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Nykyisessä taloudellisen niukkuuden näky-
mässä tutkijoita houkutellaan palvelemaan 
suoremmin ja tehokkaammin yhteiskun-
nallisiin päämääriin liittyvää ongelmanrat-
kaisua. Kataisen hallitus haluaisi vahvistaa 
hyötytutkimusta. Maaseutututkimuksen 
eurooppalainen tiedejulkaisu Sociologia 
Ruralis omisti tutkimuksen käytäntösuh-
teelle äskettäin kokonaisen teemanumeron. 
Kunnallistieteen päivillä lokakuussa 2013 
aihetta pohdittiin omassa työryhmässä. 
Kehittäjät odottavat tutkijasta strategista 
kumppania ja tutkimuksesta suoraa hyötyä. 
Tutkijat ovat valmiita yhteistyöhön, mutta ei 
täysin ehdoitta.
 Helsingin yliopiston strategiassa tutki-
muksen keskeiseksi arvoksi määritellään 
pyrkimys totuuteen. Tutkija on siis totuuden 
etsijä. Tutkimustieto on kuitenkin eri asia 
kuin totuus. Tutkimus tuottaa tietoa tietyis-
tä näkökulmista, rajatusti ja ehdollisesti. 
Kaiken tietämisen tarkoitus ei ole totuuden 

tavoittelu, mutta tieteellisen tiedonintressin 
perimmäiseksi arvoksi se sopii. Oleellista on 
totuuden tavoittelu, vaikka tiedämme, ettei 
sitä voi koskaan saavuttaa.
 Tekeekö tämä orientaatio tutkijasta han-
kalan kumppanin kehittäjälle tai päättäjäl-
le, jolla on konkreettisia yhteiskunnallisia 
tavoitteita? Rehellinen vastaus on ehkä, to-
dennäköinen vastaus on: ei yleensä. Tutkijan 
ja kehittäjän intresseistä on pääsääntöisesti 
löydettävissä yhteisymmärrys. Parhaimmil-
laan kumppanuus kehittyy vastavuoroiseksi 
ja luovaksi. Uudet innovaatiot ovat molem-
mille innoittajia, luovan työn täyttymyksiä. 
Tuloksellinen kumppanuus edellyttää mo-
lemminpuolista ymmärrystä toisen työn 
perimmäisistä lähtökohdista. 
 Jatkuvan muutoksen maailmassa tutki-
musta tarvitaan tiedon ja tietoisuuden päi-
vittämiseen valintojen ja vaihtoehtojen perus-
taksi. Totuuden tavoittelun rinnalla voi hyvin 
säilyttää omat näkökulmansa yhteiskuntaan. 

Ruralian näkökulmia ovat maaseutu ja pai-
kallisuus. Oman näkökulman kriittinen tar-
kastelu ja selkeä julkilausuminen ovat osa 
tutkimuksen eettistä koodistoa.
 Taitavinkaan tutkija ei pysty ratkaise-
maan monitahoisia ongelmia yksin. Tutki-
muskysymykset ovat rajattuja, joten myös 
tutkimusten tulokset ovat aina ehdollisia. 
Siksi kannustamme kaikkia suhtautumaan 
myös tutkimustietoon kriittisesti. Käytännön 
ongelmanratkaisuun tarvitaan pääsääntöi-
sesti monenlaista asiantuntemusta. Tutki-
joina tiedostamme tämän ja olemme siksi 
halukkaita yhteisiin oppimiskokemuksiin. 
Tutkija on parhaimmillaan uutta luovissa ja 
uteliaissa kumppanuuksissa, joissa ymmär-
retään myös totuuden etsijän arvo. 

Torsti Hyyryläinen
tutkimusjohtaja, HT
Ruralia-instituutin varajohtaja
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Ruralia Visiting  
Scholars -ohjelman 
haku kovatasoinen
Teksti Aapo Jumppanen

Ruralia Visiting Scholars -ohjelma tarjoaa kokeneille kansainvälisille tutkijoille 
mahdollisuuden työskennellä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa tutkijasti-
pendin avulla. Vuoden 2013 kesällä päättyneen haun yhteydessä valittiin viisi uutta 
vierailevaa tutkijaa, kun aiempina vuosina heitä on valittu kolme.
 
Ruralia-instituutin johtajan Sami Kurjen mukaan syy aiempaa useamman tut-
kijan valintaan on yksiselitteinen.
 
- Hakijoiden taso oli tällä kertaa niin korkea, että olisimme mielellämme ottaneet 
kaikki mukaan ohjelmaan, mutta valitettavasti tämä ei ollut mahdollista, Kurki 
tiivistää.
 
Hakemuksia Ruralia Visiting Scholars -ohjelmaan tuli vuonna 2013 kaikkiaan 
seitsemästä maasta, kaukaisimmat Brasiliasta, Intiasta ja Yhdysvalloista. Viimei-
simmän valintaprosessin tuloksena Ruralia-instituutissa vierailevat Agatha Her-
man Isosta-Britanniasta (Plymouth University), Egil Petter Straete Norjasta 
(University Centre Dragvoll), Fransisco Diaz Bretones Espanjasta (University 
of Granada), Maria Leticia Galluzzi Bizzo Brasialiasta (Federal University of 
Rio de Janeiro) sekä Colin Johnson Yhdysvalloista (Indiana University). Vierailut 
kestävät yhdestä kolmeen kuukautta.

Lisätietoja Ruralia Visiting Scholars -ohjelmasta löytyy Ruralia-instituutin koti-
sivuilta osoitteesta: http://www.helsinki.fi/ruralia/index_eng.htm

Kansainväliset tutkijat tutustuivat Suomen luontoon Ruralian oppaiden avulla.

Yhteisölähtöistä 

kehittämistä 

maatila- 

matkailuun

Lähiruuasta

lämpimiä

lukuja
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Kenttätutkimusta  
Venäjän maaseudulla
Teksti Sirpa Piskonen | Kuva Ann-Mari Sätre

Professori Leo Granberg palasi syksyllä 2013 kenttätutkimusmatkalta Venäjän 
maaseudulta Nižni Novgorodin alueelta. Matkan aikana kertyi 20 haastattelua, 
jotka ovat jatkona niille yli kolmellesadalle haastattelulle, jotka hän on tehnyt 
Venäjän maaseudulla viimeisen kymmenen vuoden aikana.

kokemuksia Aunuksen, Pitkärannan ja Loti-
nanpellon piirien alueelle. Kyläläiset suunnit-
telivat ja toteuttivat hankkeessa parikymmen-
tä miniprojektia, joissa kunnostettiin muun 
muassa leikkikenttiä ja liikuntapaikkoja.

Maaseuturomantiikka elää  
Venäjällä
Maaseudulla on venäläisille vahva merkitys 
ja maaseutu nähdään Granbergin mukaan 
ihanteellisena ympäristönä. Sinne halutaan 
rakentaa oma datša ja kasvimaa.
 - Samaan aikaan maalla asuvat ihmiset 
ovat kuitenkin toisen luokan matkustajia 
yhteiskunnassa. Jotkut haluavatkin olla ”toi-
sessa Venäjässä”, sillä heillä on huonoja koke-
muksia yhteiskuntajärjestelmän toiminnasta. 
Maalla he yrittävät löytää oman sosiaalisen 
tilansa, jossa voivat toteuttaa haluamiaan asi-
oita, vaikkapa pitää pientä farmia tai maati-
lamajoitusta, Granberg kertoo.

Muutoksia odotettavissa
Leo Granbergin mukaan työvoiman käyttö 
on Venäjällä tehotonta ja ne rakenteet tule-
vat muuttumaan.
 - Voi olla, että maaseutu muuttuu suu-
ressa määrin vapaa-ajanviettoympäristöksi 
ja maaseudulla palkkatyötä tekevien määrä 
vähenee. Maaseuduissa tapahtuu myös eriy-
tymistä. Laatokan ympäristö muuttuu mat-
kailuympäristöksi, mutta esimerkiksi Nižni 
Novgorodin alueella ihmiset eivät hyvästä 
kotiseutuhengestä huolimatta usko matkai-
luun, Granberg arvioi.

Eläkkeellä aikaa kirjoittamiselle
Yhteiskuntatieteellisen maaseutututkimuk-
sen professuuria Helsingin yliopiston Ruralia-
instituutissa vuosina 2005 - 2013 hoitanut Leo 
Granberg jäi eläkkeelle 31.8.2013.
 - Aika paljon on asioita, jotka työn tou-
hussa ovat jääneet tekemättä. Kirja kenttä-
tutkimuksissa kertyneiden aineistojen poh-
jalta on nyt ensimmäiseksi kirjoitettava, Leo 
Granberg toteaa.

Tutkimuksen kohteena Leo Granbergilla on 
”toinen Venäjä”, se, joka jää valtakeskusten ja 
poliittisen valtaeliitin ulkopuolelle, tavallisen 
ihmisen tasolle.
 - Venäläisessä järjestelmässä on ongel-
mana se, että siellä on olemassa suuri aukko 
lakien ja päätösten täytäntöönpanon välillä. 
Hieno puoli venäläisissä ihmisissä kuitenkin 
on se, että ongelmat kyllä osataan ratkaista 
tavalla tai toisella, Granberg toteaa.

Maaseutupolitiikan korvaavat  
presidentin ohjelmat 
Suuret tuloerot ovat professori Granbergin 
mukaan Venäjän ongelma. Jotkut modernit 
kaupungit kehittyvät vauhdilla ja maaseutu 
jää jälkeen.
 - Venäjällä ei ole olemassa erityistä maa-
seutupolitiikkaa. On vain maaseutukunnat 
ja kaupunkikunnat, joihin valtion rahavirrat 
tulevat eri tavoin. Maaseutua varten on erityi-
siä presidentin ohjelmia, kuten internet-yhte-
yksien luominen maaseutukouluihin ja muun 
muassa ”nuorten spesialistien ohjelma”, jolla 
houkutellaan esimerkiksi nuoria opettajia ja 
kulttuurityöntekijöitä maaseudulle asunnol-
la, autolla ja paremmalla palkalla.

Maaseutuyrittäjyydestä positiivisia 
merkkejä 
Venäläisen maaseudun tilassa Leo Granberg 
sanoo huomanneensa parin viime vuoden 
aikana merkkejä positiivisemmasta kehi-
tyksestä.
 - Kylillä on syntynyt uutta yrittäjyyttä, 
joka liittyy maaseutumatkailuun ja maanvil-
jelyyn tai sijaiskotitoimintaan ja nämä yrittä-
jät näyttävät myös pärjäävän. Heillä saattaa 
olla jotain muutakin pientä liiketoimintaa 
varsinaisen työn ohessa, Granberg kertoo ja 
jatkaa, että kylien ihmiset tarttuvat toimeen 
myös yhteisten asioiden puolesta, kun saavat 
siihen hyvän syyn.
 Tällä hän viittaa vuosina 2011 - 12 Ruralia-
instituutin Venäjällä toteuttamaan Ladoga 
Initiative -hankkeeseen, jossa siirrettiin Mik-
kelin alueelta Leader-järjestelmästä saatuja 

-Venäläiset ovat olleet ystävällisiä 
ja avoimia haastatteluissa. Ihailen 
heidän kykyään tehdä pienistä asi-
oista juhla ja unohtaa arjen murheet 
ja kuoppaiset tiet, professori Leo 
Granberg sanoo.

∨
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Luomuinstituutti 
päässyt hyvään 
vauhtiin
Teksti Pirjo Siiskonen

Luomuinstituutti aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa. 
Kyseessä on luomualan asiantuntijaverkosto, joka koostuu 
Helsingin yliopiston ja Maa- ja elintarviketalouden tut-
kimuskeskuksen tutkijoista ja näiden organisaatioiden 
muista luomualaan erikoistuneista asiantuntijoista. Heitä 
on kaikkiaan 150. Myös Ruralia-instituutin luomualan asi-
antuntijat kuuluvat tähän verkostoon. Luomuinstituutilla 
on pieni koordinaatioyksikkö, joka sijaitsee Mikkelissä.

Luomuinstituutti tukee toiminnallaan koti-
maisen luomutuotannon vahvistumista koko 
elintarvikeketjussa, joten kohteena ja kump-
panina ovat alkutuotanto, jalostus, jakelu, 
kauppa, markkinat, kuluttajat ja politiikka.
Ensimmäisen toimintavuoden asioita on 
ollut muun muassa strategia- ja tutkimusoh-
jelmatyö, verkoston työtapojen kehittäminen, 
viestintästrategian laatiminen, instituutin 
ulkoisen ilmeen luominen, tieteestä tiedot-
tamisen käytäntöjen kehittäminen, rahoi-
tuksen hankinta ja sidosryhmäverkostojen 
rakentaminen. 
 Luomuinstituutin päätehtäviä on luomu-
alan monitieteisen tutkimuksen vahvistami-

nen. Perustajaorganisaatioista on nimetty 
tutkimusalajohtajat, jotka tukevat tutkijoita 
työssään ja lisäävät instituutin tieteellistä 
näkyvyyttä. Tutkimusohjelma valmistuu 
vuoden loppuun mennessä ja se tulee ohjaa-
maan verkoston tutkijoiden tutkimusta ja tut-
kimusrahoituksenhakua. Tutkimusohjelma 
on monitieteinen ja koko ruokaketjua koskeva 
ja sitä on tehty yhteistyössä elinkeinoelämän 
ja sidosryhmien kanssa. Koska tutkimusoh-
jelma on kansallinen, kuullaan vielä muiden 
maamme yliopistojen ja tutkimuslaitosten 
näkemyksiä ohjelmasisällöistä. 
 Elokuun puolelta lähtien on järjestetty kai-
kille avoimia ja maksuttomia ”Tutkittua tietoa 

Luomuinstituutti on Helsingin yliopiston ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimus-
keskuksen luomualan asiantuntijaverkosto, jossa tällä hetkellä 150 asiantuntijaa.

Koordinaatioyksikkö sijaitsee Mikkelissä ja siinä työskentelevät johtaja Pirjo 
Siiskonen, tutkimuskoordinaattori Jaakko Nuutila ja viestintäsuunnittelija Anne 
Hytönen.

TUTKIMUSALAJOHTAJAT
Alkutuotanto: Dr.Sc.Agr., dosentti Winfried Schäfer MTT
Ympäristö: MMT Helena Kahiluoto MTT
Elintarvikkeet: FT, dosentti Carina Tikkanen-Kaukanen HY
Yhteiskunta: MMT Minna Mikkola HY

OHJAUSRYHMÄN JÄSENET:
Anu Harkki pj., MTT, Jyrki Aakkula MTT, Raija Tahvonen MTT, Juha Helenius HY, 
Sami Kurki HY ja Johanna Mäkelä HY.

Kotisivut www.luomuinstituutti.fi

Pirjo Siiskonen
johtaja, professori

Jaakko Nuutila
tutkimuskoordinaattori, 
ETM

Anne Hytönen
viestintäsuunnittelija, 
VTM

luomusta” -luentoja joka toinen tiistaiaamu. 
Näillä luennoilla Luomuinstituutin tutkija 
kertoo tuoreista tutkimustuloksistaan. Suo-
sittu sarja jatkuu myös kevätkaudella 2014. 
Lisäksi osallistumme valtakunnallisten Luo-
mupäivien toteuttamiseen marraskuussa yh-
dessä Luomuliiton ja muiden alan toimijoiden 
kanssa. Työn alla on myös vuonna 2014 järjes-
tettävä kansainvälinen tieteellinen seminaari, 
”Scientific Seminar on Organic Food”.
 Luomuinstituutin toimintaa tukee hal-
lituksen luomualan kehittämisohjelma ja 
kansalliset luomualan kehittämistavoitteet. 
Myötätuulessa ja yhteistyössä kumppaneiden 
kanssa on helpompi taivaltaa.

Koulutushankkeella osaavasta  
ympäristönhoidosta uutta työtä  
ja vetovoimaa maaseudulle
 

Teksti & Kuva Aana Vainio 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituu-
tin koordinoimassa luonnon- ja mai-
semanhoitotöiden koulutushankkeessa 
LUMAKO:ssa yhteistyöoppilaitokset 
toteuttivat liki 80 kurssia. Osa koulu-
tuksista perustui käytännön työnte-
koon, osa sisälsi erillisiä teoriapäiviä. 
Muutamiin teoriapäiviin pystyi osallis-
tumaan myös etäyhteyden kautta. Mo-
nipuoliset teoriaosuudet ja käytännön 
harjoittelu saivat osallistujilta kiitosta.

Luonnon-, maiseman- ja ympäristönhoidon 
seminaareissa käsiteltiin laajasti alan keskei-
siä aiheita, kuten kosteikkojen rakentamista 
ja hoitamista, erilaisten vesistöjen kunnosta-
mista, vieraslajien tunnistusta ja torjuntaa, 
perinnemaisemien hoitamista sekä luonto- ja 
ympäristöyrittäjyyden eri muotoja. Ulkoilu-
reittien rakentamisessa puhuttivat esteettö-
mät palvelut sekä olemassa olevien reittien 
ylläpito ja huoltaminen. Yrittäjyyden uusin 
trendi on hyvinvointipalvelujen tuottaminen 
ympäristökasvatuksen keinoin, luonnon ja 
erilaisten elämyspalvelujen avulla.
 Luonto-, maisema- ja ympäristöalan opin-
toretkellä Berliinissä tammikuussa 2013 yrit-
täjät viettivät päivän Grüne Woche -messuilla, 
jossa oli laajasti esillä alaan liittyvä yritystoi-
minta. Lisäksi vierailukohteissa tutustuttiin 
kaupungin virkistysmetsien hoitoon, viher-
alueiden rakentamiseen ja ylläpitoon sekä 
paikalliseen luontokouluun.

Ympäristönhoidon valmiudet  
paranevat
Luonnon-, maiseman- ja ympäristönhoidon 
täydennyskoulutukset ryhmittyvät työym-
päristöjen, tavoitteiden ja taustalla olevien 
säädösten mukaan: Perinne- ja maisema-
alueiden luonnonhoidon kurssit parantavat 
osaamista eliölajien, maiseman ja perinne-
biotooppien suojelussa sekä perinteisten työ-
tapojen ylläpidossa. Taajamien ja rakennettu-

jen ympäristöjen luonnonhoitoa toteutetaan 
luonnon ja asuttujen alueiden välimaastossa, 
ihmisen muokkaamissa luonnonympäris-
töissä. Kolmas työympäristö kytkeytyy ve-
siensuojeluun. Hankkeen aikana tuotettiin 
opetuksen ja oppimisen tueksi yhteensä 22 
materiaalipakettia, jotka ilmestyvät verk-
kojulkaisuina Helsingin yliopiston Ruralia-
instituutin raporteissa vuoden 2013 lopussa. 
 Luonnon-, maiseman- ja ympäristön-
hoidon täydennyskoulutuksille ja toimijoi-
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den verkostoitumiselle on selkeästi tarvetta. 
Toimijoiden yhteiset seminaarit, koulutuk-
set ja retket ovat hedelmällisiä. Yritysten, 
oppilaitosten, asiantuntijaorganisaatioiden, 
viranomaistahojen ja koulutettavien välille 
syntyy uusia toimijaverkostoja ja jo toimivat 
verkostot vahvistuvat. Kaikkien on toki ajoit-
tain päivitettävä tietojaan ja taitojaan, mutta 
mahdollisuus keskustella muiden kanssa on 
yksi tärkeimmistä täydennyskoulutusten ja 
seminaarien anneista.

Luonnon-, maiseman- ja ympäristönhoidon täydennyskoulutuksessa tehtiin muun muassa kas-
villisuuden kartoitusta kosteikkokurssilla. 

Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushanketta koordinoi Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutti. Projektipäällikkö Aana Vainio veti hanketta 
Ruraliassa. 

Hankkeen toimenpiteitä toteutettiin vuosina 2012 - 2013.

Hankkeen rahoitus perustui Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 
ja tulee Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Täydennyskoulutusten alueellisia  kumppaneita tuensiirroin olivat Hyria 
koulutus Oy, Ammattiopisto Livian Kalatalous- ja ympäristöopisto 
(Peimarin koulutuskuntayhtymä), Koulutuskeskus Salpaus (Päijät-Hämeen 
koulutuskonserni), Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus (Äänekosken 
ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä), Sedu Aikuiskoulutus (Seinäjoen 
koulutuskuntayhtymä) ja Vaasan aikuiskoulutuskeskus (Vaasan kaupunki).
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Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut 
myös luoda innovatiivinen kehittämistyöka-
lu kehittäjien käyttöön ja testata sitä kuudella 
pilottialueella. Käytettyä kehittämismallia on 
mahdollista hyödyntää myös muilla alueilla. 
Hankkeeseen valikoitui kuusi pilottialuet-
ta, joissa kaikissa matkailun kehittämistyö 
liittyi vesistöjen hyödyntämiseen. Suomesta 
hankkeen pilottialueita olivat Lohja, Pyhtää 
ja Virolahti, kun taas Virosta hankkeeseen 
osallistuivat Maidla, Võrtsjärv ja Setomaa. 
 Hankkeen ajatuksena on ollut kannustaa 
alueen yhteisöjä ja toimijoita – ottamaan toi-
minta omakseen – ja näin aidosti motivoitua 
sen ylläpitämisestä myös jatkossa. Hankkees-
sa luodussa kehittämisprosessissa on arvioitu 
objektiivisesti pilottialueiden matkailullista 
potentiaalia, valittu yhteisölähtöisesti haluttu 
ja kestävä kehittämissuunta, sitoutettu alueen 
toimijat suunnitelmaan sekä luotu askel as-
keleelta työkalut tavoitteeseen pääsemiseksi. 
Koska paikallisten on usein hankala objektii-
visesti arvioida alueensa matkailumahdolli-

suuksia tai heiltä puuttuu asiakaskunnan ja 
markkinoiden tuntemusta, hankkeessa toimi 
mukana skotlantilainen konsulttiorganisaa-
tio, The Market Specialist, joka toi ulkopuolis-
ta näkemystä ja vankkaa matkailukehittämi-
sen osaamista eri puolilta maailmaa mukaan 
prosessiin. 
 Konkreettisuutta kehittämissuuntien 
valintaan ja eri vaihtoehtojen visualisointiin 
tuotiin mukaan 3D-maisemanmallinnus-
tekniikan avulla. 3D-tekniikan avulla niin 
paikallisyhteisön jäsenet, kuntapäättäjät ja 
hankkeiden mahdolliset rahoittajat pystyivät 
muodostamaan konkreettisen kuvan kehittä-
misideoista päätöksentekoprosessin tueksi.

Kiinnostus matkailun  
kehittämiseen kasvanut
COMCOT-hanke on heijastunut monin erin 
tavoin valittujen pilottialueiden matkailun 
kehittämiseen. Se on lisännyt keskustelua 
matkailun kehittämisestä, sen merkityksestä 
alueille ja avannut uusia keskusteluyhteyksiä 

ja yhteistyötä eri toimijoiden, kuten yhdistys-
ten ja viranomaisten välille. Hankkeen myötä 
paikallisten kiinnostus matkailun kehittämis-
tä kohtaan on kasvanut ja useilla pilottialueilla 
kehittämistoimintaan on tullut myös mukaan 
uusia innokkaita aktiiveja.  Lisäksi paikallis-
yhteisön tietotaito matkailun kehittämiseen 
on kasvanut ja on syntynyt myös uusia mat-
kailutuotteita, joista monia testattiin kulu-
neen matkailusesongin aikana.
 Mikä keskeisintä, hanke on tehnyt it-
sensä tarpeettomaksi, sillä yhteisölähtöinen 
matkailun kehittäminen tulee todennäköi-
sesti jatkumaan pilottialueilla vaikka hanke 
lokakuussa 2013 päättyikin. Hankkeessa 
kehitetty yhteisölähtöisen matkailun kehittä-
mistyökalu on vapaasti saatavissa hankkeen 
kotisivujen kautta http://pk.emu.ee/en/com-
cot, se on julkaistu myös Ruralia-instituutin 
Raportteja-sarjassa osoitteessa http://www.
helsinki.fi/ruralia/julkaisut/julkaisut.htm

Helsingin yliopiston Ru-
ralia-insituutti osallistui 
suomalaisten ja virolaisten 
toimijoiden yhteistyössä to-
teuttamaan Yhteisölähtöi-
nen kehittäminen luontomat-
kailualueiden kilpailukyvyn 
edistäjänä (COMCOT) -hank-
keeseen, jonka tarkoitukse-
na on ollut edistää kestävää 
matkailua yhteisölähtöisesti 
sekä kehittää paikallisten 
avainhenkilöiden osaamista 
ja verkostoja kehittämistyön 
jatkuvuuden takaamiseksi.

COMCOT - Yhteisölähtöinen 
kehittäminen luontomatkailu-
alueiden kilpailukyvyn edistäjänä 
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Tiedon hyvät käytännöt 

Ajatuksia luomualan osaamis-
järjestelmän kehittämisestä

Kehitämme maaseutua tiedon voimin, 
mutta kuinka tätä voimaa käytämme? 
Tutkijat tuottavat uutta tietoa, jota 
kehittäjät, kouluttajat ja neuvojat 
levittävät yrittäjille. Tämä on liian 
yksinkertaista ollakseen totta. Mikä 
sitten on totta? Vastausten haussa luo-
mumaatalous saa toimia esimerkkinä.

Maatalouden tietoa tuottaa ja levittää van-
hastaan joukko instituutioita, mutta viljeli-
jät hakevat oppinsa kuka mistäkin. Suuri osa 
oppii työtä pitkällä aikavälillä käytännössä 
kotitilalla. 
 Toimintaympäristö muuttuu ja toiminta 
kehittyy. Yrittäjät voivat tehdä kokeiluja no-
peasti, mutta järjestelmällinen tiedon hank-
kiminen on hitaampaa. Usein tieto liikkuu 
huonosti.
 Luomussa tutkimus ja käytännön kehit-
tämistyö on nuorta ja merkittäviä havaintoja 

Yrittäjiä ja muita asiantuntijoita ei saa yh-
tenäisiin intensiivikoulutuksiin. Vähintään 
suurin osa kokoontumisista voidaan hoitaa 
verkossa. Samaan tilaan kokoonnutaan aina-
kin alkuvaiheessa, jos suinkin mahdollista. 
Materiaalia kannattaa koota ryhmän omalle 
verkkoalustalle.

Tieto ja materiaalintuotanto 
vuorovaikutuksessa
Ryhmien lisäksi esimerkiksi seminaareissa, 
koulutuksissa kannattaa tuottaa sähköistä 
materiaalia myös laajemmille joukoille. Eril-
linen ja keskitetty materiaalintuotanto on 
tehotonta ja kallista. Hajauttaminen ja muu-
hun toimintaan kytkeminen vaatii keskitettyä 
suunnittelua, tukea ja organisointia.
 Toimivat ratkaisut yhdistävät asioita toi-
siinsa. Koulutuksen ja työn, tutkimuksen ja 
kehittämisen tai vaikka materiaalintuotan-
non ja koulutuksen yhdistäminen pakottaa 
myös organisaatiot ja ihmiset miettimään 
omaa rooliaan uudestaan. 

Teksti Harri Hakala & Jukka Rajala

tehdään jatkuvasti, mikä vaikeuttaa tiedon 
tuotantoa ja käyttöä. Ruralia-instituutti on 
vastannut haasteeseen onnistuneesti 1990-lu-
vulta alkaen.
 LuomuTIETOverkko -hankkeessa (2009 
- 2012) havaittiin tilanteen muuttuneen. Ny-
kyisin tietoa on paljon, samoin välineitä sen 
levittämiseen. Silti asetelma on vaikea. Kii-
reisten ihmisten resurssit riittävät huonosti 
osaamisen ylläpitoon ja yrittäjien kokemus-
tieto leviää vain rajatulle joukolle. 
 Ratkaisuja on haettu yhdessä muiden 
kanssa. Ongelmat ja ratkaisut yhdistävät toi-
mijoita luomualalla ja laajemminkin. 

Ohjatut vertaisryhmät
Ohjatussa yrittäjien ryhmässä asiantunte-
musta jaetaan tehokkaasti keskusteluissa - 
samalla syntyy uutta tietoa ja osaamista. Osa 
ryhmäläisistä voi pitää vuorollaan alustuksia 
omista erikoisaiheistaan. Yhdessä suunnitel-
lut asiantuntijavierailut ovat antoisia sekä vie-
raille että ryhmälle.

Valmennusryhmä nettikokouksessa. Eteläsavolainen maan kasvukuntoryhmä ensimmäisessä nettikokouksessaan talvella 2013. Kasvukunnon hoidon 
lisäksi kokouksessa opeteltiin kokoushuoneen kamera-kyselytyökalun käyttöä. Kuvassa kaikilla ei ole vielä kameroita käytössä.

http://pk.emu.ee/en/comcot
http://pk.emu.ee/en/comcot
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Käynnissä olevien hankkeiden toimijat ovat-
kin saaneet ajatuksia muun muassa hanke-
raportointiin. 
 Priimat-hankkeen toiminta on kohdis-
tunut EU:n ohjelmakaudella 2007–2013 to-
teutettaviin hankkeisiin. Priimassa työstetty 
materiaali tulee kaikkien ulottuville Länsi-
Suomen Helmet -portaaliin. Materiaaliin 
löytyy suora linkki osoitteesta: http://www.
lshelmet.fi/group/priimat-hyvat-hankekay-
tannot-etela-pohjanmaalla-ty
 - Hankkeen aikana on käynyt ilmi, että 
hyvissä käytännöissä on kyse laajemmasta 
asiasta kuin yksinomaan Etelä-Pohjanmaan 
alueen ESR-hanketoiminnan edistämistä, 
Suutari toteaa.
 Priimat-hankkeen päätösseminaari jär-
jestetään 13. joulukuuta.    

Teksti ja kuva Pasi Komulainen

Yhteiskunnan tuotekehitys keskiöön

Hyvät hankekäytännöt tuodaan  
esiin Priimat-hankkeessa

Priimat-hankkeessa päästään hanke-
toiminnan perimmäisten kysymysten 
äärelle, sillä siinä on kartoitettu ete-
läpohjalaisten ESR-hankkeiden hyviä 
käytäntöjä ja pyritty tukemaan niiden 
leviämistä sekä juurtumista.

-Hanketoiminnassa on oikeastaan kyse yh-
teiskunnan tuotekehityksestä eli siitä, että 
luodaan ja kokeillaan jotain uutta, kertoo 
projektipäällikkö Timo Suutari Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutista.
 Suutari korostaakin, että Priimat-hank-
keen tavoitteena ei ole ollut arvioida yksit-
täisiä hankkeita vaan kehittää itse hanketoi-
mintaa. Tämä hyödyttää rahoittajia ja muita 
hanketoimijoita tulevalla ohjelmakaudella.
 - Ydinkysymykseksi nousee, mitä opimme 
hanketoiminnasta. Oppimisprosessin jälkeen 
meidän ei tarvitse toistaa samoja asioita, vaan 
voimme rakentaa aiemman päälle, Suutari sa-
noo. 
 ESR-hanketoiminnan ajatuksena on luo-
da toimintamalleja, joita voidaan viedä kan-
salliselle tasolle tai aina EU:hun asti. 

- Pyrkimyksenä on täydentää työ-, koulutus-, 
sosiaali- ja elinkeinopolitiikan mahdollisia 
aukkoja ja uudistaa näitä aloja. 

Keskinäistä vuorovaikutusta  
tarvitaan
Priimat-hankkeessa on järjestetty vuoden 
2013 aikana yhdeksän ohjattua keskustelu-
tilaisuutta, jotka ovat keränneet 52 osallistu-
jaa. Mukana on ollut sekä päättyneiden että 
käynnissä olevien hankkeiden edustajia. Ti-
laisuuksissa on huomattu, että kukin katsoo 
asioita omasta näkökulmastaan. 
 - Hankeihmiset pitää saada kommuni-
koimaan keskenään. Näin on myös Priiman 
aikana tapahtunut. Samalla ihmiset voivat 
löytää uusia hankeideoita. 

Helmet kokoaa hanketiedot portaaliin

Teksti Aapo Jumppanen

Koulutussuunnittelu yrityksille 
edellyttää osaamistarpeiden  
kartoittamista

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa Seinäjoella on toteutettu ESR-
rahoitteista Maatalous- ja elintarvikealan työelämälähtöiset korkea-
asteen koulutustoteutukset -hanketta (Metka). Hankkeella haetaan uusia 
ja innovatiivisia paikallisia toimintamalleja toteuttaa korkea-asteen 
tutkinto- ja täydennyskoulutusta yhteistyössä elintarvikealan yritysten 
sekä kehittäjäorganisaatioiden kanssa.

Ennen varsinaisten koulutustuotteiden suunnittelun aloittamista on Etelä-Pohjan-
maan elintarvikealan yrityksissä toteutettu keväällä 2013 osaamiskartoituksia, joiden 
avulla selvitetään elintarvikeyritysten osaamistarpeita sekä kiinnostusta osaamisen 
kehittämiseen ja erilaisiin osaamisen kehittämisen muotoihin. 
 
- Osaamiskartoitusten avulla varmistetaan tulevien koulutusten ajanmukaisuus ja työ-
elämälähtöisyys, olipa kyseessä sitten yliopistollinen opintopolku tai erikoistumisoh-
jelma, lyhytkestoisempi täydennyskoulutus tai tutkintotavoitteinen agrologikoulutus, 
hankkeen projektipäällikkö Katja Perttu Ruralia-instituutista toteaa.  
 
Osaamiskartoituksia tehtiin kaikkiaan kymmenessä yrityksessä Etelä-Pohjanmaalla ja 
niistä vastasivat Aapo Jumppanen Ruralia-instituutista sekä Margit Närvä Seinäjoen 
ammattikorkeakoulusta. Kartoituksissa ilmeni, että yrittäjät toivovat lisää osaamista 
tuotteiden markkinointiin ja jakeluun liittyviin kysymyksiin. Myös julkiset hankinnat 
sekä esimies- ja verkostotaitojen kehittäminen nousivat esille. Osaamisen kehittä-
misen muotona yrittäjät korostivat yritysten välistä yhteistyötä ja toivoivat, että sille 
luotaisiin toimivia puitteita. 

Räätälöityjä ratkaisuja kaivataan

Koulutusten sisältöjen suhteen yritykset haluaisivat mahdollisimman pitkälle rää-
tälöityjä ratkaisuja. Ihanteellisessa tapauksessa koulutus vastaisi vain jonkin tietyn 
yrityksen erityistarpeisiin. Koulutukset myös haluttaisiin toteuttaa mahdollisimman 
käytännönläheisissä puitteissa, esimerkiksi yritysten omissa tiloissa. Yritysten edus-
tajien arviot koulutuksille sopivan hinnan ja keston merkityksestä vaihtelivat. Jotkut 
painottivat alhaista hintaa ja lyhyttä kestoa, mutta joidenkin mukaan resursseja voi-
daan käyttää paljonkin, mikäli koulutukselle on tarvetta ja se koetaan hyödyllisiksi. 
Osaamisen kehittäminen ei ole siis yrityksille itseisarvo, vaan sijoitus, johon ollaan 
valmiita panostamaan sen mukaan, minkä verran oletetaan saatavan konkreettista 
hyötyä esimerkiksi tehostuneen tuotannon, paremman esimiestyön tai uusien tuo-
teideoiden kautta. 
 
Metka-hankkeen osaamiskartoitusten pohjalle perustuva raportti – Elintarvikealan 
yritysten osaamistarpeet Etelä-Pohjanmaalla –  julkaistiin marraskuussa 2013 Ru-
ralia-instituutin raportteja-sarjassa. Metka-hankkeen kumppaneina ovat Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu ja Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto. 

Hyvien käytäntöjen tunnistamisen lisäksi niitä 
pitää myös levittää ja juurruttaa. Priimat-han-
ke on projektipäällikkö Timo Suutarin johdolla 
tarttunut näihin teemoihin.

- Hankkeessa on keskitytty saamaan tiedot 
näkyviin yhteen sivustoon, jossa toimijat voi-
vat verkostoitua ja jakaa tietoa, kertoo Merja 
Virkkala Pohjanmaan ELY-keskuksesta. 
 Länsi-Suomen Helmet-hankkeessa on 
luotu kaikille hanketoimijoille avoin ja vuoro-
vaikutteinen oppimis- ja kehittämisverkosto 
sosiaaliseen mediaan. Hankkeista vastaavat 
henkilöt ovat monesti yksinään eikä heillä ole 
väylää ajatusten vaihtoon. Myöskään hank-
keiden tuotoksia ja kokemuksia hanketyöstä 
ei ole kootusti missään. Tähän tarpeeseen 
vastataan Helmet-hankkeella. 
 - Sosiaalisen median käyttö on ollut vä-
häistä hankkeissa. Pyrimmekin nyt saamaan 
asennemuutosta tähän tilanteeseen, Virkkala 
kertoo.
 Vuonna 2012 alkaneen Helmet-hankkeen 
puitteissa on järjestetty muun muassa työ-
pajapäiviä, joissa on tutustuttu sekä toisiin 
hanketoimijoihin että portaalin toimintaan. 
Portaaliin on tuotettu muun muassa blogi-
kirjoituksia kuukausittain. Kirjoitukset ovat 

saaneet Virkkalan mukaan myönteisen vas-
taanoton. 
 - Bloggauksissa on tullut esiin hanketyön 
arki. Tällaisten kokemusten jakaminen hyö-
dyttää muita hanketoimijoita. 
 Hankkeen tavoitteena on Ruralia-ins-
tituutin vetämän Priimat-hankkeen tavoin 
etsiä ja levittää hyviä käytäntöjä. Helmet-
hankkeessa tietoutta jaetaan sosiaalisen 
median välityksellä. Kelpo käytäntöjä on jo 
löydettykin.
 - Esimerkiksi eräässä hankkeessa syr-
jäytymisvaarassa oleville nuorille on luotu 
verkkosivu. Tämä aiotaan tuoda esille myös 
Helmet-portaalissa, Virkkala kertoo. 
 Helmet-hanke myös luo siltaa tulevalle oh-
jelmakaudelle ja ajatuksena on, että Helmet-
portaali jää pysyvästi verkkoon. 
 Länsi-Suomen Helmet on kaikille hanke-
toimijoille suunnattu vuosina 2012 - 2013 toteu-
tettava ESR-projekti, jonka toiminta-aluetta 
ovat Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Satakun-
ta. Portaalissa on mukana noin 100 hanketta. 

 

Teksti ja kuva Pasi Komulainen

Länsi-Suomen Helmet-hankkeen ajatuksena on ollut koota hyviä käytäntöjä yhden portaalin 
alle. Merja Virkkalan mukaan hankkeen tavoitteet ovat täyttyneet.   
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Lähiruuan käytöllä 
merkittävä vaikutus 
aluetalouteen
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti sel-
vittää  Maa- ja metsätalousministeriön Lä-
hiruokaohjelman rahoittamassa hankkeessa 
lähiruoan aluetaloudellisia vaikutuksia sekä 
käyttöä julkisissa ruokapalveluissa kaikissa 
Suomen maakunnissa. Hankkeen tarkoituk-
sena on tuottaa arvio lähiruoan käytön nykyi-
sistä ja tulevista vaikutuksista niin kansanta-
loudelle kuin maakuntien työllisyydellekin.
 Alustavien tulosten mukaan tällä hetkellä 
vain alle viidennes julkiskeittiöiden käyttä-
mistä raaka-aineista ostetaan omasta maa-
kunnasta. Tätä osuutta olisi varmasti mahdol-
lista kasvattaa lähes jokaisessa maakunnassa. 
Käynnissä olevan hankkeen tarkoituksena on 
tarjota konkreettisia työkaluja päätöksenteon 
tueksi kuntien elintarvikehankinnoista vas-
taaville henkilöille. Tietämys aluetaloudelli-
sista vaikutuksista auttaa päättäjiä hahmot-
tamaan lähiruoan merkitystä osana kuntien 
elinkeinoelämän kehittämistä ja työllisyyden 
edistämistä.

Hankkeessa jo tehdyt vaikuttavuuslaskelmat 
osoittavat, että maatalouden ja elintarvikete-
ollisuuden merkitys aluetaloudelle on erittäin 
suuri. Elintarviketeollisuuden työllisyysker-
roin koko Suomen tasolla on 2,5, mikä tar-
koittaa sitä, että yksi elintarviketeollisuuden 
työntekijä työllistää kerroinvaikutusten kaut-
ta 1,5 muuta henkilöä. Tästä osa kohdistuu 
muuhun ruokaketjuun ja osa muille toimi-
aloille. Elintarviketeollisuuden vaikutus 
Suomen bruttokansantuotteeseen on noin 
7,1 prosenttiyksikköä eli noin 13,2 miljardia 
euroa. Työllisyyteen vaikutus on yli 95 000 
henkilötyövuotta. 

Työllisyys lisääntyy  
maataloudessakin
Maatalouden työllisyyskerroin on 1,1, jol-
loin yksi maatalouden työntekijä työllistää 
kerroinvaikutusten kautta 0,1 muuta. Maa-
talouden vaikutus koko Suomen BKT:hen 
on noin 2,8 prosenttiyksikköä eli reilut 5,2 

miljardia euroa. Maatalous työllistää noin 
4,1 prosenttiyksikköä maamme työllisistä eli 
noin 105 000 henkilötyövuotta, kun kerroin-
vaikutuksetkin otetaan huomioon. 
 Paikallista ruokatuotantoa ja elintarvi-
keteollisuutta kannattaa siis ylläpitää ja ke-
hittää, koska se oleellisesti lisää maakuntien 
taloudellista kasvua ja työllisyyttä.
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Läheltä vai kaukaa. Alle viidennes julkiskeit-
tiöiden raaka-aineista ostetaan omasta maa-
kunnasta, sanoo Leena Viitaharju.

SaimaaMenusta lisäarvoa

Uusia trendejä ruokakaupassa
Ruokajärjestelmätutkija Minna Mikkola 
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista 
sanoo, että ihmiset ovat yhä enemmän kiin-
nostuneita siitä, kuinka monien välikäsien 
kautta ja mistä heidän ruokansa tulee sekä 
mitä ainesosia se sisältää. 
 - Lähi- ja luomuruoan kysyntä on syn-
nyttänyt uusia vaihtoehtoisia jakelukanavia 
nykyisille isoille kauppaketjuille ja supermar-
keteille, Mikkola toteaa.
 Ruokapiirit ovat yksi uusi ilmiö toimintata-
voista. Mikkelissä elokuussa 2013 toimintansa 
aloittanut lähi- ja luomuruokaan erikoistunut 
Tuorepuoti syntyi ruokapiirin pohjalta ja on 
sekä verkkokauppa että kivijalkapuoti. 
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- Verkkokauppa oli pääasiallinen tavoite, mutta asiakkaat halusivat myös fyysisen kaupan.  Mik-
kelin keskustassa sijaitseva puoti onkin auki viitenä päivänä viikossa, Miia Taivalantti (vas.) ja 
Heli Ursin kertovat.

- Idea puodin perustamiseen lähti paikal-
lisesta ruokapiiristä, joka ei enää pystynyt 
laajentumaan ja ottamaan kaikkia halukkaita 
tilausrenkaaseensa. Mietimme, saisimmeko 
verkkokaupasta työpaikan itsellemme, kerto-
vat Tuorepuodin perustajat Miia Taivalantti 
ja Heli Ursin.
 Tuorepuodin periaatteena on välittää 
mahdollisimman lähellä tuotettua ruokaa 
mahdollisimman tuoreena ja ilman turhia 
välikäsiä tuottajilta asiakkaille. Mieluiten 
vielä luomuna. Asiakkailla on mahdollisuus 
tutustua myös tuottajiin. Tuotevalikoimaan 
kuuluvat myös ekologiset pesuaineet ja hy-
gieniatuotteet.

Esedun keittiömestari Timo Leso esittelee SaimaaMenua venäläisille ruokatoimittajille Mikkelissä 
ravintola Vilee Bistrossa, missä he nauttivat SaimaaMenu -lounaan.

Saimaan alueen ruokakulttuurin 
historiasta eväitä ruokamatkailun 
kehittämiseen
Ruralia-instituutin Lähivalinta-hankkeessa 
kehitetään matkailijoille suunnattua Saimaa-
Menua Etelä-Savon alueella. 
 - Tavoitteena on lisätä Saimaan alueen 
ruokatuotteiden tarjontaa ravintoloissa ja 
ammattikeittiöissä sekä vahvistaa alueen 
ruokakulttuuria ja tunnettuutta ruokamat-
kailukohteena, projektipäällikkö Riitta 
Kaipainen Ruralia-instituutista kertoo.
 SaimaaMenua on taustoitettu tutkimalla 
alueen ruokakulttuuriin liittyvää historiaa.
 -  200–300 vuotta sitten kaikki söivät lähi-
ruokaa. Lähiruoka ei siis ole uusi innovaatio. 
Ruokakulttuuri on koko ajan muutoksessa ja 
on syytä perehtyä omaan ruokaperinteeseen, 
että voi luoda uutta, sanoo selvityksen tehnyt 
FT Maarit Knuuttila.

Tunnus kertoo alkuperän
SaimaaMenusta halutaan rakentaa tunnet-
tu brändi alueen matkailun vetovoiman li-
säämiseksi. SaimaaMenulle on suunniteltu 
tunnus, jota voidaan käyttää ruokalistoissa 
ja tuotteissa kertomassa, että ruokatuotteen 
pääraaka-aine ja valmistaja ovat Saimaan alu-
eelta. Tämä auttaa matkailijoita löytämään 
paikallista alkuperää olevat ruoat ja ruoka-
tuotteet.

Koulutus osa kokonaisuutta
Saimaan alueen ruokakulttuuria ja lähiruoan 
tarjontaa vahvistetaan myös koulutuksella, 
joka on suunnattu alueen hotelli-, ravintola-, 
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catering- ja matkailuyrityksille, lähialuetuot-
tajille sekä tuotetoimittajille. Koulutuksesta 
vastaa Etelä-Savon ammattiopisto Esedu. 
Ensimmäinen pilottikoulutus käynnistyi 
syyskuussa 2013.

Koulutuksessa kehitetään reseptiikkaa, koo-
taan lähialueen raaka-ainetoimittajien tuote- 
ja yhteystietoja sekä raaka-aineisiin ja ruokiin 
liittyviä tarinoita. 

Mikkelin kaupungin kupeessa sijaitsevan 
Kyyhkylän kartanon keittiömestari Pirjo 
Vauhkonen on lähtenyt mukaan syksyllä 
2013 aloitettuun SaimaaMenu -pilottikou-
lutukseen. 
 Kyyhkylän kartano on historialtaan ja 
sijainniltaan hyvä paikka toteuttaa Saimaa-
Menua. 
 - Kartano sijaitsee kauniilla paikalla Por-
rassalmen ja Saimaalta Mikkeliin johtavan 

pitkän ja kapean vesireitin varrella ja alueen 
historian ulottuu jo esihistorialliselle ajalle, 
Vauhkonen perustelee.
 Vauhkonen uskoo, että SaimaaMenu tulee 
antamaan yritykselle positiivista lisäarvoa.
 - Kesäisin asiakaskunta koostuu ulkopaik-
kakuntalaisista ja ulkomaalaisista vieraista, 
joten heille on mitä mieluisinta tarjota paikal-
lista ruokaa juuri Saimaan alueelta tuotetuista 
raaka-aineista, Vauhkonen sanoo.

SaimaaMenu tulee näkymään kartanon lou-
nas- ja päivällislistoissa, kahvilatuotteissa ja 
eri menuissa .
  - Ehkä teemme jopa ihan yksistään Sai-
maaMenun, keittiömestari Pirjo Vauhkonen 
pohtii ja toivoo, että SaimaaMenu -koulutus 
ja -brändi lisäisivät entisestään yhteistyötä 
alueen eri toimijoiden kesken.
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Paikallistunne on osa ihmisten elämää. 
Muutostilanteissa se tulee uudella ta-
valla merkitykselliseksi. Sitä käytetään 
henkilökohtaisena ja yhteisöllisenä 
voimavarana. Kuntiin kohdistuvat 
uhat ovat paineistaneet esille paikal-
lisen vastavoiman, jonka oleellinen 
osa on paikallinen identiteetti. Iden-
titeettiresursseja käytetään tarkoituk-
sellisesti myös kunnan strategioissa ja 
kehittämispuheessa.

Kuntamuutokset puhuttavat kansalaisia ja 
päättäjiä näinä aikoina monessa kunnassa. 
Iitti-tutkimuksessa pääsimme kuntamuu-
toksen vaikutusten tutkimisessa pintaa sy-
vemmälle, voisi sanoa tunnetasolle. Tutki-
muksessa identiteettiä tarkasteltiin suhteessa 
paikalliseen muutoskestävyyteen.
 - Iitti on ollut rajapitäjä. Tässä on ollut idän 
ja lännen välinen raja, valtakunnan raja ja sa-
volaisten ja hämäläisten välinen heimoraja. 
Täällä ei ole voinut kumarrella mihinkään 
suuntaan, vaan täällä on ollu pakko yrittää 
selvitä vaan ihan omillansa, kuvaili eräs haas-
tattelemamme iittiläisvaikuttaja iittiläisen 
elämäntavan ulkoisia ehtoja ja iittiläisten 
ikiaikaista omillaan toimeen tulemisen pyr-
kimystä.
 Paikallisidentiteetti on Iitissä edelleen 
vahva. Identiteetin juuret ovat historiassa, 
mutta identiteettiresursseja käytetään monin 
tavoin myös tässä ajassa, erityisesti tilanteis-
sa, joissa muutokset uhkaavat yhteisöllisiä 
arvoja. 
 - Jos mun ikkunasta näkyy betoni, joku 
talo, niin mä en oo vaan tyytyväinen mun 
elämääni, kertoi iittiläinen nuori nainen. Jo 
lapsesta ja nuoresta pitäen olen halunnut, että 
ikkunastani näkyy peltoa. (– –) Se on niin 

kinnalle. Sen mukaan identiteettiresurssit 
nousevat yhteisöllistä perimää, yhteisöllisiä 
päämääriä ja yhteisöllisiä paikallisuuksia 
uusintavista tulkinnoista. Yhteisöllisten pe-
rustojen käytön kautta yhteisöt luovat myös 
paikallista muutoskestävyyttä ulkoa tulevien 
muutosten käsittelemiseksi. 
 Iittiläisyyttä vahvimmin ylläpitäviä te-
kijöitä olivat iittiläisille suunnatun kyselyn 
mukaan itsenäinen Iitin kunta, Iitin luonto 
ja maisemat sekä Iitin maaseutumaisuus.
 - Iittiläisyyttä pitää yllä kunnan itsenäi-
syys. Jos ei olisi itsenäistä kuntaa, identiteetti 
murenisi enemmän kyläidentiteeteiksi. Iitti-
läisyyden idea on kunnassa yhteinen. On pär-
jätty omillaan, määritteli iittiläissyntyinen 
kunnanvaltuutettu.
 Yhtenä paikallisidentiteetin suojaamisen 
toimenpiteenä Iitissä perustettiin vuonna 
2012 Iitti-säätiö. Sen avulla pyritään turvaa-
maan myös tulevaisuudessa jotakin olennais-
ta paikallisten asukkaiden omakseen tunte-
masta paikallisidentiteetistä.  
 Tutkimusraportti Identiteettiresurssit 
paikalliskehittämisessä ja muutoskestä-
vyydessä julkaistaan Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutin julkaisusarjassa.

Paikallistunne on osa 
muutoskestävyyttä

Osa paikallisidentiteettiä on palveleva kyläkauppa. 

Ku
va

 To
rs

ti 
Hy

yr
ylä

in
en

Teksti Torsti Hyyryläinen ja Sirkku Piispanen

voimakkaasti osa minua, että haluan asua 
tällaisessa maisemassa.
 Rakensimme tutkimuksessa teoreettisen 
kehyksen identiteettiresurssien käytön tul-

Iitti on Kouvolan ja Lahden välissä sijaitse-
va 7 000 asukkaan kunta. Iittiläiset ovat niin 
ihastuneita Iittiin, että haluaisivat säilyttää 
kunnan itsenäisenä.

Luonnosta kauneutta –  
Osaamistarveselvitys luonnontuotteiden 
hyödyntämisestä valmistui

Teksti ja kuva Birgitta Partanen

Luonnon raaka-aineista saatuun tie-
toon kosmetologien ja kampaajien 
ammatillisessa koulutuksessa ei olla 
tyytyväisiä. Lisätietoa ja koulutusta 
kaivataan erityisesti suomalaisista 
luonnon raaka-aineista ja lainsää-
dännöstä.

Tiedot käyvät ilmi raportista, jossa selvitettiin 
hius- ja kauneudenhoitoalan sekä luonnon-
vara-alan osaamistarpeita luonnontuotteiden 
hyödyntämiseksi. Selvityksen rahoitti Ope-
tushallitus ja toteutti Fortbildningcentrum 
Prakticum apunaan asiantuntijatyöryhmä 
kauneudenhoito-, hius- ja luonnontuotealoil-
ta. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista 

mukana olivat Luonnontuotealan teemaryh-
män erityisasiantuntija Juha Rutanen sekä 
Laadukasta liiketoimintaa luonnosta -hank-
keen projektipäällikkö Birgitta Partanen.

Käsitteet, määritelmät ja 
lainsäädäntö on tarpeen tuntea
Luonnontuotteet ovat tärkeä luonnonkos-
metiikan raaka-aine ja luonnonkosmetii-
kan käyttö on kasvanut voimakkaasti viime 
vuosina myös Suomessa. Markkinoinnissa 
luonnontuoteimagoa käytetään hyväksi ja 
jopa harhaanjohtavasti niin kuluttajille kuin 
ammattilaisillekin.
 Luonnonkosmetiikalle ei ole virallista 
määritelmää, epävirallisia määritelmiä on 
paljon. Aiheeseen liitettyjen käsitteiden kirjo 
on laaja ja erilaisia sertifikaatteja on lukuisia. 

Nutrikosmetiikalla tarkoitetaan maailman-
laajuisesti kauneudenhoitoalalle leviävää 
ilmiötä, jossa kauneudenhoitoa toteutetaan 
sisäisesti ravintolisien avulla. Uudistunutta 
lainsäädäntöä alettiin soveltaa 11.7.2013 alka-
en kaikissa EU-maissa, eikä kaikkiin luonnon 
raaka-aineiden käyttöön kosmetiikassa liitty-
viin kysymyksiin ole olemassa vielä valmiita 
vastauksia tai lain tulkintoja. 

Tieto ja koulutus lisäisivät luonnon 
raaka-aineiden käyttöä
Selvityksen aikana tehtiin kyselyt luonnon 
raaka-aineiden käytöstä sekä kosmetologeil-
le että kampaajille. Vastausten perusteella 
aikaisempaan ammatillisessa koulutuksessa 
saatuun tietoon luonnon raaka-aineista ei oltu 
tyytyväisiä, lukuun ottamatta erikoiskosme-
tologin ja ekokampaajan koulutuksia. Luon-
non raaka-aineita käytettäisiin enemmän, 
mikäli niiden käyttöön olisi koulutusta. Li-
sätiedon ja koulutuksen tarpeita oli useista 
aiheista. Erityisesti vastaajia kiinnosti suo-
malaisten luonnon raaka-aineiden käyttö ja 
vaikutukset, allergiat, kehon ja hiusten hyvin-
vointia tukeva ravitsemus, lainsäädäntö sekä 
pH:n sisäinen ja ulkoinen vaikutus.
 
Selvitystä voidaan hyödyntää 
monin tavoin
Selvityksen tuloksia voidaan käyttää kaune-
udenhoito-, hius- ja luonnontuotealojen am-
matillisten perustutkintojen sekä ammatti- ja 
erikoisammattitutkintojen sisältöjen kehittä-
misessä. Sitä voidaan hyödyntää myös alojen 
kehitystyössä, tuote- ja palveluideoinnissa ja 
uusien yhteistyösuhteiden rakentamisessa yli 
toimialarajojen. Selvitys linkkeineen toimii 
myös ajantasaisena tietopakettina yrittäjille.
Työryhmä esitti useita ehdotuksia jatkotoi-
menpiteiksi liittyen tuotteiden, palveluiden ja 
työympäristön kehittämiseen, tutkimukseen 
ja koulutukseen.
 Selvitys on julkaistu Helsingin yliopis-
ton Ruralia-instituutin Raportteja-sarjassa: 
http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/
pdf/Raportteja103.pdf 

http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja103.pdf
http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja103.pdf
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Ruralia-instituutin kotiseutututkimukset 
jatkuvat: sarjan toisessa hankkeessa keskity-
tään kuortanelaisten kotiseutunäkemyksiin. 
Ensimmäinen, vuonna 2012 toteutettu koti-
seutusuunnitteluhanke koski nurmolaisten1 
akotiseutua. Sen innoittamana kuortanelaiset 
tekivät aloitteen samantapaisesta hankkeesta 
Kuortaneella. Hankkeen nimi Nokiottaan ko-
tomaa viittaa Kuortaneen tervanpolttoperin-
teeseen. Tarkoituksena on koota, kuvata ja tul-
kita Kuortaneenjärven ympäristössä elävien 
ihmisten nykypäivän kotiseutukäsityksiä, ko-
tiseudun avainkohteita sekä käsitysten taus-
talla olevia sosiokulttuurisia syvärakenteita.

Tutkimusretkellä Nokiottain maassa
Kuortaneen aineisto kerättiin 12 asukaskes-
kustelussa seitsemällä kylällä. Tilaisuuksiin 
osallistui yhteensä 116 kuortanelaista eri 
ikä- ja asukasryhmistä. Tutkimuksen pää-
menetelmänä olivat virikekeskustelut. Lisäksi 
hankkeessa järjestettiin maastokäyntejä: nel-
jä kotiseutukävelyä ja kotiseutuajelu. Näiden 
tarkoituksena oli uusien menetelmien kehit-
täminen ja testaaminen. Kokemukset olivat 
hyviä: maastomenetelmät tuottivat syvällistä 
aineistoa. Käynnit tehtiin paikkoihin, joihin 
kotiseudun kertomukset ja muistot kasautui-
vat. Niiden avulla päästiin käsiksi tämän päi-
vän kuortanelaisissa kotiseututihentymissä 
vaikuttaviin historian syvärakenteisiin.
 Millaisia rakenteita löydettiin? Sijainti 
Etelä-Pohjanmaan ja Suomenselän rajalla jät-
tää jälkensä. Rakennetussa kulttuurissa eri-
tyisen merkityksen saavat talonpoikaistalot, 
kylät ja kylänrajat. Yksittäisistä paikoista kes-

keinen on esimerkiksi Kirkkokankaan ja ur-
heiluopiston alue. Asukkaiden luontokäsitys 
on järvikeskeinen ja tuotannollisia lajeja ko-
rostava. Maisemakuvaa hallitsee avaruuden 
kaipuu, pyrkimys valoon ja siisteyteen. Näissä 
mieltymyksissä näkyy 1800- ja 1900-luvun 
omien uskonnollisten ja kansallismielisten 
liikkeiden henkinen perintö.
 Kuortaneen kotiseutukäsityksistä jul-
kaistaan kaksi raporttia vuoden2014 alkuun 
mennessä: kotiseutukeskustelujen dokumen-
taatio sekä sen tulkintaosa, jossa aineistoa tar-
kastellaan kokemuksellisen kotiseututeorian 
viitekehyksessä. Raportit ilmestyvät Ruralia-
instituutin sarjassa. 
 Hanketta rahoittavat Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelmasta Kuusio-
kuntien Kehittämisyhdistys Kuudestaan ry 
sekä Kuurtanes-Seura ja Kuortaneen Sääs-
töpankkisäätiö.
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1 Riukulehto, Sulevi & Suutari, Timo (2012). Joki 
on Nurmon äiti. Nurmonjokilaakso kotiseutu-
kuvassa. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti. 
Julkaisuja 28; Suutari, Timo & Riukulehto, Sulevi 
(toim.) (2012). Kotiseutua kutomassa. Nurmon-
jokilaakson kotiseutusuunnitelman keskusteluti-
laisuuksien dokumentointi. Helsingin yliopisto, 
Ruralia-instituutti. Raportteja 92. 

- Luomu- ja lähiruoan kysyntä on kas-
vamassa, mutta kysyntään ei täysin 
pystytä vastaamaan. Toisaalta luomua 
myydään tavanomaisesti tuotettuna 
ruokana, kertoo Luomuinstituutin 
johtaja Pirjo Siiskonen. 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin 
osuustoiminnan tutkimusjohtaja Hagen 
Henrÿ painotti puheenvuorossaan yrittäji-
en muodostamien osuuskuntien merkitystä 
monissa Euroopan maissa. 
 - Saksassa yrittäjien osuuskuntia on pal-
jon lähes kaikilla aloilla ja ne ovat toimineet 
menestyksekkäästi jo pitkään.  

Malleja palvelujen kehittämiseen
Palvelujen järjestäminen haja-asutusalueilla 
on haasteellista, koska pitkät välimatkat 
nostavat kustannuksia. Kehityspolut Oy:n 
toimitusjohtaja Jari Ylinen on luonut tähän 
tehokkaita ratkaisumalleja, joita on käytän-
nössä toteuttanut Osuuskunta Taloushaltia: 
tietylle alueelle luodaan logistiikkaratkaisut 
lähiruoan toimittamiseksi ja näihin yhdiste-
tään muita palveluja.
 - Tavoitteena on muodostaa koko Suo-
meen lähipalveluosuuskuntien verkosto, Yli-
nen kaavailee.
 ”Pertun parhaaksi” -hankkeen projek-
tipäällikkö Juhani Kauppi esitteli Per-
tunmaalla Etelä-Savossa perusteilla olevaa 
osuuskuntaa, jonka tarkoituksena on tur-
vata palvelujen säilyminen Pertunmaalla 
mahdollisen kuntaliitoksen jälkeenkin. 
Osuuskunnassa on alkuvaiheessa jäseninä eri 

Teksti Tytti Klén  | Kuvat Sirpa Piskonen

Uutta 
yrittäjyyttä 
osuustoiminnalla

17 R U R A L I A   2  |  2 0 1 316 R U R A L I A   2  |  2 0 1 3

alojen pienyrittäjiä sekä Pertunmaan kunta 
ja seurakunta. Perustamisprosessia on viety 
eteenpäin Leader-rahoituksella. 

Osuuskuntalaki uudistuu
Vuoden 2014 alussa voimaan astuvaa osuus-
kuntalakia esitteli Pellervo-Seuran lakiasi-
ainjohtaja Anne Kontkanen. Yksi mer-
kittävimmistä muutoksista nykyiseen lakiin 
verrattuna on se, että jatkossa yksikin henkilö 
voi perustaa osuuskunnan. 
 - Jo olemassa olevien osuuskuntien 
sääntöihin ja toimintaan lakimuutoksella ei 
ole juuri vaikutusta kuin erityistapauksissa, 
selvitti Kontkanen. 
 Seminaarissa kuultiin esityksiä myös 
Green care -yrittäjyydestä, vapaa-ajan asuk-
kaiden palvelutarpeista sekä opiskelijaosuus-
kunnan toiminnasta. Esitykset voi lukea 
nettisivuilta http://www.yhteistoiminta.fi/
koulutukset/koulutuskalenteri?month=2013-
09-01&start=&end=&event=91

Ratkaisuksi Siiskonen esittää muun muassa 
lyhyempiä jakeluketjuja, laatikkomyyntiä ku-
luttajille sekä sesonkiajattelua. Myös yrittäjien 
osuustoiminnallinen yhteistyö tuottaisi etuja: 
Suurena yksikkönä osuuskunta on jatkojalos-
tajan sekä markkinoijan kannalta varmempi 
toimittaja kuin yksittäiset tuottajat. Lisäksi 
voitaisiin saavuttaa säästöjä esimerkiksi lo-
gistiikassa.  
 Edellä mainittua yhteistyötä toteuttaa 
Pohjanmaan Lammasosuuskunta, jonka 
hallituksen puheenjohtaja Mikaela Ingo 
kertoo, että Suomessa on pula kotimaisesta 
lampaanlihasta, erityisesti karitsanlihasta.
 - Tuottajia siis tarvitaan ja Pohjanmaan 
Lammasosuuskunta ottaa heitä myös jäse-
nikseen koko Suomen alueelta.
 Yhdessä yrittämään! – Itä-Suomi -hank-
keen päätösseminaari pidettiin 24.9.2013 
Kuopiossa.  Päivän aikana esiteltiin toimivia 
osuuskuntamalleja sekä tuotiin esille uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulla. 

YHDESSÄ YRITTÄMÄÄN! – ITÄ-SUOMI 

Hankkeen kesto 1.4.2010–31.12.2013

Mm. osuuskuntayrittäjyyskoulutuksia yri-
tys- ja urapalveluneuvojille Etelä-Savon, 
Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kai-
nuun alueella

Hallinnoija: 
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Rahoittajat: 
ESR ja Itä-Suomen ELY-keskukset

www.yhteistoiminta.fi

Mikaela Ingo toimii itsekin lampaanlihan tuottajana Mustasaaressa Pohjanmaalla. 

Kehityspolut Oy:n toimitusjohtaja Jari Ylinen 
kutsuu malliaan ”uusvanhan kyläyhteisön 
prosessiksi”. 

Seminaarissa oli mukana niin yritysneuvojia 
kuin osuuskunnan perustamisesta kiinnostu-
neitakin. 

Nokiottaa kotomaa -hankkeessa tehdään myös maastokäyntejä. Kuvassa kenttäkäyntiä vetämässä tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehto (oik.) Ruralia-
instituutista. 
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Uusia kasvoja

Ruralia-instituutti, Seinäjoki

Matti Mäkelä 
on aloittanut Hel-
singin yliopiston 
Ruralia-instituu-
tin Seinäjoen toi-
mintayksikössä 
projektipäällikkö-
nä. Hän työsken-
telee Potra-hank-
keen eli  Pohjalais-
taloverkoston pa-
rissa. Hankkeessa kootaan pohjalaistalo-
jen omistajia  ja pohjalaistalojen mahdol-
lisuuksista kiinnostuneita yrityksiä yhtei-
seksi verkostoksi, jossa päästään ammen-
tamaan uusia tuotteistuksia oikeiden esi-
kuvien pohjalta.  Verkoston luomisen jäl-
keen hankekokonaisuudessa seuraavat 
pohjalaistalojen tutkimus- ja kehittämis-
hankkeet. 
 Mäkelä  on koulutukseltaan kansa-
tiedettä ja musiikkitiedettä lukenut fi-
losofian maisteri, joka harrastaa myös 
toista ammattiaan viulunsoitonopetusta 
ja keikkailua. Pohjalaistalon siirtoprojekti 
perheen kodiksi vuosina 2005-2008 johti 
nykytilanteeseen eli  Mäkelä on matkalla 
yhä  syvemmälle pohjalaistalojen syöve-
reihin – hän on aloittamassa jatko-opis-
kelua aiheesta. 

   
Outi Hakala 
on aloittanut Ru-
ralia-instituutis-
sa projektisuun-
nittelijana pro-
fessori Hannu 
Törmän tiimissä. 
Hakala osallistuu 
etenkin raputalo-
uden ja lähiruu-
an taloudellisten 
vaikutusten selvittämistyöhön. Haka-
lalla on kauppatieteiden maisterin tut-
kinto (laskentatoimi) Tampereen yli-
opistosta. Osa-aikaisen työnsä ohessa 
Hakala suorittaa ympäristöekonomi-
an (MMM) opintoja Helsingin yliopis-
tossa.
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Ruralia-instituutin Jukka Rajalalle ympäristöpalkinto 

Etelä-Savon ELY-keskus myönsi vuo-
den 2013 ympäristöpalkinnon agro-
nomi Jukka Rajalalle. Palkinnon 
perusteena on Rajalan pitkäaikainen, 
laaja-alainen ja käytännönläheinen 
työ luonnonmukaisen maatalouden 
edistäjänä ja kehittäjänä. Ympäris-
töpalkinto luovutettiin maailman 
ympäristöpäivänä vuoden 2013 ke-
säkuussa Mikkelissä.

Jukka Rajala työskentelee Helsingin yliopis-
ton Ruralia-instituutin Mikkelin toimintayk-
sikössä. Rajala on työskennellyt Ruralia-insti-
tuutissa yli 20 vuotta: Tänä aikana hän on teh-
nyt merkittävän työn luonnonmukaisen maa-
taloustuotannon edistämisessä maassamme. 
Hänen pitkää yliopistotoimintaansa on ohjan-
nut vahva henkilökohtainen sitoutuminen 
kestävän kehityksen edistämiseen luonnon-
mukaisen maataloustuotannon avulla sekä 
kyky yhdistää käytännön tieto ja tieteellinen 

Fyysinen kunto 
auttaa  
akateemisessa  
aivojumpassakin

Ruralia-instituutin Mikkelin toimintayksikön väkeä lähdössä sauvakävelylle. 

Teksti Rauno Terho
 
Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma myönsi 
taloudellista tukea Ruralia-instituutin vuo-
den pituiselle terveysliikuntahankkeelle, joka 
alkoi syyskuussa vuonna 2013. Hankkeen ta-
voitteena on ylläpitää ja parantaa henkilöstön 
työkykyä ja terveyttä, pidemmällä tähtäi-
mellä pyrkimyksenä on saada ihmiset in-
nostumaan liikunnasta ja terveellisemmistä 
elämäntavoista myös hankkeen päättymisen 
jälkeen. Mikkelin henkilöstön liikuntaohja-
uksesta huolehtii Etelä-Savon liikunta ry ja 
vastaavasti Seinäjoen henkilöstöä ohjaa per-
sonal trainer Laura Lehtilä.
 Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden 
alkutilanteen kuntotasot mitattiin muun 
muassa UKK-kävelytestillä, sekä InBody- ja 
puristusvoimatesteillä. Osallistuvat henkilöt 
saivat syksyksi omalle tasolleen sopivat tree-
niohjelmat. Hankkeen aikana testit tullaan 

toistamaan, jolloin treeniohjelmien ja uusien 
lajitutustumisten hyödyt toivon mukaan pal-
jastuvat. Lajitutustumisia on muun muassa 
sauvakävelyyn, juoksuun, kahvakuulaan, 
Physio Pilatekseen, spinningiin, multitreeniin 

ja keppijumppaan. Jo pidetyistä lajikokeiluis-
ta on tullut hyvää palautetta ja esimerkiksi 
keppijumppa on yllättänyt monet monipuo-
lisuudellaan ja tehokkuudellaan. 

tieto ja popularisoida se eri käyttäjäryhmille. 
Hän on aina pitänyt huolen oman luomuosaa-
misensa päivittämisestä ja jakanut auliisti 
tietoa alasta ja luomutuotannon yksityiskoh-
dista kaikille alan tiedosta kiinnostuneille.  
 Jukka Rajala tunnetaan asiantunteva-
na luomualan erityisosaajana kaikkialla 
Suomessa ja hän on toiminut asiantuntija-
na lukuisissa valtakunnallisissa luomualan 
asiantuntijaelimissä. Rajalan merkitys Suo-
men luonnonmukaisen maa- ja elintarvike-
talouden kehittymiselle nykyiseen laajuu-
teensa on ollut ratkaisevaa ja ansiokasta.  
 Rajala on kirjoittanut Suomen ensimmäi-
sen ja toistaiseksi ainoan Luonnonmukaisen 
maataloustuotannon oppikirjan, Luonnon-
mukainen maatalous, 1995 ja siitä on otettu 
uudistettu painos vuonna 2004. Tämä oppi-
kirja on ollut vuodesta 1995 lähtien oppikir-
jakäytössä maatalousoppilaitoksista yliopis-
toon. Jukka Rajalan muukin julkaisutuotanto 
on huomionarvoinen.

Ruralia haluaa harjoittelijoita 
jatkossakin
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti kiin-
nostaa kovasti yliopistoharjoittelijoita.  Heitä 
tuli  vuonna 2013 Ruraliaan  ennätyksellisen 
paljon eri Suomen yliopistoista:  Seinäjoen 
toimintayksikössä oli seitsemän harjoitteli-
jaa ja Mikkelissä  viisi.  
 Harjoittelijoista jäi työyhteisöön niin 
positiiviset kokemukset, että jatkossakin  
Ruralia aikoo ottaa heitä mahdollisimman 
paljon.  Osalle pyritään  tarjoamaan myös 
mahdollisuutta tehdä  pro gradu -työtään.  
Hyödyt nähdään molemminpuolisina. 
 -  On kaikkien etu, että työyhteisöön tulee 
innokkaita ja reippaita ihmisiä, joilla on vielä 
uusia näkökulmia, sanoo Ruralia-instituutin 
johtaja Sami Kurki.    
 - Pyrimme siis lisäämään harjoittelijoi-
den määrää ja otamme tämän huomioon 
hankkeiden budjetoinnissa, hän jatkaa.  
Työharjoittelun pituus on keskimäärin kol-
me kuukautta. Harjoittelijoiden työnkuvaan 
Ruraliassa sisältyi  monipuolisia avustus-

YLIOPISTOHARJOITTELIJAT RURALIASSA VUONNA 2013: 

Kauppatieteiden maisteri, maatalous-metsätieteiden ylioppilas Outi Hakala, 
Helsingin yliopisto

Filosofian ylioppilas Ilona Heikkinen, Oulun yliopisto

Maatalous-metsätieteiden ylioppilas Hanna-Maija Kehvola, Helsingin yliopisto

Filosofian  ylioppilas Salla Koskinen, tutkimusavustaja, Tampereen yliopisto

Filosofian ylioppilas Juha Laukkonen, Vaasan yliopisto

Ravitsemustieteen ylioppilas Hilla Martikainen, tutkimusavustaja, 
Itä-Suomen yliopisto

Maatalous-metsätieteiden kandidaatti Mari Mäki, tutkimusavustaja, 
Helsingin yliopisto 

Filosofian  ylioppilas  Anni Nousiainen,  Helsingin yliopisto

Filosofian ylioppilas Susanna Ruuska, Vaasan yliopisto

Elintarviketieteen kandidaatti Helinä Siivinen, tutkimusavustaja, 
Helsingin yliopisto

Maatalous-metsätieteiden ylioppilas Maria Suomela, Helsingin yliopisto

Aluetieteen ylioppilas Susanna Valkama, Tampereen yliopisto

tehtäviä tutkimuksen ja   kehittämisen sekä  
koulutushankkeiden  parissa. 

Sienet selville. Ruralia-instituutin harjoitte-
lija Hanna-Maija Kehvola (oik.) tutkimassa 
sieniä tieteen popularisointitapahtumassa 
Seinäjoella.

RURALIA-INSTITUUTISSA 
TYÖSKENTELEE 70 OMAN 
ALANSA ASIANTUNTIJAA.

Jukka Rajala korostaa maan kasvukunnon ais-
tinvaraisen havainnoinnin tärkeyttä ja opastaa 
siinä havainnollisesti kesäisin pidettävissä pel-
lonpiennartilaisuuksissa.



RURALIASSA TAPAHTUU
LÄHIRUOAN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET -HANKKEEN YH-
TEISSEMINAARI EkoCentrian Lähis-hankkeen kanssa 11.12.2013 kello 
10-15 Helsinki, Kuntatalo. 
Lisätiedot: Projektipäällikkö Leena Viitaharju,  050 415 1164, leena.
viitaharju@helsinki.fi

LAADUKASTA LIIKETOIMINTAA LUONNOSTA -hanke järjestää 
mehiläistarhaukseen, elintarvike- ja luonnontuotealaan sekä maa-
tilan ympäristönhoitoon ja luonnonsuojeluun liittyviä koulutuksia. 
Lisätietoja: http://www.helsinki.fi/ruralia/koulutus tai Birgitta Par-
tanen, 044 538 2248, birgitta.partanen@helsinki.fi

LUOMUALAN TIETEELLINEN SEMINAARI  “Scientific seminar on 
organic food 2014 - open, critical and collaborative approaches”  5.-
7.11.2014  Mikkelissä. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta www.
luomuinstituutti.fi  
Lisätiedot: tutkimusjohtaja, dosentti Carina Tikkanen-Kaukanen, 050 
318 0283, carina.tikkanen-kaukanen@helsinki.fi 

ETELÄPOHJALAINEN, ROIKKUUKO GRADUSI? Jos haluat saattaa 
opintosi loppuun, edistä valmistumistasi Seinäjoen yliopistokeskuk-
sessa. Osallistuminen on maksutonta kaikkien yliopistojen opiskelijoille. 
Lisätiedot: Projektipäällikkö Leena Viitaharju,  050 415 1164, leena.
viitaharju@helsinki.fi

METKA -HANKKEELLA HAETAAN UUSIA INNOVATIIVISIA, PAIKAL-
LISIA TOIMINTAMALLEJA TOTEUTTAA KORKEA-ASTEEN TUTKINTO- 
JA TÄYDENNYSKOULUTUSTA yhteistyössä elintarvikeketjun yritysten 
ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa Etelä-Pohjanmaalla. Lähtökohtana 
on työssäkäyvä, motivoitunut aikuisopiskelija ja elintarvikeketjun yritys-
ten strategiset kehitystarpeet. Projektin kohderyhmänä ovat maatalous- 
ja elintarvikealan yritykset ja muut organisaatiot sekä niiden henkilöstö. 
Lisätiedot: http://www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/metka/index.
htm ja koulutuskoordinaattori Katja Perttu, 050-538 9670, katja.pert-
tu@helsinki.fi

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

Puhelin (09) 1911 

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

Seuraa Ruralian blogia: blogs.helsinki.fi/hy-ruralia/

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