkko- 
ja verkostopohjaisesti kestää kansainvälisen 
vertailun. Annan kiitettävän arvosanan. Oli 
hienoa, että professori Tapani Köpän jäl-
keen tutkimusjohtajaksi tuli Hagen Henry. 
Näkymät ovat valoisat. 
 
Miten arvioitte tämän koulutusohjel-
man merkitystä maamme osuustoi-
minnan tulevalle kehitykselle?
Se on ainoa laajasti saatavissa oleva osuus-
toiminnan yliopistollinen opetuskokonai-
suus. Toki yksittäisissä yliopistoissa on hyviä 
kursseja, mutta opetusverkosto on runko 
koko valtakunnassa. Mikä tärkeää, osuustoi-
minnan opetusverkosto muodostaa samalla 
tutkijaverkoston ja laajan yhteistyöverkoston 

myös muualle yhteiskuntaan. Meillä on hyvä 
yhteistyö.
 
Ruralia-instituutissa tehdään myös 
osuustoimintatutkimusta ja toteute-
taan alan kehittämishankkeita. Miten 
hyvin Ruralia on onnistunut mieles-
tänne edistämään osuustoimintamal-
lista yritystoimintaa maassamme?
Ruralian rooli on aivan keskeinen. Sen piiris-
sä tehdään paljon osuustoiminnan tutkimus-, 
opetus- ja kehittämistyötä. Yhtä olennaista 
on, että Ruralia-instituutti toimii koko suo-
malaisen osuustoiminnan yliopistollisen ke-
hittämistoiminnan nivelkohdassa. On suuri 
merkitys, että Ruralia kokoaa yliopistojen 
osuustoimintatutkimuksen hyvin toimivak-
si verkostoksi, ja tällä verkostolla on tiiviit 
suhteet myös elinkeinoelämään ja julkiseen 
valtaan. Käytännön kehittämishankkeet sopi-
vat hyvin näin käytännölliselle tutkimusalalle. 
Teoriaherrat ja käytännön ihmiset eivät ole-
kaan ihan eri tahoja!

Entä millaisia tutkimus- ja kehittämis-
tehtäviä antaisitte Ruralialle tulevina 
vuosina?
YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta 
2012 seuraa osuustoiminnan kansainvälinen 
kehityksen vuosikymmen. Osuustoiminnalla 
on tarkoitus murtautua aivan uudella tavalla 
esiin nopeasti kasvavana, ajan arvoihin so-
pivana kohtuullisuutta ja vastuullisuutta ko-
rostavana yritysmallina. Ilman yliopistojen 
panoksia tällaiset tavoitteet eivät voi toteutua; 
Yliopistot ovat niin merkittävässä asemassa 
tiedontuotannossa ja levittämisessä. Odo-
tamme, että Ruralia-instituutti keskeisenä 
osuustoiminnan yliopistollisena yksikkönä 
antaa panoksen niin tutkimuksen, opetuksen 
kuin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksenkin 
kautta niin, että osuustoiminta kehittyy yh-
teiskunnassa. On tärkeää, että Ruralia pystyy 
kutomaan verkkoa eri yliopistojen ja osuustoi-
mintatutkijoiden välillä. On tärkeää turvata 
myös osuustoimintaopetuksen jatkuvuus 
vuoden 2014 jälkeen. 

 HAASTATTELUSSA KATJA PERTTU
Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskukset aloittivat täydennyskoulutustoi-
minnan jo perustamisvuonna 1988 järjestämällä tietoiskutyyppisiä kursseja. 
Mikkelissä erikoistuttiin varsin pian kylätoimijakoulutukseen sekä luomualan 
täydennyskoulutukseen. Seinäjoen koulutustoiminnassa taas keskeisiä aloja 
yksikön alkuaikoina olivat elintarvikkeet ja ruoka, yrittäjyys ja kyläavustaja-
toiminta. Vuosien saatossa molemmissa yksiköissä on kehitetty koulutusohjelmia. 
Mikkelissä tuotettiin 1990-luvulla runsaasti luomualan koulutusta ja oppimate-
riaalia ja 2000-luvulla kehitettiin yliopistollisia koulutusohjelmia Eco Studies, 
Rural Studies ja Co-op Network Studies. Seinäjoella kehitettyjä ja menestyneitä 
koulutusohjelmatuotteita ovat muun muassa Vihreä väylä ja Elintarvikealan PD.

Koulutuskoordinaattori Katja Perttu: 
Olet työskennellyt Ruralian Seinäjoen 
yksikössä erilaisissa koulutustehtävis-
sä jo 15 vuotta. Olet myös koko insti-
tuutin Elinikäisen oppimisen koordi-
naattori. 

Miten luonnehtisit Ruralia-instituutin 
koulutustoiminnan kehitystä sinä ai-
kana, jonka olet työskennellyt talossa? 
Mikä on muuttunut ja miten näiden 
vuosien aikana?
Instituutin koulutustoiminta on alkuvuosien 
laajasta ja hyvin moninaisesta tarjonnasta 
keskittynyt viime vuosina muutamiin laajem-
piin täydennyskoulutusohjelmiin ja yliopis-
tollisiin opetusverkostoihin sekä opintopol-
kuihin. Kehittämishankkeissa toki tehdään 
edelleenkin hyvin monenlaista koulutusta 
erilaisille kohderyhmille. 

myös yliopistolliset opetusverkostot ja opinto-
polut. Luomuinstituutin perustamisen myötä 
luomuun keskittyvä koulutus tulee olemaan 
merkittävässä roolissa edelleen.

Millaisia tuotteita ja millaisia asiakas-
ryhmiä ennustat?
Korkeakoulutettujen määrä on kasvanut ja 
kasvaa edelleen. He myös osallistuvat aktii-
visesti aikuiskoulutukseen. Parhaillaan on 
opetus- ja kulttuuriministeriö pohtimassa 
yliopistollisen täydennyskoulutuksen uusia 
muotoja.  
 Tulevaisuuden tuotteita tulevat näillä nä-
kymin olemaan laajat osaamiskokonaisuudet 
ja erikoistumiskoulutukset. Uudet tuotteet 
tulevat pohjautumaan vahvoihin työelämäyh-
teyksiin. Myös työssä oppiminen on jatkossa 
merkittävässä roolissa. Tästä meillä on jo hy-
viä kokemuksia kahteen kertaan toteutetun 
Atria Trainee -ohjelman kautta.

1990-luvun loppupuolella kun itse tulin ins-
tituuttiin töihin, oli täydennyskoulutukseen 
saatavilla hyvin rahoitusta, mikä mahdollis-
ti runsaan tarjonnan ja monenlaiset kohde-
ryhmät. Myös avointa yliopisto-opetusta oli 
runsaasti. Koulutussuunnittelu oli tuolloin 
pitkälti tarjontalähtöistä, kun taas nykyään 
olemme menneet enemmän kysyntälähtöi-
seen suuntaan.

Millaisena näet Ruralian koulutustoi-
minnan kehityksen tulevina vuosina?
Tänä päivänä on nähtävissä suuntaus, että 
yliopiston rooli aikuiskouluttajana vahvistuu. 
Instituutin koulutustoiminta tulee jatkossa-
kin keskittymään todennäköisesti muutamiin 
laajempiin laadukkaisiin täydennyskoulutus-
ohjelmiin, jotka pohjautuvat Helsingin yliopis-
ton ja instituutin omaan tutkimustoimintaan. 
Keskeisessä roolissa tulevat edelleen olemaan 
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Itä-Marttilan tilan juuret juontavat 1800-lu-
vun lopulle, jolloin Veli Rahikaisen pappa 
hankki tilan renkipalkoillaan. Kun Riitta ja 
Veli Rahikainen vuonna 1977 muuttivat 
sinne asumaan, tuli ajankohtaiseksi miettiä, 
mitä neljän hehtaarin tilalla voisi tehdä – 
muutakin, kuin asua ja käydä entiseen malliin 
työssä pomona rakennustyömailla.
 – Luomu jäi ainoaksi järkeväksi vaihtoeh-
doksi, vaikka se olikin ihan outo juttu minulle. 
Pikkuhiljaa se käynnistyi ja ensimmäiset vi-
ralliset tarkastetut luomuvihannekset tulivat 
tilalta vuonna 1987. Jäin 90-luvun alkupuo-
lella kokopäiväiseksi luomuviljelijäksi, Veli 
Rahikainen muistelee.

Tekniikka kehitettävä itse
Rahikaisen tilan teknisissä laitteissa näkyy 
isännän käden jälki.
 – Valmiita laitteita luomuviljelyyn ei ollut 
tai ne eivät sellaisenaan soveltuneet käytän-
töön. Kyllä tässä innovatiivinen pitää olla tai 
muuten voi unohtaa koko homman, Rahikai-
nen naurahtaa.
 Kokeilun ja tuotekehityksen tuloksena on 
syntynyt rikkaruohojen torjuntaan maailman 
paras kaasupoltin, jonka patentti on Veli Ra-
hikaisen nimissä.
 – Maailmalta kävin vähän vilkaisemas-
sa mallia ja siitä sitä kehitettiin ja testattiin 
silloisen Saimaan Luomu Oy:n myötävaiku-
tuksella.

Opissa ja opettamassa
Luomuviljelyn alkuvuosina Veli Rahikai-
nen kävi kaikki saatavilla olevat luomukou-
lutukset. Isoon rooliin neuvonnassa nousi 
myös Mikkelin läänin maaseutukeskukseen 
vuonna 1984 luomuneuvojaksi tullut Jukka 
Rajala, jonka kanssa yhteistyö on jatkunut 
tähän päivään saakka. Vuonna 1990 Rajala 
siirtyi nykyiseen Ruralia-instituuttiin ja pian 
sen jälkeen Veli Rahikaisesta tuli siellä jär-
jestettyjen luomukoulutusten opettaja.  
 – Jos jotain tietää, se on hyvä jakaa muil-
lekin, Rahikainen toteaa.
 Yhteistyö Ruralian kanssa saa jatkoa Luo-
mulla etumatkaa Etelä-Savolle -valmennus-
ohjelmassa, jossa kehitetään mentorointia ja 
vertaistukea aloittaville luomutuottajille. 
Vanhalla konkarilla on mentorina paljon an-
nettavaa.

Luomu nosteessa
Luomun arvostus on Veli Rahikaisen viljeli-
jäuran aikana ollut melkoista vuoristorataa.
 – Korvien välin on pitänyt olla hyvää laa-
tua, että on kestänyt ympäristön paineet. Nyt 
viimeiset 10 vuotta on luomulla ollut nostetta 
ja se on hyvä asia.
 Veli Rahikaisen tilalla on valikoitunut 
päätuotteeksi sipuli, koska koneistettuna sitä 
pystyy yksi ihminen viljelemään. Viljelyalaa 
oli viime kesänä 5 ha. Omien peltojen lisäksi 
on vuokrapeltoja kylältä. Pääosa tuotannosta 

menee Ahvenanmaalle, missä ne pakataan ja 
myydään.
 Luomuvihannesviljelyn jatko tilalla on 
epävarmaa.
 – Jos vaan terveenä pysyy, niin kyllä tässä 
vielä useampia vuosia jatketaan. Lapset ovat 
jatkamismielessä ”menetetty sukupolvi”, mut-
ta eihän sitä tiedä, jos lapsenlapsista sattuisi 
innostusta löytymään, Veli Rahikainen tote-
aa.

Veli Rahikainen esittelemässä hinattavaksi muuttamaansa lautasmuokkainta. Hän rakentaa itse puuttuvia 
koneita tai muuttaa valmiita koneita paremmin hänen tarpeisiinsa sopiviksi.

Veli Rahikaisen kokemuksia ja vinkkejä luomu-
tuotannon tekniikoista on kuultu sekä paikan 
päällä tilalla että luennoilla luokkahuoneissa.

Luomuviljelyn uranuurtaja 
 

Riitta ja Veli Rahikaisen 
luomuvihannestilan Mik-
kelin Vanhamäessä ei alun 
perin pitänyt olla edes 
elinkelpoinen, mutta inno-
vatiivisuudella ja pitkä-
jänteisellä työllä se on 
antanut elannon viljelijä-
perheelle jo vuosikymmen-
ten ajan. Alusta alkaen 
isäntä on myös jakanut 
viljelykokemuksiaan opiksi 
muille.

Vastuullisesti viinaa muovipulloissa

Pramia tekee tuulivoimalla alkoholi-
tuotteita ja lentää omalla koneella 

Äkkiseltään luulisi, että muovipullot eivät ole 
kovin ympäristöystävällisiä. Mutta Pramia 
tekeekin pullojen raaka-aineen itse ja kierrä-
tysaste on jo lähes 100 prosenttia. Tehtaalla 
pienestä koeputkea muistuttavasta pullo-
aihiosta puhalletaan isompi pullo, joka saa 
sisuksiinsa laimeampaa lonkkua tai hieman 
vahvempaa viinaa. 
 Kaikki tehtaalla toimiva energia tulee 
lähimaastossa korkeuksiin kohoavasta tuu-
livoimalasta, jonka ansiosta Pramia on ollut 

Suomen ensimmäinen hiilipäästötön tuotan-
tolaitos. Pioneerityö vihreyden väylällä on 
huomattu myös maailmalla: Pramia pokkasi  
vuoden 2012 parhaimman vihreän yrityksen 
palkinnon Lontoossa järjestetyssä The Drinks 
Business Green Awards -seremoniassa. Vuo-
den 2012 marraskuussa yritys sai vielä tun-
nustusta ympäristövastuullisesta tuotannos-
ta  Maaseutuverkoston järjestämässä Parhaat 
käytännöt -kilpailussa. 
 – Olemme olleet ensimmäisiä monessa 
asiassa. Se on vaatinut  rohkeutta, sillä on 
myös helppo epäonnistua ladunraivaajan 
roolissa, kertoo yhtiön tuotepäällikkö Raisa 
Siltala. 
 Yhtiön erikoisuuksiin lukeutuu myös 
pienlentokone Pramian Cirrus SR-22, jota 
yhtiö käyttää eri tarkoituksiin, lähinnä yri-
tysvieraiden liikuttamiseen.  Muutama vuosi 
sitten Helsingin Sanomissa oli näyttävä ilmoi-
tus, jossa haettiin Pramialle töihin lentolupa-
kirjan omistavaa vientipäällikköä.
 – Kyllä hakemuksia tuli mukavasti ja myös 
kriteerit täyttäviä, Siltala paljastaa.
 Mutta miksi pitää olla oma lentokone.
 – Olemme laskeneet, että se kuluttaa suh-
teessa vähemmän polttoainetta kuin maan-
teitse tapahtuva liikkuminen, tuotepäällikkö 
kertoo.

Luomua myös likööreissä
Pramian pulloja löytää Alkon myymälöistä, 
joissa on yli 20 Jalasjärvellä valmistettua 
tuotetta. Alko on Pramialle tärkeä ja mainio 
tuotteiden jakelukanava. Monia Pramian  
tuotteita  saa myös luomuna, myös väkeväm-
piä liköörejä. Esimerkiksi marjalikööreissä 
käytetään kotimaisia luomumarjoja. Siltala 
muistaa, että Ruralia-instituutin 2000-luvun 
taitteessa vetämä hanke Ruokaa käsityönä 
antoi sysäyksen laajentaa likööreihin.  
 Siltalan mukaan etenkin kaupunkilaiset 
osaavat hakea luomuviinaa. Ylipäätään ajat-
telu luomua kohtaan on muuttunut.
 – Luomu on tärkeä asia ja kiinnostus luo-
mutuotteita kohtaan tuntuu vain kasvavan.
Siltala myöntää, että hinta on monelle asiak-
kaalle se ratkaiseva tekijä, ostetaanko lopulta  
luomuna vai ”tavallisena”.
 Talouden taantuma on vaikuttanut myös 
Pramiaan, mutta silti usko tulevaisuuteen on 
vahva. Suurin uhka tulee ulkomailta – rajojen 
takaa kumpuava  kilpailu. Kotimarkkinoilla 
haasteita tuovat tiukkeneva alkoholilaki ja 
verojen nosto.
 – Onneksi kuluttajat ovat ympäristötie-
toisia, tuotepäällikkö Siltala hymyilee.   

Jalasjärvellä toimiva viinatehdas 
Pramia Oy  väittää  tekevänsä 
vastuullisesti viinaa. Pramia oli 
mukana 1990-luvun lopulla 
alkaneessa laajassa Ruokaa Käsi-
työnä -hankkeessa, jota Ruralia-
instituutti veti. Ruraliasta lähdettiin 
selvittämään, miten viinaa tehdään 
vastuullisesti.

Teksti & kuva Pasi Komulainen

Automatisoitu tehdas. Pramian tehtaalla on yhteensä kuusi työntekijää, joista kaksi valvoo tuo-
tantoa. Kuvassa yhtiön tuotepäällikkö Raisa Siltala.

Pramia tavoittelee pakkausmateriaalin vähen-
tämistä kaikessa tekemisessään.   
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Atria Trainee -koulutusohjelma 
syvensi Hanna Kasarin osaamista 
elintarvikealalla
Pohjalaisnainen palasi pääkaupungin sykkeestä 
takaisin kotiseudulleen

A-Tuottajien markkinointipäällikkö Hanna Kasari opiskeli Atria Trainee  
-koulutusohjelmassa vuosina 2011–2012. Tässä Ruralia-instituutin vetämässä 
koulutuskokonaisuudessa keskitytään henkilön elintarvikealan osaamisen vah-
vistamiseen käytännönläheisesti. Etelä-Pohjanmaalta kotoisin oleva Kasari on 
työskennellyt myös Ruralia-instituutissa kahteen otteeseen vuosina 2009 ja 2010.  

Atria Trainee -koulutusohjelma on Kasarin 
mukaan antanut erinomaisen näköalapai-
kan koko työyhteisön toimintaan ja siinä 
työskentelevien ihmisten tutustumiseen. 
Ohjelmaan sisältyy työkierto Atria Suomen 
eri toiminnoissa. 
 – Nyt on helppoa ottaa yhteyttä eri suun-
tiin, kun tuntee talon väen entistä paremmin, 
Kasari kertoo. 
 Kasarilla oli vuoden 2012 joulukuussa At-
ria Trainee -koulutusohjelma kokonaan suo-
ritettuna ja edessä olivat enää päätösjuhlat.  
Ohjelmaan sisältyi kehittämistehtäviä, jotka 
hän teki omasta organisaatiostaan. 
 – Opinnot etenivät suunnitelmien mu-
kaan ja sain monipuolisesti syventävää tietoa 
elintarvikealasta, hän sanoo. 
 Atria on suhtautunut Kasarin mukaan 
koko Trainee-ohjelmaan erittäin positiivisesti 
– ylipäätään yritys kouluttaa henkilöstöään 

METKAssa kehitetään korkea-asteen koulutuksia 
elintarvikeketjun tarpeisiin

paljon. Kasarin lisäksi ohjelman suoritti sa-
massa ryhmässä 11 opiskelijaa.
 Atria Trainee -ohjelma pohjautuu Ruralia-
instituutin ja maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan yhdessä kehittämään Elintarvi-
ketalouden PD-ohjelmaan, joka on 2–3 vuo-
den mittainen ja 60 opintopisteen laajuinen 
yliopistollinen erikoistumisohjelma. Kasari 
itse huomasi tämän erikoistumisohjelman 
vuonna 2008 ja innostui siitä heti.

Tutkijan työ
tutuksi Ruraliassa
Hanna Kasari tunsi Ruralia-instituutin jo 
ennen AtriaTraineeta, sillä hän teki Helsin-
gin yliopiston maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan maisteriopintoihinsa liittyvän 
harjoittelun Ruraliassa vuonna 2009. Seu-
raavana vuonna Kasari tuli uudelleen töihin 
Ruralia-instituuttiin Kotimaisten kalkku-

natuottajien kilpailukyvyn parantaminen 
-hankkeeseen.
 – Ruraliassa pääsi konkreettisesti seu-
raamaan, mitä tutkijan työ on ja kuinka in-
nostuneesti ihmiset paneutuvat aiheisiinsa. 
On hienoa, että tällaisia laitoksia löytyy myös 
Seinäjoelta, Kasari sanoo. 
 Kasari on kotoisin Etelä-Pohjanmaalta, 
joten hänelle oli luontevaa tulla Helsingistä 
takaisin kotiseudulleen maisterin paperit 
taskussaan.
  – Halusin tänne ja kun Atrialta aukesi 
paikka, niin en epäröinyt hetkeäkään hakea 
yritykseen töihin. 
 Nyt Kasarin päivät täyttävät A-Tuottajien 
viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu ja 
toteutus. Toiminta-alue kattaa koko Suomen.
 – Tuottajakenttä on erittäin pirstaloitu-
nut. Olemme ainoa teurastamo, joka toimii 
valtakunnallisesti, Kasari muistuttaa. 

Metka – Maatalous- ja elintarvikealan työ-
elämälähtöiset korkea-asteen koulutustoteu-
tukset -hankkeessa pyritään kehittämään 
alan osaamistarpeisiin räätälöityjä koulu-
tustuotteita yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan 
elintarvikeketjun toimijoiden kanssa. Metkan 
juuret juontavat osin Vihreä väylä – työelä-
mälähtöinen opintopolkumalli -hankkeeseen, 
jossa kehitettiin Agrologista agronomiksi 
-opintopolut vuosina 2009–2012.    
 Vihreä väylä tarjosi aikuisopiskelijoille 
mahdollisuuden opiskella työn ohessa Hel-

singin yliopiston maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan opintoja omalla paikkakunnal-
la. Opetus toteutettiin Etelä-Pohjanmaalla, 
mutta kursseja välitettiin videon kautta myös 
Etelä-Savoon. Hanke tarjosi opintoja muun 
muassa maatalousekonomiasta ja -teknolo-
giasta sekä kotieläintieteestä.   
 Opintopoluissa tarjottiin niin sanottuja 
siltaopintoja, joiden suorittaminen loi pohjaa 
opintojen jatkamiselle tutkinto-opiskelijana 
maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnas-
sa. Opintopolkuopintoihin osallistui vuosina 

2008–2011 yli 100 aikuisopiskelijaa, jotka 
suorittivat 1 254 opintopistettä. Osa opiskeli-
joista jatkoi opintojaan tutkintotavoitteisesti 
maisteriopinnoissa ja on jo valmistunutkin 
maatalous-metsätieteiden maistereiksi.
 Ruralia-instituutin koordinoimassa 
Metka-hankkeessa tätä opintopolkutoimin-
taa pyritään kehittämään edelleen. Toiveena 
on myös kokonaan uusien opintopolkujen ke-
hittäminen muun muassa elintarvikealalle. 
Metka kestää vuoden 2014 maaliskuuhun ja 
sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.  

Keskellä maaseutua. Atrian pääkonttori si-
jaitsee Seinäjoella ja A-Tuottajat toimivat sa-
moissa tiloissa. Markkinointipäällikkö Hanna 
Kasarille lakeus on tuttua maisemaa.     
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Maaseudun kehittämisestä kiinnostunut
Laura Jänis työskentelee työ- ja elin-
keinoministeriössä ja vastaa maaseu-
tupolitiikan yhteistyöryhmässä valta-
kunnallisista maaseudun tutkimus- ja 
kehittämishankkeista. Jänis on ollut 10 
vuotta sitten aloitettujen monitieteis-
ten Rural Studies -maaseutuopintojen 
ensimmäisiä opiskelijoita. 
 
– Erityisen hyvää opinnoissa oli niiden mo-
nitieteisyys ja se, että samoilla kursseilla oli 
monipuolisesti eri tieteenalojen opiskelijoita. 
Pidin myös siitä, että opinnoissa yhdistyi teo-
ria ja käytäntö. Graduseminaarin tapaamiset 
pidettiin eri puolilla Suomea ja pääsimme sa-
malla tutustumaan maaseutuyrityksiin. Pi-
dän tärkeänä, että opintoihin kuuluu Suomen 
maaseutupoliittisen järjestelmän tuntemus, 
Laura Jänis muistelee.
 Opinnot loivat perustaa substanssiosaa-
miselle ja niiden kautta Jänis pääsi tutus-
tumaan maaseudun kehittämisen parissa 

Viime vuonna YTR asettui uuteen kotipesään 
työ- ja elinkeinoministeriöön ja sen resursseja 
leikattiin rajusti. Tänä vuonna maaseutupo-
litiikan strategiaa ja toimintatapoja uudiste-
taan kuudetta maaseutupoliittista ohjelmaa 
valmisteltaessa.
 – Juuri nyt haasteellisinta on se, miten 
YTR:n toimintaa onnistutaan uudistamaan, 
jotta se vastaisi mahdollisimman hyvin tä-
män hetken tarpeisiin, Jänis toteaa.
 Laura Jänis on kotoisin Puumalan Ryhä-
län kylästä, Etelä-Savosta.
 – Suhteeni maaseutuun tulee kotipaikan 
kautta. Siellä asuu minulle rakkaita ihmisiä 
ja siellä pääsen irti väliin hektisestäkin Hel-
singin menosta, Laura kertoo.
 Helsingin koti Lauralla on Kalliossa. 
Hän ei tunnustaudu himoharrastajaksi, vaan 
puuhailee milloin mistäkin sattuu inspiroitu-
maan – vaikka ukulelen soitosta. Yksi pitem-
piaikainen harrastus hänellä kuitenkin on.
  – Olen hankkinut purjeveneen nimeltä 
Pelikaani. Kunhan taidot karttuvat, purjeh-
din toivottavasti joku kerta Saimaan kanavaa 
pitkin Puumalaan, Laura Jänis haaveilee.

työskenteleviin ihmisiin sekä osaksi heidän 
yhteisöään.
 Nykyisen työnsä parhaana puolena Lau-
ra Jänis pitää ihmisiä ja koko sitä verkostoa, 
jonka kanssa työskentelee sekä hyvää henkeä, 
jolla yhteisiin asioihin pyritään.

Laura Jänis oli Rural Studies -maaseutuopinto-
jen ensimmäisiä opiskelijoita 10 vuotta sitten.

Osuustoimintaan ”hurahtanut”
Anne Kylmäniemi on posiolainen maatilan 
emäntä, joka valmistui viime keväänä hallin-
totieteen maisteriksi Lapin yliopistosta. Pro 
gradu käsitteli osuustoimintaa.
 – Tultuani vuonna 2001 valituksi Peller-
vo-Seuran edustajaksi silloin perustettuun 
Osuustoiminnan neuvottelukuntaan, pää-
timme aloittaa osuustoiminnan tunnetuk-
si tekemisen koulutuksesta. Näin omakin 
kiinnostukseni osuustoiminnan koulutuk-
seen yliopistotasolla sai alkunsa, Anne Kyl-
mäniemi kertoo.
 Aloitettuaan vuonna 2006 opiskelun La-
pin yliopistossa, Kylmäniemen sivuainevalin-
ta oli helppo: osuustoiminta.
 – Yliopistomme kurssitarjonnassa osuus-
toimintaa ei ollut, joten aloitin Co-op Network 
Studies -opintojeni perusosan avoimen yli-
opiston kautta. Aineopintoja varten hain yli-
opistoltamme JOO-opinto-oikeutta Helsingin 
yliopistoon, Anne kertoo.
 CNS-nettikurssit antavat Kylmäniemen 
mielestä työelämässä mukana oleville tai 
kaukana yliopistoista asuville oivan tai jopa 
ainoan mahdollisuuden opiskella.
 – Ajan, paikan ja tahdin voi itse valita ja 
opinnot on suunniteltu erittäin hyvin ajatellen 

juuri tällaista joustavuutta. Suunnittelussa 
on otettu hyvin huomioon opintokurssien 
kokonaisuus ja aiheen laajuus, Kylmäniemi 
kiittää. Hän toteaa, että aikuisopiskelijana ja 
pitkään osuustoiminnassa mukana olleena 
hän opiskeli teoriassa sitä, mitä oli kokenut 
käytännössä pitkän luottamushenkilöuran 
aikana.
 – Käytännössä opintojen hyöty näkyy 
siinä, että osaa ottaa huomioon osuustoi-
minnan kaikki eri osa-alueet. Useimmiten 
osuustoiminnallisten yritysten hallinnossa 
esille nousevat vahvasti taloudelliset seikat. 
Tällöin osuustoiminnan muut hyödyt ja mah-
dollisuudet, kuten yritysten yhteiskuntavas-
tuu, jäävät taka-alalle, Kylmäniemi toteaa.
 Annen maisteriopintoja edelsi neljännes-
vuosisata erilaisissa osuustoimintaan liitty-
vissä luottamustehtävissä. Hän on kulkenut 
MTK:n kaikki ”järjestöportaat” nuorten vil-
jelijöiden kerhon sihteerin tehtävistä MTK:n 
valtakunnallisen johtokunnan jäseneksi ja sitä 
kautta Pellervo-Seuran hallituksen varapu-
heenjohtajaksi. Anne Kylmäniemelle myön-
nettiin vuonna 2009 kultainen Gebhard-mi-
tali huomionosoituksena lukuisista osuustoi-
mintaan liittyvistä luottamustoimista.

Anne Kylmäniemi rakkaan harrastuksensa 
parissa Lyylin ja Alman kanssa.
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Laatupäällikkö keskittyy seuraamaan 
elintarvikkeiden lainsäädäntöä
Markus Luhtala katsoo, että tuotemerkinnät ovat kohdallaan

enemmän, Stockmannilla 15 vuotta ollut 
Luhtala kertoo.
 Elintarvikkeiden omavalvonta ja niihin 
liittyvien suunnitelmien päivittäminen kuu-
luvat laatupäällikön keskeisimpiin työtehtä-
viin, jotka muodostuvat entistä isommista 
kokonaisuuksista.
 – Huolehdin esimerkiksi, että  laadun-
varmistus toimii eli tuotteistamme tehdään 
riittävä määrä oikeita laboratoriotutkimuk-
sia. Otan myös kantaa asiakaspalautteisiin, 
Luhtala kertoo.
 Luhtala työskenteli Ruralia-instituutissa, 
silloisessa Maaseudun tutkimus- ja kou-
lutuskeskuksessa Makesissa, 1990-luvun 
alkupuolella reilut kolme vuotta. Hän veti 

elintarvikealan hanketta, jossa maakunta ja 
sen elintarvikealan yritykset tulivat tutuiksi. 
Luhtala muistaakin ajaneensa silloin autolla 
paljon: kahden viikon aikana  3 000 kilomet-
riä tutustuessaan alueen pk-yrittäjiin. 
 – Se oli mielenkiintoista aikaa. Elintarvi-
kealan pienyrittäjyyden kehittäminen ja alan 
koulutustoiminta oli silloin vielä uutta yliopis-
tolliselle toimijalle.  Olimme  edelläkävijöitä, 
Luhtala muistelee. 
 Makesissa Luhtala perehtyi elintarvike-
lainsäädäntöön ja sen hallitseminen onkin 
toiminut punaisena lankana koko työuran 
ajan. Makes-aikoina Luhtala tutustui Jalas-
järvellä päämajaansa pitävään Juustoport-
tiin, jonne hän meni töihin ennen kuin tie 
vei Stockmannille.

Luomu löytää kaupan hyllylle
turhan hitaasti
Luomutuotteiden osalta Luhtala harmittelee 
sitä, kuinka hitaasti tuotteet pääsevät kaupan 
hyllyille. Hänen mukaansa holhoaminen ja 
koko lupajärjestelmän vanhanaikaisuus sekä 
kankeus ovat tyypillisiä piirteitä luomulle 
kaupan alalla.  
 – Tuntuu koituvan paljon ylimääräistä 
työtä, joka hidastaa luomutuotteiden pääsyä 
kauppaan, Luhtala sanoo.
 Ylipäätään elintarvikkeissa tuijotetaan 
Luhtalan mielestä liikaa yksittäisen tuotteen 
hintaa, kun pitäisi verrata samanlaisia tuot-
teita keskenään.  
 Laatupäälliköltä on pakko kysyä vielä laa-
dunhallinnasta. Laadunvarmistus on hänen 
mukaansa muuttunut hurjasti viimeisen 15 
vuoden aikana. 
 – Pelisäännöt ovat nyt paljon selkeämmät, 
mutta toisaalta häikäilemättömästi voittoa 
tavoittelevia, jopa selviä huijareita, on myös 
liikkeellä entistä enemmän. Eli esimerkiksi 
tuoteväärennöksiin voi nykyisin törmätä 
paljon todennäköisemmin kuin aiemmin, 
Luhtala myöntää.  

Markus Luhtala työskenteli Helsin-
gin yliopiston Maaseudun tutkimus- 
ja koulutuskeskuksessa projektipääl-
likkönä vuosina 1991–1994. Nyt hän 
toimii Stockmann-tavarataloryhmän 
laatupäällikkönä. 

Elintarvikkeisiin liittyvä lainsäädäntö täyttää 
laatupäällikkö Luhtalan työpäivät. Lainsää-
däntö muuttuu nopeasti, joten Luhtalan pitää 
seurata säännöllisesti alan muutoksia.
 – Joudun esimerkiksi usein ottamaan 
kantaa pakkausmerkintöihin.  Lisäksi viran-
omaisyhteistyö on korostunut työssäni yhä 

Laatupäällikkö Markus Luhtala on mukana Päivittäistavarakauppa ry:n ryhmässä, jossa on valmis-
teltu EVIRAn keväällä 2012 hyväksymä hyvän käytännön opas päivittäistavarakaupan toimijoille. 
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Kimmo Tiilikainen:  
Luomutuotannon tavoite täyttyy 

Kansanedustaja Kimmo Tiilikai-
nen toimi koulutussuunnittelijana 
silloisessa Maaseudun tutkimus- ja 
koulutuskeskuksessa Mikkelissä vuo-
sina 1994–1995. Tuolloin koulutettiin 
luomuviljelijöitä ryhmänvetäjiksi ja 
edelleen välittämään luomutietoa vil-
jelijöiden omissa opintopiireissä. Malli 
oli testattu Keski- Euroopassa.

Koulutus oli uutta ja toi yhteen luomuosaajia 
eri puolilta maata. Osallistujilta saatu palaute 
oli Tiilikaisen mukaan erittäin hyvää.
 – Kurssi lisäsi tietopohjaa, synnytti idean 
lukuisille osuuskunnille ja virkisti myös luo-
mujärjestöjen toimintaa. Se omalta osaltaan 
sysäsi luomun kasvuun EU-jäsenyyden alka-
essa, Tiilikainen kertoo. 
  Tiilikainen on itsekin luomuviljeli-
jä. Kurssin vetäjänä toimiminen synnytti 
hänelle kehityssysäyksen myös omaan vi-
hannestuotantoon.
 – Kurssilla kypsyi osallistujien kesken 
idea Saimaan Luomu Oy:n perustamisesta 
luomuvihannesten markkinointiin. Saimaan 
Luomu Oy avasi luomuvihannesten tukku-
markkinat ja toimi menestyksellä 10 vuotta.
 Tiilikaisen ura politiikassa on edennyt 
upeasti: useamman kauden kansanedustaja 
(kesk.), ministeri ja nyt Keskustan eduskun-
taryhmän puheenjohtaja. Hän kokee voineen-
sa vaikuttaa politiikassa  luonnonmukaisen 
maa- ja elintarviketalouden edistymiseen.
  – Eiköhän se jälki näy maa- ja metsäta-
lousvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan 
lukuisissa mietinnöissä, jotka ovat muokan-
neet ilmapiiriä luomulle myönteiseksi.

Luomun suosio kasvussa
Virallisen tavoitteen mukaan maataloustuo-
tannosta on luomua 20 prosenttia vuonna 
2020. Tiilikainen uskoo, että tavoite on saa-
vutettavissa.
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– Markkinat vetävät ja tuotantoa kaivataan 
taas lisää.
 Suomeen on perustettu Luomuinstituutti 
ja sen keskuspaikka on Mikkelissä. Luomui-
nstituutin osalta on Tiilikaisen mukaan oleel-
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lista olla ajan hermolla ja ylläpitää hyvä yhteys 
luomualan eri toimijoihin. 
 – Silloin instituutti voi tutkimus- ja ke-
hityshankkeilla reagoida nopeasti luomualan 
kasvua rajoittaviin pullonkauloihin, Tiilikai-
nen toteaa. 

Kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen (kesk) on myös luomu-
viljelijä.

Töissä Ruraliassa 1990-luvulla Töissä Ruraliassa 1990-luvulla

25 VUOTTA YLIOPISTOLLISTA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ 25 VUOTTA YLIOPISTOLLISTA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ



15 R U R A L I A   1  |  2 0 1 314 R U R A L I A   1  |  2 0 1 3

Ruraliassa on henkilöstöä, joka on työs-
kennellyt talossa liki 25 vuotta. Heitä 
ja heidän muistikuviaan toiminnan 
alkuajoilta käsitellään seuraavassa.
Maaseudun tutkimus- ja koulutuskes-
kus aloitti toimintansa 1.3.1988 Mikke-
lissä ja 15.4.1988 Seinäjoella. Mikkelin 
yksikköön ensimmäisten kahden vuo-
den aikana rekrytoiduista työskentelee 
nykyisessä Ruralia-instituutissa vielä 
useita. Mikkelin konkareita ovat Riitta 
Kaipainen, Hanna-Riitta Karttunen, 
Sirpa Nupponen, Sirkku Piispanen, 
Pirjo Siiskonen ja Rauno Terho. Sei-
näjoen konkareita edustavat Jaana 
Huhtala ja Terttu Poranen. 

Hanna-Riitta Karttunen (vas.), Sirkku Piispanen, Sirpa Nupponen ja Rauno Terho katselevat kuvia Lönnrotinkatu 5:n uudisrakennuksen avajaisista 
vuodelta 1993. Tuolloin koko silloinen henkilökunta pääsi työskentelemään saman katon alle, koulutus sai omat luokkatilat ja ravintolapalvelutkin 
tulivat samaan rakennukseen. Tosin nekin tilat kävivät pian pieniksi.

Rahoituslähteet vaihtuneet
Hanna-Riitta Karttusen aloittaessa osas-
tosihteerinä Maaseudun tutkimus- ja koulu-
tuskeskuksessa, siellä oli vasta neljä muuta 
työntekijää. Ensimmäinen työtehtävä oli 
käydä silloisen vt. johtaja Matti Hännisen 
kanssa ostamassa kirjoituskone, joka oli tele-
faxin lisäksi tuolloin toimistotehtävissä tär-
kein työväline. Pian tulivat myös Apple-mik-
rotietokoneet, joista osan lahjoitti Mikkelin 
kaupunki. Internet-yhteydet, sähköposti ja 
yhteydet HY:n verkkoon saatiin vasta v. 1996.
Henkilöstön määrä kasvoi ja tilanpuute oli 
jatkuvaa aina vuoteen 2006 saakka, jolloin 
Lönnrotinkatu 7:n rakennus valmistui.
Hanna-Riitta: Olen istunut 25 vuoden ai-
kana ”vain” kuudessa eri työhuoneessa. Ensin 
”Mörskässä” Otto Mannisenkatu 4:ssä, tiili-
talossa Lönnrotinkatu 3:ssa, 3 eri huoneessa 
Lönnrotinkatu 5:ssä ja nyt Lönnrotinkatu 
7:ssä. Lisäksi yksiköllä on ollut työtiloja 

myös Puistokadulla, Otavankadulla, Raati-
huoneenkadulla ja Porrassalmenkadulla sekä 
Osuustoimintainstituutin liittämisen jälkeen 
toimipiste Viikissä.
 Yksikön toimintaa rahoitettiin alkuvuosi-
na yliopiston työsuhdemäärärahan, opetus-
ministeriön yrityspalvelun tukeminen -mää-
rärahan ja maksullisen palvelutoiminnan tu-
loilla. Maksullinen palvelutoiminta muodosti 
pääosan yksikön rahoituksesta aina vuoteen 
1995 saakka. EU:hun liittymisen myötä v. 
1995 hankkeiden rahoitus alkoi yhä enemmän 
painottua ulkopuoliseen hankerahoitukseen 
ja erityisesti EU-rahoitukseen.
Hanna-Riitta: Muita työn tekemiseen liit-
tyviä mullistuksia ovat olleet mm. arvonlisä-
veron käyttöönotto Suomessa 1994, euroon 
siirtyminen 2002, yliopistojen uusi palkkaus-
järjestelmä 2006, yliopistouudistus 2010 ja 
lukuisat organisaatiouudistukset ja -muutok-
set vuosien varrella. Talous- ja henkilöstöhal-

linnon järjestelmienkin kirjo on ollut melkoi-
nen: Valma-kirjanpito, AdeEko+, Rondo, SAP, 
Ilmi, Taypro, Kurre, TASE, Helmi Henkilöstö, 
Fortime, Personec ja niin edelleen.

Omat koulutustilat iso helpotus
Koulutuspäällikkö Sirkku Piispanen ja 
kurssisihteeri Sirpa Nupponen järjestivät 
yhdessä koulutustilaisuuksia. Koska omia 
koulutustiloja ei alkuvuosina ollut, tilaisuuk-
sia järjestettiin eri paikoissa ympäri maata. 
Esimerkiksi v. 1991–94 kylätoimijakoulutusta 
22 paikkakunnalla Pellosta Vihtiin ja v. 1993–
96 luonnonmukaisen maatalouden yleiskurs-
sia 25 paikkakunnalla Simosta Elimäelle.
Sirkku: Ensimmäinen kurssi minun aika-
nani oli Maaseudun naisen mahdollisuudet 
syksyllä 1989. Sen tavoitteena oli kannustaa 
maaseudun naisia yrittäjyyteen ja yhteis-
kunnalliseen osallistumiseen. Alkuvuosina 
järjestettiin kursseja ja seminaareja maaseu-
dun ja kylien kehittämisestä, maaseutuyrit-
täjyydestä, metsäalalta ja luonnonmukaisesta 
maataloudesta. Oli myös kylätoimijakoulu-
tusta, kursseja kylähistorian kirjoittajille, 
käsiteltiin maaseudun kulttuurimaisemaa, 
ekolääni-teemaa, maaseudun naisyrittä-
jyyttä, loma-asukkaiden palveluja, mehiläis-
taloutta, maatilamatkailua ja ravitsemusta 
sekä sienten, marjojen ja yrttien viljelyä ja 
jalostusta.
 Sirpa: Käytännössä kurssien järjestäminen 
oli työlästä, kun kansioita ja muita materiaa-
leja piti rahdata mukana. Työpaikalla oli al-
kuvuosina oma leasing-auto, joka oli kovassa 
käytössä. Piirtoheitin ja diaprojektori olivat 
koulutustilojen hienointa teknologiaa liitu-, 
valko- ja fläppitaulujen lisäksi.
Sirkku: Kursseille ja seminaareihin osal-
listuivat alkuvuosina aktiiviset maaseudun 
asukkaat ja heidän elinolosuhteisiinsa ja työ-
tehtäviinsä vaikuttaneet virkamiehet ja -nai-
set. Helsingin yliopiston ainelaitosten kanssa 
tehtiin alusta alkaen yhteistyötä, samoin mm. 
silloisen MTTK:n, Maaseutukeskus Mikkelin 
sekä kuntien ja oppilaitosten kanssa.
Sirpa: Koulutuksia järjestettäessä paneu-
duttiin laatuun ja hyvään palveluun, kuten 
nykyäänkin. Nykyään vain kommunikointi 
osallistujien ja yhteistyötahojen kanssa on 
helpompaa, kun on sähköposti ja internet 
yleisessä käytössä.

Pönttö-Macista nykyaikaan
Rauno Terho erikoistui alusta alkaen työ-
paikan teknisiin laitteisiin ja tietotekniikkaan.
Rauno: Alussa ei ollut minkäänlaisia han-
kintaohjeita tai määräyksiä. Ostettiin sellaisia 
laitteita, kuin mieli teki ja mistä sattui saa-
maan. Silloin kopiokoneet olivat kopiokoneita 
eikä monitoimilaitteita ja mikrotietokoneet 

sekä mikroaaltouunit olivat uutta teknologiaa.
Ensimmäiset mikrotietokoneet keskukseen 
hankittiin vuonna 1988 ja ne olivat Applen 
Macintosh SE mikroja. Ominaisuudet oli-
vat kovaa luokkaa: 20 Mt kovalevy, 256 kt 
keskusmuistia, 9” mustavalkonäyttö ja 800 
kt korppuasema. Monet muistavat mikron 
linnunpönttö-nimisenä. 
Rauno: Itsekin vannoin tuolloin, ettei doku-
mentteja kirjoittamalla voi saada kovalevyä 
täyttymään. Nykyisinhän tuo 20 Mt tavua 
on lähinnä vitsi. Ja neljän pöntto-Macin hin-
nalla olisi ostanut esimerkiksi uuden Toyota 
Corollan.
 Ensimmäinen verkko oli AppleTalk, jon-
ka tiedonsiirtokyky oli 230 kbit/s. Vertailun 
vuoksi kerrottakoon, että nykyiset siirtono-
peudet lähiverkoissa ovat tuhansia kertoja 
nopeammat. 
Rauno: Internetistä ja sähköpostista ei tuol-
loin ollut tietoakaan ja matkapuhelinkin oli 
tuntematon käsite. Puhelut soitettiin tiiviisti 
pöydän ääressä istuen vielä usean vuoden 
ajan.
 Ensimmäisenä kesänä 1988 oli Mikkelissä 
maatalousnäyttely, johon silloinen Maaseu-
dun tutkimus- ja koulutuskeskuskin rakensi 
osaston. 
Rauno: Osastolla esiteltiin Applen mikro-
tietokonetta, jossa oli kyläyhdistysten osoi-
terekisteri. Kyseinen rekisteri oli kehitystä ja 
kehittämistä parhaimmillaan vuonna 1988.

Tasavallan presidentin vierailu alkuvuosien 
mieleenpainuva tapahtuma

Manu kävi vierailulla
Alkuvuosien suuri tapahtuma oli ensimmäi-
nen kansainvälinen seminaari, joka järjestet-
tiin yhteistyössä FAO:n kanssa syksyllä 1991. 
Siihen osallistui nuoria kylätutkijoita ja kylien 
kehittäjiä 15 Euroopan maasta. 
 Mikkelin yksikössä vietettiin myös mo-
nenlaisia juhlia. Ylitse muiden konkareiden 
mieleen muistuu tasavallan presidentti Mau-
no Koiviston ja rouva Tellervo Koiviston 
vierailu yksikössä vuonna 1989. Ilman kom-
melluksia ei siitäkään selvitty.
Sirpa: Juhlakakkuja hakiessamme jätin 
pikkurillini auton oven väliin ja jouduttiin 
kesken kaiken käymään terveyskeskukses-
sa, jossa laitettiin tikkejä ja iso sidetuppo 
sormeen. Niin sitten tervehdin presidenttiä 
tuppo sormessa. Vierailua ennen jouduttiin 
myös poistumaan rakennuksesta siksi aikaa, 
kun poliisikoirat tutkivat tilat ennen vieraiden 
tuloa.
Rauno: Ja osa henkilökunnasta oli ”piilotet-
tu” presidentiltä yhteen huoneeseen, mutta 
Manu tuli paiskaamaan kättä siitä huolimatta.
 Myös henkilökunnan tilinpäätösillalliset, 
pikkujoulut ja kevätretket olivat toiminnan al-
kuaikoina vuoden kohokohtia.
Hanna-Riitta: Mieleen ovat jääneet myös 
kevätretkien kohteita heti käyntimme jälkeen 
kohdanneet katastrofit, kuten konkurssit, tu-
lipalot ja jopa kallion sortuma.

Hanna-Riitta Karttunen
Tullut taloon: 9.5.1988
Nimikkeitä: osastosihteeri, kamreeri, talouspäällikkö, hallintopäällikkö
Opintoja: johdon sihteeri 1992, tradenomi 1998, tradenomi (ylempi amk) 
2011, innovaatiojohtamisen maisteriohjelma 2012 alkaen

Rauno Terho
Tullut taloon: kesätöihin keväällä 1988 ja uudelleen 1.1.1989
Nimikkeitä: tutkimusapulainen, tutkija, suunnittelija, vanhempi 
suunnittelija, atk-suunnittelija, projektipäällikkö, tietotekniikkapäällikkö, 
kehityskoordinaattori
Opintoja: YTM 1989 ja DI 2002

Sirpa Nupponen
Tullut taloon: 17.4.1989
Nimikkeitä: kurssisihteeri, opintosihteeri, koulutussihteeri
Opintoja: yo-merkonomi, sihteerin ammattitutkinto 2006, puutarhuri 2009

Sirkku Piispanen
Tullut taloon: 1.10.1989
Nimikkeitä: koulutuspäällikkö, projektipäällikkö
Opintoja: filosofian lisensiaatti 2000, FT 2009
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Riitta Pirjosta
On hämärä aamu vuonna 1988 Helsingin 
yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulu-
tuskeskus Mikkelin silloisissa toimitiloissa. 
Pirjo istuu ryhdikkäänä aulassa ja odottaa 
tutustumiskäynnin alkua. Tervehdimme 
toisiamme. Olen tavannut tulevan johtajan 
ensimmäisen kerran.
 Alkutaipaleella Pirjo tunnettiin julkisuu-
dessa erityisesti naistutkimuksesta emännän 
ja isännän roolien muutosta käsittelevän väi-
töskirjansa johdosta. Pirjo luennoi siitä, ja 
yksiköllä oli myös hankkeita teemasta. Ase-
mansa vuoksi Pirjo piirtyy mieliin kuitenkin 
ennen kaikkea johtajana, ei vain sosiologina 
tai tutkijana. Pirjo on ollut minulle johtaja 
ja hankkeissa lähiesimies, yhdessä olemme 
olleet myös johtokuntatyöskentelyssä. Pitkä 
työura samassa organisaatiossa on kenelle 
tahansa erityisen merkityksellistä, johtajalle 
varsinkin. 
 Pirjo onkin isojen proggisten ihminen. 
Häntä ovat aina innostaneet uudet, isot jutut, 
kuten Ekoyliopisto sekä Mikkelin yliopisto-
keskuksen ja Luomuinstituutin perustami-
nen. Huomattavat tapahtumatkin, kuten 
suuret tutkimusseminaarit tai presidenttien 
vierailut, onnistuvat. Nämä paljastavat Pir-
josta myös huolellisen yksityiskohtiin pa-
neutumisen ja pikkutarkkuuden, olipa kyse 
julkaisun ulkoasusta tai tilaisuuden kukka-
asetelman väristä. 
 Innostuessaan uusista asioista ja haasteis-
ta Pirjo paneutuu niihin täysillä. Voi luottaa 
siihen, että hän tekee kaikkensa agendan 
eteen. Tavoiteorientoituneena hän ei myös-
kään monen muun tavoin luovuta helposti, 
vastoinkäymiset vain lisäävät vettä myllyyn. 
Pirjosta saakin näkemyseroissa kunnon vas-
tuksen ja voi pian huomata tulleensa Jouka-
haisena lauletuksi suohon. Paitsi tahtonainen, 
Pirjo on erinomainen esiintyjä. Puhe korreloi 
positiivisesti lavan suuruuden kanssa. Ilmei-
sesti verenperintönä hän on myös taitava ky-
nänkäyttäjä ja tekstiä syntyy vaivattomasti.
Talvella Pirjo hiihtää ja kesällä veneilee. Sitten 
lisään vielä Pirjolle tärkeisiin asioihin sauno-
misen: näin juhlapäivän aattona onkin sau-
nomisen paikka!

Pirjo Riitasta
Riitta oli talossa jo, kun minä tulin. Hän oli 
vastavalmistunut maisteri ja asui Juvalla, 
kotitilallaan, missä kasvatettiin hevosia, 
tehtiin heinää ja pidettiin huolta isosta maa-
laistalosta. Ruohonjuurituntuma maatilan 
töihin, maaseudun ihmisten elämäntapaan ja 
maaseudulla esiintyviin ilmiöihin oli vahva. 
Luulen, että Riitalle oli luontevaa hakeutua 
töihin Maaseudun tutkimus- ja koulutuskes-
kukseen.

Konkarit kuvailevat toisiaan

Riitta on tutkija, koulutussuunnittelija ja 
projektipäällikkö, kaikki samassa paketissa 
ja persoonassa, kaikkiin vaadittuihin roolei-
hin ja tehtäviin taipuen. Ensimmäisiä tehtäviä 
oli mm. ”pienimuotoisen elinkeinotoiminnan” 
tutkiminen, sitten maaseutuyrittäjäkoulutus, 
maaseutuyrittäjyystutkimus… Yrittäjyys on 
ollut keskeistä niin Riitan työn sisältönä, 
asiantuntemusalana kuin vapaa-aikanakin.
Kahvipöytäkeskustelut ovat Riitan vahvuus-
aluetta. Analysoitaviksi sopivat yhtä hyvin 

Tässä artikkelissa Mikkelin toimintayksikössä pitkään työskennelleet Riitta Kaipainen ja Pirjo Siiskonen kertovat toisis-
taan, samoin Seinäjoen toimintayksikössä työskentelevät Jaana Huhtala ja Terttu Poranen. 

maailmanpolitiikka, kuninkaallisten pu-
keutuminen kuin ”uusitalolainen maaseu-
tupolitiikka”. Riitta tarttuu aiheeseen kuin 
aiheeseen analyyttisellä ja terävällä otteella.
Pikkujouluissa ja muissa henkilökunnan 
juhlissa lavalle astuu Jormakalevi Kutvonen 
punaisine poskipartoineen. Kutvonen on ym-
päröivän yhteiskunnan ja työyhteisön tarkka-
näköinen havainnoitsija,  jonka tulkinnoista ja 
havainnoista koko porukka on monet kerrat 
saanut nauttia – kuten Riitta itsekin, uskon.
Riitta harrastaa ja rakastaa hevosia ja voi olla 
ylpeä kahdesta perheeseen tulleesta raviku-
ninkuudesta. Rikhartin ja Patrikin pokaalit 
ja loimet ovat olleet työyhteisöesittelyssäkin.
Kun tarvitset luotettavaa, mistä tahansa 
tehtävästä suoriutuvaa tekijää, ota yhteys 
Riittaan!

Jaana Tertusta
Ensimmäinen muistikuvani Tertusta on, kun 
hän istui pienessä kopperossa suuren tavara-
määrän keskellä silloisessa Maaseudun tutki-
mus- ja koulutuskeskuksessa. Vuosi oli 1992 
ja olimme Seinäjoen vanhan keskussairaalan 
tiloissa. Terttu toimi tutkimusavustajana Vaa-
san läänin elintarvikeprojektissa. Sen jälkeen  
Tertun työtehtävät ja -teemat ovat vaihtuneet 
laidasta laitaan. Terttu on ollut mm. informaa-
tikkona ja oikolukenut huolella suurimman 
osan laitoksemme raporteista ja julkaisuista. 
Hän on ollut kotonaan riippumatta siitä, onko 
ollut kyse elintarvike-, kulttuuri-, suurpeto-, 
kaivos- tai muusta hankkeesta.
 Seinäjoella asuvan Tertun mieli on syväl-
lä maaseudulla, erityisesti Evijärvellä, jossa 
hän viettää vapaa-aikaansa mökkeillen. Kir-
jat, hyvä ruoka, viini ja matkustelu ovat myös 
lähellä Tertun sydäntä.  Matkatarinat ympäri 
maailmaa tuovat mukavan piristyksen kah-
vipöytäkeskusteluihin.
 Vuosien varrella olemme tehneet paljon 
yhteistyötä laitoksen julkaisujen ja raporttien 
maailmalle saattamisessa. Tertun jääminen 
piakkoin eläkkeelle jättää valtavan aukon työ-
yhteisöömme. Terttu on korvaamaton! 

Terttu Jaanasta
Huhtalan Jaanan kanssa olemme olleet työto-
vereita ja ystäviä jo yli kaksikymmentä vuotta. 
Virkaiältään Jaana on minua muutaman vuo-
den vanhempi: hän aloitti silloisessa Maaseu-
dun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa, nykyi-
sessä Ruraliassa Seinäjoella jo vuonna 1989. 
Välillä hän on käynyt saattamassa maailmaan 
pari uutta kansalaista, mutta hän on onneksi 
palannut takaisin työpöytänsä ääreen. 
 Onneksi tarkoittaa tässä yhteydessä Ru-
raliaa, sen väkeä sekä suurta joukkoa muita 
taittotyön tarvitsijoita. Markuksen ja Miian 
tyytyväisyydestä en osaa sanoa äidin työelä-

Pirjo Siiskonen
Tullut taloon: 1.1.1989
Nimikkeitä: johtaja, Ruralian varajohtaja
Opintoja: VTT 1990

Riitta Kaipainen
Tullut taloon: 1.7.1988 ja vuoden katkon jälkeen 1.8.1991
Nimikkeitä: tutkija, ohjelmakoordinaattori, koulutussuunnittelija
Opintoja: YTM 1988

Terttu Poranen
Tullut taloon: 31.8.1992
Nimikkeitä: informaatikko, tutkimusapulainen

Jaana Huhtala
Tullut taloon: 1.8.1989
Nimikkeitä: kurssisihteeri, julkaisusihteeri, graafinen suunnittelija
Opintoja: Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 2012  

Julkaisujen takana. Jaana Huhtala (vas.) on taittanut Ruralia-instituutissa satoja julkaisuja, joita 
Terttu Poranen on oikolukenut tarkalla otteella.

mään paluun suhteen, mutta jokanaisen kän-
nykkä onneksi keksittiin pian lasten syntymi-
en jälkeen ja se on ollut ahkerassa käytössä.  
Kunnon nuoria lapsista on kasvanut. 
 Olen ihaillut Jaanan sitkeyttä hänen työ-
matkansa suhteen. Ensimmäiset kahdeksan 
vuotta hän ajoi Seinäjoelle Vaasasta – sivu 
noin 80 km – ja sen jälkeen perhe muutti 
lähemmäksi Lapualle. Lapuan ja Seinäjoen 
väli ei tosin ole kuin noin 25 km, mutta lii-
kennetiheyden vuoksi matka on kilometre-
jään huomattavasti stressaavampi. Kun itse 
ajan usein ko. väliä ympärivuotisen 80 km:n 
rajoituksen ja kahden katkeamattoman auto-
jonon ehdoilla, niin väistämättä Jaana tulee 
joka kerta mieleen: hänellä täytyy olla lehmän 
hermot ja rallikuskin taidot tehdessään samaa 
kahdesti päivässä vuodesta toiseen ja säässä 
kuin säässä vahingoitta.

Lehmän hermoja ja pitkää pinnaa Jaana on 
tarvinnut myös työssään. Sivusta joskus kuu-
lee, miten taittotyössä on sata kuvaa ja kuviota, 
viisikymmentä taulukkoa ja kasoittain muu-
ta spesiaalisälää ja sen pitäisi kuulemma olla 
painovalmis ylihuomenna iltapäivällä, mutta 
”luku 4 tulee vielä sitä ennen osin uusiksi ja 
kuviakin vaihdetaan vielä silloin ylihuomenna 
aamulla”. Aina on työ valmistunut ja tehtävän 
antaja on ollut laatuun tyytyväinen. Jaanan 
taittamia töitä on ilo katsella, olkoonpa ne 
sitten laitoksen omia tai ulkopuolisille tehtyjä.
 Ystävänä ja työtoverina Jaana on huippu-
luokkaa ja peruspositiivinen ihminen: kaikki-
en on helppo tulla hänen kanssaan toimeen. 
Kun on tiedossa jotakin säpinää, niin Jaanan 
kanssa on aina hauskaa. Meillä on Seinäjoen 
Ruraliassa jotakin sellaista, mitä ei ole mis-
sään muualla: meillä on Huhtalan Jaana.
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Tuttu juttu. Pirjo Siiskonen ja Riitta Kaipainen ovat työskennelleet Ruralia-instituutissa liki al-
kumetreiltä asti.
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ALUETALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Tiimimme tutkii eri toimijoiden (mm. yrityk-

set, toimialat, kotitaloudet, kunnat, valtio) 

toiminnan ja siinä tapahtuvien muutosten 

aluetaloudellisia vaikutuksia. Arviointilaskel-

missa käytämme Ruralia-instituutissa kehi-

tettyä alueellista ja monitoimialaista yleisen 

tasapainon (CGE) RegFin-simulointimallia. 

Vuonna 2013 tiimimme keskittyy luonnonva-

rapohjaisten arvoketjujen aluetaloudellisten 

vaikutusten selvittämiseen. Tutkimuksissam-

me painottuu kolme eri arvoketjua; 

1) Elintarvike 

2) Puu- ja energia 

3) Bioenergia 

Tutkimuskohteisiimme kuuluvat muun mu-

assa lähi- ja luomuruoka, julkiskeittiöiden 

raaka-aineiden käyttö, hakkuupotentiaalien 

hyödyntäminen, puurakentaminen, bio- ja 

tuulienergia sekä turve osana energiajär-

jestelmää.
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ELINTARVIKEKETJUT JA NIIDEN TURVALLISUUS 
Tehtävän soveltamisalaksi on määritelty 

zoonoottisista eli ihmisten ja eläinten välillä 

tarttuvista taudinaiheuttajista aiheutuvien 

riskien hallinta elintarvikeketjussa. Tutki-

musryhmän työn kolme painotusta tulevalla 

viisivuotiskaudella ovat:

1)  Eläinten terveys sekä ihmisten ja eläinten 

 välillä tarttuvat taudit 

2)  Uudet menetelmät vähentää taudin-

 aiheuttajien leviämistä

3)  Tiedon tuottaminen elintarvikeketjun

  toimijoille valistusta varten

Menossa on myös kalkkunoiden terveyttä 

koskeva projekti, karjan utaretulehdukseen 

liittyvä tutkimus sekä Patogeenisen baktee-

rin esiintyminen villilinnuissa -hanke. Nämä 

kaikki projektit tehdään yhteistyössä kan-

sainvälisten kumppaneiden kanssa.  

Aluetaloudellista vaikuttavuutta. Tuomas Män-
nistö (vas.), Susanna Määttä, Hannu Törmä ja 
Urzula Zimoch.

Bakteereita tutkimassa. Ulrike Lyhs (keskellä) 
tutkii riskien hallintaa elintarvikeketjussa.

Ruralian nykyiset asiantuntemusalat ja osaajat

LUOMU JA KESTÄVÄ KEHITYS

Ryhmässä tutkitaan kestävää ruokajärjes-

telmää, luomuelintarvikkeita sekä hunajan 

ja marjojen terveysvaikutuksia. Luomualan 

täydennyskoulutus sekä luomuoppimate-

riaalituotanto ovat keskeinen osa ryhmän 

toimintaa. Opetuksessa kehitetään verkko-

oppimisen menetelmiä. Luomu.fi-sivuston 

ylläpito ja kehittäminen on myös tärkeä osa 

ryhmän työtä. Vuoden 2012 aikana keski-

tyttiin Luomuinstituutin käynnistäminen 

-hankkeen toteutukseen yhteistyössä MTT:n 

kanssa. Kansainvälisyys on vahvasti mukana 

ryhmän toiminnassa.
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LUONNONVARAT JA ELINTARVIKKEET

Elinkeinotoimintaa luonnonvaroista ja elintarvikkeista. Takarivissä Riitta Kaipainen (vas.), Anne 
Törn, Anne Piirainen, Riina Tuominen ja Marjo Särkkä-Tirkkonen. Eturivissä Hanna-Maija Väisänen 
(vas.), Hanna Avikainen ja Sari Iivonen. Kuvasta puuttuu Birgitta Partanen.

Luonnonvarat ja elintarvikkeet -ryhmän 

työ vuonna 2013 jatkuu laaja-alaisena luo-

mu- ja lähiruokaketjun ja luonnontuotealan 

tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimin-

tana. Alkutuotannon osalta työ painottuu 

luomu- ja integroidun kasvistuotannon me-

netelmien, kasvisketjun laatujärjestelmien 

ja jäljitettävyysmenetelmien kehittämiseen 

sekä tuorekasvisten tuoteturvallisuuden 

parantamiseen. Lähi- ja luomuruoan alku-

perän viestiminen, jakeluketjujen kehittä-

minen pellolta pöytään sekä kuluttajien ja 

tuottajien kohtaannuttaminen ovat keskeisiä 

työskentelyteemoja. Luonnonraaka-aineiden 

hyödyntäminen ja luonnon aineettomat arvot 

luovat perustaa luonnontuotealan liiketoi-

minnalle ja green care -yrittäjyydelle, joiden 

kehittäminen on yksi ryhmän painopisteala 

myös vuonna 2013. 

Ruralian nykyiset asiantuntemusalat ja osaajat

Luomun juurilla Juvalla. Pattoin perintötalolla Elina Häkkinen (vas.), Brita Suokas, Ritva Myntti-
nen, Harri Hakala, Jukka Rajala, Pirjo Siiskonen ja Carina Tikkanen-Kaukanen. Kameran takana 
Anne Hytönen.
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LUONTOYRITTÄJYYS
Luontoyrittäjyysryhmässä tavoitteena on 

tukea luonnontuotteisiin, luontoelämyksiin 

ja luonnonympäristöjen hoitoon perustu-

vaa uuden yritystoiminnan kehittymistä. 

Tutkimuksen ja kehittämisen keskiössä vii-

me vuosina on ollut toimialaa tukevien in-

novaatioverkostojen edistäminen sekä eri-

tyisesti luonnon kaupallistamiseen liittyvä 

sosiaalisen kestävyyden näkökulma. Monet 

kaupallista potentiaalia sisältävät tuotteet 

ja palvelut kuuluvat Suomessa jokamiehen 

oikeuksien piiriin ja niiden kaupallistaminen 

synnyttää jännitteitä sidosryhmien välille. 

 Luonnonvarojen hyödyntämiseen ja luon-

non suojeluun liittyvät konfliktit ovat myös 

ryhmän kiinnostuksen kohteena ja se on 

muun muassa vastannut Suomen maasuur-

petokantojen hoitosuunnitelmien koostami-

sesta. Uusin tutkimusavaus on tehty ympä-

ristöystävälliseen kuluttajakäyttäytymiseen 

ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. 
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Muuttuva kotiseutu. Katja Rinne-Koski (vas.), Aapo Jumppanen, Sulevi Riukulehto ja Timo
Suutari.

MAASEUDUN KEHITTÄMISPOLITIIKAT
Alueiden, ajan ja kulttuuriryhmän temmel-

lysalaa ovat kotiseutu, aluehistoria ja kulttuu-

rien tutkimus maaseutukontekstissa.

 Aluehistoriallisissa tutkimusongelmissa 

yhdistyvät aika ja paikka. Alueet eivät ole 

ikuisesti muuttumattomia. 

 Vuonna 2012 ryhmän kärkiteemoina oli-

vat kotiseutu ja aluerakenteet kansainvälisine 

yhtymäkohtineen. Kehitettiin kokemuksellis-

ta kotiseututeoriaa ja siihen perustuvia so-

velluksia (esim. paikantamis- ja suunnittelu-

menetelmiä) sekä kotiseutukoulutusta.

 Aluerakenteiden teema-alueella esimerk-

kejä kiinnostuksenkohteista ovat hallinnon 

rakennemuutos, kulttuuriset raja-alueet ja 

instituutioiden suuntautuminen. Erityistä 

huomiota kiinnitetään pohjalaisalueeseen 

lahden molemmin puolin.

Luonnosta toimintaa. Sami Kurki (vas.), Juha Rutanen, Mari Pohja-Mykrä, Aana Vainio ja Anne 
Matilainen.

YRITTÄJYYDEN UUDISTAMINEN MAASEUDULLA

Uutta yrittämistä. Katja Perttu (vas.), Pasi Koski, Hannele Suvanto, Merja Lähdesmäki ja Leena 
Viitaharju.

Ryhmässä tutkitaan ja kehitetään yritystoi-

minnan uudistumista maaseutukontekstissa. 

Keskeisiä tutkimusteemoja ovat muun muas-

sa yritysten välisten liiketoimintasuhteiden 

hallinta, kestävän kehityksen periaatteiden 

soveltaminen liiketoiminnassa sekä yritysver-

kostojen kehityksen dynamiikka. Viime vuo-

sina ryhmän  tutkimustoiminta on keskittynyt 

erityisesti pienyritysten toimintaedellytysten  

parantamiseen elintarvikealalla.

 Ryhmän tehtävänä on myös yliopistolli-

sen täydennyskoulutustoiminnan toteuttami-

nen ja kehittäminen maatalous- ja elintarvi-

kealalla. Koulutustoiminnassa on keskitytty 

esimerkiksi yliopistollisen erikoistumisohjel-

man (Elintarviketalouden PD-ohjelma) räätä-

löityihin yritystoteutuksiin ja yliopistollisten 

opintopolkujen toteuttamiseen.
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MAASEUDUN STRATEGINEN KEHITTÄMINEN, 
MAASEUTUPOLITIIKKA

Paikalliskehitystä ja maaseudun muutosta. Seisomassa Seija Paksu (vas.), Päivi Pylkkänen, Torsti 
Hyyryläinen, Manu Rantanen, Vesa Rouhiainen ja Sirkku Piispanen. Istumassa Eeva Uusitalo 
(vas.) ja Inna Kopoteva.

Ryhmässä tutkitaan yhteiskunnan alueelli-

sesti erilaistuvaa paikalliskehitystä ja kehittä-

miskulttuureja, toteutetaan tutkimuksellisia 

kehittämishankkeita, arviointeja sekä täy-

dennyskoulutusta. Metodologia tulee yhteis-

kuntatieteistä. Perusopetukseen linkitytään 

Rural Studies -verkoston koordinoinnin ja 

opetuksen kautta. Maaseutu on näkökulma 

ja konteksti. Kaupunkiseutujen muutos ja 

kilpailukyky sekä kehittämisen hallinta ovat 

tärkeitä kehyksiä ryhmän tutkimustoiminnal-

le. Tutkimuksen painopisteitä ovat: 

- yhteiskunnan paikallinen muutos, 

 paikalliskehitys ja kehittämiskulttuurit

- kuntainstituution muutos ja verkosto-

 perusteinen hallinta

- vapaa-ajan asumisen muutos ja 

 paikalliset palveluympäristöt

Ruralian nykyiset asiantuntemusalat ja osaajat Ruralian nykyiset asiantuntemusalat ja osaajat
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YHTEISKUNTATIETEELLINEN MAASEUTUTUTKIMUS, 
VENÄJÄ-HANKKEET

Venäjää ja maaseutua. Inna Kopoteva ja Leo Granberg.

Yhteiskuntatieteellisen maaseutututkimuk-

sen kaksihenkinen ryhmä työskentelee 

2012/2013 ennen kaikkea LEADER-metodia 

kokeilevassa LADOGA INITIATIVE kehittä-

misprojektissa Luoteis-Venäjällä. Kokeilussa 

tutkitaan LEADER-toiminnan soveltuvuutta 

paikalliseen kehittämiseen Venäjän köyhissä 

maaseutukunnissa. Professori Granberg toi-

mii myös Rural Studies -yliopistoverkoston 

johtoryhmän puheenjohtajana. Käynnissä 

on kuuden yliopiston yhteisen verkko-ope-

tuksen kaksi vuotta kestäneen uudistuksen 

sisäänajo. 

 Ryhmän oma tutkimustoiminta on ollut 

monipuolista, tärkeimmät kohteet ovat Ve-

näjän maaseudun muutos, globaali ruoka-

järjestelmä ja maaseutututkimuksen historia. 

Granberg johtaa myös Helsingin yliopiston 

maaseutututkimuksen verkostoa, TRANS-

RURBAN tutkijayhteisöä.
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OSUUSTOIMINTA, YHTEISÖTALOUS, YRITTÄJYYS

Malja osuustoiminnalle! Pekka Hytinkoski (vas.), Tytti Klén, Elina Häkkinen ja Hagen Henrÿ juh-
latunnelmissa Helsingin yliopiston valtakunnallisessa osuustoimintaseminaarissa Helsingissä 
19.10.2012.

Tutkimme osuustoimintaa osana kansainvä-

listä Sustainable Companies Project -yliopis-

toverkostoa. Tutkimuksen painopisteenä on 

osuuskuntalaki ja kestävä kehitys. Luomu-

instituutin toiminnassa olemme mukana sen 

osa-alueella Yritystoiminnan ja liiketoiminta-

konseptien kehittäminen.

 Tuotamme ja koordinoimme osuustoi-

minnan verkko-opintoja osana kahdeksan 

suomalaisen yliopiston osuustoiminnan ja 

yhteisötalouden opetusverkostoa (Co-op 

Network Studies). Kansainvälistämme opin-

tojamme vuoden 2013 aikana. 

 Järjestämme myös osuustoiminnallisille 

yrityksille sekä muille yhteisöille osuustoi-

mintaan liittyvää koulutusta ja luentoja, joi-

den sisällöt ja kesto muokataan kulloisiakin 

tarpeita vastaaviksi.

Instituutin johtokuntien puheenjohtajat

1988–1991  Matti Keltikangas (yhteinen johtokunta)

1992–1995  Mauno Kosonen (Mikkeli)

 Matti Keltikangas (Seinäjoki)

1996 Harri Westermark (Mikkeli)

 Matti Keltikangas (Seinäjoki)

1997–2003 Juhani Päivänen (Mikkeli)

 Matti Keltikangas (Seinäjoki)  
 31.5.1999 saakka

1999–2003 Eero Puolanne (Seinäjoki)

2004– Eero Puolanne (yhteinen johtokunta)

28.2.2007

1.3.2007– Jukka Kola (yhteinen johtokunta)

30.4.2010

1.5.2010– Marketta Sipi (yhteinen johtokunta)

Kaudella 1.5.2010–

31.3.2014 Ruralia-insti-

tuutin puheenjohtajana 

toimii dekaani Marketta 

Sipi Helsingin yliopiston 

maatalous-metsätieteel-

lisestä tiedekunnasta.

Dekaani Marketta Sipi

RURALIAN HALLINTO- JA TUKIPALVELUT: YKSI RYHMÄ KAHDELLA PAIKKAKUNNALLA

Henkilöstöseminaarissa Seinäjoella 10.9.2012 

jaettiin huomionosoituksia henkilökunnalle pal-

veluvuosista. Eeva Asu (vas.) ja Katja Perttu 

saivat Helsingin yliopiston pronssisen ansiole-

vykkeen 15 vuoden palveluksesta. Ruralia-ins-

tituutin 10-vuotiskunniakirja myönnettiin Eeva 

Uusitalolle ja 20-vuotiskunniakirjat Terttu Pora-

selle ja Sirpa Hämäläiselle. Merja Lähdesmäki 

(oik.) sai 10-vuotiskunniakirjan. Takarivissä joh-

taja Sami Kurki ja varajohtaja Pirjo Siiskonen.
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Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen ensimmäisen 

johtokunnan puheenjohtaja oli professori Matti Keltikangas 

1988–1991. Tällä kaudella keskus oli pienen konsistorin alainen 

erillislaitos ja sillä oli kaksi tulosvastuullista toimintayksikköä. 

Vuoden 1992 alusta muodostettiin kaksi itsenäistä yksikköä ja 

Mikkelin yksikön johtokunnan puheenjohtajaksi tuli professori 

Mauno Kosonen professori Keltikankaan jatkaessa Seinäjoen 

yksikön johtokunnan puheenjohtajana. Kun professori 

Kosonen siirtyi Palmenian johtokunnan puheenjohtajaksi, 

Mikkelin yksikön johtokuntaa johti yhden vuoden professori 

Harri Westermarck ja hänen jälkensä professori Juhani 

Päivänen vuosina 1997–2003. Professori Keltikankaan jäätyä 

eläkkeelle Seinäjoen yksikön johtokuntaa ryhtyi johtamaan 

professori Eero Puolanne v. 1999 ja hänestä tuli yhdistyneen 

Ruralia-instituutin ensimmäisen johtokunnan puheenjohtaja 

v. 2003–2007. Seuraava puheenjohtaja oli dekaani Jukka Kola 

2007–2010 ja nyt johtokuntaa johtaa dekaani Marketta Sipi.

Puheenjohtajat vuodesta 1988 

Ruralian nykyiset asiantuntemusalat ja osaajat

Mikkelin toimintayksikössä palvelevat Sirpa Hämäläinen (vas.), Han-
na-Riitta Karttunen, Elina Häkkinen, Antti Närvänen, Eija Warjus, 
Susanna Björninen ja Sirpa Nupponen. Kuvasta puuttuvat Hilkka 
Aro, Johanna Ripatti ja Rauno Terho.

Seinäjoen toimintayksikössä palvelevat Jaana Salomäki (vas.), Päivi Piiroinen, Ma-
rianne Kaikko, Terttu Poranen ja Irmeli Rintala.
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Helsingin yliopisto 
Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7 Kampusranta 9 C
50100 MIKKELI 60320 SEINÄJOKI

Puhelin (09) 1911 

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

Blogi: blogs.helsinki.fi/hy-ruralia/

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

TAPAHTUMIA VUONNA 2013

KANSALAISYHTEISKUNNAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS- 
PÄIVÄT 
Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Mikkelissä 
MAMK:n kasarmin kampuksella 14.–15.2.2013. Päivien teemana 
on ”Kansalaisvaikuttamisen nykytila ja tulevaisuus”.
Lisätiedot: www.kytseura.fi

LAATOKKA-SEMINAARI 
Ladoga Initiative – paikallista kehittämistyötä Venäjällä -seminaa-
ri Mikkelissä, 22.3.2013 kello 9.30–15.00;  MUC-auditorio, Unica, 
Lönnrotinkatu 5.
Lisätiedot: Sirpa Nupponen, 050 390 2441, sirpa.nupponen@hel-
sinki.fi 

RURALIA-INSTITUUTIN 25-VUOTISJUHLASEMINAARI 
Ruralia-instituutti järjestää 25-vuotistaipaleensa kunniaksi juhlase-
minaarin ja vastaanoton Helsingin yliopistossa 25.4.2013. Helsingin 
yliopiston pieni juhlasali, Fabianinkatu 33, 4. kerros.

OSUUSTOIMINNAN TUTKIMUSSEMINAARI
Seminaari pidetään Mikkelissä 20.–21.5.2013. Tänä vuonna teemana 
on Osuustoiminta ja paikallinen kehitys.
Lisätiedot: Tytti Klén, 050 576 2881, tytti.klen@helsinki.fi 

YHTEISÖLÄHTÖISEN MATKAILUN KANSAINVÄLINEN 
KONFERENSSI 
Yhteisölähtöisen matkailun kansainvälinen konferenssi Kotkassa 
Merikeskus Vellamossa 10.–11.9.2013. Tarkemmat tiedot ja ilmoit-
tautumiset löytyvät osoitteesta www.seprat.net/seminar2013.
Lisätiedot: Merja Lähdesmäki, 050 415 1155, merja.lahdesmaki@
helsinki.fi

VALTAKUNNALLINEN LUONNONTUOTEALAN SEMINAARI
9.–10.10.2013 Mikkelissä. Seminaarissa käsitellään alan ajankohtai-
sia aiheita sekä luonnontuotealan ja rinnakkaistoimialojen yhteis-
työn haasteita, mahdollisuuksia ja tuloksia.
Lisätiedot: Juha Rutanen, 040 573 7568, juha.rutanen@helsinki.fi 
ja Birgitta Partanen, 044 538 2248, birgitta.partanen@helsinki.fi

LUOMUPÄIVÄT
Valtakunnalliset luomupäivät 12.–13.11.2013 Mikkelissä.
Lisätiedot: Anne Hytönen, 044 590 6834, anne-maria.hytonen@
helsinki.fi 

ROIKKUUKO GRADUSI?
Vakava-hankkeen kohderyhmänä ovat henkilöt, joiden yliopisto-
opinnot ovat jo pidemmällä, mutta keskeytyneet syystä tai toisesta. 
Lisätiedot: Leena Viitaharju, 050 415 1164, leena.viitaharju@hel-
sinki.fi
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