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MAATALOUS 

AGRIFOOD - Ruokajärjestelmä- ja liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma alkutuottajille 
(1.12.2015 – 31.8.2018) 
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Vaasan yliopisto Levón-instituutti, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu,  Sente-
tutkimusryhmä  

AGRIFOOD on uudenlainen täydennyskoulutusohjelma maatalousyrityksensä aktiivisesta kehittämisestä 
kiinnostuneille eteläpohjalaisille alkutuottajille. Ohjelma tarjoaa tuottajalle mm. työkaluja yrityksen 
kannattavuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseen, keinoja uudistua ja kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia 
sekä valmiuksia kestävien ja resurssitehokkaiden ratkaisujen toteuttamiseen yritystoiminnassa.    

Yhteyshenkilö Katja Perttu, katja.perttu@helsinki.fi, 050-5389670  

Automaattilypsyä tehokkaasti (1.11.2015 – 31.8.2017) 
Työtehoseura, ProAgria Etelä-Pohjanmaa 

Tavoitteena on automaattilypsytilojen tuottavuuden paraneminen kehittämällä karjan ruokintaa, 
tuotantoympäristöä navetassa ja tietojärjestelmien tuottaman tiedon hyväksikäyttöä työssä ja toiminnan 
kehittämisessä.  

Yhteyshenkilö Sari Morri, sari.morri@proagria.fi , 043-8268643 
 

HYMY – hyvinvointia maatilayrittäjille (1.6.2016–31.10.2018) 
Sedu aikuiskoulutus 

Koulutushankkeen avulla ylläpidetään ja edistetään eteläpohjalaisten maatilayrittäjien hyvinvointia. 

Hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy on pitkäjänteistä työtä, ja siihen 

vaikutetaan arjessa joka päivä tehtävillä valinnoilla. Hankkeen toimenpiteitä ovat erilaiset seminaarit, 

teemapäivät ja pienryhmätoiminta.  

Yhteyshenkilö: Kirsti Pasto, kirsti.pasto@sedu.fi, 040 680 7060  

Kasvua Ruokaprovinssista (1.10.2015 – 31.10.2017) 
Into Seinäjoki Oy, Sedu Aikuiskoulutus 

Lähiruokahankkeessa vahvistetaan Etelä-Pohjanmaan asemaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti 
tunnettuna Ruokaprovinssina. Hanke edistää lähiruokatoimijoiden verkottumista ja yhteistyötä, lisää 
yritysten osaamista erilaisilla liiketoimintavalmennuksilla, parantaa ruokaketjun toimeentuloa menekkiä 
edistämällä sekä lisää lähiruokatietoisuutta. 

Yhteyshenkilö: Suvi Mäki-Pirilä, suvi.maki-pirila@intoseinajoki.fi , 044 754 167 

 

Kimpasta voimaa maaseudulle (1.1.2016 – 30.4.2017) 
Sedu Aikuiskoulutus, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Into Seinäjoki Oy 

Päätavoitteena on lisätä maatilayrittäjien osaamista maatilojen yhteistyön tekemisestä ja sen erilaisista 
toteuttamistavoista. Koulutettavien oppien kautta yrittäjät osaavat hahmottaa ja toimia paremmin erilaisissa 
verkostoissa, osaavat hyödyntää olemassa olevia yritys- ja kehitysverkostoja sekä hahmottavat yhteistyön 
mahdollisuuksia oman maatilansa toimintaympäristössä. Toiminta keskittyy ensisijaisesti Leader –ryhmä 
Liiveri ry:n alueelle. 

Yhteyshenkilö Karoliina Streefkerk, karoliina.streefkerk@sedu.fi, 040-6807174  

 

mailto:katja.perttu@helsinki.fi
mailto:sari.morri@proagria.fi
mailto:kirsti.pasto@sedu.fi
mailto:suvi.maki-pirila@intoseinajoki.fi
mailto:karoliina.streefkerk@sedu.fi


 

Kimpparenki – maatilojen yhteinen työntekijä (1.1.2016 – 31.12.2017) 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa 

Hankkeen avulla tiloille tuodaan tietoa useamman tilan yhteisen työntekijän palkkaamiseen liittyvistä 

käytännön toimista kuten rekrytoinnista, perehdyttämisestä sekä työnantajana toimimisesta. Hankkeen 

tiedotuksen avulla tilojen asenne yhteistyön tekemiselle työntekijän palkkaamisessa muuttuu 

myönteisemmäksi ja tilojen verkostoituminen lisääntyy. Hankkeessa välitetyn tiedon myötä 

maatalousyrittäjät hallitsevat paremmin työnantajana toimimisen velvollisuudet ja osaaminen 

henkilöstöhallinnon hoitamisessa lisääntyy. Hankkeen tiedonvälityksen myötä tilat löytävät 

yhteistyökumppaneita ja tiloilla olevat resurssit saadaan paremmin hyödynnettyä. 

Yhteyshenkilö Kaija Ala-Luukko, kaija.ala-luukko@proagria.fi, 040-8323521 

Marjut Viitasalo, marjut.viitasalo@proagria.fi, 040-3530227 

 

 

Lisätty todellisuus maataloudessa (1.6.2016-31.5.2017) 

SeAMK Oy Elintarvike ja maatalous 

Eteläpohjalaisia viljelijöitä on haastateltu tutkimuksessa Jori S. Lahden tutkimuksessa. Hankkeen tarkoitus on 

selvittää, onko Google-laseista yms. sovelluksista ja virtuaalitodellisuudesta apua maatilan tuotannon ja 

talouden parantamiseen.  

Yhteystiedot Ari Sivula, ari.sivula@seamk.fi , 040-8302374  

 

Maaseutu tutuksi (1.11.2016-30.10.2018) 
MTK Etelä-Pohjanmaa 

Hanke on tarkoitettu kehittämään maatilojen kuluttajayhteistyötä. Hankkeessa kootaan maakuntaan kattava 

kuluttajatyötä tekevien vapaaehtoistilojen verkosto. Hanketyöntekijä tarjoaa näille tiloille järjestelyapua, 

koulutusta esimerkiksi tila- ja kouluvierailujen järjestämiseen sekä materiaalia kuluttajatyön tueksi. 

Erityiskohteena hankkeessa ovat lapset ja nuoret. Hanke toimii Aisaparin, Liiverin, Suupohjan 

kehittämisyhdistyksen sekä Kuudestaan ry:n alueilla.   

Yhteyshenkilö Helena Mörö, helena.moro@mtk.fi, 040-1951210 

 

 

Mansikan syyshoito (1.12.2016-30.11.2019) 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja Helsingin Yliopisto 

Hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka hankealueen olosuhteissa voidaan mansikan uudenlaista 
syyshoidon viljelytekniikkaa soveltamalla parantaa hehtaarisatoja ja mansikan tuotannon kannattavuutta. 
Uutta tietoa haetaan ulkomailta ja menetelmiä testataan hankealueen marjatiloilla. Hankkeessa tutkitaan, 
mitkä olisivat parhaat ja tehokkaimmat tavat tehdä mansikan syyshoidon toimia alueen viljelyolosuhteissa. 
Talouslaskelmien avulla selvitetään eri vaihtoehtojen taloudellista vaikuttavuutta. Hanke toteutetaan alueen 
marjatilojen pilottiryhmässä (3-6 tilaa) tilaseurantana, jolloin tulokset saadaan todellisissa viljelyolosuhteissa. 
Hanke lisää viljelijöiden välistä yhteistyötä sekä verkostoitumista niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin marja-
alan toimijoiden välillä.  
 
Yhteyshenkilö Arja Raatikainen, arja.raatikainen@proagria.fi, 050-3779530 
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MaMa – Maidosta maitoon (1.12.2015-30.11.2018) 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Työtehoseura (TTS), ProAgria Keskusten liitto 

 

Hankkeessa paneudutaan lypsylehmien poikimisen aikaan. Se on riskialtteinta aikaa lehmän sairastumiselle 

maitotuotoksen lähtiessä kovaan nousuun ja toisaalta syöntikyvyn vielä ollessa heikohko umpikauden ja 

poikimisen jälkeen. Hankkeessa kartoitetaan n. 15 – 20 Etelä-Pohjanmaan alueen maitotilalta 

aineenvaihduntasairauksien ja erityisesti piilevän ketoosin ilmenemistä poikimisen jälkeen. Tilojen 

työnkäyttö, lehmien olosuhteet ja ruokinta otetaan huomioon ja asiantuntijaryhmä perehtyy, mikä näiden 

vaikutus on lehmien terveyteen ja tilan tuloksiin. Tilalle annetaan toimenpide-ehdotukset ja noin vuoden 

kuluttua kartoitus toistetaan.  

Yhteyshenkilö Anne Anttila, anne.anttila@proagria.fi , 043-8250522 
 

 

Nurmesta tulosta (1.2.2016 – 31.12.2017) 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Työtehoseura (TTS), Luonnonvarakeskus LUKE 

Hankkeessa edistetään nurmien tehokasta ja kannattavaa tuotantoa tiedonvälityksen keinoin. Tiedot 

pohjautuvat päättyneen NurmiArtturi –hankkeesta saatuihin tuloksiin. Nurmesta Tulosta-hankkeessa 

perehdytetään viljelijät tunnistamaan tuotantokustannusten eri tekijät ja parantamaan sen kautta tilansa 

kannattavuutta. Hankkeessa järjestetään aiheeseen liittyviä tiedotustilaisuuksia sekä välitetään tietoa myös 

sähköisen median kautta.  

Yhteyshenkilö Sari Vallinhovi, sari.vallinhovi@proagria.fi, 0400-764217 

 

Onnistunut omistajanvaihdos (1.1.2016-30.4.2018) 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa 

Tavoitteena on saada aikaan toimintamalleja, joiden avulla omistajanvaihdos voidaan onnistuneesti 

toteuttaa kohderyhmään kuuluvilla tiloilla. Haasteellisuutta omistajanvaihdoksiin tuo maatalouden 

luopumisjärjestelmän muutos sekä toimintaansa kehittäneiden tilojen jatkuva kasvu. Muutokset johtavat 

mm. tarpeeseen toteuttaa sukupolvenvaihdos vaiheittaisena, jolloin kaksi sukupolvea hoitaa maatilaa 

yhteisomistuksessa maatalousyhtymänä tai osakeyhtiönä. Hankkeessa kootaan spv-tilanteen muutoksista 

julkaisuja sekä sopimusmalleja, joita voidaan laajamittaisesti hyödyntää. Hanketta toteutetaan yhteistyössä 

Melan ja MTK Etelä-Pohjanmaan kanssa.  

Yhteyshenkilöt: Samuli Lampinen, samuli.lampinen@proagria.fi, 040-5260147 

  Olavi Kuja-Lipasti, olavi.kuja-lipasti@proagria.fi 040-1272420 

 

 

Peruna kasvuun (1.5.2016 – 30.9.2017) 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa    

Hankkeen päätavoitteena on parantaa perunantuotannon satoa ja laatua viljelijöiden ja muiden peruna-

alan toimijoiden tietotaitoa lisäämällä. Koulutukset on jaettu eri teemoihin, joita ovat kasvinsuojelu, 

lannoitus, viljelytekniikka, maan rakenteen ja kasvukunnon ylläpito sekä markkinat. Lisäksi hankkeessa 

tehdään myös opintomatka. 

 

Yhteyshenkilö Juhani Rahko, juhani.rahko@proagria.fi, 043-8250103 
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Ravinne- ja energiatehokas maatila (1.1.2016 – 30.6.2017) 

Hämeen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu + lukuisia oppilaitoksia 

Hankkeen tavoitteena on ammattikorkeakoulujen ja opetusmaatilojen konseptissa luoda alan verkosto, joka 

vertailee teeman eri käytänteitä keskenään. Yhdessä pidetään muun muassa työpajoja ja seminaareja. 

Tarkoituksena on tehdä alan oppimateriaalia aiemman hanketiedon pohjalta. Lisäksi tehdään 

opetusmaatiloilla käytännön toimia energiatehokkuuden ja maatalouden ympäristönsuojelun 

parantamiseksi. mm. Neuvo2020-konseptissa. Viljelijät voivat osallistua hankkeeseen opiskelijoina tai 

seminaarien kautta. 

Yhteyshenkilö Juha Tiainen, juha.tiainen@seamk.fi, 040-8302429 

SME Organics luomuhanke (1.7.2016-30.6.2020) 
SeAMK Oy Elintarvike ja maatalous, kansainväliset kumppanit 

Navarron alueen johtamassa hankkeessa EU-tason luomuverkosto vertailee luomutuotannon 

mahdollisuuksia ja välittää alan hyviä käytänteitä alueiden välillä. Eteläpohjalaiset viljelijät voivat osallistua 

hankkeen tilaisuuksiin Etelä-Pohjanmaalla.  

Yhteystiedot Pekka Maijala, pekka.maijala@seamk.fi, 040-6807510 

 

TALVISOPU - Kasvinviljelyn sopeutuminen muuttuviin talviin (1.6.2010-31.12.2016) 
Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus 

Hankkeessa tutkitaan syysmuotoisten vilja- ja öljykasvien sekä monivuotisten nurmikasvien sopeutumista 
Etelä-Pohjanmaan muuttuviin talvioloihin.  Uutta tietoa on syntynyt mm. talvehtimisoloista, eri kasvilajien 
sopeutumis- ja talvenkestävyyskyvystä sekä talvenkestävyyden mekanismeista. Aiempina vuosina koekentillä 
on ollut syysvehnää, syysruista ja syysrypsiä sekä heinistä timoteitä, ruokonataa, englanninraiheinää ja 
rainataa. Vuonna 2016 koekasveista viljelyssä on vielä sinimailanen (5 lajiketta). 

Yhteyshenkilö Markku Niskanen,  markku.niskanen@luke.fi , 029-5326398 

 

Tietoiseksi EU-tuista (1.4.2016 – 31.12.2017) 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa 

Hankkeella parannetaan maakunnan maatalousyrittäjien tietoutta maataloustuista muuttuvassa 

toimintaympäristössä. Hankkeessa kannustetaan alueen yrittäjiä monipuolistuvaan maataloustuotantoon, 

joka auttaa maatiloja selviytymään vallitsevassa haastavassa taloustilanteessa. Hanketta toteutetaan 

monipuolisilla tiedonvälitystilaisuuksilla maakunnassa. Aiheina ovat mm. EU:n suorat,- osarahoitteiset- ja 

kansalliset maataloustuet kasvi- ja kotieläintiloille. Lisäksi käsitellään myös sähköistä tukihakua, 

investointitukia ja Hyrrä –palvelun käyttöä.  

Yhteyshenkilö Tuomas Pennala, tuomas.pennala@proagria.fi, 043-8266772 

Toiminnan rattaat raiteilleen – Ratas (Lean) (2016-2018) 
Työtehoseura, ProAgria Etelä-Pohjanmaa 

Tavoitteena on tuottaa konkreettista tietoa ja osaamisen lisäystä yrityksille työn tuottavuuden nostamiseen, 
tuotantopanosten tehokkaaseen hyödyntämiseen ja tuottajien ja työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen 
teollisuudesta tutun Lean –ajattelun keinoin. Hankkeessa pilotoidaan toimintaa noin 15 tilalla. 
Kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset maidon- ja naudanlihantuottajat sekä porsastuotanto- ja 
yhdistelmäsikatilat.  

http://www.tts.fi/ratas 

Yhteyshenkilö Sari Morri, sari.morri@proagria.fi, 043-8268643 
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TUOVA - Tuota Valkuaista! (1.3.2016-31.12.2018) 
Luonnonvarakeskus, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Perunantutkimuslaitos, Helsingin yliopisto/Ruralia-instituutti 

Hankkeessa kehitetään valkuaiskasvimarkkinoita, proteiinipitoisten sivutuotevirtojen käyttötapoja ja 
käytännön viljelyn edellytyksiä valkuais- ja typpiomavaraisuutta parantaviksi. Tämä tehdään 
etsimällä keinoja ja malleja, joilla voidaan edistää ostajan ja myyjän kohtaamista ja markkinaehtoisen 
tuotannon lisääntymistä. Viljelijät ja muut yritykset voivat osallistua kehittämisryhmätoimintaan ja 
opintomatkoille. Lisäksi hankkeessa järjestetään pellonpiennarpäiviä, tietoiskutreffejä ja demokokeita 
yhteistyömaatiloilla.  

Yhteyshenkilö Markku Niskanen, markku.niskanen@luke.fi, 029-5326398  

 

 

TurkisTaito – yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä (1.11.2015-31.10.2018) 

Kauhavan kaupunki, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä 

Tarkoituksena on kehittää turkistilojen sekä niihin kytköksissä olevien maatilojen toimintaa 
ympäristönäkökohdat huomioiden ja uusia innovaatioita hyväksi käyttäen. Hankkeessa annetaan koulutusta 
Etelä-Pohjanmaan turkis- ja maataloustuottajille sekä tilojen työntekijöille. Koulutusta annetaan yhteistyön 
lisäämiseen ja verkostoitumiseen, ympäristöasioihin sekä turkistilan toiminnan tehostamiseen. 
 
http://www.kauhava.fi/turkishanke 

Yhteyshenkilö Maria Takala, maria.takala@kauhava.fi, 040-4856737 
 

Työtavoilla tulosta maitotiloille (1.9.2016 – 31.3.2018)  
Helsingin yliopiston Ruralia -instituutti 

Hankkeen tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta maidontuotantotiloilla välittämällä uusinta 
tietoa maidon laadunhallinnasta, eläintautien hallinnasta, nautojen hyvinvoinnista sekä 
kustannustehokkaista työtavoista. Keskeinen idea on tuottaa tiedotusmateriaalia maitotilallisille ja erityisesti 
tilojen ulkomaalaisille työntekijöille, minkä vuoksi hanke on monikielinen ja monikanavainen. Tiedotus ja 
koulutusmateriaali räätälöidään kohderyhmän tarpeiden mukaisesti. Tarkoituksena on kehittää tiloille väline 
työhön perehdyttämisen tueksi ja työntekijöille mahdollisuus itseopiskeluun. 

Yhteyshenkilö Timo Nieminen, timo.t.nieminen@helsinki.fi, 040-7555129 

UHMA – Uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöllä (1.3.2016 – 31.12.2018) 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa, ProAgria  Keski-Pohjanmaa, Luonnonvarakeskus ja Metsähallitus 

 

Hankkeessa edistetään luonnon- ja maisemansuojelullisesti arvokkaiden maatalousalueiden  hoitoa ja 

säilymistä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa. Hankkeessa luodaan uusia 

maisemanhoitoverkostoja, yhdistetään kohteita ja tekijöitä toisiinsa sekä edistetään pohjalaismaakuntien 

välistä yhteistyötä mm. laiduntamisessa. Tavoitteena on kehittää maisemanhoidon taloudellista 

kannattavuutta, saada laidunnuksen piiriin mahdollisimman isoja laidunalueita sekä ohjata maaseudun 

asukkaita hyödyntämään luonnon- ja maisemanhoidon rahoitusmahdollisuuksia innovatiivisesti.  

Hankkeella halutaan lisätä maaseutumaiseman arvostusta sekä innostaa toimijoita monipuolisesti hoitamaan  

maisemaa ja luonnon monimuotoisuutta maaseudulla. Hankkeessa kehitetään rahoitus- ja 

toimenpidemalleja mm. vieraslajien torjuntaan sekä arvokkaiden luontokohteiden hoitoon.  

Yhteyshenkilö Riikka Asunmaa, riikka.asunmaa@proagria.fi, 040-5349337 
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Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla (1.11.2016 – 30.10.2018) 

MTK Etelä-Pohjanmaa 

Varavoimaa Farmarille -palvelussa tarjotaan maksutonta ja luottamuksellista apua vaikeuksissa oleville 
viljelijöille. Murheena voi olla esimerkiksi talousvaikeudet, investointipaineet, perhesuhteet, elämää 
kohdannut äkillinen kriisi tai terveyden pettäminen. Palvelun työntekijä etsii yhdessä viljelijän kanssa keinoja 
päästä yli kriisistä. Lisäksi autetaan viljelijää löytämään muut tarvittavat auttavat tahot, kuten terveys- ja 
neuvontapalvelut.  

Yhteyshenkilö Marja Lamminen, marja.lamminen@mtk.fi, 040-1951174  

 

METSÄTALOUS 

Kakku – kannolta kukkaroon (2016-2017) 
Vaasan yliopisto Levon –instituutti, SeAMK Oy Elintarvike ja maatalous 

Tarkoitus on kehittää nykyistä tehokkaampi tuoreen hakkeen logistinen ketju ja osoittaa tuoreen hakkeen 
(kannolta kattilaan) kannattavuus n. 10 MW suuruusluokan kattilapoltossa. Tarkoituksena on käynnistää 
muutos metsänomistajien asenteissa tuorepoltto menetelmän hyväksi tietyissä kattilateknologioissa. 
Toiminta-alue on Etelä-Pohjanmaan maakunta. Kohderyhmänä ovat metsänomistajat, energiaosuuskunnat 
ja Metsänhoitoyhdistykset. 

Yhteyshenkilö: Alpo Kitinoja, alpo.kitinoja@uva.fi , 045-8643933 

Lämpöyrittäjyyden kasvun lähteet (1.1.2016 – 31.12.2017)  
Suomen metsäkeskus ja SeAMK Oy Elintarvike ja maatalous 
 

Projektissa edistetään lämpöyrittäjien liiketoiminnan laajentamista uusiin kohteisiin ja tuetaan 
lämpöyrittäjien toiminnan kannattavuutta ja kansainvälistymistä.  

Yhteyshenkilö Juha Viirimäki, juha.viirimaki@metsakeskus.fi, 050-3140464 

 

Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat - Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun (2016-2017) 

Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus LUKE 

Tavoitteena on metsäpalveluyrittäjyyden edistäminen kehittämällä metsäpalveluyrittäjien osaamista sekä 

hakemalla ja kehittämällä metsäpalveluyrittäjyyden kasvun lähteitä. Näitä kasvun lähteitä ovat esimerkiksi 

asiakaslähtöisen palvelukehityksen vauhdittaminen ja monipuolistaminen sekä metsäpalveluyritysten 

tunnettuuden, näkyvyyden ja verkostoitumisen lisääminen. Hanke kokoaa sekä maastoon että verkkosivuille 

metsäpalveluyritysten toteuttamia työmaita referenssikohteiksi. Näillä havaintometsillä on tarkoitus edistää 

metsäpalveluyritysten tunnettuutta ja palveluiden esittelyä. Hankkeessa selvitetään myös varamiespalvelun 

tarvetta sekä metsäorganisaatioiden valmiutta hyödyntää metsäpalveluyritysten palveluita silloin, kun omat 

resurssit ja osaaminen eivät riitä. 

http://www.metsakeskus.fi/metsapalveluyrittajyys-kasvuun 

Yhteyshenkilö Marko Ämmälä, marko.ammala@metsakeskus.fi, 050-3140521 
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Motit liikkeelle – Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajille osaamista yrittäjämäiseen 

metsätalouteen ( 1.11.2015 – 31.10.2018 ) 

Suomen metsäkeskus, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Sedu aikuiskoulutus, mhy Keskipohja 

Tavoitteena on koulutuksen avulla lisätä metsänomistajien tietoisuutta omistamiensa metsien 
mahdollisuuksista ja ohjata heitä yrittäjämäisen metsätalouden harjoittamiseen. Kohderyhmänä ovat 
maakuntien potentiaaliset, uudet ja kehittyvät metsänomistajat, asuinpaikasta tai omistusmuodosta 
riippumatta. Koulutukset muodostuvat metsäalan asiakokonaisuuksista, joidenka valintaan myös 
osallistuvilla maanomistajilla on mahdollisuus vaikuttaa. Tarkoitus on, että osallistuva metsänomistaja saa 
tarvitsemansa tietopaketin omaa metsäänsä koskevan päätöksenteon tueksi. Hanketta toteuttaa Suomen 
metsäkeskus, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän- ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymän aikuiskoulutus sekä 
metsänhoitoyhdistys Keskipohja. 

Yhteyshenkilö: Kyösti Sipilä, kyosti.sipila@metsakeskus.fi, 040-7751719 

 

Pohjalaiset metsät aktiivisiin käsiin (1.10.2015-30.9.2018) 

Suomen metsäkeskus, Keskipohjan mhy 

 

Projektissa vauhditetaan tiedotuksen keinoin metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajille sekä 
edistetään aktiivista ja yritysmäistä metsänomistusta. Tavoitteisiin pääsemiseksi metsänomistajille ja 
sidosryhmille järjestetään tiedotusta mm. sukupolvenvaihdoksen suunnittelusta ja toteutuksesta, 
perikunnan purkamisesta, yhteismetsistä, metsätilakaupoista ja metsätilusjärjestelyistä. Lisäksi laaditaan 
maakunnittaiset asiantuntijaluettelot metsätilojen omistusjärjestelyjen käytännön toimenpiteitä varten.  
 
http://www.metsakeskus.fi/hankkeet/pohjalaiset-metsat-aktiivisiin-kasiin 
 
Yhteyshenkilö Riitta Koivukoski, riitta.koivukoski@metsakeskus.fi, 050-3140455 
 

Puutuotealan kasvuhanke (2016-2017) 
Suomen metsäkeskus, SeAMK Oy Elintarvike ja maatalous 

Tavoitteena on kasvattaa puutuotealan yritysten liiketoimintaa erityisesti digitalisaation, yhteistyön, 
yrityspalveluiden tehokkaan hyödyntämisen ja tutkimustietoa hyödyntävän kehittämisen keinoin. Yritysten 
kanssa muodostetaan yritys- ja yritysryhmäkohtaisia toimenpiteitä. Hankkeen avulla pyritään lisäämään 
puun käyttöä rakentamisen materiaalina. Tuloksena syntyy myös käytännönläheisiä oppaita puutuotealan 
kasvun ja kansainvälistymisen tueksi. http://www.puulakeus.net  

Yhteyshenkilö Yrjö Ylkänen, yrjo.ylkanen@metsakeskus.fi, 050-3140465  

  

MUUT HANKKEET 
AB Seinäjoki (2015-2018) 
SeAMK Oy Elintarvike ja maatalous, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Into Seinäjoki Oy, Luonnonvarakeskus 

 

AB Seinäjoki vahvistaa Etelä-Pohjanmaan alueen agrobiotalouden verkostoa. Tavoitteena on aktivoida 

yrityksiä ja tki-toimijoita kehittämään uusia innovaatioita ja uutta agrobiotalouden liiketoimintaa. Hanke 

vahvistaa monipuolista alueen agrobiotalouden osaamista ja tuo osallistujiensa kautta tuoreimmat tutkimus- 

ja kehittämistiedot suoraan yritysten hyödynnettäväksi.  

Yhteyshenkilö Ari Sivula, ari.sivula@seamk.fi, 040-8302374 
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Bambua pandalle (1.1.2016 – 31.12.2018) 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Yhteistyössä Ähtäri Zoo 

Hankkeessa selvitetään käytännön koeviljelmin bambulajien viljelymahdollisuuksia Kuusiokuntien alueella. 

Tavoitteena on löytää Suomen ilmastoon soveltuvat sekä pandalle maistuvat bambulajit. Lisäksi tavoitteena 

on pelto- (metsä-) mittakaavan viljelyn mahdollisuuksien selvittäminen ja viljelyn käynnistäminen. 

Hankkeessa selvitetään myös bambujen kasvihuone-, kasvutunneli-/kausihuone- ja ruukkukasvi(sisä)-

viljelyn mahdollisuuksia. 

Yhteyshenkilö Jari Luokkakallio, jari.luokkakallio@proagria.fi, 0400-297235 

 

Green Care-koulutusmalli (2015-2017) 

SeAMK Oy Elintarvike ja maatalous - sekä Liiketalous -yksiköt, Helsingin yliopisto Ruralia -instituutti 

Hanke toteuttaa yht. 40 opintopisteen laajuisen koulutuksen, jolla lisätään luontolähtöisten menetelmien 

hyödyntämisen osaamista erityisesti työelämän tarpeisiin ja ohjaustyöhön. Maaseutuympäristöt koetaan 

usein elvyttäviksi ympäristöiksi, joissa Green Care-toiminnan toteuttamiselle on hyvät edellytykset. Green 

Care-toiminta muualla Euroopassa perustuu paljolti maatiloilla toteutettaviin Green Care-aktiviteetteihin, 

mitä Suomessa halutaan myös edistää. Metsätaloudelle metsien monipuolinen hyödyntäminen 

palveluliiketoiminnan kautta on myös huomattava tunnistettu potentiaali. Koulutuksen kautta osallistujat 

saavat mahdollisuuden perehtyä alan eri osa-alueisiin. Pilottikoulutus aloitetaan syksyllä 2016. 

Yhteyshenkilö Maria Suomela, maria.suomela@seamk.fi, 040-6807502 

 

Innovatiivinen ja resurssitehokas Etelä-Pohjanmaa (2015-2017) 
Thermopolis Oy 

Tavoitteena on aktivoida tiedonjaon ja yrityskäyntien kautta mikro- ja pienyrityksiä energia-, ympäristö- ja 
resurssitehokkuutta parantaviin toimiin. Tapaamisien aikana tehdään kehittämistarvekartoituksia, jotka 
voivat liittyä mm. ympäristöjärjestelmiin tai lainsäädännön huomioimiseen, energiantuotanto- ja 
energiatehokkuusjärjestelmiin sekä materiaali- ja resurssitehokkuuteen.  

Yhteyshenkilö Jani Metsä-Turja, jani.metsa-turja@thermopolis.fi, 044-5250148 

 

Julkiset hankinnat innovatiivisen yritystoiminnan edistäjänä (2015-2017) 
Into Seinäjoki Oy 

Tavoitteena on lisätä Seinäjoen kaupunkiseudulla toimivien pk-yritysten osaamista julkisista hankinnoista, 
aktivoida yrityksissä uusia tapoja osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin ja tuottaa uusia tuote- ja 
palveluratkaisuja sekä sitä kautta rohkaistua yritysten väliseen yhteistyöhön ja kasvuun uusilla 
markkinoilla. Projektissa kehitetään Seinäjoen kaupunkiseudun kuntien hankintamenettelyitä siten, että ne 
tukevat alueen elinkeinoelämän ja aluetalouden kasvua. 

Yhteyshenkilö Antti Savola, antti.savola@intoseinajoki.fi,  041-4626892 

 

 

Kenttäkoetoiminnan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla (1.8.2016-31.3.2017) 

SeAMK Oy Elintarvike ja maatalous 

Hankkeessa selvitetään, miten uudet maatalouden alan teknologiat ovat sovellettavissa 

kenttäkoetoiminnassa. Maatiloja haastatellaan tutkimustiedon välittämisen kehittämistä varten. 

Yhteyshenkilö Antti Väätäinen,  antti.vaatainen@seamk.fi , 040-6807191 
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Kick Off – kansainvälisyydestä potkua Seinäjoen seudun hevostalouteen (1.10.2016 – 31.8.2017) 
Sedu Aikuiskoulutus 

Hanke lisää Seinäjoen seudun hevosyrittäjien yhteistyötä ja verkostoitumista kansainvälisen yrittäjävaihdon 

avulla. Samalla hanke kannustaa alueen hevosyrittäjiä hakemaan vaikutteita ja kehittämismotivaatiota 

ulkomailta. Yrittäjävaihto nostaa alueen hevosyrittäjien omaa osaamista ja motivaatiota jakaa sitä myös 

muille yrittäjille. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Seinäjoen seudun hevosyrittäjyyttä käyttäen hyväksi 

kansainvälisiä verkostoja ja yrittäjien henkilökohtaista kokemus- ja vertaisoppimista. 

Yhteyshenkilö Susanna Hakkarainen, susanna.hakkarainen@sedu.fi, 040 680 7297 

 

Kokoontumistilojen energiakatselmushanke (2015-2017) 
Thermopolis Oy 

Keskeinen tavoite on rakennusten kunnon kartoitus energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian 

hyödyntämisen näkökulmasta. Katselmuksista laaditaan kirjallinen raportti kiinteistöjen energiakulutusten 

vähentämiseksi ja energiajärjestelmien tehokkuuden parantamiseksi. Raportissa korostetaan toimenpiteitä, 

jotka ovat kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa. Hanke toteutetaan Leader –ryhmä Kuudestaan ry:n 

alueella. 

Yhteyshenkilö Pauli Kortesoja, pauli.kortesoja@thermopolis.fi, 044-4384201 

 
Kolmen VYYHTI (2016-2018) 
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, ProAgria Keski-Pohjanmaa, Österbottens Svenska 
Lantbrukssällskap 

Hankkeen alueilla, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaalla, tarkastellaan vesistöjen, 
rantojen ja valuma-alueiden kokonaisuuksia ja suunnitellaan näihin vesien tilaa parantavia toimenpiteitä. 
Tavoitteena on toteuttaa pienimuotoisia kunnostustoimia sekä kannustaa maaseudun toimijoita 
omaehtoiseen ympäristön tilan seurantaan. Näin parannetaan vesien tilaa, edistetään rantojen ja vesistöjen 
virkistyskäyttöä ja turvataan rantaluonnon elinvoimaisuutta. Hankkeessa avustetaan mm. kunnostustoimien 
valinnassa, suunnittelussa, lupakäsittelyssä ja rahoitusjärjestelyissä sekä toteutuksen läpiviennissä ja 
seurannassa.  

Yhteyshenkilö Eeva-Kaarina Aaltonen, eeva-kaarina.aaltonen@vesiensuojelu.fi, 0400-924848 
 

Ruokaverstas – Ruokaketjun uusi innovaatioympäristö (2015-2017) 
SeAMK Oy Elintarvike ja maatalous, Turun yliopisto /Elintarvikekehityksen tutkimusryhmä 

Ruokaverstas on Seinäjoella ja Etelä-Pohjanmaalla käynnistynyt uusi aktiviteetti, jossa tutkitaan uusia 
näkökulmia ruokaan ja elintarvikkeisiin. Verstaissa perehdytään ruoka-aiheisiin sekä teorian että käytännön 
kokeiden avulla. Esikuvana toimii Molekyyligastronomia-klubi Helsingissä. Ruokaverstas kerää yhteen alueen 
ruoka-ammattilaiset ja harrastajat yrityksistä, oppilaitoksista, tutkimusryhmistä sekä kuluttajien parista. 
Tavoitteena on kehittää eteläpohjanmaalaista ruokaosaamista ja ruoan laatua entistäkin paremmaksi. 

Yhteyshenkilö Laila Matikainen, laila.matikainen@seamk.fi, 040-6807108 

 

Sienihanke (2016-2018) 
SeAMK Oy Elintarvike ja maatalous 

Projektissa kehitetään uusia, suomalaisiin metsäsieniin pohjautuvia elintarvikkeita vientituotteeksi. Hanke 

yhdistelee uudella tavalla metsä- ja agrobiotaloutta sekä elintarvikekehitystä. 

Yhteyshenkilö Risto Lauhanen, risto.lauhanen@seamk.fi, 040-8304150 
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Valtaojat kuntoon (1.11.2015-30.6.2017)  
ProAgria Etelä-Pohjanmaa 

Ojien kunnosta vastaa ojitusyhteisöt. Hankkeen tavoitteena on saada uinuvat ojitusyhteisöt herätettyä 

toimintaan välittämällä tietoa ojitusyhteisön aktivoinnista ja toimivan peruskuivatuksen hyödyistä. 

Tavoitteena on myös, että hankkeen aikana liikkeelle lähtenyt aktivoituminen ja sitä seuraava ojien 

kunnostustoiminta jatkuisi myös hankkeen jälkeen. Kohderyhmänä ovat uinuvien ojitusyhteisöjen jäsenet, 

valtaojien perkauksia tekevät urakoitsijat sekä suunnittelijat. 

Yhteyshenkilö Seppo Väisänen, seppo.vaisanen@proagria.fi, 043-8252810 

 

Ruokajärjestelmien uudet digitaaliset ratkaisut (2015-2017) 
Into Seinäjoki Oy 

Teknologian kehittyminen, avoimen datan lisääntyminen ja toimintaympäristön muuttuminen luovat 
uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Myös perinteisten yritysten ja toimialojen on pakko kehittää 
toimintaansa yhä kiristyvässä kilpailutilanteessa. Hanke mahdollistaa uusien ideoiden ja konseptien luomista 
ruokajärjestelmiin erityisesti digitalisaation näkökulmasta sekä uusien ideoiden pilotointia oikeassa 
ympäristössä.  

Yhteyshenkilö Juha Kurkela, juha.kurkela@intoseinajoki.fi , 040-8332811  
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Yhteistyössä eteläpohjalaista maaseutua kehittämässä: 

(Klikkaa logoa!) 

    

http://www.intoseinajoki.fi
http://www.mhy.fi/keskipohja
http://www.kauhava.fi
http://www.metsakeskus.fi
http://www.utu.fi
http://www.petla.fi
http://www.tts.fi
http://www.uta.fi
http://www.uva.fi/levon
http://www.helsinki.fi/ruralia
http://www.luke.fi
http://www.mtk.fi/liitot/etelapohjanmaa
http://www.thermopolis.fi
http://www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa
http://www.seduaikuiskoulutus.fi
http://www.seamk.fi
http://etela-pohjanmaa.proagria.fi

