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Hyvinvointi-

alasta euroja
maatilalle

Visiting
Scholar

Tutkimustiedon
jalostusaste
Yritykset pyrkivät luomaan hyödyntämilleen
raaka-aineille ja inhimillisille voimavaroille
mahdollisimman paljon lisäarvoa. Onnistumisen arvioivat asiakkaat. Jalostusaste
ratkaisee millaista palkkaa yrityksen työntekijöille voidaan maksaa tai miten omistajia
palkitaan.
Tieteellisen tutkimuksen asiakkaana on
kansainvälinen tiedeyhteisö, joka arvioi tutkimuksen kiinnostavuutta sekä tieteellisen
julkaisuprosessin aikana että myöhemmin
siteerauksillaan.
Tieteellisellä tiedolla on yhteiskunnassa
muitakin asiakkaita. Tutkimustieto voi olla
sellaisenaan hyödynnettävissä tai tutkimuksen tulokset voivat merkittävästi suunnata yhteiskunnallista keskustelua. Usein tieteellinen
tutkimusartikkeli on kuitenkin vasta uusien
ratkaisujen raaka-ainetta - ’pyöreä pölli’, joka
ei vielä muistuta tyylihuonekalua. Tutkimustiedon merkittävyyttä ja sen mahdollisesti
avaamia uusia näkymiä täytyy tulkita luovasti
itse sovellustilanteessa. Kysymys kuuluukin,
millaisella prosessilla tutkimustietoa tulisi
jalostaa ja keiden siihen tulisi osallistua?
Yliopistokeskustelussa ’kriittisestä massasta’ on tullut termi, jota käytetään aktiivisesti ja usein vähän löysästi. Ajatus on, että
saman alan tutkijoiden ja opettajien kerääminen samoihin kahvipöytiin - suunnittelemat-
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tomaan vuorovaikutukseen - lisää hyvien ideoiden todennäköisyyttä ja kasvattaa yhteisön
iskunsietokykyä sekä vetovoimaa. ’Kriittinen’
taitaa pitää sisällään myös sen, että ainakin
osa huonoista ideoista osataan ampua alas
alkuvaiheessa.
Kriittisen massan määrittely saa aivan
uuden lähtökohdan, jos älyllisen ponnistelun
kohteeksi asetetaan tutkimustiedon jalostusasteen nostaminen. Silloin pöydän ympärille
tarvitaan tutkijoiden lisäksi tiedon hyödyntämisestä kiinnostuneita kokemusasiantuntijoita. Lahjakkaankin tutkijan ajatus saattaa
sutia, jos pitää yksin hahmottaa miten uusi
tieto voisi tukea parempia ratkaisuja. Tällainen vuorovaikutus pitäisi pystyä tarjoamaan
myös opiskelijoille ja tähän pyritään mm. Helsingin yliopiston uudistuvissa koulutusohjelmissa.
Moni tutkija olisi halukas jalostamaan
tutkimustietoa nykyistä enemmän. Siitä
kertoo esimerkiksi Ruralia-instituutin tekemä haastattelututkimus, jossa 25 Helsingin
yliopiston tutkimusryhmän johtajaa kertoi
kokemuksistaan ruokaketjun kehittämiseen liittyen. Yliopistojen tulosohjauksen ei
kuitenkaan koeta antavan jalostustyöhön
riittävää selkänojaa. Uusinkaan (2017-2020)
opetus- ja kulttuuriministeriön ’ostoslista’ ei
tuo asiaan helpotusta. Ilmeisesti pyrkimystä
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valmisteluryhmässä oli, mutta yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamisen vaikeus
esti konkreettiset askeleet. Tutkimustiedon
jalostajien työ yliopistoissa olisi helpompaa,
jos Suomen valtio onnistuisi sanomaan ’tahdon’. Sitä odotellessa tehdään tietysti kaikki
mitä pystytään.
Ruralia-instituutissa käsitys tieteellisen
tiedon merkityksestä on aina ollut selkeän
kaksisuuntainen. Vahva perustutkimus inspiraation lähteenä on itsestäänselvyys, mutta
samoin into sen soveltamiseen. Kokemuksemme mukaan tutkimustiedon jalostusaste
nousee vain harvoin vahingossa. Yleensä se
vaatii kovaa työtä - kuten yrityksissäkin.
Sustainability science - kestävyystiede - on
Helsingin yliopistossa aktiivisen kehittämisen
kohteena. Se osuu myös Ruralia-instituutin
tekemiseen ja profiiliin erinomaisesti. On
rohkaisevaa, että kestävyystieteessä yhtenä
lähtökohtana on ratkaisujen kehittäminen
tutkijoiden ja käytännön ammattilaisten yhteistyönä. Se lisää uskoa, että tutkimustiedon
jalostusaste ja sen edellyttämän työn arvostus
nousee entisestään tulevaisuudessa.

Sami Kurki,
Ruralia-instituutin johtaja
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Kestävyystiede rantautuu
Suomeen
Kestävä kehitys on ollut niin politiikan kuin tutkimuksen agendalla jo pian 30 vuotta. Nyt
Sustainability Science, kestävyystiede on vakiinnuttamassa asemaansa monissa yliopistoissa omana oppiaineenaan eri puolilla maailmaa. Tutkimuspiireissä käydään vilkasta
keskustelua kestävyystieteen teoriapohjasta ja menetelmistä, ja tutkimusala on saanut oman
lehtensä, verkostonsa ja konferenssinsa.
Sustainability Science esiteltiin jo 2000-luvun alkupuolella tiedemaailman vastauksena
visaisten (wicked) kestävyyskysymysten ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi. Tutkimukselta oli kaivattu myös parempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kestävyystiede lähtee
liikkeelle systeemisten ongelmien kuvailusta ja analyysista. Tämä on jo sinällään haastavaa, jos esimerkiksi ajatellaan ruokajärjestelmän toimintaa globaalissa mittakaavassa.
Kestävyystiede menee kuitenkin ymmärtämistä pidemmälle: Se pyrkii myös todellisten
(real-world) ongelmien ratkaisemiseen ja yhteiskunnallisen muutoksen vauhdittamiseen
tuottamalla erilaisia vaihtoehtoja nykyisille käytännöille. Toki useat soveltavat tieteenalat
ovat olleet ratkaisuhakuisia, mutta kestävyystieteelle erityistä on se, että tutkimus perustuu
systeemiajatteluun, rohkeaan tieteidenvälisyyteen, ja että ratkaisuja haetaan usein yhdessä
sidosryhmien kanssa aina ongelman määrittelystä tulosten julkaisuun asti.
Tieteidenvälinen ja yli tiedemaailman ulottuva yhteistyö toimii oppimisalustana, jonka
merkitystä uusien innovaatioiden syntymisessä ja kestävyystavoitteiden saavuttamisessa
pitkällä aikavälillä ei voi yliarvioida. Vaikka kestävyystutkimusta tehdään yhteiskunnan
kanssa ja sillä on selvä tavoite, yhteiskunnallisen muutoksen tukeminen, se ei ole politiikkaa,
kansalaisaktivismia eikä konsultointia. Kestävyystutkimus edellyttääkin, että niin tutkija
kuin tutkimukseen osallistuvat tuntevat hyvin poikkitieteisen tutkimuksen pelisäännöt ja
käytännöt.
Helsingin yliopisto on perustamassa kestävyystieteen tutkimukselle ja opetukselle keskusta, jossa paneudutaan mm. kestävyystieteen teoreettisiin ja menetelmällisiin kysymyksiin. Toivoa sopii, että keskus lisää myös tieteidenvälistä kanssakäymistä ja vuoropuhelua
kestävyystutkimuksessa suomalaisten yliopistojen välillä ja suomalaisen tutkimuksen
tunnettavuutta kansainvälisesti!
Katriina Soini
PhD, dosentti
Sustainability Science Fellow
University of Helsinki, HENVI

4

RURALIA

5

1 | 2016

RURALIA

1 | 2016

Teksti Päivi Pylkkänen | Kuva Teija Skyttä

Voiko hyvinvointialasta kasvaa palveluliiketoimintaa maatalouden rinnalle?
Maaseudulla, eläimillä ja luonnonympäristöillä on jo kauan tiedetty olevan monenlaisia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä vaikutuksia.
Kun maatiloja ympäristöineen ja tuotanto- ja
kotieläimineen hyödynnetään tietoisesti hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen
tuottamisessa, kutsutaan toimintaa hoivamaataloudeksi.
Ruralia-instituutissa tutkitaan tänä keväänä hoivamaatalouden laajenemispotentiaalia
maatilojen kannalta. Tämä tapahtuu kaikille
Etelä-Savon maatiloille suunnatulla sähköisellä kyselyllä. On tärkeää saada realistinen
käsitys paitsi maatilojen kiinnostuksesta hyvinvointialaan, myös kiinnostusta rajoittavista tekijöistä. Hoivamaatalous ei sovi kaikille
maatiloille eivätkä kaikki myöskään ole eri
syistä viehättyneet palvelualan ja tuotannollisen toiminnan yhdistämisestä. Tutkimuksella
halutaan päästä kiinni näihin syihin, mutta
myös tekijöihin, millaisilla toimenpiteillä alan
kehittymistä voitaisiin maatilojen mukaan halutessa vauhdittaa.
Odotusarvo on, että maatilatalouden täydentäminen kannattavalla palveluliiketoiminnalla voisi vahvistaa sekä maatilan että
ympäröivän maaseudun elinvoimaisuutta.
Tällöin voidaan puhua suotuisista maaseutuvaikutuksista. Mutta vaikutukset eivät rajoitu
vain maantieteellisessä mielessä maaseuduksi
miellettyihin alueisiin. Oikeastaan koko yhteiskunta muuttuu, jos syntyy uusia tapoja
kuntoutua tai parantaa hyvinvointia.

Portinvartijat ja myytinmurtajat
Hoivamaatalous ei kuitenkaan kasva yksin
siitä, että entistä useammat maatilat osoittautuisivat kiinnostuneiksi avautumaan ennakkoluulottomasti uudenlaisille asiakasryhmille.
Hoivamaatalouden palvelumallien kehittyminen maatilojen ja ostavien asiakkaiden välille
edellyttää totunnaisten rajojen ylittämistä ja
uusien toimintatapojen kokeilemista kokonaisissa palveluketjuissa.
Puhuttaessa palveluketjuista tai palvelujärjestelmistä, on kielikuva portinvartijuudesta
hyödyllinen. Jos portilla on vartija, on sisään
käyminen vain portinvartijan suostumuksella.
On helppoa hahmottaa, että hoivamaatalouden
portinvartijoita ovat maatilojen ohella sosiaali- ja terveysalan toimijat. Uudenlaisen toiminnan rakentuminen on siis alisteista sosiaali- ja
terveysalan portinvartioiden harkintavallalle.
Portinvartija voi toimia tällöin kahdella tavalla:

Teksti Jaakko Mäntylä

Ruralia-instituutissa käynnistyi toukokuussa 2015 Ilmajoen pitäjän historian kolmannen osan kirjoittaminen
Ilmajoen kunnan ja seurakunnan tilaamana. Jaakko Mäntylän ja Sulevi
Riukulehdon johdolla piirretään kokonaiskuva Ilmajoen vaiheista vuosina
1939–1994.

Aikaansa seuraavan kunnan ilmeeseen vanhat rakennukset eivät kuuluneet, vaan katse oli käännettävä moderniin arkkitehtuuriin. Ilmajoen kunnantalo valmistui vuonna 1965.

Pihka-hankkeessa syvennytään
Ilmajoen historiaan

Maaseudulla, eläimillä ja luonnonympäristöillä on jo kauan tiedetty olevan monenlaisia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä vaikutuksia.

hän voi olla vahti, joka suojelee porttia ja varmistaa, ettei sisään käy alan totunnaisia toimijasuhteita ja rutiineja haastavia toimijoita.
Toisaalta, portinvartija voi olla myös myyttien
murtaja tai rajojen avaaja, joka toimii uusien
yhteyksien rakentamiseksi tai niiden vahvistamiseksi. Rajoja ylittävä portinvartija tekee
innovaattorin työtä purkaessaan vanhoja ajattelumalleja, soveltaessaan alan säädöksiä tai
tuottaessaan muutossysäyksiä palvelumarkkinoille. Hoivamaataloudessa portinvartijoina
toimivat esimerkiksi tahot, jotka vaikuttavat
työnsä tai toimintansa kautta siihen, millaisia vaihtoehtoja vaikkapa kuntouttavaan
työtoimintaan tai lastensuojeluun tarjotaan?
Kokeillaanko uutta ja uusia kumppaneita,
kuten hoivaa tarjoavia maatiloja? Etsitäänkö
ratkaisuja hinta vai vaikuttavuus edellä?
Kuva hoivamaatalouden yhteiskunnallisista vaikutuksista rakentuu selvittämällä maa-

Ilmajoella aikakausi viime sodista 1960-luvun
loppuun oli vaiheikas. Yhteiskunnallinen murros pirstoi vanhan elinkeinorakenteen niin,
että maanviljelystä sai toimeentulonsa yhä
harvempi. Konkreettisimmin suuret muutokset näkyivät rakennetussa ympäristössä;
moderni arkkitehtuuri ja uudet materiaalit
haastoivat perinteiset rakentamistavat myös
Ilmajoella. Puistoistaan ja harmonisesta taajamarakenteestaan palkittua pitäjää haluttiin

uudistaa ajan ihanteiden mukaiseksi tiiviiksi
ja moderniksi keskustaajamaksi.
Ilmajoella uuden kunnantalon kaavailu
alkoi heti 1960-luvun alussa. Kutsukilpailun
kautta haettiin suunnitelmaa kunnan keskeisimmälle tontille Jaakko Ilkan monumentin ja
puiston viereen, talonpoikaistalojen keskelle.
Keijo Petäjän kolmikerroksinen, punatiilinen
ja tasakattoinen työnimellä ”kolmivooninkinen” liikkunut ehdotelma olikin sitä mitä oli

tilojen asenteita, palvelujärjestelmän portinvartijuuksia ja sen muutoksen mekanismeja.
Lisähaasteen uuden tiedon tuottamiseen tuo
sosiaali- ja terveysalan hallinto- ja rahoitusrakenteiden samanaikaiset muutokset.
Etelä-Savossa tuotteistetaan ja tutkitaan
hoivamaatalotta Ruralia-instituutin ja Mikkelin ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttamassa Hoivafarmi-hankkeessa. Hankkeessa
on aktiivisesti mukana yhdeksän eteläsavolaista pilottina toimivaa maatilaa tai maaseutuympäristössä toimivaa hoiva-alan yritystä
sekä palveluja ostavia yksikköjä Mikkelistä,
Savonlinnasta ja Juvalta. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan
sosiaalirahasto, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto sekä hankkeeseen
osallistuvat maatilat, yritykset ja yhteisöt.
Toteutusaika on 1.11.2015–30.10.2016.
Herralan pappilan oli väistyttävä monien muiden entisaikaisten rakennusten tavoin 1960-luvulla.

haettu, rohkea jatko näyttävyyttä arvostaneelle talonpoikaiselle rakentamiselle.
Toinen ajan muutosta kuvaava hanke Ilmajoella oli uuden pappilan rakentaminen.
Herralan 1800-luvun alkupuolella pystytetty
kirkkoherran pappila oli rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti yksi Etelä-Pohjanmaan
arvokkaimmista. Seurakunta oli kuitenkin
päättänyt purkaa sen ja rakentaa tilalle tasakattoisen, matalan ja vaalean asuinrakennuksen Muinaistieteellinen toimikunnan vastustuksesta huolimatta. Vaatimukset Herralan
pappilan säilyttämiseksi eivät muuttaneet
talon kohtaloa eivätkä yleistä rakentamisen
suuntaa Ilmajoella. Tasakattoisia matalia rivitaloja, uusia tielinjauksia, moderneja liikerakennuksia ja julkisia rakennuksia ilmestyi
eri puolille tiivistyvää taajamaa.
Modernit aatteet ja ajatukset uudistivat
rakennetun ympäristön lisäksi näkymättömiä toimintatapoja lähes kaikilla elämän
osa-alueilla. Uuden elämänmenon ja vanhojen käytäntöjen kohtaamiset muodostavat
perustan monen nykyisenkin kunnan toimintatavoille. Sen tutkiminen, miten kaikki nämä
nopeat muutokset tapahtuivat, on koettu tärkeäksi myös Etelä-Pohjanmaalla. Kiinnostus
lähihistoriaa kohtaan on lisääntynyt ja jalostunut yhä enenevässä määrin myös Ruraliainstituutin aluehistorian tutkimusryhmän
tutkimushankkeiksi.
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My name is Örjan Furtenback and I
work as a postdoc at the Centre for Environmental and Resource Economics
(CERE) in Umeå Sweden. My major research interest lies within the realm of
computable general equilibrium (CGE)
analysis with qauestions regarding
Energy and Resource Economics. I got
the opportunity to meet and work with
the CGE group in Seinäjoki through

Kiina kuuluu Suomen elintarvikeviennin strategisiin kohteisiin. Henan, miljoo-

the Ruralia Institute Visiting Scholar

namaakunta Pekingistä lounaaseen, on yksi Kiinan ruoka-aitoista, jossa myös

program.

luomu kiinnostaa. Luomun tuotantoa, koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta
on silti vielä vähän. Mitä näkymiä tämä tarjoaa luomua pitkään edistäneelle
Etelä-Savolle?

Visiting Scholar learning the specific

software and models
The objective of my visit to the Ruralia Institute was to jointly with the staff of CGE
modelers develop a regional CGE model for
Sweden which provide analysis of the regional
economic effects of the Swedish environmental goals affecting productive forest land in
Sweden. Knowledge of this type of regional
modeling framework has a long history of successful use within the Finnish context and especially within the Ruralia Institute. The CGE
group of Ruralia Institute has both a static regional CGE model and dynamic regional CGE
models which focus on the regional economic
structure of Finland (RegFin and RegFinDyn)
and Sweden (RegSweDyn).
Another objective for my visit was to
strengthen the connection between the Ru-

ralia Institute with my own affiliation CERE
(Centre of Environmental and Resource Economics) in Umeå, Sweden. CERE has a rather
strong track record within environmental and
resource Economics and have recently commenced a group focusing on CGE modeling.
The benefits of a more closely collaboration
between our institutions seems large, especially considering our close proximity to each
other.
During my stay at I was mostly engaged
in learning the specific software and models
that the Ruralia CGE group maintains, but I
also got the opportunity to visit the branch of
Ruralia in Mikkeli and describe what I was doing and meet people working on forest related
issues.

The people of Ruralia are very nice and generous. Apart from sharing of ideas and models,
fruitful open discussions on how to best proceed within the modeling arena, I was invited into the leisure life of Seinäjoki including
horseback riding, fishing in a man-made lake
and bingo in a rustic Finnish cellar bar.
Recently our group at CERE Umeå received a delegation from the CGE group in
Seinäjoki. We had very productive meetings
and were able to work out a more detailed plan
of our groups’ future collaboration. Thus, my
visit in Seinäjoki must be regarded as a success
and I am really grateful that I was awarded
this chance.

Etelä-Savon ja Henanin
mahdollisuuksia luomualan
yhteistyöhön selvitettiin
Etelä-Savo – Henan maakuntien luomuyhteistyön käynnistäminen -hankkeessa
(1.3.2015–29.2.2016) selvitettiin maakuntien
yhteistyömahdollisuuksia luomussa. Asiasta
neuvoteltiin Henanin yliopistojen ja aluehallinnon kanssa, kirjallisuustietoa haettiin ja
kiinnostusta selvitettiin Etelä-Savossa.
Luomualan elinvoiman ja yrittäjyyden
edistämiseksi alueilla hanke ehdottaa: Tehdään nyt yhteistyötä koulutus- ja kehittäjäorganisaatioiden kesken etenkin korkea-asteella
eri tavoin. Edistetään pidemmällä ajalla eteläsavolaisten luomutuotteiden vientiä Kiinaan.
Keskustellaan aiheesta Team Finland EteläSavon alueverkostossa. Vahvistetaan EteläSavon ja Henanin viranomaissuhteita.
Ehdotusta tukee se, että toistaiseksi
Etelä-Savossa asia kiinnostaa koulutus-, kehittämis- ja tutkimussektoria enemmän kuin
yrityksiä. Nykyisellään on kallista sertifioida
luomu Kiinan markkinoille, mikä rajoittaa
vientiä. Suuret markkinat ovat mahdollisuus,
mutta ne arveluttavat. Tilannetta kannattaa
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seurata. Vientiin sopisivat etenkin luomukeruutuotejalosteet, joten Etelä-Savon metsien
luomusertifioinnin edistyminen innostaa.
Hankkeen myötä yhteistyöyliopistoiksi
vahvistuivat Henan Agricultural University,
Henan University, SIAS International University ja Henan University of Economics
and Law. Luomumaatalous ja -elintarviketalous kiinnostavat osapuolia yleensä sekä
luonnontuotteiden terveysvaikutusten, elintarviketurvallisuuden, jäljitettävyyden ja pkyrittäjyyden näkökulmista.
Hanketta toteuttivat Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Sitä
osarahoittivat Etelä-Savon maakuntaliitto
Euroopan aluekehitysrahastosta ja Mikkelin
yliopistokeskus.
Hankeselvitys löytyy osoitteesta: http://
pyk2.aalto.fi/julkaisut/Etela-Savon_ja_
Henanin_maakunnan_luomuyhteistyomahdollisuudet.pdf

Vuoden 2016 Tieteenkesyttäjäksi on nimetty tutkimusjohtaja, dosentti Carina
Tikkanen-Kaukanen. Tieteenkesyttäjäpalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai henkilöille, jotka ovat ansiokkaasti
tuoneet tiedettä julki helposti ymmärrettävässä muodossa. Tunnustus julkistettiin
Mikkelin Tiedepäivillä huhtikuussa 2016.
Carina Tikkanen-Kaukanen on erikoistunut infektiotauteihin ja perehtynyt
hunajan sekä luonnonmarjojen terveysvaikutuksiin. Hän on tuonut ansiokkaalla tavalla vaikeasti hahmotettavaa tieteellistä tietoa hunajan terveysvaikutuksista
laajempaan tietoon.
Erityisen merkittävänä TikkanenKaukasen tutkimustuloksena pidetään
sitä, että suomalaisilla hunajilla on todettu
antimikrobista tehoa. Carina TikkanenKaukanen työskentelee tutkimusjohtajana
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa
Mikkelissä.
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Teksti Sirpa Piskonen | Kuva Jukka Rajalan arkisto

Viljelijäksi kasvanut

Viljelymaa on monimutkainen järjestelmä,
jonka kokonaisvaltainen hallinta vaatii viljelijältä uudenlaista osaamista sekä uusia työkaluja ja käytäntöjä. Peltomaan kasvukunnon
parantaminen on perusteltua sekä tuotannon
taloudellisuuden ja ravinteiden tehokkaan
hyödyntämisen, mutta myös ympäristön
kannalta. Hyväkuntoinen multava viljelymaa
vähentää maatalouden ravinnekuormitusta
vesitöihin.
Ruralia-instituutin OSMO – Osaamista ja
työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hankkeessa
kehitetään viljelijöiden osaamista peltojen
kasvukunnon parantamisessa ja määrittämisessä. Kahdeksan tilan koetilaverkostossa testataan ja kehitetään uusia menetelmiä,
tuotetaan suunnittelun apuvälineitä ja niiden
käyttöohjeita sekä levitetään tietoa ja tuloksia pellonpiennarpäivissä, seminaareissa,
ammattilehdissä ja internetissä.
Kevään 2016 aikana eri puolilla VarsinaisSuomea ja Etelä-Pohjanmaata järjestetyissä
koulutuksissa jo kymmenet viljelijät ovat perehtyneet maan rakenteen tunnistamiseen ja
tiivistymisen ehkäisyyn sekä ravinteiden varastointikyvyn ja tasapainoisten ravinnesuhteiden merkitykseen. Kaikilla on tavoitteena
saada hyviä satoja vaihtelevissa sääolosuhteissa. Luomumenetelmät kiinnostavat myös
tavanomaisia viljelijöitä.
Hankkeen kouluttajina toimivat nummipusulalainen luomuviljelijä ja -neuvoja, tekniikan tohtori, kemisti ja tutkija Tuomas
Mattila ja projektipäällikkönä luomuviljelijä, agronomi ja erikoissuunnittelija Jukka
Rajala.

Jukka Rajalaa ei kylvöjen ja sadonkorjuun aikaan aina tavoita työhuoneesta Ruralia-instituutista. Silloin
kun Ypäjällä sijaitsevan kotitilan
peltotyöt niin vaativat, erikoissuunnittelijan rooli vaihtuu luomuviljelijäksi.
Teoria vaihtuu käytännön työksi. 65
hehtaarin tilalla tuotetaan luomuleipäviljaa – vehnää, kauraa ja ruista - sekä
syysrypsiä suomalaisiin ruokapöytiin.
– Olen syntynyt ja kasvanut Ypäjällä ja päivähoitopaikka on ollut isän mukana kotitalon töissä, pelloilla ja navetassa. Pienestä asti
siihen on kasvanut. Aiemmin tilalla oli myös
karjaa, mutta vuonna 2006 lehmät laitettiin
pois, Rajala kertoo.
1960-luvun puolivälissä Jukka Rajalan
kotitilalla siirryttiin luomuviljelyyn ja tilalla
tuotettiin silloin viljojen, ryynien ja hiutaleiden lisäksi myös luomusipulia ja -porkkanaa.
Aluksi tuotteet myytiin Reformi-keskuksen
välityksellä.
– Kollegat olivat silloin aika vähissä, mutta
noista ajoista tilanne on muuttunut. Luomussa on Suomessa nyt 10 % viljelyalasta ja tietoa
on tullut paljon. Mutta vielä paljon on kehittämistäkin. Omalla tilalla olen vuosien ajan paneutunut maan hoitoon. On mielenkiintoista
kokeilla uusia menetelmiä ja soveltaa uusinta
tietoa käytäntöön, Jukka Rajala toteaa.
Rajala kertoo olevansa itse myös OSMOhankkeessa kurssilaisen roolissa mukana ja
sen myötä on tullut kehittämiskohteita omallekin tilalle.
– Itsellä on raskaat savimaat, joten maan
tiivistymisen ehkäisyyn pitää kiinnittää paljon huomiota. Paripyöriä on käytetty ja löysiä renkaita ja kalustoa on kevennetty, Rajala
kertoo.
Suomen sääolosuhteissa Rajalan mukaan
viljelijän työ ei ole helppoa.
– Viime vuonna minullakin oli aikomus
tehdä kylvöt huhtikuussa, mutta sateiden takia pääsin pelloille vasta toukokuun viimeisellä viikolla.

OSMO opastaa
parempiin
satoihin

JUKKA RAJALA
 koti Hirvensalmella vaimon kotitilalla, jossa metsää ja marjapensaita
 luomuviljelijä kotitilalla Ypäjällä
 erikoissuunnittelijana Ruralia-instituutissa v. 1990-lähtien
 kirjoittanut v. 1995 Suomen ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan luonnonmukaisen
maataloustuotannon oppikirjan, Luonnonmukainen maatalous
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Teksti Pasi Komulainen |
Kuva Juha Kullas

– Maingreen-hankkeen puitteissa
on julkaistu tieteellisiä artikkeleita, useampi pro gradu -tutkielma
ja väitöskirja on myös valmistumassa, kertoo Merja Lähdesmäki.

Tuottajan ääni kadonnut
luomukeskustelussa
– Luomuviljelyn 1970-luvulla aloittaneet loivat alan säännökset itse ja tekivät kaiken ilman
mitään tukea. Nykyviljelijöiden täytyy ottaa lainsäädäntö annettuna. Muutenkin tämän
päivän luomutuottajat kokevat, että heidän äänensä on kadonnut luomukeskustelusta,
tiivistää vanhempi tutkija Merja Lähdesmäki.
Lähdesmäki tutkii kollegoidensa kanssa luomuviljelijöiden yhteiskunnallista puhuntaa
Suomen Akatemian rahoittamassa MainGreen-hankkeessa, joka toteutetaan yhteistyössä
Ruralia-instituutin, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ja Vaasan yliopiston markkinoinnin laitoksen kesken.
Hankkeessa on tavoitteena selvittää muun muassa, miten on päästy siihen, että pioneeriviljelijän saama sosiaalinen leima on muuttunut nykyään hyväksyttäväksi luomuviljelyksi.
Tutkijat selvittävät asiaa viljelijähaastatteluiden lisäksi laajalla media-aineistolla, joka ulottuu
1980-luvulta vuoteen 2012. Aineisto sisältää tuhansia juttuja Helsingin Sanomissa ja Maaseudun Tulevaisuudessa. Jutuissa tarkastellaan erityisesti, miten lehtikirjoittelu legitimoi
eli oikeuttaa luomua.

Orastava luomutuotanto herätti vastustusta
Tutkijat löysivät 1980-luvun media-aineistosta neljä puhuntaa luomua vastaan ja neljä puolesta. Vastaanpuhunnoissa korostuivat luomun vanhanaikaisuus, mystisyys, kuluttajalle
tuleva riski ja radikaalisuus.
– Luomuviljelyä pidettiin jopa kuluttajien huijaamisena, Lähdesmäki kertoo. Puolestapuhunnoissa nousivat esiin luomun ammattimaisuus, tavanomaisuus, turvallisuus ja
rationaalisuus.
– Näissä tapauksissa julkisuudessa korostui, että luomuviljelijät osaavat asiansa ja luomussa ei ole mitään riskiä.
Tutkijat ovat huomanneet, että media käytti luomusta paljon eri termejä 80-luvulla. Luomusana vakiintui vuonna 1988.
Vihreän talouden valtavirtaistuminen - Luomutuotannon ja -kuluttamisen yhteiskunnallinen oikeuttaminen (MainGreen) -tutkimushankkeessa tarkastellaan kestävään talouteen ja luonnonvarojen vastuulliseen hyödyntämiseen liittyviä yhteiskunnallisia kysymyksiä.
– Pyrkimys vihreän talouden kehittämiseen vaatii tuekseen laajan yhteiskunnallisen
hyväksynnän, Lähdesmäki toteaa.
Kestävän talouden sosiaalisen hyväksynnän rakentumista tarkastellaan tutkimushankkeessa luomutuotannon ja -kulutuksen kautta. Hanke on poikkitieteellinen kokonaisuus ja
keskittyy luomutuotantoon ja -kulutukseen liittyviin sosiaalisen hyväksynnän rakentumisprosesseihin. Tutkimuskohteena ovat tuottajat, kuluttajat ja joukkoviestintä. Hanke päättyy
vuonna 2016.
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Kuka johtaa
pohjoismaista
luomukisaa?
Teksti ja kuvat Pirjo Siiskonen

Pohjoismaiden keskinäinen kilpailu on tuttua. Yleisimmin kilpaillaan urheilusuosituksissa, mutta myös luomussa on luontevaa verrata Pohjoismaita keskenään: kulttuuriset olot ja luonnonolosuhteet muistuttavat toisiaan. Luomukisassa kultamitalisteja
ovat Ruotsi tai Tanska riippuen siitä, millä mittarilla mitataan.
Pronssimitalille pääsee Suomi ja Norja joutuu toistaiseksi tyytymään siihen, että ei palkintopallille pääse.
Ruotsissa luomupellon osuus koko peltoalasta on jo yli 16 %,
kun se Suomessa vuonna 2014 oli 9,4 %, Tanskassa reilut 6 %
ja Norjassa noin 5 %. Jos taas vertaamme kulutusta, on Tanska
ehdottomasti ykkönen ja Ruotsi toistaiseksi kakkonen, mutta
Ruotsi on kiristänyt parin viime vuoden aikana vauhtiaan kovasti. Erityisesti maitotaloustuotteiden kulutuksessa Tanska on
huomattavasti muita Pohjoismaita edellä: vuonna 2015 luomumaitotaloustuotteiden osuus maitotaloustuotteiden kokonaiskulutuksesta oli jo 24 %. Tanska on edelläkävijä myös luomun
tuomisessa julkisiin ruokapalveluihin. Kaikissa pohjoismaissa
sekä luomutuotanto että -kulutus ovat kasvussa.
Luomun tuotanto (peltoala, ha) ja kulutus (osuus vähittäiskaupan
myynnistä) Pohjoismaissa v. 2014

Makeaakin voi leipoa luomuna.

Luomupeltoala
%

Luomun osuus myynnistä
%

RUOTSI

16,4

6,0

TANSKA

6,3

7,6

SUOMI

9,4

1,7

NORJA

4,6

1,5

Lähde: IFOAM EU Group. Organic in Europe. Prospects and Developments 2016. FIBL-AMI survey

Tanskan luomuherkkuihin tutustumassa
Laaja luomujäätelövalikoima.

Juustomaassa juusto on luomua.

Luomumehuvalikoimissakin
oli valinnan varaa!

Tanskassa luomutuotteiden kulutus on useita vuosia ollut hyvällä tasolla ja suhteellinen osuus koko kulutuksesta on Euroopan
korkein, liki 8 %. Siksi Luomuinstituutin jalkauttaminen -hanke
suuntasi tutustumismatkansa Tanskaan 7.–9.3.2016. Matkan
jälkeen voi todeta, että luomu oli luonnollinen osa tanskalaisten arkipäivää. Oli helppoa löytää luomuravintola, joka ilmoitti
jo ulko-ovessaan tai ikkunassaan, oliko sen käyttämistä raaka-aineista 30–60 %, 60–90 % vai peräti 90–100 % luomua.
Yövyimme ekohotelleissa ja vierailimme luomuleipomossa ja
luomuteurastamossa, joka valmisti myös luomulihajalosteita.
Ruokamessujen luomuosastolla olimme vesi kielellä: luomujuustovalikoimat olivat runsaita, luomumehujen valmistajien
määrä yllätti, luomusiemenleipä ja useat luomuleipomot tarjoilivat runsaita herkkujaan, suklaasta puhumattakaan! Herää
kysymys, missä viipyvät suomalaiset luomujuustot, leivät, leivonnaiset ja makeiset? Lähtisimmekö kilpasille jalostuksessakin!

Tutkimustiedon heikko välittyminen käytäntöön on jo pitkään tunnistettu pullonkaula.
Usein tutkijan rooli päättyy tulosten julkaisemiseen tieteellisellä foorumilla, eivätkä
käytännön toimijat juuri seuraa näitä foorumeita. Onkin tärkeää löytää välittäjätahoja, joiden kautta tulokset löytävät tiensä
paremmin ruohonjuuritason toimijoille.
Yhteistyössä tutkimuksen ja oppilaitosten kanssa Arctic Warriors kehitti animaatiohahmoihin perustuvan luonnontuotebrändin Aasian markkinoille.
Teksti Anne Matilainen | Kuvat Katja Misikangas ja Rosaleen Courtney

Connect-VET hanke pilotoi
hyviä käytänteitä
Yksi potentiaalinen välittäjätaho tutkimustiedolle on ammatillinen koulutus. Ammatilliset
oppilaitokset pystyvät ymmärtämään tutkimustiedon merkityksen sekä siirtämään sitä
käytäntöön, joko opiskelijoille tai suoraan yrityksille. Erityisesti maaseutualueilla niiden
rooli onkin muuttunut puhtaasta koulutusorganisaatiosta yhä vahvemmin aluekehittäjän
suuntaan.
Vuosina 2013–2015 toteutettu kansainvälinen Connect-VET (Vocational education
and training connecting higher education
and rural companies) -hanke pyrki kehittämään yhteistyöverkostoja sekä lisäämään
pitkäjänteistä yhteistyötä ammatillisten
oppilaitosten, pien- ja mikroyrittäjien sekä
korkeakoulutuksen/tutkimuksen välillä. Olemassa olevia hyviä yhteistyömalleja koottiin
yhteen ja valittuja malleja pilotoitiin käytännössä Suomessa, Norjassa, Virossa, IsossaBritanniassa sekä Italiassa.

Suomessa etsittiin uutta markkinointitapaa luonnontuotteille
Suomessa hankkeen pilotti keskittyi pohtimaan uutta markkinointinäkökulmaa luon-

nontuotteille. Yhteistyössä tutkimuksen ja
oppilaitosten kanssa alan yritys kehitti
animaatiohahmoihin perustuvaa luonnontuotebrändiä Aasian markkinoille.
Tutkimuksen kautta saatiin tarvittava
tieto mm. tuotteen terveysväitteiden
tueksi ja oppilaitokset puolestaan toivat
mukaan animaatio-osaamista.
– Yritykset voisivat hyötyä paljonkin
erilaisista yhteistyökuvioista sekä oppilaitosten että tutkimuksen suuntaan. Näitä
mahdollisuuksia ei vaan tunneta yrityskentässä. Olisikin syytä lisätä keskustelua ja tiedottamista näistä mahdollisuuksista, toteaa
Katja Misikangas hankkeessa mukana
olleesta Arctic Warriors -yrityksestä.
Connect-VET hankkeessa kootut yhteistyökäytänteet ja piloteista saadut kokemukset
koottiin yhteen vapaasti saatavilla olevaksi
”multimedia-työkalupakiksi” (www.connectvet.eu).
– Työkalupakin tarkoituksena on rohkaista sekä ammatillisen koulutuksen että
tutkimuksen toimijoita tarkastelemaan
kriittisemmin omia yhteistyökuvioitaan sekä
kokeilemaan uusia käytäntöjä. Tavoitteena on

tarjota hyviä esimerkkejä ja käytännön ratkaisuja yhteistyön käynnistämiseen ja ylläpitämiseen, summaa projektipäällikkö Anne
Matilainen.
Hankkeen partneriaatti koostui 13 partnerista 7:stä eri maasta (FIN, EE, EE, ES, IT,
NO, UK, BE). Hanketta koordinoi Helsingin
yliopisto Ruralia-instituutti ja se sai rahoituksen Life Long Learning 2006–2013 -ohjelman
Leonardo da Vinci alaohjelmasta.
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Teksti ja kuva Manu Rantanen
Teksti ja kuvat Tytti Klén

Yrittäjät ja
vapaa-ajan
asukkaat
yhdessä kotityöpalveluja
muotoilemaan

Palvelujen tuottajien ja käyttäjien yhteistyön avulla voidaan säilyttää ja
kehittää palveluja maaseudulla, missä niiden tarve ja tarjonta eivät aina
kohtaa, ja missä vapaa-ajan asukkaat

Etelä-Savossa ollaan aloittamassa aiempaa tiiviimpää yhteistyötä palveluyrittäjien ja vapaa-ajan asukkaiden kanssa.
Tarkoituksena on muotoilla kotityöpalveluja vastaamaan
muuttuviin palvelutarpeisiin. Kotityöpalvelut ovat kotiin
tuotavia palveluita, kuten mökkitalkkari- ja pitopalveluja.
Koska monet vapaa-ajan asukkaat asuvat pääkaupunkiseudulla, tiedonvaihtoon yrittäjien ja potentiaalisten asiakkaiden välillä kiinnitetään erityistä huomiota.
Vapaa-ajan asukkaita haetaan mukaan esittämään
mökkialueensa yrityksille palvelujen parannusehdotuksia
joko osallistumalla kyselyihin ja keskusteluihin netissä tai
syksyllä alkaviin palvelujen kehittämispajoihin yrittäjien
kanssa. Vastaamalla kyselyyn osoitteessa http://bot.
fi/1edo voivat vapaa-ajan asukkaat antaa terveisiä yrittäjille ja halutessaan ilmoittautua mukaan.
Muita mukaan etsittäviä asiakasryhmiä ovat maaseudun asujat sekä maatilat. Kehittämistyö liittyy EteläSavossa vuosina 2016–2017 toteutettavaan Tunne asiakkaasi – palvele kilpailukykyisemmin -hankkeeseen, jossa
ovat mukana Pro Agria Etelä-Savo, Helsingin yliopiston
Ruralia-instituutti ja Esedu.

luovat myös uutta palvelukysyntää.
Yksi hankkeen tutkimuskohteista oli espanjalainen, Valenciassa toimiva multi-stakeholdermallinen Cooperativa Viver, joka on aktiivisesti kehittänyt Viverin kylää. Kuvassa osuuskunnan
myymälä.

Yhteisetu-osuuskunnasta ratkaisuja
maaseutukylille
Ruralia-instituutin Yhteisetu-hankkeessa
tutkittiin multi-stakeholder- eli useiden erilaisten omistajaryhmien osuuskuntamallin
soveltuvuutta suomalaisten maaseutukylien
kehittämiseen. Näitä hankkeessa yhteisetuosuuskunniksi nimettyjä osuuskuntia on
paljon esimerkiksi muualla Euroopassa ja

Kanadassa, ja erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. Joitakin avauksia Suomessakin on tehty – esimerkkinä eteläsavolainen Koikkalan
kyläosuuskunta, joka muun muassa ylläpitää
kyläkauppaa.
Yhteisetu-osuuskunta voi tarjota ratkaisuja maaseutukylille, joissa pyritään säilyt-

Ruralian Yhteisetu-hankeryhmä tutustumassa kyläosuuskunta Cooperativa Viverin toimintaan
Espanjan Valenciassa.

tämään entisiä palveluja ja kehittämään uusia. Yhteisetu-osuuskunnan jäseninä voi olla
henkilöitä tai yksityisyrittäjiä, jotka tuottavat
rakennus-, huolto-, siivous- ja kotipalveluja.
Jäsenistöön voi kuulua osuuskunnan palveluja käyttäviä vakituisia ja vapaa-ajanasukkaita,
jolloin heillä on omistajina mahdollisuus vaikuttaa yrityksen palvelujen laatuun ja hintaan. Myös kunta ja paikalliset yhdistykset
voivat olla jäseninä.
Yhteisetu-osuuskunta on mallina haastava, mutta se voi parhaimmillaan helpottaa
uudenlaisten palvelujen kehittämistä, tuottaa
kustannussäästöjä sekä parantaa palvelujen
laatua. Myös työllistymismahdollisuuksien
luominen haja-asutusalueille on ensisijaisen
tärkeää, jos halutaan säilyttää ne elinvoimaisina. Maaseudulla usein ainoa tapa työllistyä
on ryhtyä yksityisyrittäjäksi, mikä taas ei sovellu kaikille. Osuuskunta voi kuitenkin tarjota turvallisemman polun työllistymiseen ja
yrittäjyyteen.
Yhteisetu – Yhteistyöllä parempaan palvelujen saavutettavuuteen -hanketta rahoitti
Työ- ja elinkeinoministeriö ja sen toteutti Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti 1.4.2014–
29.2.2016. Hankkeen raportin pdf-versio on
julkaistu Ruralia-instituutin Raportteja-sarjassa: Manu Rantanen, Tytti Klén ja Hagen
Henrÿ (toim.): http://www.helsinki.fi/ruralia/
julkaisut/pdf/Raportteja159.pdf

Lisätietoja: Manu Rantanen (manu.rantanen@helsinki.fi)
Vapaa-ajan asukkaat ovat erityisesti kesäaikaan merkittävä asiakasryhmä EteläSavon palveluyrityksille.

MAISTA LUOMU -RUOKATAPAHTUMA MIKKELISSÄ
30.9.–2.10.2016
Ensi syksynä Mikkelissä järjestetään uusi maittava ja näyttävä, kolmipäiväinen Maista luomu -ruokatapahtuma perjantaista sunnuntaihin 30.9.–2.10.2016. Tapahtumaan tulee tarjolle runsaasti herkullista luomuruokaa sekä syksyn luomusatoa Etelä-Savosta ja ympäri
Suomen. Maista luomu -ruokatapahtumalla herätetään henkiin Mikkelissä 1990-luvulla ja
2000-luvun alussa vuosien ajan järjestetyt Mikkelin Luomumessut.
Luomuherkkujen lisäksi Maista luomu -tapahtumaan kävijöitä houkuttelee monipuolinen
koko perheen ohjelma. Ohjelmassa on työnäytöksiä, tietoiskuja hyvästä ruoasta ja
luomusta, makukoulutusta koululaisille ja paljon muuta. Lauantai-iltana Kirkkopuistossa
esiintyy Juvalta lähtöisin olevan Aija Puurtisen ja Esa Kuloniemen Honey B. & T-bones
-bluesyhtye. Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös Hyvää ihmiselle -luomuseminaari
ja luomugaalaillallinen.
Lisätietoja: www.maistaluomu.fi
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Työelämälähtöistä opetusta
kehittämässä
Teksti Eeva Uusitalo ja Ritva Mynttinen | Kuva EPOS-project

Sami Lähde (vas.) ja Lauri Jyllilä opiskelevat maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa ja samalla yrittävät herätellä
hyönteistuotantoa Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Teksti & kuva Pasi Komulainen

Yliopisto sai opiskelijat innostumaan
yrittäjyydestä
-Istuin vuosi sitten Helsingin yliopiston luennolla, jossa kuulin ensimmäistä kertaa hyönteisten käyttämisestä ravinnoksi. Siitä sain
pureman tähän alaan, Sami Lähde kertoo
sytykkeestään yrittäjyyteen hyönteisalalla.
Nyt Lähde sekä yhtiökumppani Lauri Jyllilä ovat asettuneet AB-Seinäjoen tiloihin
Frami-rakennuksen katutasolle työstämään
pro gradu -tutkielmiaan. Aluksi kaksikko tuli
Helsingistä Seinäjoelle yliopistokeskuksen ja
Ruralia-instituutin tiloihin Framin kakkoskerrokseen.

– Saimme yliopiston kautta hyvät työtilat ja
loistavan kontaktialustan tutkimuspuolelle.
Myös hanketoiminnasta olemme oppineet
täällä paljon, Jyllilä sanoo.
Kaksikko on mielissään siitä, että EteläPohjanmaa on osoittautunut mainioksi ympäristöksi yrittäjyyden kannalta.
– Alue tunnetaan elintarvikkeista ja yrittäjäasenteesta, joten täältä on löytynyt hyviä
tyyppejä, he kuvailevat.
Viime vuonna perustetulle hyönteisalan
yritykselleen Finsectille kaksikko povaa hy-

vää tulevaisuutta. Suunnitelmien mukaan
syötävien hyönteislajien kasvattaminen ja
kehittäminen lopputuotteiksi alkaa Suomessa
Etelä-Pohjanmaan maatiloilta.
– Aikapula tuntuu välillä vaivaavan, kun
yritystoimintaa pyrkii edistämään opiskelujen ohessa, mutta onneksi graduaiheemme
liittyvät hyönteistalouteen, Lähde summaa.

Ruralia-instituutti toteuttaa yhdessä Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitoksen
kanssa Euroopan Unionin Erasmus+ -rahoitteista hanketta Innovative Education
towards the Needs of the Organic Sector
(1.9.2014–31.8.2016). Mukana ovat yliopistot Puolasta, Saksasta, Virosta, Italiasta, Espanjasta ja Tsekistä. Hankkeessa kehitetään
ja kokeillaan opetusmenetelmiä sekä kartoitetaan työmarkkinoiden osaamistarpeita luomusektorilla – tavoitteena vahvistaa
opetuksen laatua ja parantaa opiskelijoiden
mahdollisuuksia työllistyä.
Hankkeen aluksi kussakin osallistujamaassa kysyttiin luomun ruokaketjussa
toimivilta yrityksiltä ja sidosryhmiltä näkemyksiä siitä, millaisia tietoja ja taitoja – erityisesti luomuun liittyen – maistereiden tulisi
yliopistossa oppia pärjätäkseen vastaajien
edustamilla työpaikoilla. Tämän jälkeen toteutettiin yhteinen verkkokurssi sekä kesäkoulu yritysvierailuineen. Lisäksi kukin maa
toteutti omille opiskelijoilleen työelämälähtöisen opintojakson Problem solving project
in the organic food production chain.
Opiskelijat harjoittelivat ratkaisemaan
luomualalla toimivien organisaatioiden ongelmia. Opintojakso toteutettiin eri maissa
hieman eri tavoin. Suomessa lähtötilanne
määriteltiin yhdessä organisaatioiden kanssa, ratkaisuja etsittiin itsenäisesti ryhmissä,
tulokset esiteltiin yrityksille ja toisille opiskelijoille. Vertaisoppiminen ja opettajaverkoston kommentit auttoivat tiedonhaun ohella
eteenpäin. Ongelmat liittyivät biokaasulaitoksen sivutuotteiden ravinnekäyttöön,
luomutuotteiden vientiin Kiinaan, kuluttajien ostokäyttäytymiseen sekä luomukeruun
seurantajärjestelmiin.
Toteuttajayliopistojen kokemukset muusta kuin perinteisestä luento-opetuksesta ovat
lähtökohtaisesti erilaisia, joten kokeiluista
opittiin vaihtelevasti. Suomessa verkkoopetus on jo valtavirtaa, ja kesäkoulutkin
varsin yleisiä; myös Ruralia-instituutilla on
näistä pitkä kokemus. Työelämälähtöisyys
sen sijaan on vasta nousemassa yliopistojen

Hankkeeseen osallistuvien yliopistojen edustajat kokoustauolla keväisessä Madridissa.

opintosuunnitelmiin. Siihen on myös selvä
tarve ja mielenkiinto, kuten hankkeen kyselyn tuloksetkin osoittavat.
Myös jatkossa työelämälähtöiset projektikurssit ovat yksi tapa, jolla Ruralia osallistuu

Helsingin yliopiston opetukseen. Aiheita kannattaa tarjota niin luomuun kuin maaseudun
kehittämiseenkin liittyen.

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa
CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja
palveluorganisaatio.

Action: Strategic Partnerships

RURALIASSA TAPAHTUU
KAUHAJOEN RUOKAMESSUSEMINAARI
Perinteinen ruokamessuseminaari elintarvikealan asiantuntijoille, yrittäjille ja opiskelijoille järjestetään perjantaina 2.9.2016
Kauhajoella. Seminaarissa kuullaan asiantuntija- ja yrityspuheenvuoroja liittyen muun muassa elintarvikealan uusiin
avauksiin ja innovaatioihin, ruoantuotannon kestävyyteen ja
tulevaisuuteen. Seminaarin yhteydessä on mahdollista tutustua
Kauhajoen ruokamessuihin.
Lisätiedot: katja.perttu@helsinki.fi, p. 050 538 9670

MAISTA LUOMU -RUOKATAPAHTUMA
30.9.–2.10.2016 Mikkelissä. Lisätietoja: www.maistaluomu.fi

POHJOISMAINEN JA KANSAINVÄLINEN LUOMUALAN
NJF-KONFERENSSI 19.–21.6. 2017 Mikkelissä.

RURALIA-LEHTI SÄHKÖISEKSI
Ruralia-lehti on muuttunut pdf-muodossa ilmestyväksi lehdeksi, joka entiseen tapaan ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, toukokesäkuussa ja marras-joulukuussa. Sähköinen lehti lähetetään
entisille printtilehden tilaajille sähköpostilla, mikäli sp-osoite on
ilmoitettu tilauksen yhteydessä. Mikäli haluat sähköisen lehden
tilaajaksi tai haluat poistua muutoksen myötä postituslistalta,
niin voit ilmoittaa siitä osoitteella: ruralia-tiedotus@helsinki.
fi. Ohjeet löytyvät myös Ruralia-instituutin nettisivulta: www.
helsinki.fi/ruralia. Samasta osoitteesta löytyvät myös kaikki Ruralia-lehden aiemmin ilmestyneet numerot sähköisessä
muodossa.

HELSINGIN YLIOPISTO
RURALIA-INSTITUUTTI
Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen
tiedekuntaan kuuluva erillinen laitos.
Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI

Kampusranta 9 C
60320 SEINÄJOKI

www.helsinki.fi/ruralia

etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Seuraa Ruralian blogia: http://blogs.helsinki.fi/hy-ruralia/
Julkaisut: www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/julkaisut.htm

