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Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ProAgria Länsi-Suomelle henkilöstölehti, joka 
toimii hyvänä sisäisen viestinnän välineenä. Lehden päätehtävänä on parantaa työyh-
teisön ilmapiiriä ja luoda yhteisöllisyyttä. 
 
Opinnäytetyöni kirjallisessa osassa käsitellään organisaation sisäistä viestintää teori-
assa, ProAgria Länsi-Suomen toimintaa ja sen sisäistä viestintää sekä henkilöstöleh-
teä sen osana. Suunnittelemani Toimekas-lehti on liitteenä. Liitteenä on myös mui-
den aikaisempina vuosina tekemiä Toimekkaita, jotka silloin olivat lähinnä tiedottei-
ta.  
 
Tutustuin ProAgriaan jo harjoittelujaksoni ja kesätyöni aikana. Hankin työni perus-
taksi tarvittavia tietoja myös haastattelemalla ProAgrian toimitusjohtajaa sekä mark-
kinointi- ja viestintävastaavaa. Lisäksi käytin lähteinä kirjallisuutta ja internet-
lähteitä.  
 
Työn tuloksena syntynyt ProAgria Länsi-Suomen henkilöstölehti Toimekas on säh-
köinen lehti. Se taitetaan InDesignilla ja lähetetään henkilökunnalle interaktiivisena, 
koko näytölle aukeavana PDF-tiedostona sähköpostilla. Näin ollen lehden tekeminen 
on edullista ja jakelu nopeaa.  
 
Suunnittelin lehdelle layoutin, joka pysyy samanlaisena numerosta toiseen. Näin leh-
den eri osastot ja tunnusomaiset piirteet tulevat tutuiksi lukijalle ja lukeminen helpot-
tuu. 
 



 

 
A NEW STAFF MAGAZINE AS A PART OF PROAGRIA LÄNSI-SUOMI’S 
INTERNAL COMMUNICATION 
 
Jokela, Essi 
Satakunta University of Applied Sciences 
Degree Programme in Media and Communications 
June 2013 
Supervisor: Nurmi-Rantanen, Kirsi  
Number of pages: 39 
Appendices: 4 
 
Keywords: organization, communication, staff magazine, management, strategy 
__________________________________________________________________ 

The purpose of this thesis was to design a staff magazine for ProAgria Länsi-Suomi. 
The magazine aim is to function as an effective tool in internal communication of the 
organization. The main goals for the magazine are to create a better sense of commu-
nity and enhance the working atmosphere in the organization. 
 
The theory part of this thesis deals widely with the internal communication of an 
organization in general. It also takes a look at ProAgria Länsi-Suomi as an organiza-
tion, its internal communication and the challenges there of. It also takes a closer 
look at the staff magazine as part of ProAgria Länsi-Suomi’s internal communica-
tion. The staff magazine Toimekas, which was made as a part of this thesis, and also 
some earlier Toimekas information sheets, are attached. 
 
I got familiar with ProAgria during my practical training period and summer job in 
the organization. The needed information for the thesis was collected also by inter-
viewing the CEO and the marketing and communication manager of ProAgria Länsi-
Suomi. Literature and information from the Internet were used as well. 
 
The staff magazine created as part of this thesis is in electric form. The layout of the 
magazine is designed with InDesign. The magazine is then made into an interactive 
PDF that is delivered to the recipients by e-mail. This makes the magazine inexpen-
sive and fast to distribute. 
 
The layout of the Toimekas magazine has been designed to stay similar from one 
issue to the next. In this manner the different sections and features of the magazine 
become familiar to the reader. That also makes the magazine easier and more enjoy-
able to read.  
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1 JOHDANTO 
 

 

Opinnäytetyöni on toiminnallinen. Toiminnallisessa osassa suunnittelin, toimitin ja 

taitoin ProAgria Länsi-Suomelle uuden sähköisen Toimekas-henkilöstölehden, joka 

on työn lopussa liitteenä 1. Toimekkaan on tarkoitus olla tehokas sisäisen viestinnän 

väline.  

 

Olen perehtynyt organisaation sisäiseen viestintään kirjallisten lähteiden sekä inter-

net-lähteiden avulla. Lehden suunnittelun ja opinnäytetyön tueksi haastattelin ProAg-

ria Länsi-Suomen toimitusjohtajaa ja markkinointi- ja viestintävastaavaa. Luvuissa 2 

ja 3 käsitellyt, sisäistä viestintää koskevat asiat toimivat tekemieni valintojen pohjana 

suunnitellessani lehden sisältöä ja sen osastoja.  

 

Opinnäytetyöraportin luvussa 2 esitellään sisäisen viestinnän tehtäviä organisaatios-

sa. Luvussa paneudutaan erityisesti johtamisviestintään ja strategiaviestintään. Lu-

vussa käsitellään myös sitä, miten sisäisellä viestinnällä voidaan parantaa viestin-

täilmastoa ja organisaation jäsenten työtyytyväisyyttä. Myös sisäinen markkinointi 

on oleellinen osa organisaation sisäistä viestintää ja sekin käsitellään samassa luvus-

sa. 

 

Luku 3 koostuu sisäisen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä asioista. 

Luku antaa käsityksen siitä, kuinka sisäinen viestintä tulisi suunnitella ja järjestää, 

jotta se toimisi mahdollisimman tehokkaasti. Luvussa käsitellään myös sisäisessä 

viestinnässä yleensä kohdattavia haasteita ja sitä, millaisia virheitä siinä usein teh-

dään. Luku esittelee myös teknologisen kehityksen mukanaan tuomia mahdollisuuk-

sia viestintätavan valintaan. 

 

Luku 4 esittelee opinnäytetyön tilaajan ProAgria Länsi-Suomen organisaation. Lu-

vussa käsitellään myös yhdistyksen toimintaperiaatetta ja palveluita ja ProAgria Län-

si-Suomen sisäisen viestinnän haasteita, tavoitteita ja toteutusta. ProAgria Länsi-

Suomen sisäistä viestintää ja Toimekkaan roolia siinä tarkastellaan luvussa 2 käyte-

tyn sisäisen viestinnän jaottelun mukaisesti. 
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Luku 5 käsittelee opinnäytetyön tuloksena syntynyttä henkilöstölehti Toimekasta 

ProAgria Länsi-Suomen sisäisen viestinnän osana. Asiaa käsitellään kirjallisessa 

osuudessa esiin tulleiden asioiden ja siinä esiteltyjen sisäisen viestinnän osa-alueiden 

pohjalta. Luvussa kerrotaan lehden suunnitteluprojektista ja pohditaan lehden tule-

vaisuutta. Luvussa käsitellään myös sitä, kuinka lehti vastaa ProAgria Länsi-Suomen 

sisäisen viestinnän haasteisiin. Siinä käydään läpi myös lehden strategiset, tekniset ja 

laadulliset tavoitteet, sen sisältö ja osastot. Opinnäytetyön puitteissa syntynyt Toi-

mekkaan numero on liitteenä 1. 

 

 

2 SISÄISEN VIESTINNÄN TEHTÄVÄT ORGANISAATIOSSA 

2.1 Perusasioista tiedottaminen kuuluu sisäiseen viestintään 

Jokaiselle organisaatiolle on varmasti tärkeää, että viestintä toimii, mutta yrityksille 

viestintävelvollisuus on säädetty jopa laissa. Työntekijöille taataan tietty määrä tietoa 

yrityksen sisäisistä asioista.  

 

1979 tuli voimaan laki yhteistoiminnasta yrityksissä (725/78). Lakia kutsutaan lyhy-

esti YT-laiksi. Lain tarkoituksena on lisätä työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa 

työhönsä, asemaansa ja työpaikkaansa liittyvään päätöksentekoon sekä antaa heille 

lisää mahdollisuuksia kehittää toimintaa ja työolosuhteita. Myös eri henkilöstöryh-

mien yhteistoimintaa pyritään lisäämään lain avulla.  

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2012.) 

 

Yhteistoimintalaki koskee yrityksiä, joissa on vähintään 20 työntekijää. Joitain mää-

räyksiä sovelletaan vain yrityksiin, joissa on ainakin 30 työntekijää: esimerkiksi työ-

hönoton, vuokratyövoiman ja sisäisen tiedottamisen periaatteita. Konserneja ja yri-

tysryhmiä koskee erillinen yhteistoimintalaki. (Pesonen 2012, 77.) 

 

YT-laissa velvoitetaan työnantajaa tiedottamaan työntekijöille seuraavista asioista: 

- taloudellinen tilanne 
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- tilinpäätös 

- palkkatiedot 

- henkilöstösuunnitelmat 

- henkilöstöasioiden yleisperiaatteet sekä organisaatio 

- työehdot 

- yritystä koskevat muutokset, esim. luovutus, sulautuminen tai jakautuminen. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2012.) 

2.2 Sisäinen viestintä on osa johtamista 

2.2.1 Hyvä johtamisviestintä on organisaatiolle tärkeää  

Nykyisin viestintä on entistä tärkeämpi osa johtamista ja töiden organisointia. Vies-

tintä on työyhteisötaito, joka kuuluu liiketoimintaosaamiseen. Hyviä viestintätaitoja 

vaaditaan johdolta ja esimiehiltä sekä kaikilta, jotka tekevät asiantuntija- tieto- tai 

toimistotyötä. Johdolta vaaditaan erityisen nopeaa reagointikykyä, sillä tieto leviää 

tänä päivänä nopeasti sähköisissä viestimissä. (Rissa 2009, 5.) 

 

Viestinnän toimivuus vaikuttaa moneen asiaan työpaikalla. Viestinnästä riippuu, 

kuinka hyvin ihmiset ovat perillä työpaikkansa asioista, miten he ymmärtävät ne, ja 

kuinka paljon he kokevat pystyvänsä vaikuttamaan organisaationsa tulevaisuuteen ja 

samalla omaan tulevaisuuteensa. Yksisuuntainen viestintä ei toimi, sillä sen myötä ei 

synny ymmärrystä eikä toimintaa. Vaaditaan asioiden hyvää sisäistämistä ja toimin-

taa. Luottamukseen ja vuorovaikutukseen perustuva yhteisöviestintä luo innovaatioi-

ta ja synnyttää energiaa. Parhaat innovaatiot syntyvät, kun yksilöiden välinen vuoro-

vaikutus toimii. (Rissa 2009, 5.) 

 

Viestintä vaikuttaa myös työssä jaksamiseen ja viihtymiseen. Erityisesti muutostilan-

teissa luottamuksellinen viestintä ja hyvä vuorovaikutus luovat selviytymismahdolli-

suuksia antamalla voimaa käsitellä myös vaikeita asioita. Esimerkiksi vaikeassa ta-

loudellisessa tilanteessa ihmisten on hyvä tietää, missä mennään, mitä voidaan tehdä 

ja mikä on mahdollista. Tieto, jonka pohjalta voi miettiä omaa tilannettaan, on tärke-

ää. (Rissa 2009, 5.) 
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Strategiseen johtamiseen ja suunnitteluun kuuluu oleellisena osana viestinnän seu-

ranta, tutkimus ja arviointi. Viestintää kannattaa kehittää yhdessä. Hyvä johtamis-

viestintä lisää luottamusta organisaatiota kohtaan. Se edistää myös hiljaisen tiedon 

hyödyntämistä ja kasvattaa organisaatiomuistia ihmisten toimiessa rakentavassa ja 

avoimessa vuorovaikutussuhteessa. (Rissa 2009, 5.)    

2.2.2 Esimies ja viestintäyksikkö tekevät yhteistyötä 

Esimies on työpaikan tärkein sisäinen tiedottaja. Henkilökohtainen kanssakäyminen 

oman esimiehen kanssa koetaan hyvin tärkeäksi työpaikoilla. Lähin esimies on tärke-

ässä asemassa, sillä hänen puoleensa käännytään melkein kaikissa asioissa. Kun vies-

tintään ollaan tyytyväisiä, ollaan tyytyväisempiä myös omaan työhön. Tärkein tyyty-

väisyyteen vaikuttava tekijä on se, millaisena oma esimies koetaan yleisten tietojen 

välittäjänä. Vaikka esimiehen rooli viestinnässä on tärkeä, oletetaan nykyisin myös 

alaisten olevan aloitteellisia ja aktiivisia tiedonhakijoita. (Åberg 2006, 110.) 

 

Sisäisellä tiedotuksella jaetaan yleistä tietoa laajalle joukolle organisaation sisällä 

samassa muodossa ja suunnilleen samaan aikaan. Jokaisen esimiehen tehtävä on 

muokata tieto omalle yksikölle sopivaksi: mitä tieto tarkoittaa juuri meillä? Tämä on 

osa hyvän esimiehen normaalia työtä. Esimiehellä on apunaan viestinnän ammatti-

lainen, sisäinen tiedottaja, joka antaa aineistoa, auttaa viestintäongelmissa ja järjestää 

tarvittaessa viestintäkoulutusta. Esimies antaa tiedottajalle vinkkejä omaan yksik-

köönsä liittyvistä laajemmin tiedotettavista asioista. (Åberg 2006, 110.) 

2.3 Strategiaviestintä 

2.3.1 Organisaation strategiatyö 

Useimmat organisaatiot laativat itselleen strategian. Strategioita myös päivitetään 

yhä useammin jatkuvien muutosten, kansainvälistymisen ja teknisen kehityksen seu-

rauksena. Strategiatyössä määritellään yleensä ainakin organisaation visio, missio, 
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strategia ja arvot. Eri organisaatioissa voi olla erilaisia käsityksiä termien merkityk-

sistä, mutta tärkeintä on, että organisaation sisällä kaikki ymmärtävät ne samalla ta-

valla. Yleensä näiden asioiden määrittely kuuluu johdolle, mutta esimerkiksi arvojen 

määrittelyssä käytetään usein apuna myös henkilöstöä. Henkilöstö osallistuu myös 

niiden käytännön keinojen miettimiseen, joiden avulla visiota ja strategiaa voidaan 

toteuttaa. Pohditaan, millaisilla toimenpiteillä, keinoilla ja toimintaperiaatteilla joh-

don määrittelemään suuntaan päästään. (Hämäläinen & Maula 2004, 13.) 

 

Visiolla tarkoitetaan organisaation tilaa, johon pyritään: millaisia haluamme olla ja 

mitä haluamme tehdä tulevaisuudessa. Vision tulee olla houkutteleva, jotta organi-

saation jäsenet haluavat ponnistella sen saavuttamiseksi. Missio taas kertoo, mikä on 

organisaation toiminnan ja olemassaolon tarkoitus: mitä organisaatio tekee ja miksi. 

Arvot kertovat, miten jäsenten tulisi toimia ohjaten jäsenten jokapäiväistä työskente-

lyä. Arvot ovat toimintaperiaatteita, jotka organisaatiossa on omaksuttu tai pyritään 

omaksumaan. (Hämäläinen & Maula 2004, 15.) 

 

Strategialla kuvataan sitä, miten visio aiotaan saavuttaa ja miten missiota aiotaan 

toteuttaa. Strategia vastaa kysymykseen, mitä pitäisi tehdä, jotta menestyisimme tu-

levaisuudessa. Se on organisaation toimintaa ohjaava näkemys tai toimintasuunni-

telma, joka on osaksi suunniteltu ja osittain vähitellen toiminnan kautta syntyvä. Se 

ulottuu pitkälle tulevaisuuteen. Strategiatyössä ohjataan asioita tietoisesti, mutta 

myös sopeudutaan eteen tuleviin tilanteisiin. Yleensä strategia koskee koko organi-

saatiota, mutta jos organisaatio koostuu vaikkapa monesta eri tulosyksiköstä, niiden 

visiot ja strategiat voivat poiketa toisistaan. (Hämäläinen & Maula 2004, 16.) 

 

Usein yrityksen strategia ilmaistaan liikeidean avulla. Liikeidean avulla työyhteisö 

ylläpitää ylivoimaista osaamista ja hallitsevuutta reviirillään. Sillä kuvataan sitä, 

kuinka markkinat, tuotteet tai palvelut, tapa toimia ja imagotekijät sovitetaan yhteen. 

(Åberg 2000, 78.) 
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2.3.2 Strategiasta viestiminen 

2000-luvun sisäisessä viestinnässä korostuvat muun muassa strategialähtöisyys sekä 

uuden viestintäteknologian hyödyntäminen. Suunnittelussa keskitytään välineitä 

enemmän prosesseihin ja viestien ymmärrettävyyteen. Sisäisessä viestinnässä on 

kyse paljon muustakin, kuin vain päivittäisestä työviestinnästä. Yritysjohdon on pa-

nostettava sisäiseen viestintään sekä henkisiä että taloudellisia resursseja.  

(Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL, haettu 6.11.2012.)  

 

Strategiaviestinnällä sekä luodaan että toimeenpannaan organisaation strategiaa. 

Viestinnässä strategian sisällöstä tiedotetaan johdonmukaisesti ja luodaan yhteistä 

ymmärrystä. Strategiaviestinnällä myös tuetaan strategian toteuttamista. Strate-

giaviestintä on tällöin lähellä tavallista työviestintää, joka päivittäin tukee organisaa-

tion jäseniä työtehtävien tekemisessä ja jonka avulla kehitetään toimintaa strategian 

mukaisesti. Siihen sisältyy myös palautteen antaminen ja aloitteiden kerääminen. 

Strategiaviestintään kuuluu myös organisaation strategiaprosessista viestiminen. 

(Hämäläinen & Maula 2004, 28.) 

 

Strategiaviestinnän eri osa-alueet ovat 

– strategian toteuttamista tukeva viestintä 

– strategian sisällöstä viestiminen 

– strategiaprosessista viestiminen. 

(Hämäläinen & Maula 2004, 28.) 

 

Strategiaviestintää ovat sekä tarkoituksellinen johdon viestintä että epäviralliset käy-

täväkeskustelut. Viestinnällä voi olla joko kielteinen tai myönteinen vaikutus strate-

gian toimeenpanoon, tai sen vaikutus voi olla olematon. Esimerkiksi esimiehen suh-

tautuminen strategiaan vaikuttaa voimakkaasti alaisten asenteeseen strategiaa koh-

taan. Strategiaviestinnässä luodaan hyvää henkeä, määritellään kulttuurillisia arvoja 

ja normeja, kerrotaan muutoksen syistä, asetetaan tavoitteita, ilmaistaan valintoja, 

seurataan tavoitteiden toteutumista, perustellaan uusia näkökulmia sekä rakennetaan 

luottamusta ja sitoutumista. Sanojen lisäksi tarvitaan tekoja, joiden avulla luodaan 

uskottavuutta ja näytetään, millaista toimintaa tarvitaan ja odotetaan. Päävastuu stra-
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tegiaviestinnästä jää usein ylimmälle johdolle, viestinnän ammattilaisille ja esimie-

hille. (Hämäläinen & Maula 2004, 29.) 

2.4 Sisäisellä viestinnällä luodaan hyvä viestintäilmasto 

Joskus katsotaan, että viestintä on yhtä kuin organisaatiokulttuuri. Toisen käsityksen 

mukaan organisaatiokulttuuri on kokonaisuus, jonka yksi osa on viestintäkulttuuri. 

Viestintäkulttuuriin kuuluu viestintäilmasto. Sillä tarkoitetaan yksilön kokemusta 

tiedonkulun avoimuudesta ja mahdollisuudesta olla perillä työpaikan asioista ja nii-

hin vaikuttamismahdollisuudesta. Se koostuu esimiesten viestinnästä, organisaation 

toimintatavoista, horisontaalisesta keskinäisviestinnästä, viestintäprosessin toimi-

vuudesta ja viestintäjärjestelmästä. Viestintäjärjestelmä tarkoittaa käytettäviä kana-

via, tietosisältöjä ja käytäntöjä. (Juholin 2001, 109.) 

2.5 Lisää tyytyväisyyttä sisäisellä viestinnällä 

Työhyvinvointiin liittyvän viestinnän tulisi olla keskinäiseen vuoropuheluun kannus-

tavaa. Asioista pitäisi kertoa etukäteen, jotta ihmiset osaavat varautua niihin. Enna-

koivilla yhteisillä keskusteluilla luodaan pohjaa tulevalle. Muutostilanteissa on vaa-

rana, että huhut alkavat levitä, ellei asioista tiedoteta ajoissa avoimesti ja tehokkaasti. 

Tietämättömyys on myös lamauttava asia. Silloin kun viestitään mahdollisimman 

vähän ja mahdollisimman myöhään, viestitään huonosti. (Rissa 2009, 7.)    

 

Enää ei viestitä vain organisaation huipulta alaspäin, vaan käydään monisuuntaista 

keskustelua ja annetaan palautetta. Organisaatiot pyrkivät viestinnällä neutraloimaan 

epävakaan ja muuttuvan toimintaympäristön negatiivisia vaikutuksia ja hallitsemaan 

rakennemuutoksista johtuvia ristiriitoja (Barker & Angelopulo 2006, 75). 

 

Viestintä ei aina tarkoita vain asioiden kertomista eteenpäin. Joskus viestintä on sitä, 

että luodaan yhdessä jotakin merkityksellistä. Se on sosiaalista toimintaa, jolla yllä-

pidetään yhteyttä toisiin ja luodaan itseä ja toisia koskevia käsityksiä.  

(Huotari, Hurme & Valkonen 2005, 76.) 
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Asiantuntijatehtävissä toimivat sekä tietoperusteista työtä tekevät ihmiset arvostavat 

vuorovaikutteista viestintää, työn jatkuvuutta ja mahdollisuutta toteuttaa itseään. 

Työssä viihtymistä edistävät myös hyvät osallistumismahdollisuudet ja hyvä töiden 

hallinta. Tarvitaan valmiutta purkaa hierarkkisia esteitä ja rakenteita, jotka haittaavat 

vuorovaikutteista viestintää. Hyvin toimiva viestintä vahvistaa sekä yksilöä että yh-

teisöä ja tuo viihtyisyyttä ja työn iloa. (Rissa 2009, 7.) Hyvin toimivassa ja tuottavas-

sa organisaatiossa yhteenkuuluvuuden tunne ja me-henki ovat suorassa suhteessa 

tulokseen. Yhteisöllisyys työelämässä tukee hyvinvointia, terveyttä, oppimista ja 

tuloksellisuutta. (Kaivola & Launila 2007, 77.) 

 

Tärkeintä on, että työpaikalla on kaikille selvää, minne ollaan menossa, ja mitä kun-

kin pitää tehdä, jotta sinne päästään. Tärkeää on myös se, että kaikkien mielipiteitä 

kunnioitetaan, kaikki työntekijät hyväksytään ja kaikkia arvostetaan. Viestinnälle ja 

yhteistyölle on luotu hyvä pohja, kun asiantuntija uskaltaa ja voi kertoa näkemyksen-

sä asioista. Tällöin saadaan aikaan myös luottamusta. Työyhteisöviestinnän laatu 

vaikuttaa myös sairauspoissaolojen määrään ja työntekijöiden pysyvyyteen organi-

saatiossa. Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara ja se kannattaa ottaa mukaan 

kehitystyöhön. (Rissa 2009, 7.)  

2.6 Sisäinen markkinointi 

Sisäisellä markkinoinnilla tuetaan ulkoista markkinointia. Sillä taataan, että kaikilla 

työntekijöillä on esimerkiksi kampanjan kannalta tarpeelliset tiedot ja viestinnän vä-

lineet. Jokainen työntekijä esim. pankissa on myös markkinoija ja tiedottaja. Markki-

noinnin ja viestintä-/tiedotusyksikön täytyy tehdä yhteistyötä. Esimiehet ovat tärke-

ässä asemassa, koska he suhteuttavat kampanjan työyksikkönsä kuvioihin ja asiak-

kaiden näkökulmaan. Heidän tärkein tehtävänsä on kaiken aikaa saada ryhmäänsä 

työn iloa ja suoritushenkeä. (Åberg 2006, 99.) 

 

Sisäisellä markkinoinnilla toteutetaan yrityksen liikeideaa ja toimintasuunnitelmaa. 

Sisäistä markkinointia on myös se, että palkataan hyviä työntekijöitä ja sitoutetaan 

heidät organisaatioon niin, että heidät pystytään pitämään. Sisäisellä markkinoinnilla 

motivoidaan työntekijöitä toimimaan yritykselle edullisella tavalla, luodaan kannus-
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tavia työtehtäviä ja hyvä ilmapiiri. Kun yrityksen sisäinen markkinointi toimii, yri-

tystä pidetään hyvänä työnantajana, joka houkuttelee hyviä uusia työntekijöitä.  

(Sirviö 2012, 9.) 

 

 

3 SISÄISEN VIESTINNÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

3.1 Kenelle viestitään?  

Kun ajatellaan viestinnän sisältöjä ja järjestämistä, henkilöstö voidaan jakaa erilaisiin 

ryhmiin. Eri ryhmien tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi seuraavat asiat: 

– yksilötekijät: koulutus, ammattiryhmä, ikä, työssäoloaika 

– organisaatiotekijät: toimiala, tuote/palvelu, yksikkö, maantieteellinen alue 

– tilannetekijät: muutokset, joiden vuoksi viestintää tarvitaan enemmän joissain 

yksiköissä tai niihin liittyen. 

(Juholin 2001, 120.) 

 

Viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa täytyy huomioida, millaisia tiedon ja kes-

kustelun tarpeita eri ryhmissä kulloinkin on. Usein verkostot ottavat itsekin esiin 

asioita, mihin virallisessa viestinnässä on sopeuduttava. Sisäinen keskustelu on voi-

mavara, josta on hyötyä ja jota tulisi kannustaa. Myös yhteistyökumppanit, alihank-

kijat, raaka-aineen toimittajat, järjestöt tai muut henkilöt, verkostot tai ryhmät voivat 

kuulua sisäisen viestinnän piiriin joko jatkuvasti tai satunnaisesti. On mietittävä, mis-

sä yhteistyökumppanit otetaan mukaan organisaation sisäiseen tiedonvaihtoon. Or-

ganisaatiossa voidaan päättää, pidetäänkö tällaisia ryhmiä sisäisinä vai ulkoisina yh-

teistyöryhminä. Sisäisiin kohderyhmiin voi kuulua myös hallintoelimiä kuten halli-

tus, hallintoneuvosto, edustajisto ja luottamushenkilöitä. Täytyy pohtia etukäteen, 

milloin ja miten heitä informoidaan. (Juholin 2001, 120.)  

3.2 Sisäisen viestinnän organisointi 

Organisaation toimintatavat ja kulttuuri vaikuttavat siihen, kuinka sisäinen viestintä 

organisoidaan ja järjestetään. Tärkeintä on, että ihmiset tietävät, mistä tietoa saa ja 
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miten voi vaikuttaa. Oleellista on miettiä se, mikä tieto täytyy jakaa kaikille ja minkä 

tiedon etsimisestä voidaan vastuu jättää organisaation jäsenille itselleen. Viestintä-

vastuu jaetaan periaatteessa jokaiselle yhteisön jäsenelle. Kaikki ovat vastuussa tie-

don levittämisestä ja sen etsimisestä. Erityisesti vastuussa ovat johto, esimiehet, luot-

tamushenkilöt, asiantuntijat ja viestinnän ammattilaiset. Tiettyjen asiakokonaisuuksi-

en viestintä annetaan asian parhaiten hallitsevan henkilön tai ryhmän vastuulle.  

(Juholin 2001, 121.)  

 

Luottamushenkilöiden viestintään kuuluu tulkita asioita henkilöstön kannalta ja kes-

kustella niistä. Asiantuntijoiden tehtävä on vastata erityisalueensa viestinnästä ennal-

ta sovittujen ryhmien kanssa. Viestinnän ammattilaiset tukevat muiden henkilöiden 

ja ryhmien viestintää ja huolehtivat, että tietoa on tarjolla ja yhteisön sisäisen vuoro-

vaikutuksen mahdollistavia keskusteluareenoja on olemassa. Käytännössä he toimit-

tavat sisäisiä julkaisuja ja huolehtivat sisäisen verkon tietotarjonnasta. He myös ke-

hittävät sisäistä viestintää ja tutkivat sen toimivuutta. Viestinnän ammattilaisten yh-

teistyö muun organisaation kanssa on hyvin tärkeää. (Juholin 2001, 121.) Esimiesten 

ja johdon viestintätyötä käsiteltiin jo aiemmin luvussa 2.2. 

3.3 Sisäisen viestinnän rakenne 

Viestinnän rakenteesta ilmenee, mistä tietolähteistä ihmiset ensisijaisesti etsivät mi-

täkin tietoa. Eri kanaville muodostuu erilaisia tehtäviä organisaatiossa. Usein esimer-

kiksi omaa työtä koskevista asioista kysytään omalta esimieheltä ja tulevaisuuden 

suunnitelmia koskeva tieto halutaan kuulla johdolta. Viestinnän rakenteen organisaa-

tiossa voi selvittää viestintätutkimuksella. Siihen on mahdollista myös vaikuttaa.  

(Juholin 2001, 123.) 

 

Kasvokkain keskusteleminen on tehokkain viestintätapa, mutta joitain asioita on pa-

rempi viestiä nopeasti sähköisesti. Esimerkiksi rutiininomaisia viestejä on hyvä lä-

hettää nopeasti sähköpostitse. (Andersson 2009, 25.) 

 

Joskus luullaan, että viestintäkanavien suuri määrä helpottaa viestintää, mutta asia 

voi olla päinvastoin. Kanavien suuri määrä voi aiheuttaa tiedon ylikuormitusta, tietoa 
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voi olla vaikea löytää ja sen etsimiseen menee kohtuuttomasti aikaa. Viestinnän ra-

kenteen suunnittelussa valitaan kullekin asiasisällölle ja -kokonaisuudelle yksi tai 

kaksi pääkanavaa. Esimerkiksi osastokohtaisten tietojen viestintäkanaviksi voidaan 

valita tiimipalaveri ja esimies sekä lisäksi mahdollisesti intranet ja sähköposti. Sen 

lisäksi määritellään vielä keskustelu- ja vuorovaikutustilaisuudet tai -foorumit. Niissä 

on tarkoitus keskustella jo tiedossa olevista asioista ja siitä, kuinka niitä viedään 

eteenpäin. (Juholin 2001, 124.) 

3.4 Sisäisen viestinnän kanavat 

Sisäisessä viestinnässä voidaan käyttää hyvin monenlaisia kanavia tiedon välittämi-

seen. Nykyään käytössä on sekä perinteisiä menetelmiä että aivan uusia viestintäta-

poja. 

 

Uusia viestintämenetelmiä ovat 

– tiedotteet verkon kautta 

– intranet 

– yhteistyöalustat verkossa 

– virtuaaliset verkkokokoukset 

– digitaaliset ryhmätyötilat 

– blogit ja niiden väliset verkot 

– mobiilit viestintäverkot 

– Facebook, MySpace 

– eri pikaviestimet 

– muut tietoverkostot. 

 

 

Perinteisiä menetelmiä ovat 

– sähköpostiviestit 

– puhelinsoitot 

– tapaamiset, kahvittelut, keskustelut 

– yhteistyöpalaverit, kehityskeskustelut, tiimi- ja osastokokoukset 

– opastus ja koulutus, seminaarit, videoneuvottelut 
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– sisäinen TV-järjestelmä 

– kirjalliset tiedotteet 

– henkilöstölehti ja muut julkaisut. 

(Rissa 2009, 12.)    

3.5 Sisäisen viestinnän haasteet 

Sisäisessä viestinnässä on useita haasteita. Monissa yrityksissä ongelmana on tietojen 

liikkuminen ja se, että tietoa liikkuu liian vähän. Ihmiset tietävät, että jotain on tapah-

tunut ja että asiasta ei kerrota heille. Tällöin puskaradio alkaa täyttää tyhjiötä. Tyy-

pillinen uutistyhjiötilanne on esimerkiksi se, kun toimitusjohtaja jää eläkkeelle ja 

ihmiset alkavat spekuloida sillä, kenestä tulee seuraaja. Tällöin paras tapa toimia on 

nopea, aktiivinen ja luotettava sisäinen tiedotus. Kaikkea tietoa ei tarvitse silti jakaa, 

vaan pääsääntöisesti jaetaan sellaista tietoa, johon kohdistuu yhteistä tiedontarvetta, 

esimerkiksi tieto nimityksistä ja organisaatiomuutoksista. (Åberg 2006, 111.) 

 

Toinen haaste sisäisessä viestinnässä ovat tietovarastot ja -verkot. Kyse on tietokan-

noista, joihin tiedon tarvitsija pääsee käsiksi verkon tai tietokannan hoitajan kautta. 

Tiedot varastoidaan mahdollisia myöhempiä tarpeita varten. Tarpeita on vaikea en-

nakoida. Varastoitavia tietoja voivat olla esimerkiksi jonkin hankkeen etenemiseen 

liittyvät tiedot, henkilöstöedut ja menettelyt sairaustapauksissa. (Åberg 2006, 111.) 

 

Kolmas haaste ovat esimiehet, joilla on viestinnässä tärkeä rooli. Heidän tehtävänään 

on yleisten tietojen mukauttaminen omaan yksikköön ja oman yksikön näkemysten 

viestittäminen ylöspäin. Esimiehen tulisi tuntea sekä oma yksikkö, että koko työyh-

teisön toiminta. (Åberg 2006, 111.) 

 

Neljäntenä haasteena on saada aikaan niin sanottuja ahaa-aukioita tai tietotoreja eli 

fyysisiä tiloja, joissa ihmiset voivat rentoutua ja saada yhdessä uusia ideoita. Tällais-

ta satunnaisviestintää suositaan monissa nykyaikaisissa yrityksissä.  

(Åberg 2006, 111.) 
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3.6 Sisäisessä viestinnässä varottavia asioita 

Talouselämä-lehti pyysi Maija Ilmoniemeä listaamaan sisäisen viestinnän suden-

kuopat tammikuussa 2008. Ilmoniemi on organisaatioiden viestintää kehittävän Pa-

raplyn toimitusjohtaja. Hän sanoo, että pahin virhe tehdään, kun johto ei ota vastuuta 

sisäisestä viestinnästä, vaan sysää sen yksin viestintäihmisten harteille. Jotta organi-

saatio menestyy yritysmaailmassa, sen johdon täytyy sitoutua viestintään ja viestin-

täihmisten konsultoida johtajia. (Tervola 2008.) 

 

Toinen paha virhe tehdään silloin, kun viestitään asioista liian myöhään. Viestinnän 

tulee olla ennakoivaa, jolloin se säästää resursseja ja kanavoi energian työntekoon. 

Kun ei viestitä, tieto korvataan huhuilla. Huhut pilaavat työilmapiirin ja vähentävät 

tehokkuutta. Tällöin puhutaan huhukustannuksesta. Kun huhumylly on käynnissä, on 

myös mahdotonta saada oikeita viestejä läpi. (Tervola 2008.) 

 

Ristiriitaisten viestien antamista pitäisi varoa. Se, että viestitään ulospäin jotain ihan 

muuta kuin sisäisesti, voi aiheuttaa ongelmia. Viestien ajoitusta pitää pohtia. Myös 

viestintäkanavan valinnassa pitää olla tarkkana. Tietyt asiat täytyy kertoa kasvok-

kain, ei sähköpostilla. Joissain työpaikoilla paras vaihtoehto on ilmoitustaulu, kun 

työntekijät eivät työskentele tietokoneella. Kahvipöytäkeskustelut ovat tärkeitä ja 

niihin kannattaa esimiestenkin osallistua. (Tervola 2008.) 

 

Pieleen mennään Ilmoniemen mukaan myös silloin, kun johto sanelee muutoksen 

ylhäältäpäin. Työntekijät pitää aina osallistuttaa muutokseen. Voidaan tehdä esimer-

kiksi kysely, jossa pyydetään kertomaan muutokseen liittyvistä ajatuksista. Asioista 

pitää neuvotella ja hyödyntää vastaanottavaisimmat työntekijät, jotka saavat innostet-

tua muutkin mukaan. (Tervola 2008.) 

 

Sisäinen viestintä pitää suunnitella ja laatia strategia siitä, mitä, koska, miten ja ke-

nelle asioista kerrotaan. Viestintätavan on oltava selvillä, jo ennen kuin viestinnän 

tarve tulee eteen. Sisäiselle viestinnälle voidaan asettaa tavoitteita ja arvioida sen 

onnistumista. (Tervola 2008.) 
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4 PROAGRIA LÄNSI-SUOMEN TOIMINTA JA SISÄINEN 
VIESTINTÄ 

4.1 ProAgria Länsi-Suomen toiminta 

ProAgria Länsi-Suomi ry on osa valtakunnallista ProAgria-yhtymää. Suomessa toi-

mii yksitoista ProAgria Keskusta, joiden kattojärjestönä toimii ProAgria Keskusten 

Liitto.  

 

ProAgria Länsi-Suomen jäsenyhdistyksiä on yhteensä yli 300 ja jäseniä yli 15 000. 

Yhdistys tarjoaa palveluja ja osaamista maatalouden ja yritystoiminnan kilpailuky-

vyn kehittämiseen. Toimintaan kuuluu maatalouteen liittyvä neuvonta, Länsi-

Suomen maa- ja kotitalousnaisten toiminta, Satakunnan Kalatalouskeskuksen toimin-

ta ja moniin hankkeisiin liittyvä toiminta. Palvelut ryhmitellään kotieläintila-, kas-

vinviljelytila-, maaseutuyritys- ja tekniikkapalveluihin sekä Maa- ja kotitalousnaisten 

ja Kalatalouskeskuksen palveluihin. 

 

Tällä hetkellä ProAgria Länsi-Suomen hankkeita ovat 

– yritysneuvontahanke MASVA 

– Sata Ideaa -perusmaatalouden koulutushanke 

– Satakunta Hummaa – hevoshanke 

– Sikses parasta -lähiruokahanke 

– VeturiVihreä -maisemanhoitohanke 

– Tilusjärjestely-, vesiensuojelu- ja maisemanhoito -hanke 

– Satakunnan maakuntien parhaat –yritysryhmähanke, SaMaPa 

– Maaseudun uusiutuvat energiat Satakunnassa -hanke 

– MarjaTsemppi-koulutushanke  

– Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais–Suomessa  

– Kylämaisema kuntoon -maisemanhoitohanke Varsinais–Suomessa (Loimaan 

seutu) - Matka kylämaisemaan -maisemanhoitohanke Varsinais–Suomessa 

(Turun seutukunta)  

– Olkihanke. 

(Junnila henkilökohtainen tiedonanto 3.4.2013.) 
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4.1.1 Organisaation rakenne 

ProAgria Länsi-Suomi syntyi 2013-vuoden alussa, kun ProAgria Satakunta ja varsi-

naissuomalainen ProAgria Farma yhdistyivät. Organisaatio on hyvin hajautunut, 

työntekijöitä työskentelee eri puolilla Satakuntaa ja Varsinais-Suomea. Toimipaikat 

sijaitsevat Porissa, Turussa, Eurassa, Salossa, Loimaalla ja Kankaanpäässä. Työnte-

kijöitä on noin 60. Osa työntekijöistä työskentelee jossakin ProAgrian toimistoista, 

osa tekee työtä kotoa käsin. Toimitusjohtaja Timo Junnila työskentelee enimmäkseen 

Porin toimistossa. Hänen varahenkilönsä Heikki Isosaari sekä markkinointi- ja vies-

tintävastaava Emma Pikkarainen työskentelevät Turun toimistossa. 

 

Työntekijät sijoittuvat seuraavasti: 

 

Pori: 

- 2 kasvinviljelyneuvojaa 

- 6 kotieläinneuvojaa 

- 5 yritysneuvojaa 

- 3 Maa- ja kotitalousnaisten työntekijää 

- 4 tukipalveluissa 

- 1 kalatalousneuvoja 

Turku: 

- 2 kasvinviljelyneuvojaa 

- 2 kotieläinneuvojaa 

- 2 yritysneuvojaa 

- 3 tekniikkaneuvojaa (yksi kolmesta osittain Loimaalla) 

- 3 Maa- ja kotitalousnaisten työntekijää 

- 2 tukipalveluissa 

Eura: 

- 2 kasvinviljelyneuvojaa 

- 1 yritysneuvoja 

- 1 tekniikkaneuvoja 

Salo: 

- 1 kasvinviljelyneuvoja 

- 1 yritysneuvoja 
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- 1 Maa- ja kotitalousnaisten työntekijä 

Kankaanpää: 

- 1 kasvinviljelyneuvoja 

- 2 kotieläinneuvojaa 

- 2 yritysneuvojaa 

 

Loimaa: 

- 2 kasvinviljelyneuvojaa 

- 1 kotieläinneuvoja 

- 1 tekniikkaneuvoja 

 

Kotona työskentelevät: 

- 1 kasvinviljelyneuvoja 

- 5 kotieläinneuvojaa 

- 1 yritysneuvoja 

- 1 Maa- ja kotitalousnaisten työntekijä 

 

Köyliö: 

- 1 kalatalousneuvoja. 

(Junnila henkilökohtainen tiedonanto 3.4.2013.) 

4.1.2 Toiminta-ajatus, missio, visio ja arvot 

ProAgria Keskusten Liiton ja ProAgria Keskusten, myös ProAgria Länsi-Suomen, 

missio on ”Maaseudun puolesta”. Arvot ovat: ”Asiakkaan menestyminen, osaava, 

innostunut henkilöstö, maaseudun puolesta, kestävä kehitys ja riippumattomuus”. 

Toiminta-ajatuksesta ja visiosta todetaan laatukäsikirjassa seuraavasti: ”ProAgria 

Keskusten Liitto ja Keskukset tarjoavat maatila- ja maaseutuyrittäjille kilpailukykyä 

parantavia asiantuntijapalveluja tukeutuen sekä omaan henkilöstöön, että muiden 

asiantuntijaorganisaatioiden osaamiseen. ProAgria Keskusten Liiton ja Keskusten 

yhteinen visio on luoda valtakunnan paras asiantuntijaverkosto, joka edistää tehok-

kaasti maaseutuyritysten kilpailukykyä ja hyvinvointia. Samalla kehitämme maaseu-

tuympäristöä ja yhteisöllisyyttä maaseudun elinvoimaisuuden parantamiseksi.” 
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(Laatukäsikirja: ProAgria Keskusten Liiton ja Keskusten yhteinen osa 31.1.2013, 2.) 

4.1.3 ProAgria Länsi-Suomen palvelut 

ProAgria Länsi-Suomi tarjoaa erilaisia neuvontapalveluja muun muassa maatalou-

teen, maisemanhoitoon, yritystoimintaan ja vesitalouteen liittyen. 

 

ProAgria Länsi-Suomen palveluita ovat  

– liiketoimintasuunnitelmat  

– investointien rahoitussuunnitelmat, kannattavuuslaskelmat  

– sukupolvenvaihdokset, toiminnan yhtiöittämiset 

– vero- ja kirjanpito 

– luomutuotanto 

– ympäristöasiat 

– tukien hakeminen ja tukiehdot 

– viljelijöiden työterveyshuollon työolosuhdekäynnit 

– kasvituotanto 

– viljelysuunnittelu, kasvustokäynnit 

– markkinointi, kasvikohtaisten tulosten laskenta 

– avomaan vihannesviljely, marjanviljely 

– kotieläintuotanto: tuotosseuranta, ruokinnan suunnittelu, olosuhdeasiat  

– tuotantokustannusten laskeminen  

– maaseutuyritysneuvonta 

– maaseutuyrittäjien asiakasvastaavatoiminta (Masva-hanke) 

– liiketoimintasuunnitelmat, investointisuunnitelmat, rahoitusneuvonta 

– investointihakemukset, maksatushakemukset 

– toimialaosaaminen: maaseutumatkailu, hevostalous, bioenergia ja urakointi 

– maiseman- ja luonnonhoidon suunnittelu ja neuvonta 

– piha- ja viheraluesuunnitelmat, tilakeskussuunnitelmat 

– taajamametsien ja niittyjen hoitosuunnitelmat 

– maatilaselvitykset kaavoituksen avuksi 

– vesitaloussuunnittelu, salaojasuunnitelmat, valtaojien perkaukset ja putkituk-

set, kosteikot ja lasketusaltaat 
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– rakennussuunnittelu, kotieläinrakennukset, lämpökeskukset  

– maatilojen energiasuunnittelu.  

(Junnila henkilökohtainen tiedonanto 3.4.2013.) 

 

Lisäksi ProAgria Länsi-Suomi järjestää seuraavia toimintoja: 

– nurmituotannon tehoneuvonta ja pienryhmät 

– ProViljelys-kasvinviljelyn tehoneuvonta ja pienryhmät 

– investoivan tilan tukitiimit 

– kasvinsuojelukoulutukset 

– energiasuunnitelmat 

– täydentävien ehtojen neuvonta 

– puutarhatuotannon neuvonta: avomaan vihannekset, marjanviljely 

– hevostalouden neuvonta 

– maaseutumatkailun neuvonta. 

(Junnila henkilökohtainen tiedonanto 3.4.2013.) 

4.2 ProAgria Länsi-Suomen sisäinen viestintä 

4.2.1 ProAgria Länsi-Suomen sisäisen viestinnän haasteet ja tavoitteet 

Tällä hetkellä ProAgria Länsi-Suomen sisäisen viestinnän suurin haaste on saada 

ihmiset tuntemaan, että he kuuluvat samaan työyhteisöön nyt ProAgria Satakunnan ja 

ProAgria Farman yhdistymisen jälkeen. On tärkeää luoda yhteenkuuluvuuden tunne 

ja luottamus työntekijöiden välille. Ilman luottamusta yhteistyö ei suju. Luottamus 

voidaan saavuttaa vain sillä, että ihmiset tutustuvat toisiinsa hyvin. Tärkeää olisi 

myös se, että työntekijät tietäisivät enemmän toistensa työstä. Organisaation työnte-

kijöiden työnkuvat ovat hyvin erilaisia ja olisi tärkeää, että kaikilla olisi käsitys myös 

muiden tekemästä työstä. Tällä hetkellä tietämys on liian vähäistä. Kun tiedetään 

mitä muut tekevät, se vähentää ennakkoluuloja. (Junnila henkilökohtainen tiedonanto 

3.4.2013.) Kuten luvussa 2.2.1 todettiin, luottamukseen ja vuorovaikutukseen perus-

tuva yhteisöviestintä luo innovaatioita ja synnyttää energiaa. Parhaat innovaatiot syn-

tyvät, kun yksilöiden välinen vuorovaikutus toimii. Tämän vuoksi monisuuntainen 

viestintä ja luottamus työntekijöiden välillä on oleellinen asia. (Rissa 2009, 5.) 
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Toinen ProAgria Länsi-Suomen sisäisen viestinnän haaste tällä hetkellä on se, että 

ihmiset ovat hajallaan, eivätkä työskentele vain yhdellä tai kahdella toimistolla. Osa 

näkee vain kerran kuukaudessa kollegojaan. Yhteisiä palavereja on harvoin. Osa 

työntekijöistä käyttää nyt uutena välineenä WebEx:in videoneuvottelutekniikkaa 

tiimipalavereissa. Se sopii sellaiseen pienen ryhmän kokoukseen, jossa on selkeä 

asialista. (Junnila henkilökohtainen tiedonanto 3.4.2013.) 

 

Koska organisaation jäsenet työskentelevät eri paikkakunnilla, sisäisessä viestinnässä 

on tärkeää tavoittaa tasapuolisesti kaikki yhtä tehokkaasti. Keskustelun ja ideoinnin 

herättäminen on vaikeaa, kun ei työskennellä samassa tilassa. Tilaisuus yhteiseen 

keskusteluun tarjoutuu lähinnä henkilöstöpäivillä. Myös henkilöstölehti voi tarjota 

mahdollisuuden keskustelun herättämiseen. Yleisesti ottaen ProAgria Länsi-Suomen 

sisäisen viestinnän suunnittelu on vielä kesken. Sitä, miten asioista viestitään mah-

dollisimman nopeasti etukäteen ja miten kriisiviestintä organisaatiossa toimii, täytyy 

vielä suunnitella. (Pikkarainen henkilökohtainen tiedonanto 26.3.2013.) 

 

Sisäisen viestinnän tavoitteena on tällä hetkellä erityisesti organisaation ilmapiirin 

parantaminen. Henkilöstö on esittänyt toiveen, että sisäistä viestintää olisi enemmän. 

Tavoitteena on myös strategiaviestinnän tehostaminen välittämällä tehokkaasti tietoa 

siitä, mihin pyritään ja mitkä ovat tavoitteet.  

(Junnila henkilökohtainen tiedonanto 3.4.2013.) 

4.2.2 ProAgria Länsi-Suomen sisäisen viestinnän toteutus 

ProAgria Länsi-Suomen sisäisessä viestinnässä käytetään enimmäkseen perinteisiä 

kanavia ja keinoja. Sisäisestä viestinnästä ovat päävastuussa toimitusjohtaja ja mark-

kinointi- ja viestintävastaava. Heidän lisäkseen viestinnästä työntekijöiden ja johdon 

välillä huolehtivat tiimien esimiehet. Myös työntekijät tiedottavat omaan työhönsä 

liittyvistä ajankohtaisista asioista muille organisaation jäsenille.  

 

Käytössä olevat kanavat ovat lähinnä sähköposti, puhelin ja kasvokkain keskustelu. 

Uutena välineenä on otettu käyttöön WebEx, jolla voidaan käydä neuvotteluja ver-
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kossa. On mietitty myös mahdollisuutta, että kaikki olisivat mukana kerran viikossa 

toimitusjohtajan johtamassa WebEx-kokouksessa, mutta se ei ainakaan vielä ole to-

teutumassa. Intranetiä käytetään lähinnä tiedon varastoimiseen. Muun muassa Toi-

mekkaat tallennetaan Intranetiin. 

(Pikkarainen henkilökohtainen tiedonanto 26.3.2013.) 

 

ProAgria Länsi-Suomella ja ProAgria Etelä-Suomella (Häme, Etelä-Karjala, Uusi-

maa, Pirkanmaa ja Kymenlaakso) on myös oma painettu lehtensä Satoa, joka ilmes-

tyy neljä kertaa vuodessa. Lehden kansi on kuvassa 1. Yhteisen sisällön lisäksi leh-

dessä on neljä sivua joihin tulee paikallisia juttuja. Satoa-lehti on asiakas- ja jäsen-

lehti eli se jaetaan osalle asiakkaista ja jäsenistä. Henkilöstö saa lehden toimistolta, ja 

etätyötä tekeville se lähetetään kotiin. Lehden voi lukea myös netissä. Satoa on kon-

septiltaan aivan erilainen kuin Toimekas ja sillä on eri kohderyhmä. Se ilmestyy har-

voin, ja paikallisille jutuille on vähän tilaa. Satoan ja Toimekkaan tehtävät sisäisessä 

viestinnässä ovat erilaiset. 

 
 

Kuva 1. Uusimman Satoa-lehden kansi 

 

Strategiaviestintä on tärkeässä asemassa tämänhetkisessä muutostilanteessa. Henki-

löstöpäivät ovat keskeinen osa sitä. Niitä järjestetään noin kolme kertaa vuodessa. 

Toimitusjohtajan viikkoviesti on oleellinen strategiaviestinnän ja johtamisviestinnän 
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väline. Myös tiimien kehityskeskustelut edesauttavat strategiaviestintää. (Junnila 

henkilökohtainen tiedonanto 3.4.2013.)  

 

Luvussa 2.2.2 todettiin, että tyytyväisyys omaan esimieheen yleisten tietojen välittä-

jänä on tärkein tyytyväisyyteen vaikuttava tekijä. Kun ollaan tyytyväisiä viestintään, 

ollaan tyytyväisiä myös omaan työhön. (Åberg 2006, 110.) Myös ProAgria Länsi-

Suomessa johtamisviestintää on lisätty.  

 

Johtamisviestintää on tehty johtoryhmän kokousten ja tiimikokousten avulla. Intra-

netiin on varastoitu muistioita ja työohjeita työntekijöitä varten. Kasvokkain viestintä 

on vähentynyt yhdistymisen jälkeen entisestään, koska organisaatio on niin hajallaan. 

(Junnila henkilökohtainen tiedonanto 3.4.2013.) Toimitusjohtajan viikkoviesti eli 

ajankohtaisista asioista kertova sähköposti on lähetetty henkilökunnalle viikoittain, 

mikä on vähentänyt negatiivista palautetta sisäisen viestinnän puutteesta. (Pikkarai-

nen henkilökohtainen tiedonanto 26.3.2013.) 

  

Epätietoisuutta ja epävarmuutta organisaatioiden yhdistymiseen liittyen on edelleen. 

Siksi tarvitaan tehokasta muutosviestintää. Pitäisi tiedottaa enemmän siitä, mitä jat-

kossa tulee tapahtumaan ja mihin suuntaan ollaan menossa. (Junnila henkilökohtai-

nen tiedonanto 3.4.2013.) Kuten myös strategiaviestintää koskevassa luvussa 2.3 

todettiin, on erittäin tärkeää myös strategiatyön kannalta, että kaikille on selvää mitä 

ollaan tekemässä ja mihin suuntaan menossa. 

 

 

5 TOIMEKKAAN SUUNNITTELU, TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 

5.1 Lehden suunnitteluprojekti  

Lehden suunnittelu alkoi  vuoden 2012 alussa ollessani harjoittelussa ProAgria Sata-

kunnassa. Yhtenä tehtävänäni oli laatia sisäiseen viestintään kuuluvia Toimekas-

tiedotteita. Toimekas oli ProAgria Satakunnan tiedote, joka lähetettiin sähköisesti 

henkilöstölle. Toimekkaan taitto oli hyvin yksinkertainen. Sillä tiedotettiin erilaisista 

ajankohtaisista asioista. Sisältö koostui lyhyistä tiedotusasioista tai gallupeista, ei 
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pitkistä jutuista. Liitteenä 3 on ennen harjoitteluani, vuonna 2010 tehty Toimekas. 

Ensimmäinen Toimekas ilmestyi vuonna 2005. Se on liitteenä 4.  

 

Kun toimekas esiteltiin minulle, sain ajatuksen muuttaa tiedotteen henkilöstölehdeksi 

ja ehdotin asiaa viestinnästä vastaavalle henkilölle. Minulle annettiin vapaat kädet 

Toimekkaan suunnittelussa. Harjoittelun ja sitä seuranneen kesätyön (n. 8kk) aikana 

muutin Toimekkaan lehden muotoon.  

 

Lehden suunnittelutyön aikana toimin päätoimittajana ja kirjoitin suurimman osan 

lehteen tulleista jutuista, lukuun ottamatta asiantuntijoiden kirjoittamia tekstejä ja 

Tj:n palstaa. Useimmiten otin myös kuvat kirjoittamiini juttuihin. 

 

Vuoden 2012 alun jälkeen Toimekkaita on ilmestynyt jo yli kymmenen, ja lehti on 

kehittynyt paljon. Keskusteluissa johdon ja viestinnästä vastaavan henkilön kanssa 

lehden sisältö on määritelty sen tarkoitusta ja tavoitteita vastaavaksi. Kehitystyön 

pääpaino on ollut lehden sisällössä ja siinä, kuinka lehti voi toimia tehokkaana sisäi-

sen viestinnän osana. Valinnat, joita lehden osastoja suunnitellessani tein, pohjautu-

vat kirjallisessa osuudessa esiin tulleisiin organisaation sisäistä viestintää koskeviin 

seikkoihin.  

 

Myös lehden ulkoasu on suunniteltu huolella. Toimekkaalle on opinnäytetyön puit-

teissa viimeistelty pysyvä ja toimiva taitto, joka sopii sähköisesti jaettavaan ja ruu-

dulta luettavaan lehteen. Näin lehti säilyy numerosta toiseen rakenteeltaan samanlai-

sena ja sen eri osastot ja tunnusomaiset piirteet tulevat lukijalle tutuiksi. Perehdyin  

taittoa koskevaan kirjallisuuteen ja hyödynsin sitä ulkoasun suunnittelussa.  

 

Opinnäytetyön puitteissa tekemässäni lehdessä pääkirjoituksen on laatinut organisaa-

tion viestintävastaava, joka on jatkossa Toimekkaan päätoimittaja. Lehteä tehdään 

jonkin aikaa tällä konseptilla, mutta pitkällä aikavälillä sen tulevaisuus riippuu vies-

tintävastaavan resursseista lehden tekoon. Lehti on kuitenkin joustava ja siitä on 

mahdollista tehdä esimerkiksi ajanpuutteen vuoksi suppeampi versio.  
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5.2 Henkilöstölehti ja ProAgrian sisäisen viestinnän haasteet 

Henkilöstölehti Toimekas on suunniteltu niin, että sillä voidaan vastata erilaisiin 

ProAgria Länsi-Suomen sisäisen viestinnän haasteisiin. Luvussa 2.4 käsiteltiin vies-

tintäkulttuuriin kuuluvaa viestintäilmastoa. Viestintäilmastolla tarkoitetaan yksilön 

kokemusta tiedonkulun avoimuudesta ja mahdollisuudesta olla perillä työpaikan asi-

oista ja niihin vaikuttamismahdollisuudesta. (Juholin 2001, 109). Toimekkaan avulla 

voidaan parantaa viestintäilmastoa lisäämällä tiedotusta ja jakamalla tietoa monipuo-

lisemmin ja antamalla henkilöstölle yksi tapa lisää tuoda asioita keskusteluun.  

 

Luvussa 2.5 todettiin, että sisäisen viestinnän avulla voidaan lisätä työtyytyväisyyttä. 

Hyvin toimiva viestintä vahvistaa sekä yksilöä että yhteisöä ja tuo viihtyisyyttä ja 

työn iloa (Rissa 2009, 7). Se, millainen me-henki organisaatioon onnistutaan luo-

maan, vaikuttaa myös organisaation tulokseen. (Kaivola & Launila 2007, 77.) 

 

ProAgria Länsi-Suomen henkilöstölehti Toimekas palvelee henkilöstöä yhdistävänä 

tekijänä. Se tuo ihmiset lähemmäs toisiaan ja auttaa työntekijöitä saamaan kokonais-

kuvan siitä, mitä organisaatio tekee ja mitä kenenkin työnkuvaan kuuluu. Me-hengen 

luominen on tärkeää erityisesti nyt, kun ProAgria Satakunta ja ProAgria Farma yh-

distyivät yhdeksi organisaatioksi, eivätkä kaikki ole tuttuja keskenään. Muutenkin 

tutustuminen on tärkeää, kun organisaatio on hajautunut monelle paikkakunnalle.  

 

Toimekkaassa voidaan kirjoittaa asioista eri tavalla kuin esimerkiksi Toimitusjohta-

jan viikkoviestissä. Voidaan tuoda esille ihmisiä ja heidän tekemisiään ja kirjoittaa 

asioista tavalla, joka ei sovellu viralliseen viestintään. (Junnila henkilökohtainen tie-

donanto 3.4.2013.) Henkilöstöstä voidaan Toimekkaassa kertoa muutakin kuin työ-

hön liittyviä asioita, sillä se on erilainen ja rennompi kanava kuin muut tällä hetkellä 

ProAgria Länsi-Suomen sisäisessä viestinnässä käytettävät kanavat. Kun lukija tapaa 

Toimekkaassa esitellyn kollegansa, on helpompi ruveta juttelemaan, kun on jo hiu-

kan tutustunut toiseen lehden kautta. (Pikkarainen henkilökohtainen tiedonanto 

26.3.2013.) 

 

Strategiaviestinnällä luodaan ja toimeenpannaan organisaation strategiaa sekä viesti-

tään siitä. (Hämäläinen & Maula 2004, 28). Toimekasta voidaan käyttää välineenä 
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myös strategiaviestinnässä sekä johtamisviestinnässä. TJ:n palstalla toimitusjohtaja 

tiedottaa ajankohtaisista asioista ja kertoo kuulumisia. Toimitusjohtajan panos Toi-

mekkaan tekemisessä on tärkeä. Viimekädessä hän ratkaisee, mistä aiheesta kulloin-

kin kirjoitetaan ja mitä asioita otetaan esille.  

 

Lehteä voidaan hyödyntää myös muuten strategiasta viestimiseen, sillä viestin peril-

lemeno tehostuu, kun se kerrotaan useamman kerran eri näkökulmista. Toimekkaassa 

jotakin jo muualla tiedotettua asiaa voidaan tarkastella uudesta näkökulmasta ja ker-

toa siitä tuoreella tavalla. Näin asia voi jäädä paremmin lukijan mieleen.  

(Junnila henkilökohtainen tiedonanto 3.4.2013.) 

 

Sisäisellä markkinoinnilla tuetaan ulkoista markkinointia. Sillä taataan, että kaikilla 

työntekijöillä on esimerkiksi kampanjan kannalta tarpeelliset tiedot ja viestinnän vä-

lineet. (Åberg 2006, 99.) Toimekasta voidaan käyttää tehokkaasti sisäisen markki-

noinnin välineenä. Se voi sisältää tietoa ajankohtaisista projekteista ja muista asiois-

ta, jotka halutaan kaikkien tietoon. Lehdessä asiat voidaan esittää kiinnostavasti esi-

merkiksi kuvien tai tarinan kautta, jolloin asiat mahdollisesti herättävät lukijan huo-

mion tehokkaammin kuin tavallinen sähköpostiviesti.  

 

Lehdellä luodaan hyvää ilmapiiriä ja vahvistetaan myönteistä kuvaa organisaatiosta 

työyhteisönä. Lehdessä voidaan nostaa esiin asioita, joista työntekijä voi olla ylpeä. 

Sillä voidaan tuoda esiin onnistumisia ja juhlia niitä sekä antaa näin julkista palautet-

ta työssään onnistuneille. Myös se, että työntekijät tietävät enemmän toistensa työstä 

sekä organisaation palveluista ja ajankohtaisista asioista, on sisäisen markkinoinnin 

tavoite. 

5.3 Strategiset, tekniset ja laadulliset tavoitteet 

Kilpailu lukijoiden huomiosta on lehtien välillä kovaa. Sekä lehtien sisällöltä että 

ulkoasulta vaaditaan yhä enemmän. Lehden konsepti pitää suunnitella tarkasti. Kon-

septilla tarkoitetaan lupausta, jonka lehdentekijät antavat lukijoille, yhteisölleen ja 

itselleen. Lupaus lunastetaan joka numerossa. Huolellinen ja pitkäjänteinen suunnit-
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telu auttaa pitämään lupaukset sellaisina, että ne pystytään pitämään. (Mykkänen 

1998, 30.) 

 

Toimekas koostuu selkeistä numerosta toiseen jokseenkin samana toistuvista osas-

toista. Osastot on suunniteltu palvelemaan lehden eri tavoitteita. Lehden rakennetta 

suunniteltaessa on myös mietitty lehden tekoon vaadittavaa aikaa ja työmäärää. Lehti 

on suunniteltu niin, että se on mahdollista toteuttaa kohtuullisessa ajassa. Tarpeen 

vaatiessa sitä voidaan myös supistaa esimerkiksi jättämällä pois jokin osasto. 

 

Lehteä suunniteltaessa on tärkeää miettiä strategisia tavoitteita, eli miksi lehteä teh-

dään. (Mykkänen 30). Toimekas on yksi sisäisen viestinnän väline. Sitä ei ole tarkoi-

tettu kovin nopeaan tiedottamiseen. Toimekas kertoo ajankohtaisista – mutta ei aivan 

päivänpolttavista – asioista, esittelee työntekijöitä, työpaikkoja ja erilaisia työtehtäviä 

organisaatiossa sekä luo kokonaiskuvaa organisaatiosta henkilöstölle. Lehti on myös 

viihteellinen ja sen yksi tehtävä on tuoda iloa arkeen. Tavoitteena on erityisesti luoda 

yhteenkuuluvuuden tunnetta organisaation jäsenten välille. Strategisina tavoitteina 

voidaan pitää sitä, että yhteisöllisyyden tunne lisääntyy, henkilöstö tuntee organisaa-

tion ja toisensa paremmin ja vuorovaikutus lisääntyy.  

 

Tekniset tavoitteet liittyvät lehden jakeluun ja tuotantoon. Lehti on tuote, jonka on 

valmistuttava ajallaan. (Mykkänen 1998, 32.) Toimekkaan jakelu ja tuotanto ovat 

hyvin yksinkertaisesti toteutettavia, koska kyseessä on sähköinen lehti eikä sitä pai-

neta. Interaktiivinen PDF-tiedosto jaetaan sähköpostilla ja sen voi lukea PDF:n lu-

kuohjelmalla. PDF avataan koko näytön tilaan ja sitä selataan nuolinäppäimillä. Ko-

ko näytön tilasta poistutaan painamalla esc-näppäintä. 

 

Aiemmin jotkut lukijat ihmettelivät sitä, kuinka koko näytön tilasta pääsee pois luet-

tuaan lehden. Sen vuoksi olen laittanut lehden mukana sähköpostiin ohjeet lehden 

lukemiseen. Osalla henkilöstöä oli aiemmin ongelmia lehden tulostuksen kanssa. 

Lehteä ei ole tarkoitus tulostaa, mutta se on mahdollista. Opinnäytetyön puitteissa 

tehdyn lehden mukana oli myös ohjeet siitä, kuinka lehti tulostetaan ja se onnistuu 

kyllä hyvin kun asetukset ovat kohdillaan. Suunnittelin lehden koon niin, että se sopii 

myös tulostettavaksi. 
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Laadullisilla tavoitteilla tarkoitetaan sisällön ja ulkoasun tavoitetasoa. Lehden mieli-

kuvatavoitteiden tulee olla linjassa yhteisön mielikuvatavoitteiden kanssa. Lehden 

pitää siis kuvastaa yhteisöä. (Mykkänen 1998, 32.) Toimekkaan suunnittelussa on 

paneuduttu huolella lehden ulkoasuun. Lukijat ovat tottuneet hyvin taitettuihin leh-

tiin, joissa on laadukkaita kuvia. Ulkoasu vaikuttaa paljon siihen, alkaako lukija lu-

kea juttua vai ei. Toimekkaan teossa kiinnitetään huomiota juttujen laatuun ja kiin-

nostavuuteen, kuvien laatuun ja taittoon. Tavoitteet on asetettu siten, että lehden pys-

tyy tekemään noin viikossa. 

5.4 Lehden sisältö ja osastot 

Toimekkaan sisältö on suunniteltu vastaamaan sisäisen viestinnän tarpeisiin. Osasto-

jen suunnittelun apuna on käytetty kirjallisessa osuudessa esiin tullutta sisäisen vies-

tinnän jakautumista eri osa-alueisiin, kuten strategiaviestintään ja sisäiseen markki-

nointiin. Osastoilla on eri tehtävät lehden osina sisäistä viestintää ajatellen. Esimer-

kiksi Tj:n palsta on strategiaviestinnän ja johtamisviestinnän väline. 

 

Lehden juttujen aiheet ovat toimitusjohtajan sekä markkinointi- ja viestintävastaavan 

päätettävissä. Organisaation jäseniltä toivotaan myös panosta lehden tekoon, esimer-

kiksi juttuaiheiden ehdottamista ja kysymysten lähettämistä ASIAA-palstalle. Jutut 

valitaan sen mukaan, mistä milloinkin on tarpeellista tiedottaa. Esimerkiksi vuoden-

aika vaikuttaa sisältöön, kun on kyse maatalousaiheisesta lehdestä. Usein jutut teh-

dään niin, että asia esitellään tarinan kautta. Esimerkiksi liitteenä 2 oleva, viljelytar-

kastuksista tehty juttu, tehtiin lähtemällä mukaan tarkastuksille ja kuvaamalla ja 

haastattelemalla työntekijöitä paikan päällä.  

 

Lehteen kuuluvat seuraavat osastot:  

– KUKA?-henkilöjuttu esittelee jonkun henkilöstön jäsenen.  

– ASIAA-osasto kertoo ajankohtaisista tai muuten tärkeistä asioista ja vastaa 

lukijoiden esittämiin kysymyksiin. 

– Toimitusjohtajan palstalla (Tj:n palsta) toimitusjohtaja tiedottaa ajankohtai-

sista asioista ja kertoo terveisensä henkilöstölle. 
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– Expertin kynästä -palsta on varattu henkilöstöön kuuluvien asiantuntijoiden 

teksteille. 

– Ajankohtainen kuva -aukeamalla kerrotaan kuvan kautta vaikkapa äskettäin 

olleesta tapahtumasta tai muusta kiinnostavasta asiasta.  

 

Lehden osastot suunnittelin minä, ja johto sekä markkinointi- ja viestintävastaava 

hyväksyivät suunnitelmani. Mietin, minkä tyylisiä juttuja lehteen tarvitaan ja minkä-

laisia juttuja aiemmissa Toimekkaissa oli ollut. Tietyt palstat ja juttutyypit toistuivat 

aiemmissa Toimekkaissa lehdestä toiseen. Johto sekä markkinointi- ja viestintävas-

taava olivat kanssani samaa mieltä siitä, että henkilöjuttu ja TJ:n palsta säilytetään. 

Suunnittelin lehteen myös muita osastoja, joille toivotunlaiset jutut ja lyhyemmät 

kirjoitukset voidaan sijoittaa joka numerossa samalla tavalla.  

 

Suunnittelin jokaiselle osastolle oman sivuopasteensa, josta osaston tunnistaa. Si-

vuopaste ilmoittaa sivun aiheen. (Huovila 2006, 101). 

 

Henkilöjuttu oli ollut tähän asti koko lehden pisin ja tärkein juttu. Nimesin osaston 

KUKA?-henkilöjutuksi. Opinnäytetyön osana tehdyssä numerossa on juttu uudesta 

Maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtajasta, sillä hän aloitti työnsä vuoden alussa 

ja hänet haluttiin esitellä muulle henkilöstölle. Jutun voi lukea liitteestä 1. Henkilöju-

tut esittelevät työntekijöitä, jolloin ihmiset tulevat tutummiksi toistensa kanssa. Uu-

det työntekijät esitellään ja näin muut oppivat tuntemaan heitä ja he tuntevat olonsa 

tervetulleeksi. Toimekkaan henkilöjutuissa käsitellään myös työntekijän vapaa-ajan 

harrastuksia ja muita elämän osa-alueita kuin työtä. KUKA?-osaston sivuopaste nä-

kyy kuvassa 3. 

 

 
 

Kuva 3. Kuka?-henkilöjutun sivuopaste 

 

ASIAA-palstaa voidaan käyttää eri tarkoituksiin tarpeen mukaan. Osaston nimi ker-

too, että palstalla on asiaa. Se voi olla monenlaista. Henkilöstö pyytää usein laitta-
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maan lehteen hyvin sekalaisia ilmoituksia ja tekstejä erilaisista asioista, joilla ei ole 

tekemistä toistensa kanssa. Halusin antaa näille asioille oman paikkansa. ASIAA-

palstalle voidaan laittaa mitä vain ilmoitusasiaa, henkilöstön kysymyksiä ja vastauk-

set niihin, tai vaikkapa gallup.  

 

Kuten aiemmin luvussa 2.5 mainittiin, viestinnän tulisi olla keskinäiseen vuoropuhe-

luun kannustavaa. Asioista täytyy kertoa etukäteen, jotta ihmiset osaavat varautua 

niihin. (Rissa 2009, 7.) ASIAA-palsta tarjoaa henkilöstölle yhden kanavan ottaa asi-

oista selvää, ja samalla asioista tullaan kertoneeksi myös muille. Sen avulla voidaan 

myös seurata sitä, mistä asioista henkilöstöllä ei ole tarpeeksi tietoa. ASIAA-palstan 

sivuopaste on kuvassa 4. 

 

 
 

Kuva 4. ASIAA-palstan sivuopaste 

 

TJ:n palsta oli mukana Toimekkaassa jo ennen kuin minä aloin niitä tehdä. Toimitus-

johtaja halusi itselleen oman palstan kertoakseen sillä omista tiedotettavista asiois-

taan ja välittääkseen terveisensä henkilöstölle. Niinä viikkoina joina Toimekas ilmes-

tyy, TJ:n palsta korvaa Toimitusjohtajan viikkoviestin. Tj:n palstan sivuopasteessa 

on myös kuva toimitusjohtaja Timo Junnilasta. Sivuopaste on kuvassa 5. 

 

 
 

Kuva 5. Tj:n palstan sivuopaste 
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Expertin kynästä -palsta on varattu henkilöstön jäsenten omille kirjoituksille. Taval-

lisesti johto sekä markkinointi- ja viestintävastaava miettivät, mikä voisi olla hyvä ja 

ajankohtainen aihe ja jutulle koitetaan löytää mahdollisimman asiantunteva kirjoitta-

ja. Toimekkaassa on aiemminkin ollut samantyyppisiä henkilöstön kirjoittamia juttu-

ja, mutta nyt annoin jutuille oman osaston ja nimesin sen sisällön mukaisesti Exper-

tin kynästä -palstaksi. Expertin kynästä -palstan sivuopaste on kuvassa 6. 

 
 

Kuva 6. Expertin kynästä -osaston sivuopaste 

 

Ajankohtainen kuva -aukeama tuli mukaan jo aiemmin tekemässäni Toimekkaassa, 

jossa minua pyydettiin laittamaan lehteen henkilöstön juhlassa ottamani ryhmäkuva. 

Silloin sain ajatuksen nimetä aukeaman Ajankohtainen kuva -aukeamaksi. Yksi kuva 

voi kertoa paljon ja päätin ottaa osaston mukaan myös uuteen lehteen. Osastolla voi-

daan antaa käsitys jostain tilanteesta tai tilaisuudesta ilman, että tarvitsee kirjoittaa 

aiheesta varsinaista juttua. Ajankohtaisella kuvalla on oma sivuopasteensa, joka on 

kuvassa 7. 

 

 
 

Kuva 7. Ajankohtainen kuva -sivuopaste mustalla pohjalla 

 

Osastojen lisäksi lehdessä voi olla muita juttuja, joilla ei ole erityistä osastoa. Jutut 

liittyvät yleensä ProAgrian organisaatioon tai alaan. Sisältö koostuu sekä asiateks-

teistä että viihteellisemmistä jutuista. Koska lehti on sähköinen, eikä sivumäärällä ole 

rajoituksia, lehti on hyvin joustava. Tarpeen mukaan voidaan juttujen määrää lisätä. 

Esimerkiksi äskettäin järjestetyistä tapahtumista voidaan tehdä vahvasti kuvitukseen 
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perustuvia juttuja, jolloin lukija pääsee näkemään, millainen tapahtuma on ollut. Jo-

kaisessa numerossa ei välttämättä ole jokaiseen osastoon kuuluvia juttuja, vaan eri 

osastoja käytetään tarpeen mukaan. Toimekkaan selkeä etu on, että tila ei ole rajalli-

nen. Sivumäärän ei tarvitse olla neljällä jaollinen eikä ilmoituksia ole.  

 

 

6 LOPUKSI 
 

Uuden lehden suunnittelu ja tekeminen oli harjoitteluni parasta antia. On ollut hienoa 

päästä tekemään lehteä ja saada niin vapaasti tehdä valintoja lehden suunnittelussa. 

Opinnäytetyön valmistumisen kannalta ProAgria Länsi-Suomen henkilöstön, erityi-

sesti toimitusjohtaja Timo Junnilan sekä markkinointi- ja viestintävastaava Emma 

Pikkaraisen, tuki on ollut tärkeä.  

 

ProAgria Länsi-Suomi on uusi organisaatio, jonka sisäistä viestintää ei ole vielä 

suunniteltu valmiiksi. Muutostilanne asettaa paljon haasteita yhdistyksen sisäiselle 

viestinnälle. Joihinkin näistä haasteista voidaan vastata myös henkilöstölehden avul-

la.  

  

Toimekas on saanut hyvän vastaanoton. Kun ensimmäinen Toimekas ilmestyi lehden 

muodossa, henkilöstö oli innoissaan, ja positiivista palautetta tuli runsaasti. Lehteen 

totuttiin kuitenkin pian, eikä palautetta tullut enää niin paljon. Opinnäytetyön puit-

teissa tehty numero sai palautetta, jonka mukaan sisältö ja ulkoasu ovat nyt kohdil-

laan. Lehtiä myös toivottiin lisää.  

 

Sisäisen lehden tekeminen vaatii jonkin verran resursseja, mutta toisaalta sillä voi 

olla merkittävä vaikutus. Erityisesti se tuo organisaation jäseniä lähemmäs toisiaan, 

maantieteellisestä välimatkasta riippumatta. Lehdellä voidaan lisätä yhteisöllisyyttä, 

vuoropuhelua ja yhteistyötä henkilöstöryhmien välillä.  

 

Toimekasta voidaan mielestäni käyttää erityisesti sisäisen markkinoinnin välineenä 

ja hengen luojana. Sen tekemiseen menee aikaa, joten se ei ole kaikkein nopein vies-

tintäväline, eikä se ole tarkoituskaan. Viestintäkanavana Toimekas poikkeaa selvästi 

muista kanavista. Se tuo esille toisenlaisia asioita ja luo muita kanavia monipuoli-
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semmin kuvaa organisaatiosta ja sen jäsenistä. Lehti antaa sisäiselle viestinnälle ta-

vallaan syvyyttä. Se tuo esiin uusia näkökulmia ja käsittelee asioita laajemmin kuin 

muut kanavat. Lehden avulla annetaan myös ääni organisaation jäsenille. Näen Toi-

mekkaan myös positiivisuuden lisääjänä, jonka avulla voidaan tavoitella myöntei-

sempää kuvaa organisaatiosta työpaikkana ja yhteisönä. 
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,ƵŬŬĂŬĂƵƌĂŶ�
ƉĞƌćƐƐć d

dĞŬƐƟ�ũĂ�ŬƵǀĂƚ͗��ƐƐŝ�:ŽŬĞůĂ
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Satakuntalaisten viikkoviesti  vko 16/2005Satakuntalaisten viikkoviesti  vko 16/2005Satakuntalaisten viikkoviesti  vko 16/2005Satakuntalaisten viikkoviesti  vko 16/2005Satakuntalaisten viikkoviesti  vko 16/2005

Kasvutilannetiedotus alkaaKasvutilannetiedotus alkaaKasvutilannetiedotus alkaaKasvutilannetiedotus alkaaKasvutilannetiedotus alkaa

Kasvutilannetiedotus alkaa viikolla 17.
Tiedote ilmestyy joka toinen viikko ja se
jatkuu syksyyn saakka.
Lehdistö voi lähestyä kysymyksin kaikkia
asianosaisia. Kyselyihin kannattaa vastata
reippaasti myönteisen kuvan luomiseksi.

Nettikysely asiakkailleNettikysely asiakkailleNettikysely asiakkailleNettikysely asiakkailleNettikysely asiakkaille

MMM teettää nettikyselyarviontia neuvonta-
palveluista. Aktivoi asiakkaitasi vastaamaan
kyselyyn myönteisen palautteen saamisek-
si. Vastausaikaa on huhtikuun loppuun asti
osoitteessa www.webropol.com/
neuvonta2005.net. Sisään pääsee sala-
sanalla neuvonta2005

Poltettavat paperitPoltettavat paperitPoltettavat paperitPoltettavat paperitPoltettavat paperit

Poltettavat paperit noudetaan keskiviikkona
4.5 toimistolta.

Toimisto suljettu 6.5.Toimisto suljettu 6.5.Toimisto suljettu 6.5.Toimisto suljettu 6.5.Toimisto suljettu 6.5.

Toimiston lattia vahataan ja ikkunat pestään
perjantaina 6.5. Tyhjennä huoneesi lattia ja
pöytä ylimääräisestä roinasta siivouksen
helpottamiseksi.

Uusi viikkoviesti on kastettu kantamaan nimeä Toimekas. Toimekas kertoo
tärkeät viestit keskiviikkoisin.
Seuraavissa Toimeikkaissa pääset tirkistelemään työtovereidesi kesä-
ajatuksia. Ensimmäisinä leikkimieliseen kesähaastikseen pääsevät Kaisa
Vuorenmaa ja Ilmo Myllymaa.

Kuinka kauan olet ollut
talossa?
Helmikuun alusta 2005
Työtehtäväsi?
Maitotilaneuvoja
Missä olit töissä tätä
ennen?
Maatalouslomittajana
Mouhijärven
Lomituspalveluyksikössä
Koska lomasi on?
Lomia ei vielä täksi
kesäksi kerry, joten
täytynee talvella pitää
lomaa ja hakeutua
lämpöön.
Parasta kesässä?
Aurinko ja lämpö.
Jäätelö, mansikat ja
mustikat.
Huonointa kesässä?
Kärpäset ja hyttyset. Uutena
kammotuksena hirvikärpäset, joihin törmää
mustikkametsässä.
Kesäasu, jossa viihdyt parhaiten?
Kesän tärkeimmät asusteet ovat hyvät
hanskat.
Mukavin kesäasento?
Kyykkyasento sopii sekä pihanhoitoon että
mustikkametsään.
Maalla vai kaupungissa?

Kaisan lempiKaisan lempiKaisan lempiKaisan lempiKaisan lempi

kesäasuste ovatkesäasuste ovatkesäasuste ovatkesäasuste ovatkesäasuste ovat

hanskathanskathanskathanskathanskat
Koulutus järjestetään hotelli- ja ravintola-
oppilaitos Liisanpuistossa klo 9-15.
Ilmoittautumiset 22.4. mennessä.

KasvinsuojelukoulutusKasvinsuojelukoulutusKasvinsuojelukoulutusKasvinsuojelukoulutusKasvinsuojelukoulutus

29.4.29.4.29.4.29.4.29.4.
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Emma Pikkarainen Essi Jokela

Pä
äk

irj
oi

tu
s

Tekijät:

dŽŝŵĞŬĂƐ�ŝůĂŚĚƵƩĂĂ�ŵĞŝƚć�ũćůůĞĞŶ
<Ğǀćƚ�Ğŝ�ƚĂŚĚŽ�ŽƩĂĂ�ƚƵůůĂŬƐĞĞŶ͕�ŵƵƩĂ�ŽŶŶĞŬƐŝ�ƚƵůĞĞ�ƐĞŶƚććŶ�dŽŝŵĞŬĂƐ͕�
pitkän tauon jälkeen.
DŝĂ�WƵŽƚƵŶĞŶ�ŽŶ�ůćŶŬŬćƌĞŝĚĞŶ�ƵƵƐŝ�ŬĂƐǀŽ�ũĂ�ŵĂĂͲ�ũĂ�ŬŽƟƚĂůŽƵƐŶĂŝƐƚĞŶ�

ƚŽŝŵŝŶŶĂŶũŽŚƚĂũĂ͘�Dŝƚć�ŬĂŝŬŬĞĂ�DŝĂ�ŽŶŬĂĂŶ�ĞŚƟŶǇƚ�ƚĞŚĚć�ĞŶŶĞŶ�ƚĂůŽŽŶ�
ƚƵůŽĂĂŶ͍�>ƵŬĂŝƐĞ�ƐŝǀƵƚ�ϰʹϭϭ͕�ŶŝŝŶ�ƟĞĚćƚ͘�sŝĞůć�ƵƵĚĞŵƉŝ�ƚƵůŽŬĂƐ�ŽŶ��ůŝŶĂ�
,ĞůŝĂŶĚĞƌ͕ �ũŽŬĂ�ƉććƐĞĞ�ĞƐŝƩćǇƚǇŵććŶ�ƚƵůĞǀĂƐƐĂ�dŽŝŵĞŬŬĂĂƐƐĂ͘
DĂĂͲ�ũĂ�ŬŽƟƚĂůŽƵƐŶĂŝƐŝůůĂ�ŽŶ�ŽůůƵƚ�ƵƐĞŝƚĂ�ƚĂƉĂŚƚƵŵŝĂ�ĂůŬƵǀƵŽŶŶĂ͘�zŬƐŝ�

ŶŝŝƐƚć� Žůŝ� EŝŝŶŝƐĂůŽŶ� ǀŝƌŬŝƐƚǇƐƉćŝǀć͕� ũŽŬĂ� ŬĞƌćƐŝ� ǇŚƚĞĞŶ� ŚƵƌũĂƚ� ƉĂƌŝƐĂƚĂĂ�
naista. Lue lisää s. 26. 

Miten marjanviljelijät  voivat hyödyntää lähiruokatrendiä? Siitä kertoo 
ŵĂƌũĂŶǀŝůũĞůǇŶ�ĂƐŝĂŶƚƵŶƟũĂŵŵĞ��ůůŝ�ƐŝǀƵŝůůĂ�ϭϰʹϭϱ͘
�ƵƌĂŶ�ƚŽŝŵŝƐƚŽƐƐĂ�<ĂƵƩƵĂůůĂ�ŽŶ�ŚǇǀć�ƚƵŶŶĞůŵĂ͕�ƚŽƚĞƐŝ�ŵǇƂƐ�ũƵƵƌŝ�ƚŽŝ-

ŵŝƐƚŽŽŶ�ŵƵƵƩĂŶƵƚ��ůůŝ�ZƵƵƟĂŝŶĞŶ͘�^ŝĞůůć�ĂƐƵƐƚĞůĞǀĂƚ�ŽǀĂƚ�ŽƐĂ�ǇƌŝƚǇƐƚĂ-
ůŽĂ͕�ũŽŬĂ�ŽŶ�ŬŝŝŶƚĞć�ǇŚƚĞŝƐƚƂ͘�dƵƚƵƐƚƵ�ǇƌŝƚǇƐƚĂůŽŽŶ�ũĂ�ƐĞŶ�ƐǇŶƚǇǇŶ�ƐŝǀƵŝůůĂ�
16–19. 
:ŽƐ͕� ũĂ� ƚŽŝǀŽƩĂǀĂƐƟ� ŬƵŶ͕� ŵŝĞůĞĞƐŝ� ŚĞƌćć� ŝĚĞŽŝƚĂ� ƚƵůĞǀŝĂ� dŽŝŵĞŬŬĂŝƚĂ�

ĂũĂƚĞůůĞŶ͕�ŬĞƌƌŽ�ŶŝŝƐƚć�ŵĞŝůůĞ͕��ƐƐŝůůĞ�ũĂ�ĂůůĞŬŝƌũŽŝƩĂŶĞĞůůĞ͘��ũĂƚƵŬƐĞŶĂ�ŽŶ�
ŵŵ͘�ũĂƚŬĂĂ�ƚŽŝŵŝŚĞŶŬŝůƂŝĚĞŶ�ĞƐŝƩĞůǇć�ƐĞŬć�ŬƵƌŬŝƐƚĂĂ�ŵǇƂƐ�ŬĂŝŬŬŝŝŶ�ĂůƵĞ-
toimistoihimme. 

Tämä Toimekas on osa medianomiopiskelija Essi Jokelan opinnäytetyö-
tä. Kiitokset Essille Toimekkaan pakertamisesta ja voimia opinnäytetyön 
ůŽƉƉƵŵĞƚƌĞŝůůĞ͊��ƐƐŝ�ũĂƚŬĂĂ�ŵĞŝůůć�ŬŽŬŽƉćŝǀćŝƐĞƐƟ�ƚŽƵŬŽʹŬĞƐćŬƵƵŶ͘

Tsemppiä kaikille kevään kiireisiin!

P.S. Kesän henkilöstöpäivät; nehän pidetään 17.–18.6. ja suuntaamme 
dƵƌƵŶ�ƐĂĂƌŝƐƚŽŽŶ͕�EĂƵǀŽŽŶ͘�KŚũĞůŵĂƐƚĂ�ůŝƐćć�ƚƵŽŶŶĞŵƉĂŶĂ͊

Emma Pikkarainen

WććƚŽŝŵŝƩĂũĂ
sŝĞƐƟŶƚćͲ�ũĂ�
ŵĂƌŬŬŝŶŽŝŶƟǀĂƐƚĂĂǀĂ

dĂŝƩĂũĂ͕�ƚŽŝŵŝƩĂũĂ͕�
kuvaaja
sŝĞƐƟŶŶćŶ�ƚƵŶƟƚǇƂůćŝŶĞŶ

2   Pääkirjoitus

ϰʹϭϭ� � <h<�͍�DŝĂ�WƵŽƚƵŶĞŶ�ƐƵƵŶŶŝƩĞůĞĞ�ƚƵůĞǀĂĂ͘

ϭϮʹϭϯ�� d:͗Ŷ�ƉĂůƐƚĂ

ϭϰʹϭϱ�� �ǆƉĞƌƟŶ�ŬǇŶćƐƚć

ϭϲʹϭϵ�� zƌŝƚǇƐƚĂůŽŶ�ŵƵŚŬĞĂƚ�ŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵĚĞƚ

ϮϬʹϮϯ�� �ůůŝ�ĂƐĞƩƵŝ��ƵƌĂĂŶ

24–25  ASIAA!

ϮϲʹϮϳ�� �ũĂŶŬŽŚƚĂŝŶĞŶ�ŬƵǀĂ͊

16

Tässä numerossa:

expertin
kynästä
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20 26
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haluaa maa- ja 
kotitalousnaiset 
näkyviin ja 
tunnetuiksi

”Maajussin 
morsian” viihtyy 
saariston rauhassa 
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ihmisten keskellä.dĞŬƐƟ�ũĂ�ŬƵǀĂƚ͗��ƐƐŝ�:ŽŬĞůĂ
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ousiaisista alunperin kotoisin oleva Mia Puotunen asuu nyt idyllisessä Naantalissa van-
hassa maalaistalossa. Mia asuu isäpuolensa kanssa ja on myös tämän omaishoitaja. 
ϮϬͲǀƵŽƟĂƐ�ƚǇƚćƌ�ŽŶ�ũŽ�ŵƵƵƩĂŶƵƚ�ŽŵŝůůĞĞŶ͘�sŝŝŬŽŶůŽƉƉƵŝƐŝŶ�DŝĂ�ŵĂƚŬƵƐƚĂĂ�<ĞŵŝƂŶƐĂĂ-
ƌĞůůĞ�ŬŝŚůĂƩƵŶƐĂ�,ĂŶƐŝŶ�ůǇƉƐǇŬĂƌũĂƟůĂůůĞ͘�DŝĂ�ũĂ�͟,ĂƐƐĞ͟�ƚĂƉĂƐŝǀĂƚ�ƚŽŝƐĞŶƐĂ�DĂĂũƵƐƐŝůůĞ�
ŵŽƌƐŝĂŶ�ͲŽŚũĞůŵĂŶ�ŬĂƵƩĂ͘�

ʹ�KůĞŶ�ŬĂŚĚĞŶ�ŬŽĚŝŶ�ůŽƵŬƵƐƐĂ͕�DŝĂ�ŶĂƵƌĂĂ͘
DŝĂ�ŬĞƌƚŽŽ�ĞƩć�ŚćŶĞŶ�ŬŽŝƌĂŶƐĂ�ŽŶ��ƌŽƚƵĂ�͟ƚǇƩćƌĞŶ�ŬŽŝƌĂ͘͟ �dŽĚĞůůŝƐƵƵĚĞƐƐĂ�ƉŝƚŬćŬŽƌ-

vaisen koiran rotu on welsh corgi pembroke. Vaikka Mialla ei ole koskaan ollut omaa 
ŬŽŝƌĂĂ͕�ŚćŶĞůůć�ŽŶ�ŽůůƵƚ�Ŷŝŝƚć�ĂŝŶĂ�ǇŚĚĞƐƚć�ŶĞůũććŶ�ŬĂƉƉĂůĞƩĂ�ŚŽŝĚŽƐƐĂ͘

ʹ�EǇƚ�ŵŝŶƵůůĂ�ŽŶ�ǇŬƐŝ�ƚǇƩćƌĞŶ�ŬŽŝƌŝƐƚĂ�ŚŽŝĚŽƐƐĂ�ŬƵŶŶĞƐ�ƐĞ�ůĞŝŬĂƚĂĂŶ͘�^ŝƩĞŶ�ƐĞ�ƚŽŝǀŽƩĂǀĂƐƟ�ƚƵůĞĞ�
ƉĂƌĞŵŵŝŶ�ƚŽŝŵĞĞŶ�ƚǇƩćƌĞŶ�ŬĂŚĚĞŶ�ŵƵƵŶ�ŬŽŝƌĂŶ�ŬĂŶƐƐĂ͘�

<ĞŬƐŝŵŵĞ�ũŽƚĂŝŶ�ŵĞĚŝĂƐĞŬƐŝŬćƐƚć
DŝĂ�WƵŽƚƵŶĞŶ�ĂůŽŝƫ�ŵĂĂͲ�ũĂ�ŬŽƟƚĂůŽƵƐŶĂŝƐƚĞŶ�ƚŽŝŵŝŶŶĂŶũŽŚƚĂũĂŶĂ�ǀƵŽĚĞŶ�ĂůƵƐƐĂ͘��ƚĞĞŶ�ŽŶ�ƚƵůůƵƚ�
ƉĂůũŽŶ�ƵƵƐŝĂ�ĂƐŝŽŝƚĂ͕��ŵƵƩĂ�ƐƵƵŶƚĂ�ŽŶ�ƐĞůǀŝůůć͘

ʹ�zƌŝƚćŶ�ƚĞŚĚć�ƚŽŝŵŝŶŶĂƐƚĂŵŵĞ�ŶćŬǇǀćŵŵćŶ͕�ŬćǇŶ�ƉĂů-
ũŽŶ�ŬĞŶƚćůůć�ƚĂƉĂĂŵĂƐƐĂ�ŝŚŵŝƐŝć�ũĂ�ƉǇƌŝŶ�ƐŝŝŚĞŶ͕�ĞƩć�ĂƐŝŽŝƐ-
ƚĂ�ƟĞĚŽƚĞƚĂĂŶ�ŚǇǀŝŶ͘

ʹ�dǇƂƐƐć�ƉĂƌĂƐƚĂ�ŽŶ�ƐĞ͕�ŬƵŶ�ůŝŝŬŬƵƵ�ũĂ�ŶćŬĞĞ�ŝŚŵŝƐŝć͘�,Ǉ-
ǀćƚ�ƚǇƂŬĂǀĞƌŝƚ�ŽŶ�ƵƉĞĂ�ũƵƩƵ�ũĂ�ŽŶ�ŚŝĞŶŽĂ�ĞƩć�ƐĂŝŶ�ǀĂŬŝŶĂŝ-
ƐĞŶ�ƚǇƂƉĂŝŬĂŶ͕�ƐĞ�ƚƵŽ�ƉŝƚŬćũćŶƚĞŝƐǇǇƩć�ũĂ�ǀŽŝŶ�ŬĂƚƐŽĂ�ƉŝƚĞŵŵćůůĞ�ũĂ�ƚĞŚĚć�ŬĞŚŝƩćŵŝƐƚŽŝŵŝĂ͘�

Toiminnanjohtajan työhön kuuluu myös esimiestyö. 
ʹ�<ŽĞŶ�ƚćƌŬĞćŬƐŝ�ƐĞŶ͕�ĞƩć�ƚǇƂŽůŽƚ�ũĂ�ƚǇƂŶƚĞŽŶ�ĞĚĞůůǇƚǇŬƐĞƚ�ŽǀĂƚ�ŬƵŶŶŽƐƐĂ͘��ƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝ�ůĂŝƩĞŝ-

den pitää toimia hyvin ja työergonomian olla kohdillaan. Muutenkin työntekijöiden kanssa pitää 
ŚŽŝƚĂĂ�ĂƐŝĂƚ�ŵĂůůŝŬŬĂĂƐƟ͘

DŝĂ�ƐĂŶŽŽ͕�ĞƩć�ŶǇƚ�Ɖŝƚćć�ƚƵƚƵƐƚƵĂ�ƐŝŝŚĞŶ͕�ŵŝƚć�ŬĂŝŬŬĞĂ�ƚǇƂŚƂŶ�ǀƵŽĚĞŶ�ĂŝŬĂŶĂ�ŬƵƵůƵƵ͕�ŵƵƩĂ�
suunta on selvillä. 

ʹ�dŽŝŵŝŶƚĂĂ�Ɖŝƚćć�ŬĞŚŝƩćć͕�ũŽƩĂ�ŵĞŝůůć�ŽŶ�ƚƵůĞǀĂŝƐƵƵĚĞƐƐĂŬŝŶ�ŚǇǀćć�ũĂ�ƚĂƐŽŬĂƐƚĂ�ŶĞƵǀŽŶƚĂƉĂů-
ǀĞůƵĂ͘�,ĂůƵĂŶ�ƚĞŚĚć�ŵǇƂƐ�ƵƵƐŝĂ�ĂǀĂƵŬƐŝĂ� ůćŚŝŶŶć�ŬƵƌƐƐŝĞŶ�ŵƵŽĚŽƐƐĂ� ũĂ� ůĂĂũĞŶƚĂĂ�ŵĂŚĚŽůůŝƐĞƐƟ�
ŶĞƵǀŽŶƚĂĂ�ƌĂŬĞŶŶƵƐŬƵůƩƵƵƌŝŝŶ�ůŝŝƩǇĞŶ͘�

DŝĂ�ƚŽƚĞĂĂ͕�ĞƩć�ŬŽƐŬĂ�ƚćŵć�>ćŶƐŝʹ^ƵŽŵĞŶ�ƉŝŝƌŝŬĞƐŬƵƐ�ŽŶ�ŵĂĂͲ�ũĂ�ŬŽƟƚĂůŽƵƐŶĂŝƐƚĞŶ�ŬĞƐŬƵŬƐĞŶ�
ĂůĂŝŶĞŶ͕�ƚŽŝŵŝƚĂĂŶ�ƐĞŶ�ƚŽŝŵŝŶƚĂͲĂũĂƚƵŬƐĞŶ�ŵƵŬĂĂŶ͕�ŵƵƩĂ�ƐŝůƟ�ǀŽŝĚĂĂŶ�ŬĞŬƐŝć�ŵǇƂƐ�ƵƵƩĂ͘�

�ʹ�ŚŬć�ũćƌũĞƐƚćŵŵĞ�ũŽƚĂŝŶ�ŵĞĚŝĂƐĞŬƐŝŬćƐƚć�ƚŽŝŵŝŶƚĂĂ�ũĂ�ƚĞĞŵŵĞ�ƵƵƐŝĂ�ĂǀĂƵŬƐŝĂ �̂͘ Ğ�ƚƵŽ�ƚƵŶŶĞƩĂǀƵƵƩĂ͘

KUKA?

Hyvät työkaverit 

on upea juttu

N
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KUKA?
DŽŶŝƉƵŽůŝŶĞŶ�ŵĞŶŶĞŝƐǇǇƐ
DŝĂ�ŽŶ�ŽůůƵƚ�ƉŝƚŬććŶ�ŵĂĂƐĞƵĚƵŶ�ŬĞŚŝƩćŵŝƐƚǇƂƐƐć�ŵƵŬĂŶĂ͘��ŶŶĞŶ�ŶǇŬǇŝƐƚć�
ƚǇƂƚććŶ�ŚćŶ�Žůŝ�ǀƵŽĚĞŶ�ǀĞƌƌĂŶ�ǀƵŽƌŽƩĞůƵǀĂƉĂĂƐŝũĂŝƐĞŶĂ��ƵƌĂũŽŬŝƐććƟƂŶ�ƚŽŝ-
minnanjohtajana. Sitä ennen hän oli Leader-toiminnassa mukana Maaseudun 
ŬĞŚŝƩćŵŝƐǇŚĚŝƐƚǇŬƐĞƐƐć͘�

– Olen tehnyt aina työtä maaseudun eteen ja maaseudun ihmisten kanssa. 
KůŝŶ�ŬƵŝƚĞŶŬŝŶ�ĞŶĞŵŵćŶ�ƌĂŚŽŝƩĂũĂŶ�ƌŽŽůŝƐƐĂ͕�ŬƵŶ�ƚǇƂƐŬĞŶƚĞůŝŶ�>ĞĂĚĞƌͲĂǀƵƐ-
tusten parissa. 

ʹ�KůŝŚĂŶ�ŵĞŝůůć�ŵǇƂƐ�ŶĞƵǀŽŶƚĂĂ͕�ŵƵƩĂ�ƐĞ�Žůŝ�ĞŶĞŵŵćŶŬŝŶ�ŚĂŶŬĞŶĞƵǀŽŶ-
ƚĂĂ�ũĂ�ďǇƌŽŬƌĂƟĂƐƐĂ�ŶĞƵǀŽŵŝƐƚĂ͘�:ŽŶŬŝŶ�ǀĞƌƌĂŶ�ƚǇƂƐŬĞŶƚĞůŝŶ�ŵǇƂƐ�ĂƐŝĂŶƚƵŶƟ-
ũĂŶĂ�ƌĂŬĞŶŶƵƐͲ�ũĂ�ŬƵůƩƵƵƌŝĂƐŝŽŝƐƐĂ͘�

DŝĂ�ƐĂŶŽŽ͕�ĞƩć�ŚĂůƵƐŝ�ƚĞŚĚć�ƚŽŝƐĞŶůĂŝƐƚĂ�ƚǇƂ-
ƚć� ũĂ� ŬŽŬŝ͕� ĞƩĞŝ� ŚĂůƵĂ� ĞŶćć�ŽůůĂ� ǀĂŝŶ� ƌĂŚŽŝƚƵƐ-
ƉƵŽůĞŶ�ŶĞƵǀŽũĂ͕�ǀĂĂŶ�ƚĂŚƚŽŽ�ŽůůĂ�ŵƵŬĂŶĂ�ƐŝŝŶć͕�
mitä käytännössä tehdään. 

ʹ�<ǇůůćŚćŶ�ƐĞ�ŶŝŝŶ�ŽŶ͕�ĞƩć�ŝůŵĂŶ�ŶĂŝƐŝĂ�Ğŝ�ŵĂĂƐĞƵƚƵ�ƚŽŝŵŝƐŝ�ĞŝŬć�ŵŽŶŝ�ŵƵƵ-
ŬĂĂŶ�ĂƐŝĂ͕�DŝĂ�ƚŽƚĞĂĂ͘

DŝĂ�ŬĞƌƚŽŽ�ŬŽŬĞǀĂŶƐĂ�ŚĂĂƐƚĂǀĂŶĂ�ƐĞŶ͕�ĞƩĞŝ�ŽůĞ�ĞŶŶĞŶ�ŽůůƵƚ�ŵĂĂͲ�ũĂ�ŬŽƟƚĂ-
lousnaisten järjestötoiminnassa mukana. 

ʹ�DŝĞůĞŶŬŝŝŶƚŽ�ƚǇƂƉĂŝŬŬĂĂ�ŬŽŚƚĂĂŶ�ŚĞƌćƐŝ͕�ŬŽƐŬĂ�ƚććůůć�ƚĞŚĚććŶ�ŵŽŶŝƉƵŽ-
ůŝƐƚĂ�ƚǇƂƚć�ŵĂĂƐĞƵĚƵŶ�ŚǇǀćŬƐŝ͘�DĂĂƐĞƵĚƵŶ�ŬĞŚŝƩćŵŝƐŶćŬƂŬƵůŵĂĂ�ǀŽŝƐŝ�ǀŝĞůć�
laajentaakin.

ʹ��Ŷ�ŽůĞ�ŬŽƟƚĂůŽƵƐŝŚŵŝŶĞŶ͘�DŝŶƵůůĂ�ƉǇƐǇǇ�ƉĂƌĞŵŵŝŶ�ŬćĚĞƐƐć�ǀĂƐĂƌĂ�ŬƵŝŶ�
ŬĂƵŚĂ͘�DƵƩĂ�ŵĂĂͲ� ũĂ�ŬŽƟƚĂůŽƵƐŶĂŝƐƚĞŶ� ƚŽŝŵŝŶƚĂ�ŽŶ�ŵŝĞůĞŶŬŝŝŶƚŽŝƐƚĂ� ũĂ�ĞƐŝ-
merkiksi ruokaperinne ja maisema-asiat kiinnostavat.

WĞƌŝŶƚĞĞƚ� ũĂ� ŚŝƐƚŽƌŝĂ� ŽǀĂƚ�DŝĂŶ� ƐǇĚćŶƚć� ůćŚĞůůć͕� Ɛŝůůć� ŚćŶ�ŽŶ� ǀĂůŵŝƐƚƵŶƵƚ�
ĮůŽƐŽĮĂŶ�ŵĂŝƐƚĞƌŝŬƐŝ� ĂŝŶĞŝŶĂĂŶ�ŬĂŶƐĂƟĞĚĞ͕� ƚĂŝĚĞŚŝƐƚŽƌŝĂ͕� ĂƌŬĞŽůŽŐŝĂ� ũĂ�ŵƵ-
seologia. Aiemmin hän on opiskellut myös puusepäksi ja talonrakentajaksi 
ƐĞŬć�ƚǇƂƐŬĞŶŶĞůůǇƚ�ŵǇƂƐ�ƵůŬŽŵĂŝůůĂ͕�ŵƵƵŶ�ŵƵĂƐƐĂ�ƌĂŬĞŶŶƵŬƐŝůůĂ�DŽƐŬŽǀĂƐƐĂ͘�

– Käytännön opinnoista oli hyötyä siinä vaiheessa kun tulin yliopistolle ja 
ƌĂŬĞŶŶƵƐŬƵůƩƵƵƌŝƉƵŽůŝ�ƚƵůŝ�ƚƵƚƵŬƐŝ͘�

ʹ�KůĞŶ�ƚĞŚŶǇƚ�ƌĂŬĞŶŶƵƐŝŶǀĞŶƚŽŝŶƚĞũĂ͕�ƚŽŝŵŝŶƵƚ�ƌĂŬĞŶŶƵƐƚƵƚŬŝũĂŶĂ�ũĂ�ƚĞŚŶǇƚ�
ŬƵůƩƵƵƌŝŵĂŝƐĞŵĂͲĂƐŝŽŝŚŝŶ�ůŝŝƩǇǀŝć�ƚĞŚƚćǀŝć͘�

Ilman 

naisia ei 
maaseutu toimisi.
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WŽŚũŽŝŶĞŶ�ŬƵƚƐƵƵ
Mia sanoo tavallaan ajautuneensa toiminnanjohtajaksi eri yhdistyksiin. Yhte-
Ŷć�ǀĂŝŚƚŽĞŚƚŽŶĂ�ŽůŝƐŝ�ŽůůƵƚ�ŵǇƂƐ�ĂƌŬĞŽůŽŐŝŬƐŝ�ƌǇŚƚǇŵŝŶĞŶ͕�ŵƵƩĂ�ůŽƉƵůƚĂ�DŝĂ�
Ğŝ�ǀĂůŝŶŶƵƚ�Ɛŝƚć�ƟĞƚć͘�

ʹ�DŝŶƵůůĂ�Žůŝ�ĂƌŬĞŽůŽŐŝĂ�ƐŝǀƵĂŝŶĞĞŶĂ�ũĂ�ŵŝĞƟŶ�ŽƩĂŝƐŝŶŬŽ�ƐĞŶ�ƚŽŝƐĞŬƐŝ�Ɖćć-
ĂŝŶĞĞŬƐŝ͘�^ŝƩĞŶ�ŽůŝƐŝ�ǀĂƌŵĂĂŶ�ƚƵůůƵƚ�ŚŝŶŬƵ�ůćŚƚĞć�ĂƌŬĞŽůŽŐŝŬƐŝ�ŬĂƵŬŽŵĂŝůůĞ�ŬĂŝ-
ǀĂƵƐŚŽŵŵŝŝŶ͕�ŵƵƩĂ�ůŽƉƵůƚĂ�ĞŶ�ǀĂůŝŶŶƵƚ�ŶŝŝŶ͘�

– Katson kyllä aina innoissani kaikki arkeologiset ohjelmat – mennyt kult-
ƚƵƵƌŝ�ŬŝĞŚƚŽŽ�ũĂ�ƐĞ͕�ŵŝƚĞŶ�Ɛŝƚć�ǀŽŝ�ŚǇƂĚǇŶƚćć�ƚćƐƐć�ƉćŝǀćƐƐć�ĞƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝ�ŵĂĂ-
seutumatkailussa.

DŝĂůůĞ�ƚǇƂŶƚĞŬŽ�ŽŶ�ĂŝŶĂ�ŽůůƵƚ�ƚćƌŬĞćć͘�,ćŶ�ŵŝĞƫ�ũŽƐŬƵƐ�ƚĂŚĚŝŶ�ŚŝůũĞŶƚćŵŝƐ-
ƚć͕�ũĂƚŬŽͲŽƉŝŶƚŽũĂ�ũĂ�ǀćŝƚƂƐŬŝƌũĂŶ�ƚĞŬĞŵŝƐƚć͘�

ʹ�dŽƚĞƐŝŶ�ŬƵŝƚĞŶŬŝŶ͕�ĞƩĞŶ�ŽůĞ�ǇŬƐŝŶćŝƐĞŶ�
ƚǇƂŶ�ƉƵƵƌƚĂũĂ͕�ĞƩć�ŚĂůƵĂŝƐŝŶ�ǇŬƐŝŶ�ŬŝƌũŽŝƩĂĂ�
ja tutkia jotain. Tykkään olla ihmisten kans-
ƐĂ�ƚĞŬĞŵŝƐŝƐƐć͘�dŽŝǀŽŶ͕�ĞƩć�ƉǇƐƚǇŶ�ǀĂƐƚĂĂŵĂĂŶ�ŽĚŽƚƵŬƐŝŝŶ͕� ũŽŝƚĂ�ŵŝŶƵůůĞ�ŽŶ�
ƚććůůć�ĂƐĞƚĞƩƵ͘�

ʹ�,ĂĂƐƚĞĞŶĂ�ŽŶ͕�ĞƩć�ƐĂŝƐŝŶ�ŵĂĂͲ�ũĂ�ŬŽƟƚĂůŽƵƐŶĂŝƐƚĞŶ�ƚŽŝŵŝŶƚĂĂ�ŶćŬǇǀćŵ-
ŵćŬƐŝ�ŽŵĂůůĂ�ƚŽŝŵŝŶŶĂůůĂŶŝ�ũĂ�ŚǇǀŝĞŶ�ƚǇƂŶƚĞŬŝũƂŝĚĞŶ�ĂǀƵůůĂ͘�dŽŝǀŽŶ͕�ĞƩć�ǀŽŝŶ�
ƐŝƩĞŶ�ĞůćŬŬĞĞůůć�ƐĂŶŽĂ͕�ĞƩć�ƚĞŝŶ�ŚǇǀćŶ�ƚǇƂƵƌĂŶ�ũĂ�ŽůĞŶ�ƚǇǇƚǇǀćŝŶĞŶ͘�

�ŶƟƐĞŶć�ƵƌŚĞŝůŝũĂŶĂ�DŝĂ�ŚĂůƵĂĂ�Ɖŝƚćć�Ǉůůć�ŬƵŶƚŽĂĂŶ�ǀĂƉĂĂͲĂũĂůůĂ͘
ʹ�WĞůĂƐŝŶ�ŬŽƌŝƉĂůůŽĂ�ϭͲĚŝǀĂƌŝƐƐĂ�ƉĂƌŝ�ǀƵŽƩĂ�ũĂ� ůĂũŝĂ�ŬŽŬŽŶĂŝƐƵƵĚĞƐƐĂĂŶ�ϯϬ�

ǀƵŽƩĂ͘�EǇƚ�Ğŝ�ĞŶćć�ƉĂŝŬĂƚ�ŬĞƐƚć͘�:ŽƐ�ŽŶ�ĂŝŬĂĂ�ŶŝŝŶ�ŚĂůƵĂŶ�ůŝŝŬŬƵĂ͘�dǇŬŬććŶ�ůĂƐ-
ketella ja hiihtää ja koitan pitää kunnostani huolta.

ʹ�dĞĞŶ�ŵǇƂƐ�ƉƵƵƚƂŝƚć�ũĂ�ĞŶƟƐƂŝŶƟć͕�ƐĞůůĂŝƐĞĞŶ�ƉƵƵŚĂĂŶ�ŽŶ�ŬĂŝƉƵƵ͘�:ŽŬĂ�ŝůƚĂ�
ƚćǇƚćŶ�ƌŝƐƟŬŽŝƚĂ͕�ƐĞ�ŽŶ�ƚĂǀĂůůĂĂŶ�ƵŶŝůććŬŬĞĞŶŝ͘�

dƵůĞǀĂŝƐƵƵĚĞůƚĂ�DŝĂ� ƚŽŝǀŽŽ͕� ĞƩć�ƉǇƐǇŝƐŝ� ƚĞƌǀĞĞŶć� ũĂ� ƉǇƐƚǇŝƐŝ�ŵĂƚŬƵƐƚĞůĞ-
maan. Hän haluaisi päästä käymään Islannissa tai Färsaarilla. 

ʹ�:ŽŬĂ�ǀƵŽƐŝ�ŚĂůƵĂŝƐŝŶ�ũŽůůĞŬŝŶ�ƌĞŝƐƐƵůůĞ͘�WŝƚćŝƐŝ�ƟĞƚǇƐƟ�ƉććƐƚć�ŵǇƂƐ��ƚĞĞŶĂĂŶ�
ũĂ��ŐǇƉƟŝŶ͘�KůĞŶ�ůƵŬĞŶƵƚ�ŶŝŝƐƚć�ŶŝŝŶ�ƉĂůũŽŶ͘�

ʹ� <ƵŶ�ŵĂƚŬƵƐƚĂŶ͕� ĞŶ�ŚĂůƵĂ�ŵĂĂƚĂ� ƌĂŶŶĂůůĂ� ǀĂĂŶ� ǀŝĞƩćć� ĂŬƟŝǀŝůƐĞŶ� ůŽŵĂŶ�
ǀĂŝŬŬĂƉĂ�ůĂƐŬĞƩĞŵĂƐƐĂ�ũĂ�ŚŝŝŚƚćŵćƐƐć�>ĂƉŝƐƐĂ͘�>ĂƉŝŶ�ŵĂŝƐĞŵĂ�ŬŝĞŚƚŽŽ�ŵŝŶƵĂ͘

Mian valinnat:
<ŝƌũĂ͗��Ă�sŝŶĐŝ�ͲŬŽŽĚŝ
�ůŽŬƵǀĂ͗��ŶƚŚŽŶǇ�,ŽƉŬŝŶƐŝŶ�ůĞīĂƚ
DƵƐŝŝŬŬŝ͗�ŬƵƵŶƚĞůĞĞ�ŵŝƚć�ƌĂĚŝŽƐƚĂ�ƚƵůĞĞ͕�ŬĞǀǇƚ�ƉŽƉ�ũĂ�ƌŽĐŬ
>ĞŚƟ͗�DĂĂƐĞƵĚƵŶ�ƚƵůĞǀĂŝƐƵƵƐ͕�dƵƌƵŶ�ƐĂŶŽŵĂƚ
ds͗�>ććŬćƌŝƐĂƌũĂƚ͕�ƌŝŬŽƐƐĂƌũĂƚ
dĂŝĚĞ͗�ŐƌĂĮŝŬŬĂ
hƌŚĞŝůƵ͗�dƵƌƵŶ�ƌŝĞŶƚŽ͕�ŬŽƌŝƉĂůůŽŶ�ŶĂŝƐƚĞŶ�^DͲƐĂƌũĂ

Mennyt kulttuuri 
kiehtoo Miaa
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TALOUS:� WĂ� ĂƐƉŝƐƚĞŵƋƵĂƚ� ǀŽůƵŵ� ƋƵŝďƵƐ͕� Ɛŝƚ� ƵůƉĂƌŝĂĞ�
ǀŽůŽ�ŵŝ͕�ƐĞĚŝ�ŝůůĂƵƚ�ƉĞƌƵŵ�ĞŶĚƵĐŝĂŶƚ�ĂƐ�ƌĞƉƌĂƚ�ŵŽ�ƚĞŵ-
ƉŽƌƉ�ŽƌĞŶŝƐ�Ƶƚ�ƌĞ�ǀŽůŽ�ĚŽůĞŶĞ�ƋƵŝƐƟŽŶĞ�ŶŽŶƐĞĐƵŵ�ĨĂĐĞƐ�
ĂƵƚĞŵ�ǀŽůƵƉƚĂƚWĂ�ĐŽŵŵŽůĞƐĐŝŝƐ�ŵĂ�ŶŝƐƟƵƐ͕�ƐĂŶĚĂ�ŶĂƟŶŝ-
hil molor alianient rerspersped expligent et quid magnis 
WĂ�ĂƐƉŝƐƚĞŵƋƵĂƚ�ǀŽůƵŵ�ƋƵŝďƵƐ͕�Ɛŝƚ�ƵůƉĂƌŝĂĞ�ǀŽůŽ�ŵŝ͕�ƐĞĚŝ�
illaut perum enduciant as reprat mo temporp orenis ut re 
ǀŽůŽ�ĚŽůĞŶĞ�ƋƵŝƐƟŽŶĞ�ŶŽŶƐĞĐƵŵ�ĨĂĐĞƐ�ĂƵƚĞŵ�ǀŽůƵƉƚĂƚWĂ�
ĐŽŵŵŽůĞƐĐŝŝƐ�ŵĂ�ŶŝƐƟƵƐ͕�ƐĂŶĚĂ�ŶĂƟŶŝŚŝů�ŵŽůŽƌ�ĂůŝĂŶŝĞŶƚ�
ƌĞƌƐƉĞƌƐƉĞĚ�ĞǆƉůŝŐĞŶƚ�Ğƚ�ƋƵŝĚ�ŵĂŐŶŝƐ�ƋƵĂƚ�ĂĚŝƉƐƵŶƚ͕�ĞŶŝƐ�
ĞĂ� ĚŽůƵƉƚĂƚĞŵ� ůĂďŽƌŝďƵƐĚĂŵ� ĂĐĞƐƚ� ůĂĐĐƵůůĞŶĚĞƐ� ĂĚŝƟƐŝ�
ĚŽůƵŵĞŶƚ�ŝŶĐŝĞƚ�ǀŽůƵƉƚĂƐ�Ğƚ�ĞƚƵƌ͕ �ŽŵŶŝ�ǀŽůŽƌĞĐƚĞƚ�ĂĐĞƉĞ�
que lab ide vendam rem. 

Lorum vel et dolupis iminum doluptatur min et idigen-
ƚƵƐ� ŝƉƐĂŶĚĂŶŝŵŝ͕� ƐĂŵ͕� ŽĸĐŝĚŝƐĐŝ� ǀĞŶŝƐ� ŵŝůůĂďŽ͘� EĂŵĞƚ�
ŝƉƐĂ�ƋƵĂĞƐƚ�ĨĂĐĞĂƚ�ĞĂƚƵƌ͕ �ƵŶƚ�Ğů�ŝĚ�Ğƚ�ůĂďŽƌĞŵ�ĂŵĞ�ŶƵůƉĂ-
ƌƵŵ�ƌĂĞƌƌƵŵ�ĨĂĐĐƵƉŝƚ�ĚŽůƵƉƚĂĞ�ŶĂƚĞĐĞƉĞ�ƐĂŶĚƵŶĚ�ĞƐĐŝĞƚ�
Ğƚ�ĞƚƵŵ�ƋƵĞ�ŶƵŵ�ĞŽƐ�ǀŽůŽƌŝŽƐ�ĚĞůŝƚ� ƌĞ�ƉůĂŵ͕�ƐŝŶƚ�ƋƵĂĞ�
ŵŽĚ�ĞƐƐŝŵ�ĞĂ�ŝů�ŝŵŝŶƵƐƚĞĐƚĞ�ƉůĂď�ŝŶ�ĐŽŶĞŵƉŽƐ�Ɛŝƚ͕�ƐŝŵĞŶ-
ĚĂĞ�ƉĞů�ŝŵŝ͕�ƐŽůŽƌ�Ɛŝƚ�ǀŽůŽƌĞƐƚƌƵŵ�ƐƵƐĐŝĚƵ�ŶĚĞďŝƐ�ƐŽůƵƉƚĂ�
ƐŝŵƉŽƌĞƐ�ĂƵƚ�Ğƚ� ŝŶƵƐ�ĞǀĞŶĚĞƐ�ƌĞŶƟƐ�ĞƐĞĚ�ŵŽĚŝƐƋƵŝ� ŝƉŝ-
ĐŝĚĞůůŽƌ�ĂĐĞƉĞƌŝŽƌĞ�ĞƌƵŶƟ�ĚĞŵ� ŝůŝƚ� ůĂďŽ͘�KƌĞŵƉŽƌŝĂŵĞƚ�
quis et unt et quis adit harument Pa aspistemquat volum 
ƋƵŝďƵƐ͕�Ɛŝƚ�ƵůƉĂƌŝĂĞ�ǀŽůŽ�ŵŝ͕�ƐĞĚŝ�ŝůůĂƵƚ�ƉĞƌƵŵ�ĞŶĚƵĐŝĂŶƚ�
ĂƐ�ƌĞƉƌĂƚ�ŵŽ�ƚĞŵƉŽƌƉ�ŽƌĞŶŝƐ�Ƶƚ�ƌĞ�ǀŽůŽ�ĚŽůĞŶĞ�ƋƵŝƐƟŽ-
ŶĞ�ŶŽŶƐĞĐƵŵ�ĨĂĐĞƐ�ĂƵƚĞŵ�ǀŽůƵƉƚĂƚWĂ�ĐŽŵŵŽůĞƐĐŝŝƐ�ŵĂ�
ŶŝƐƟƵƐ͕�ƐĂŶĚĂ�ŶĂƟŶŝŚŝů�ŵŽůŽƌ�ĂůŝĂŶŝĞŶƚ�ƌĞƌƐƉĞƌƐƉĞĚ�ĞǆƉ-
ůŝŐĞŶƚ�Ğƚ�ƋƵŝĚ�ŵĂŐŶŝƐ�ƋƵĂƚ�ĂĚŝƉƐƵŶƚ͕�ĞŶŝƐ�ĞĂ�ĚŽůƵƉƚĂƚĞŵ�
ůĂďŽƌŝďƵƐĚĂŵ�ĂĐĞƐƚ�ůĂĐĐƵůůĞŶĚĞƐ�ĂĚŝƟƐŝ�ĚŽůƵŵĞŶƚ�ŝŶĐŝĞƚ�
voluptasas reprat mo temporp orenis ut re volo dolene 
ƋƵŝƐƟŽŶĞ�ŶŽŶƐĞĐƵŵ�ĨĂĐĞƐ�ĂƵƚĞŵ�ǀŽůƵƉƚĂƚ͘�
WĂ�ĐŽŵŵŽůĞƐĐŝŝƐ�ŵĂ�ŶŝƐƟƵƐ͕�ƐĂŶĚĂ�ŶĂƟŶŝŚŝů�ŵŽůŽƌ�ĂůŝĂ-

nient rerspersped expligent et quid magnis quat adip-
ƐƵŶƚ͕�ĞŶŝƐ�ĞĂ�ĚŽůƵƉƚĂƚĞŵ�ůĂďŽƌŝďƵƐĚĂŵ�ĂĐĞƐƚ�ůĂĐĐƵůůĞŶ-
ĚĞƐ�ĂĚŝƟƐŝ�ĚŽůƵŵĞŶƚ�ŝŶĐŝĞƚ�ǀŽůƵƉƚĂƐ͘

palsta
Tj:n WĂ� ĐŽŵŵŽůĞƐĐŝŝƐ� ŵĂ� ŶŝƐƟƵƐ͕� ƐĂŶĚĂ� ŶĂƟŶŝŚŝů� ŵŽůŽƌ�

alianient rerspersped expligent et quid magnis quat 
ĂĚŝƉƐƵŶƚ͕� ĞŶŝƐ� ĞĂ� ĚŽůƵƉƚĂƚĞŵ� ůĂďŽƌŝďƵƐĚĂŵ� ĂĐĞƐƚ� ůĂĐ-
ĐƵůůĞŶĚĞƐ�ĂĚŝƟƐŝ�ĚŽůƵŵĞŶƚ�ŝŶĐŝĞƚ�ǀŽůƵƉƚĂƐ�Ğƚ�ĞƚƵƌ͕ �ŽŵŶŝ�
volorectet acepe

IHMISET: WĂ�ĂƐƉŝƐƚĞŵƋƵĂƚ�ǀŽůƵŵ�ƋƵŝďƵƐ͕� Ɛŝƚ�ƵůƉĂƌŝĂĞ�
ǀŽůŽ�ŵŝ͕�ƐĞĚŝ�ŝůůĂƵƚ�ƉĞƌƵŵ�ĞŶĚƵĐŝĂŶƚ�ĂƐ�ƌĞƉƌĂƚ�ŵŽ�ƚĞŵ-
ƉŽƌƉ�ŽƌĞŶŝƐ�Ƶƚ�ƌĞ�ǀŽůŽ�ĚŽůĞŶĞ�ƋƵŝƐƟŽŶĞ�ŶŽŶƐĞĐƵŵ�ĨĂĐĞƐ�
ĂƵƚĞŵ�ǀŽůƵƉƚĂƚWĂ�ĐŽŵŵŽůĞƐĐŝŝƐ�ŵĂ�ŶŝƐƟƵƐ͕�ƐĂŶĚĂ�ŶĂƟŶŝ-
hil molor alianient rerspersped expligent et quid magnis 
ƋƵĂƚ�ĂĚŝƉƐƵŶƚ͕� ĞŶŝƐ�ĞĂ�ĚŽůƵƉƚĂƚĞŵ� ůĂďŽƌŝďƵƐĚĂŵ�ĂĐĞƐƚ�
ůĂĐĐƵůůĞŶĚĞƐ� ĂĚŝƟƐŝ� ĚŽůƵŵĞŶƚ� ŝŶĐŝĞƚ� ǀŽůƵƉƚĂƐ� Ğƚ� ĞƚƵƌ͕ �
omni volorectet acepe que lab ide vendam rem. 

Lorum vel et dolupis iminum doluptatur min et idigen-
ƚƵƐ� ŝƉƐĂŶĚĂŶŝŵŝ͕� ƐĂŵ͕� ŽĸĐŝĚŝƐĐŝ� ǀĞŶŝƐ� ŵŝůůĂďŽ͘� EĂŵĞƚ�
ŝƉƐĂ�ƋƵĂĞƐƚ�ĨĂĐĞĂƚ�ĞĂƚƵƌ͕ �ƵŶƚ�Ğů�ŝĚ�Ğƚ�ůĂďŽƌĞŵ�ĂŵĞ�ŶƵůƉĂ-
ƌƵŵ�ƌĂĞƌƌƵŵ�ĨĂĐĐƵƉŝƚ�ĚŽůƵƉƚĂĞ�ŶĂƚĞĐĞƉĞ�ƐĂŶĚƵŶĚ�ĞƐĐŝĞƚ�
Ğƚ�ĞƚƵŵ�ƋƵĞ�ŶƵŵ�ĞŽƐ�ǀŽůŽƌŝŽƐ�ĚĞůŝƚ� ƌĞ�ƉůĂŵ͕�ƐŝŶƚ�ƋƵĂĞ�
ŵŽĚ�ĞƐƐŝŵ�ĞĂ�ŝů�ŝŵŝŶƵƐƚĞĐƚĞ�ƉůĂď�ŝŶ�ĐŽŶĞŵƉŽƐ�Ɛŝƚ͕�ƐŝŵĞŶ-
ĚĂĞ�ƉĞů�ŝŵŝ͕�ƐŽůŽƌ�Ɛŝƚ�ǀŽůŽƌĞƐƚƌƵŵ�ƐƵƐĐŝĚƵ�ŶĚĞďŝƐ�ƐŽůƵƉƚĂ�
ƐŝŵƉŽƌĞƐ�ĂƵƚ�Ğƚ�ŝŶƵƐ�ĞǀĞŶĚĞƐ�ƌĞŶƟƐ�ĞƐĞĚ�ŵŽĚŝƐƋƵŝ�ŝƉŝĐŝ-
ĚĞůůŽƌ�ĂĐĞƉĞƌŝŽƌĞ�ĞƌƵŶƟ�ĚĞŵ�ŝůŝƚ�ůĂďŽ͘�

Oremporiamet quis et unt et quis adit harument Pa as-
ƉŝƐƚĞŵƋƵĂƚ�ǀŽůƵŵ�ƋƵŝďƵƐ͕�Ɛŝƚ�ƵůƉĂƌŝĂĞ�ǀŽůŽ�ŵŝ͕�ƐĞĚŝ�ŝůůĂƵƚ�
perum enduciant as reprat mo temporp orenis ut re volo 
ĚŽůĞŶĞ�ƋƵŝƐƟŽŶĞ�ŶŽŶƐĞĐƵŵ�ĨĂĐĞƐ�ĂƵƚĞŵ�ǀŽůƵƉƚĂƚ͘>ŽƌƵŵ�
vel et dolupis iminum doluptatur min et idigentus ipsan-
ĚĂŶŝŵŝ͕�ƐĂŵ͕�ŽĸĐŝĚŝƐĐŝ�ǀĞŶŝƐ�ŵŝůůĂďŽ͘�EĂŵĞƚ�ŝƉƐĂ�ƋƵĂĞƐƚ�
ĨĂĐĞĂƚ�ĞĂƚƵƌ͕ �ƵŶƚ�Ğů�ŝĚ�Ğƚ�ůĂďŽƌĞŵ�ĂŵĞ�ŶƵůƉĂƌƵŵ�ƌĂĞƌƌƵŵ�
ĨĂĐĐƵƉŝƚ�ĚŽůƵƉƚĂĞ�ŶĂƚĞĐĞƉĞ�ƐĂŶĚƵŶĚ�ĞƐĐŝĞƚ�Ğƚ�ĞƚƵŵ�ƋƵĞ�
ŶƵŵ�ĞŽƐ�ǀŽůŽƌŝŽƐ�ĚĞůŝƚ�ƌĞ�ƉůĂŵ͕�ƐŝŶƚ�ƋƵĂĞ�ŵŽĚ�ĞƐƐŝŵ�ĞĂ�ŝů�
ŝŵŝŶƵƐƚĞĐƚĞ�ƉůĂď�ŝŶ�ĐŽŶĞŵƉŽƐ�Ɛŝƚ͕�ƐŝŵĞŶĚĂĞ�ƉĞů�ŝŵŝ͕�ƐŽ-
lor sit volorestrum suscidu ndebis solupta simpores aut 
Ğƚ� ŝŶƵƐ�ĞǀĞŶĚĞƐ�ƌĞŶƟƐ�ĞƐĞĚ�ŵŽĚŝƐƋƵŝ� ŝƉŝĐŝĚĞůůŽƌ�ĂĐĞƉĞ-

ƌŝŽƌĞ�ĞƌƵŶƟ�ĚĞŵ�ŝůŝƚ� ůĂďŽ͘�KƌĞŵƉŽƌŝĂŵĞƚ�ƋƵŝƐ�Ğƚ�ƵŶƚ�Ğƚ�
quis adit harument. 
WĂ� ĂƐƉŝƐƚĞŵƋƵĂƚ� ǀŽůƵŵ� ƋƵŝďƵƐ͕� Ɛŝƚ� ƵůƉĂƌŝĂĞ� ǀŽůŽ�ŵŝ͕�

sedi illaut perum enduciant as reprat mo temporp ore-
ŶŝƐ�Ƶƚ� ƌĞ�ǀŽůŽ�ĚŽůĞŶĞ�ƋƵŝƐƟŽŶĞ�ŶŽŶƐĞĐƵŵ� ĨĂĐĞƐ�ĂƵƚĞŵ�
voluptat.Lorum vel et dolupis iminum doluptatur min et 
ŝĚŝŐĞŶƚƵƐ�ŝƉƐĂŶĚĂŶŝŵŝ͕�ƐĂŵ͕�ŽĸĐŝĚŝƐĐŝ�ǀĞŶŝƐ�ŵŝůůĂďŽ͘�
EĂŵĞƚ� ŝƉƐĂ�ƋƵĂĞƐƚ� ĨĂĐĞĂƚ�ĞĂƚƵƌ͕ �ƵŶƚ�Ğů� ŝĚ�Ğƚ� ůĂďŽƌĞŵ�

ĂŵĞ�ŶƵůƉĂƌƵŵ�ƌĂĞƌƌƵŵ�ĨĂĐĐƵƉŝƚ�ĚŽůƵƉƚĂĞ�ŶĂƚĞĐĞƉĞ�ƐĂŶ-
dund esciet et etum. 

STRATEGIA: Lorum vel et dolupis iminum doluptatur 
ŵŝŶ�Ğƚ�ŝĚŝŐĞŶƚƵƐ�ŝƉƐĂŶĚĂŶŝŵŝ͕�ƐĂŵ͕�ŽĸĐŝĚŝƐĐŝ�ǀĞŶŝƐ�ŵŝůůĂ-
ďŽ͘�EĂŵĞƚ�ŝƉƐĂ�ƋƵĂĞƐƚ�ĨĂĐĞĂƚ�ĞĂƚƵƌ͕ �ƵŶƚ�Ğů�ŝĚ�Ğƚ�ůĂďŽƌĞŵ�
ĂŵĞ�ŶƵůƉĂƌƵŵ�ƌĂĞƌƌƵŵ�ĨĂĐĐƵƉŝƚ�ĚŽůƵƉƚĂĞ�ŶĂƚĞĐĞƉĞ�ƐĂŶ-
ĚƵŶĚ�ĞƐĐŝĞƚ�Ğƚ�ĞƚƵŵ�ƋƵĞ�ŶƵŵ�ĞŽƐ�ǀŽůŽƌŝŽƐ�ĚĞůŝƚ�ƌĞ�ƉůĂŵ͕�
sint quae mod essim ea il iminustecte plab in conempos 
Ɛŝƚ͕�ƐŝŵĞŶĚĂĞ�ƉĞů�ŝŵŝ͕�ƐŽůŽƌ�Ɛŝƚ�ǀŽůŽƌĞƐƚƌƵŵ�ƐƵƐĐŝĚƵ�ŶĚĞ-
ďŝƐ�ƐŽůƵƉƚĂ�ƐŝŵƉŽƌĞƐ�ĂƵƚ�Ğƚ�ŝŶƵƐ�ĞǀĞŶĚĞƐ�ƌĞŶƟƐ�ĞƐĞĚ�ŵŽ-
ĚŝƐƋƵŝ�ŝƉŝĐŝĚĞůůŽƌ�ĂĐĞƉĞƌŝŽƌĞ�ĞƌƵŶƟ�ĚĞŵ�ŝůŝƚ�ůĂďŽ͘�

Lorum vel et dolupis iminum doluptatur min et idigen-
ƚƵƐ� ŝƉƐĂŶĚĂŶŝŵŝ͕� ƐĂŵ͕� ŽĸĐŝĚŝƐĐŝ� ǀĞŶŝƐ� ŵŝůůĂďŽ͘� EĂŵĞƚ�
ŝƉƐĂ�ƋƵĂĞƐƚ�ĨĂĐĞĂƚ�ĞĂƚƵƌ͕ �ƵŶƚ�Ğů�ŝĚ�Ğƚ�ůĂďŽƌĞŵ�ĂŵĞ�ŶƵůƉĂ-
ƌƵŵ�ƌĂĞƌƌƵŵ�ĨĂĐĐƵƉŝƚ�ĚŽůƵƉƚĂĞ�ŶĂƚĞĐĞƉĞ�ƐĂŶĚƵŶĚ�ĞƐĐŝĞƚ�
et etum que num eos volorios delit re plam.

KIITOKSET: Lorum vel et dolupis iminum doluptatur 
ŵŝŶ�Ğƚ�ŝĚŝŐĞŶƚƵƐ�ŝƉƐĂŶĚĂŶŝŵŝ͕�ƐĂŵ͕�ŽĸĐŝĚŝƐĐŝ�ǀĞŶŝƐ�ŵŝůůĂ-
ďŽ͘�EĂŵĞƚ�ŝƉƐĂ�ƋƵĂĞƐƚ�ĨĂĐĞĂƚ�ĞĂƚƵƌ͕ �ƵŶƚ�Ğů�ŝĚ�Ğƚ�ůĂďŽƌĞŵ�
ĂŵĞ�ŶƵůƉĂƌƵŵ�ƌĂĞƌƌƵŵ�ĨĂĐĐƵƉŝƚ�ĚŽůƵƉƚĂĞ�ŶĂƚĞĐĞƉĞ�ƐĂŶ-
dund esciet et etum que num eos volorios delit re plam. 
EĂŵĞƚ�ŝƉƐĂ�ƋƵĂĞƐƚ�ĨĂĐĞĂƚ�ĞĂƚƵƌ͕ �ƵŶƚ�Ğů�ŝĚ�Ğƚ�ůĂďŽƌĞŵ�ƋƵĞ�
num eos volorios delit re plam.

�ƵƌŝŶŬŽŝƐƚĂ�ŬĞǀćƩć͊
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Toimekas Toimekas

WĂƌŚĂŝŵŵĂŶ�ŚǇƂĚǇŶ�ůćŚŝƌƵŽŬĂƚƌĞŶĚŝƐƚć�ƐĂĂǀĂƚ�ƟůĂŵǇǇŶ-
ƟŝŶ�ƉĂŶŽƐƚĂǀĂƚ�ŵĂƌũĂƟůĂƚ͘�^ƵŽƌĂĂŶ�ƟůĂůƚĂ�ŽƐƚĂĞƐƐĂĂŶ�ŬƵůƵƚ-
ƚĂũĂ�ǀŽŝ�ŽůůĂ�ǀĂƌŵĂ�Ɛŝŝƚć͕�ŬĞŶĞŶ�ƚƵŽƩĞŝƚĂ�ŽƐƚĂĂ�ũĂ�ĞƩć�ƌĂŚĂƚ�
eivät jää välikäsille. 
/ůŵĂŶ� ƚƵŽƩĂũĂŶ� ĂŬƟŝ-
vista esillä oloa kulut-
tajat eivät kuitenkaan 
ůƂǇĚć� ƟĞƚććŶ� ŵĂƌũĂƟ-
ůĂůůĞ͘�DǇƂƐ�ŵĂƌũĂƟůŽŝ-
hin pätee sanonta ’jos 
Ğƚ� ŽůĞ� /ŶƚĞƌŶĞƟƐƐć͕� Ğƚ�
ŽůĞ�ŽůĞŵĂƐƐĂ͕͛ �Ɛŝůůć�ǇŚć�
ƵƐĞĂŵŵŝŶ� ŵĂƌũĂƟůŽũĂ�
ĞƚƐŝƚććŶ�/ŶƚĞƌŶĞƟŶ�ŬĂƵƩĂ͘�KŵŝƐƚĂ�ŶĞƫƐŝǀƵŝƐƚĂ�ŽŶ�ƐŝŝƐ�ŚǇǀć�
lähteä liikkeelle.

Lähiruoan ostajat haluavat tuntea ruoan viljelijän. Vil-
ũĞůŝũćŶ� ŬĂŶŶĂƩĂĂŬŝŶ� ĂŶƚĂĂ� ƟůĂůůĞ� ũĂ� ƚƵŽƩĞĞůůĞ� ŬĂƐǀŽŶƐĂ͘�
sĂŝŬŬĂ�ǀŝůũĞůŝũć�ŝƚƐĞ�Ğŝ�ĞŚƟƐŝŬććŶ�ŚŽŝƚĂĂ�ĂƐŝĂŬĂƐƐƵŚƚĞŝƚĂ͕�ŽŶ�
ǀŝůũĞůŝũćŶ� ũĂ� ƟůĂŶ� ŶŝŵĞŶ�ŚǇǀć� ŽůůĂ� ĞƐŝůůć� ƐĞŬć� ƉĂŬŬĂƵŬƐŝƐƐĂ�
ĞƩć� ŵǇǇŶƟƉĂŝŬĂůůĂ͘� DƵƵĂůůĂ� �ƵƌŽŽƉĂƐƐĂ� ŵĂƌũĂŶƚƵŽƩĂũĂƚ�
ŽǀĂƚ� ũŽ�ĂůŬĂŶĞĞƚ�ƉĂŝŶĂĂ�ŽŵĂĂ�ŬƵǀĂĂŶƐĂ�ƉĂŬŬĂƵŬƐŝŝŶ͕�ŶćŝŶ�
ǀŝůũĞůŝũć�ƚƵůĞĞ�ůćŚĞŵŵćƐ�ĂƐŝĂŬĂƐƚĂ͘�dŝůĂůůĞ�ƚĞŚĚǇƚ�ŶĞƫƐŝǀƵƚ�
ŽǀĂƚ�ŽŝǀĂ�ƚĂƉĂ�ůƵŽĚĂ�ŚĂůƵƚƵŶůĂŝƐƚĂ�ŝŵĂŐŽĂ�ũĂ�ŬĞƌƚŽĂ�ƟůĂŶ�ũĂ�
viljelijän historiaa.

DŽŶŝƉƵŽůŝƐƚĂ�ƉĂůǀĞůƵĂ�ƟůĂŵǇǇŵćůćƐƚć
DĂƌũĂƟůĂůůĂ� ǀŝĞƌĂŝůƵ� ŽŶ� ƉĂƌŚĂŝŵ-
ŵŝůůĂĂŶ� ĞůćŵǇƐ͕� ũŽŶŬĂ� ǀƵŽŬƐŝ� ƟůĂůůĞ�
tullaan vuodesta toiseen.  Varmis-
taakseen hyvän asiakaskokemuk-
ƐĞŶ� ŬĂŶŶĂƩĂĂ� ŵĂƌũĂƟůĂŶ� ƉĂŶŽƐƚĂĂ�
myymälän ja ympäristön ulkoiseen 
olemukseen sekä oheispalveluihin. 
Tilalla voidaan pitää esimerkiksi kah-
ǀŝůĂĂ͕�ŵǇǇĚć�ŵƵŝĚĞŶŬŝŶ�ůćŚŝƚƵŽƩĂũŝ-
ĞŶ�ƚƵŽƩĞŝƚĂ�ũĂ�ǀĂƌŵŝƐƚĂĂ�ƉĞƌŚĞĞŶ�ƉŝĞŶŝŵƉŝĞŶ�ǀŝŝŚƚǇŵŝŶĞŶ�
leikkipaikalla.

zŬƐŝ� ŽƐĂ� ŚǇǀćć� ŬŽŬĞŵƵƐƚĂ� ŽŶ� ĂƐŝŽŝŶŶŝŶ� ǀĂŝǀĂƩŽŵƵƵƐ͘�
,Ǉǀćƚ�ŽƉĂƐƚĞĞƚ�ƟůĂůůĞ͕� ƌŝŝƩćǀćŶ� ƐƵƵƌŝ�ƉĂƌŬŬŝĂůƵĞ͕� ǇƐƚćǀćůůŝ-

nen palvelu ja selkeä opastus itsepoimijoille ovat siis ensi-
arvoisen tärkeitä. Tyytyväinen asiakas on paras tapa mark-
ŬŝŶŽŝĚĂ�ƚƵŽƩĞŝƚĂ͘

DĂƫůĂŶ� ŵĂƌũĂƟůĂůƚĂ� ŵŽŶŝƉƵŽůŝŶĞŶ� ǀĂůŝŬŽŝŵĂ�
ůćŚŝĂůƵĞĞŶ�ƚƵŽƩĞŝƚĂ
,ƵŝƫƐŝƐƐĂ� ƐŝũĂŝƚƐĞǀĂ� DĂƫůĂŶ� ŵĂƌũĂƟůĂ� ŽŶ� ŬǇŵŵĞŶĞƐƐć�
ǀƵŽĚĞƐƐĂ� ŬĞŚŝƩǇŶǇƚ� ƉƵŽůĞŶ� ŚĞŚƚĂĂƌŝŶ� ŵĂŶƐŝŬŬĂƟůĂƐƚĂ� ũĂ�
ŬŽŶĞŚĂůůŝŶ�ŶƵƌŬĂƐƐĂ�ƐŝũĂŝƚƐĞǀĂƐƚĂ�ŵǇǇŶƟƉƂǇĚćƐƚć�ŵŽŶŝƉƵŽ-
ůŝƐĞŬƐŝ�ƉƵƵƚĂƌŚĂƟůĂŬƐŝ͕�ũŽƐƐĂ�ŵǇƂƐ�ũĂƚŬŽũĂůŽƐƚĞƚĂĂŶ�ŵĂƌũŽũĂ�
ŵĞŚƵŝŬƐŝ�ũĂ�ǀŝŝŶĞŝŬƐŝ�ũĂ�ƉĂŶŽƐƚĞƚĂĂŶ�ƟůĂŵǇǇŵćůććŶ͘�<ĞŚŝƚǇƐ�
ŽŶ� ŽůůƵƚ� ŵććƌćƟĞƚŽŝƐƚĂ� ũĂ� ƉććŵććƌćŶć� ŽŶ� ŽůůƵƚ� ǇƌŝƚǇƐƚŽŝ-
ŵŝŶŶĂŶ� ŬĞŚŝƩćŵŝŶĞŶ� ƐŝŝŚĞŶ�
ƉŝƐƚĞĞƐĞĞŶ͕� ĞƩć� ŬŽŬŽ� ƉĞƌŚĞ�
ƐĂĂ� ĞůĂŶƚŽŶƐĂ� ƐĞŶ� ƉǇƂƌŝƩć-
misestä.

– Haluamme tarjota tuot-
teitamme asiakkaille ympäri 
ǀƵŽĚĞŶ͘� :ŽƩĂ� ǇŵƉćƌŝǀƵŽƟ-
nen toiminta olisi mahdol-
ůŝƐƚĂ͕�ƚĂƌǀŝƚĂĂŶ�ƚƵŽƌĞƚƵŽƩĞŝĚĞŶ�ůŝƐćŬƐŝ�ŵƵŝƚĂŬŝŶ�ƚƵŬŝũĂůŬŽũĂ͘�
DĞŝĚćŶ� ƚŽŝŵŝŶƚĂŵŵĞ� ƚƵŬŝũĂůĂƚ� ŽŶ�ŵŝĞƟƩǇ�ŵĂƌũĂŶƚƵŽƚĂŶ-
ƚŽĂ� ƚƵŬĞǀŝŬƐŝ͕� ŬĞƌƚŽŽ� dĂƌũĂ�DĂƚŽŵćŬŝ͕�DĂƫůĂŶ�ŵĂƌũĂƟůĂŶ�
emäntä.

dŝůĂůůĂ�ŽŶ�ŬĞƐćŬƐŝ�ϮϬϭϮ�ĂǀĂƩƵ�ƟůĂŵǇǇŵćůć�ũĂ�ŬĂŚǀŝůĂ�,ŝŝ-
ĚĞŶŬŽůŽ͕�ũŽƐƐĂ�ŽŵŝĞŶ�ƚƵŽƩĞŝĚĞŶ�ůŝƐćŬƐŝ�ŵǇǇĚććŶ�ŵǇƂƐ�ŵƵŝ-

ĚĞŶ�ůćŚŝĂůƵĞĞŶ�ƚƵŽƩĂũŝĞŶ�ƚƵŽƩĞŝƚĂ͘�̂ ĂŵĂůůĂ�ĂůŽŝƚĞƚ-
ƟŝŶ�ŵĞŚƵũĞŶ͕�ůŝŵŽŶĂĚŝĞŶ�ũĂ�ǀŝŝŶŝĞŶ�ǀĂůŵŝƐƚƵƐ͘

– Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä muutoksiin 
ũĂ�ŵǇƂƐ�ƵƵƐŝĂ�ĂƐŝĂŬŬĂŝƚĂ�ƐĂĂĚĂĂŶ�ũĂƚŬƵǀĂƐƟ͘�WǇƌŬŝ-
myksenämme on laajentaa myymälän valikoimaa 
ĞŶƟƐĞƐƚććŶ� ůćŚŝĂůƵĞĞŶ� ƚƵŽƩĂũŝĞŶ� ƚƵŽƩĞŝůůĂ͘� EćŝŶ�
voimme palvella paremmin asiakkaitamme ja tuo-
ĚĂ�ůćŚŝƌƵŽĂŶ�ŚĞůƉŽŵŵŝŶ�ŬƵůƵƩĂũŝĞŶ�ƐĂĂƚĂǀŝůůĞ͕�dĂƌ-
ja jatkaa.

Lähiruokatrendi

<ŝƌũŽŝƩĂũĂ�ŽŶ�WƌŽ�ŐƌŝĂ�>ćŶƐŝͲ^ƵŽŵĞŶ�
marjanviljelyn neuvoja. Hän työskentelee 
Euran toimistolla. expertin

kynästä

Teksti: Elli Ruutiainen, kuvat: Tarja Matomäki

Lähiruoan arvostus on 
edelleen korkealla. Osaava 
ǇƌŝƩćũć�ǀŽŝ�ŚǇƂĚǇŶƚćć�ƚćŵćŶ�
markkinoinnissaan.

Suomalaiset 
marjat ovat saa-
neet osansa täs-
tä hypetyksestä.

ƵŽŵĞƐƐĂ�ŽŶ�ũŽ�ũŽŶŬŝŶ�ĂŝŬĂĂ�ƉƵŚƵƩƵ�ŵǇƂƐ�
ŬƵůƵƩĂũŝĞŶ� ŬĞƐŬƵƵĚĞƐƐĂ� ƉƵŚƚĂĂŶ� ŬŽƟŵĂŝ-
ƐĞŶ� ƌƵŽĂŶ� ƉƵŽůĞƐƚĂ� ũĂ� ƚƵŽƩĂũŝĞŶ� ĂƐĞŵĂŶ�
parantamisesta. Myös suomalaiset mar-

jat ovat saaneet osansa tästä hypetyksestä. Kun 
samaan aikaan marjat ovat nousseet esille super-
ĨŽŽĚŝŶĂ͕� ŶćǇƩćć�ŵĂƌũĂŶƚƵŽƚĂŶŶŽŶ� ƚƵůĞǀĂŝƐƵƵƐ� ŶǇƚ�
ǀĂůŽŝƐĂůƚĂ͘� DĂƌũĂŶǀŝůũĞůŝũƂŝůůć� ŽŶŬŝŶ� ŶǇƚ� ŚǇǀć� ƟůĂŝ-
suus hyödyntää suomalaisten kiinnostus marjoja 
kohtaan ja markkinoida itseään puhtaan lähiruoan 
ƚƵŽƩĂũŝŶĂ� ũĂ� ƚƵŽƩĂŵŝĂĂŶ�ŵĂƌũŽũĂ� ƚĞƌǀĞǇƐƉŽŵŵĞŝ-
ŶĂ͕�ũŽƚŬĂ�ǀĞƚćǀćƚ�ǀĞƌƚŽũĂ�ƵůŬŽŵĂŝƐĞůůĞ�ƐƵƉĞƌĨŽŽĚŝůůĞ͘

vahvistaa tilamyyntiä

S
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sŝƌĠŶ�ŬŽƌŽƐƚĂĂ͕�ĞƩć�ǇƌŝƚǇƐƚĂůŽ�Ğŝ�ŽůĞ�ƚŽŝŵŝƐƚŽŚŽƚĞůůŝ͕�ũŽƐƐĂ�ǀƵŽŬ-
ƌĂƚĂĂŶ�ƚŽŝŵŝƐƚŽƟůĂĂ͕�ǀĂĂŶ�ƉĂŝŬĂůůĞ�ŽŶ�ŬŽŽƩƵ�ƚŽŝŵŝũŽŝƚĂ͕� ũŽƚŬĂ�
ŚǇƂĚǇƩćǀćƚ�ƚŽŝƐŝĂĂŶ͘�>ŽƉƉƵƚƵůŽŬƐĞŶĂ�ŽŶ�ǇŚƚĞŝƐƂ͕�ũŽŬĂ�ƚĂƌũŽĂĂ�
ŬŽŶŬƌĞĞƫƐƚĂ�ŚǇƂƚǇć�ũĂ�ƚƵŬĞĂ�ũćƐĞŶŝůůĞĞŶ͘

dŽŵŝ� sŝƌĠŶ� ŽŶ� ǇƌŝƩćũć͘� sƵŽŶŶĂ� ϮϬϬϲ� ƉĞƌƵƐƚĞƩƵ� dƵƌǀĂŬĞƌ-
roin järjestää turvallisuusalan koulutusta ja tekee turvallisuus-
ƚƵŽƩĞŝƚĂ͘�EǇƚ�sŝƌĠŶŝŶ�ƚǇƂ�ƉǇƂƌŝŝ�ŵƵƵŶůĂŝƐƚĞŶ�ĂƐŝŽŝĚĞŶ�ǇŵƉćƌŝů-
ůć�ŚćŶĞŶ�ƉĞƌƵƐƚĞƩƵĂĂŶ�<ĂƵƩƵĂŶ�zƌŝƚǇƐƚĂůŽŶ͘�

ʹ�KůŝŶ�ƚǇƂƐŬĞŶŶĞůůǇƚ�ƉŝŚĂƉŝŝƌŝƐƐć�ŬǇŵŵĞŶĞŶ�ǀƵŽƩĂ�ŬƵŶ�ƚŽ-
ƚĞƐŝŶ͕�ĞƩć�ƉĂŝŬĂůůĞ�Ɖŝƚćć�ƐĂĂĚĂ�ƵƵƩĂ�ĂŬƟŝǀŝƐƚĂ�ƚŽŝŵŝŶƚĂĂ͘�dćŶ-

ŶĞ�Ğŝ�ƚƵůĞ�ŵŝƐƚććŶ�ǇŚƚć�ŝƐŽĂ�ǇƌŝƚǇƐƚć͕�ũŽŬĂ�ǀƵŽŬƌĂŝƐŝ�ŬĂŝŬŬŝ�ƟůĂƚ�
itselleen. Niinpä sain idean kerätä monta toimijaa saman ka-
ton alle ja luoda yhteisön. 

ZĞŝůƵ�ǀƵŽƐŝ�ƐŝƩĞŶ�sŝƌĠŶ�ǀƵŽŬƌĂƐŝ�ŬŝŝŶƚĞŝƐƚƂŶ��ŵĐŽƌŝůƚĂ�ũĂ�Žƫ���
ƐĞŶ�ǀĂƐƚƵƵůůĞĞŶ͘��ůŬŽŝ� ŝƐŽ�ƵƌĂŬŬĂ� ũĂ�ǀƵŽŶŶĂ�ϭϵϰϭ� ƌĂŬĞŶŶĞƩƵ�
ŬŝŝŶƚĞŝƐƚƂ�ŬƵŶŶŽƐƚĞƫŝŶ�ũĂ�ŵƵƵƚĞƫŝŶ�zƌŝƚǇƐƚĂůŽŶ�ƚĂƌƉĞŝƐŝŝŶ�ƐŽ-
ƉŝǀĂŬƐŝ͘�sŝƌĠŶ�ĞƚƐŝ�ƟůŽŝŚŝŶ�ŽŝŬĞĂŶůĂŝƐĞƚ�ƚŽŝŵŝũĂƚ͕�ũŽŝƐƚĂ�ŽŶ�ŚǇƂ-
tyä toisilleen ja jotka tuovat oman panoksensa yhteisöön.

ʹ�,ĂůƵƐŝŵŵĞ�ƚŽŝŵŝũŽŝƚĂ͕� ũŽƚŬĂ�ƐŝƚŽƵƚƵǀĂƚ�ũĂ�ŚĂůƵĂǀĂƚ�ŬĞŚŝƚ-
ƚćć�ƚŽŝŵŝŶƚĂĂ͘�/ĚĞĂ�Ğŝ�ŽůĞ�ŽůůĂ�ƚŽŝŵŝƐƚŽŚŽƚĞůůŝ͕�ũŽƐƚĂ�ŬƵŬĂ�ƚĂŚĂŶ-
ƐĂ�ǀŽŝ�ǀƵŽŬƌĂƚĂ�ƚŽŝŵŝƐƚŽƟůĂĂ�ũĂ�ůćŚƚĞć�ƉŽŝƐ�ŬƵƵŬĂƵĚĞŶ�ƉććƐƚć͘�dćůůć�
hetkellä talossa on kaksikymmentäkolme toimijaa ja se on täynnä. 

<ĞŚŝƚǇƐƚǇƂ�ũĂƚŬƵƵ
Hommat eivät lopu tähän vaan kehitystyö jatkuu. Yksi virstan-
ƉǇůǀćƐ�ŽŶ�ƐĂĂǀƵƚĞƩƵ͕�ŵƵƩĂ�ŶǇƚ�ŬĞŚŝƚĞƚććŶ�ĂůƵĞƩĂ�ũĂ�ŽŚĞŝƐƚŽŝ-
mintaa. 

ʹ��Ŷ�ŶćĞ�ƚćƚć�ǇŬƐŝƩćŝƐĞŶć�ŬŝŝŶƚĞŝƐƚƂŶć͕�ǀĂĂŶ�ŝĚĞŽŝŵŵĞ�ǇŚ-
ĚĞƐƐć͕�ŵŝƚć�ǀŽŝŵŵĞ�ůƵŽĚĂ�ƐĞŶ�ǇŵƉćƌŝůůĞ͘�DĞŝůůć�ŽŶ�ŬƵƵƐŝŬǇŵ-
ŵĞŶƚć� ŝŚŵŝƐƚć� ƚććůůć� ƉćŝǀŝƩćŝŶ� ƉĂŝŬĂůůĂ� ũĂ� Ɛŝůůć� ƉŽƌƵŬĂůůĂ� ǀŽŝ�
saada aikaan jo paljon. 

�ůƵĞ�ŽŶ�ŵǇƂƐ�ƐƵƵƌŝ�Ɛŝůůć�ŬŽŬŽŶĂŝƐƉŝŶƚĂͲĂůĂ�ŽŶ�ǀŝŝƐŝ�ŚĞŚƚĂĂƌŝĂ͕�
Ɛŝůůć�ĂůƵĞĞůůĂ�ƚĞŚƚǇ�ƉĂƉĞƌŝŶ�ũĂƚŬŽũĂůŽƐƚƵƐ�ǀĂĂƟ�ĂŝŬŽŝŶĂĂŶ�ƉĂůũŽŶ�
ƟůĂĂ͘�EǇƚ�ƟůĂĂ�ǀŽŝĚĂĂŶ�ŬćǇƩćć�ŵƵƵŚƵŶŬŝŶ͘�sŝƌĠŶŝŶ�ƐƵƵŶŶŝƚĞů-
missa on saada lisää toimintaa myös läheisiin Pyhäjärven jär-
vimaisemiin.

sŝƌĠŶ�ŽŶ�ŝŶŶŽŝƐƐĂĂŶ�ŵǇƂƐ�Ɛŝŝƚć͕�ĞƩć�ĂůƵĞĞůůĂ�ŽŶ�ƉĂůũŽŶ�ƚǇƂů-
ůŝƐƚćǀćć� ƚĞŽůůŝƐƵƵƩĂ͘� zƌŝƚǇƐƚĂůŽŶ� ŬŝŝŶƚĞŝƐƚƂŶ� ŽŵŝƐƚĂǀĂ� �ŵĐŽƌ͕ �
ĞŶƟŶĞŶ� �ƵƌĂŶ� WĂƉĞƌŝ͕� ŽŶ� ũŽƵƐƚŽƉĂŬŬĂƵŬƐŝĂ� ǀĂůŵŝƐƚĂǀĂ� ĮƌŵĂ�
aivan Yritystalon naapurissa. Yritystalo oli aikoinaan Euran Pa-
ƉĞƌŝŶ�ŬĞƐŬƵƐŬŽŶƩŽƌŝ͘�

dĞŬƐƟ�ũĂ�ŬƵǀĂƚ͗��ƐƐŝ�:ŽŬĞůĂ

Tomi Virén on innoissaan. 
�ƵƌĂŶ�<ĂƵƩƵĂůůĂ�ƐŝũĂŝƚƐĞǀĂ�
<ĂƵƩƵĂŶ�zƌŝƚǇƐƚĂůŽ�Žůŝ�ǀŝĞůć�
ǀƵŽƐŝ�ƐŝƩĞŶ�ƌćŚũćŝŶĞŶ�ǀĂŶŚĂ�
ƌĂŬĞŶŶƵƐ͕�ŵƵƩĂ�ŶǇƚ�ƐĞ�ŽŶ�
monen yrityksen ja muun 
ƚŽŝŵŝũĂŶ�ŬŽƟ͘

– Ensin pitää itse 
ƉĂůĂĂ�ũŽƩĂ�ƐĂĂ�ŵƵƵƚ�
ƐǇƩǇŵććŶ�

Tomi Virén on Yritystalon isä.

Kippis Yritystalon kunniaksi! Pienen punaisen huoneen sohville mukiensa 
ŬĞƌĂ�ĂƐĞƩƵŝǀĂƚ��ůŝŶĂ�,ĂĂǀŝƐƚŽ͕�WǇŚćũćƌǀŝƐĞƵƚƵ�ƌǇ͕ ��ůůŝ�ZƵƵƟĂŝŶĞŶ�ũĂ�^Ăƌŝ�
hŽƟ͕�WƌŽ�ŐƌŝĂ͕�,Ăƌƌŝ�sŝƌĠŶ͕�ĞůŝŶŬĞŝŶŽƉĂůǀĞůƵƚ�ũĂ�DĂƌũĂ�<ĂƌĞƐͲKŬƐŵĂŶ͕�
Pyhäjärviseutu ry.

Myös ProAgria Länsi-Suo-
men Euran toimisto toimii 
Yritystalolla. Toimistolla työs-
ŬĞŶƚĞůĞǀćƚ� �ůůŝ� ZƵƵƟĂŝŶĞŶ͕�
^Ăƌŝ� hŽƟ͕� �ƩĞ� DćŬŝƚĂůŽ� ũĂ�
Jukka Kontulainen.
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ʹ�dćŶŶĞ�ƚƵůƟŝŶ�ũŽƐ�ĂƐŝĂƚ�ŵĞŶŝǀćƚ�ŽŝŬĞŝŶ�ŚǇǀŝŶ�ƚĂŝ�ŽŝŬĞŝŶ�ŚƵŽ-
ŶŽƐƟ͕�ŶĂƵƌĂĂ�sŝƌĠŶ͘�

Amcorin lisäksi alueella toimii myös kartonkipakkauksia te-
ŬĞǀć��ΘZ��ĂƌƚŽŶ�KǇ�ͲƚĞŚĚĂƐ͘�<ĂƵƩƵĂŶ�<ůƵďŝĂ�ůćŚĞƩǇǀŝůůć�ƉǇƂ-
ƌŝƩćǀć��͘��ŚůƐƚƌƂŵ�Ɖŝƚćć�ƌĂǀŝŶƚŽůĂĂ�ƐĂŵŽŝƐƐĂ�ƟůŽŝƐƐĂ͕�ŵŝŬć�ŽŶ�
suureksi hyödyksi myös Yritystalon asukkaille. 

ʹ� sŽŝŵŵĞ� ƟůĂƚĂ� ƉƵůůĂƚ� ƚĂŝ� ƐćŵƉǇůćƚ� ƟůĂŝƐƵƵŬƐŝĂ� ǀĂƌƚĞŶ� ũĂ�
ƐǇƂĚć�ǀĂŝŬŬĂ�ĂĂŵŝĂŝƐĞŶ�ƚƂŝƐƐć�ŚĂůƵƚĞƐƐĂŵŵĞ͘�ZĂǀŝŶƚŽůĂ�ƚŽŝŵŝŝ�
myös lounaspaikkana monelle yritystalon työntekijälle. 

WŝĞŶŽŝƐŚŽƚĞůůŝ�ƉŝŚĂŵĂĂůůĂ
DǇƂƐ�ƉŝŚĂƉŝŝƌŝŝŶ�ƉĞƌƵƐƚĞƩƵ�,ŽƚĞů�<ĂƵƩƵĂ�ƐĂĂ�ĂĂŵŝĂŝƐĞŶƐĂ�ƌĂ-
vintolasta. 

ʹ�dƵƚŬŝŵƵƐ�ŽŶ�ŽƐŽŝƩĂŶƵƚ͕�ĞƩć�ƚććůůć�ŽŶ�ƚĂƌǀĞƩĂ�ŵĂũŽŝƚƵƐ-
palvelulle. Ihmisiä tulee kauempaakin Yritystalolle ja on käte-
ǀćć͕�ĞƩć�ŵĂũŽŝƚƵƐƚĂ�ŽŶ�ƚĂƌũŽůůĂ͕�ƚŽƚĞĂĂ�sŝƌĠŶ͘�ʹ�EŝŝŶƉć�ƉĞƌƵƐ-
ƟŵŵĞ�ƉŝŚĂůůĞ�ƉŝĞŶĞŶ�ŚŽƚĞůůŝŶ͘

,ŽƚĞůůŝ� ƚŽŝŵŝŝ� ǀĂŶŚĂƐƐĂ�ǀƵŽŶŶĂ�ϭϵϰϭ�ƌĂŬĞŶŶĞƚƵƐƐĂ�ƉŽƌƟŶ-
ǀĂƌƟũĂŶ� ĂƐƵŶŶŽƐƐĂ͕� ũŽŶŬĂ� ůćƉŝ� ƚǇƂŶƚĞŬŝũćƚ� ĂŝŬŽŝŶĂĂŶ� ŬƵůŬŝǀĂƚ�
�ƵƌĂŶ�WĂƉĞƌŝŶ�ƚĞŚƚĂĂƐĞĞŶ͘�̂ ŝƩĞŵŵŝŶ�ƉŝĞŶŝ�ƉƵŶĂŝŶĞŶ�ƌĂŬĞŶŶƵƐ�
ŽŶ� ƚŽŝŵŝŶƵƚ� ƚǇƂƚĞƌǀĞǇƐŚƵŽůƚŽůĂŶĂ͕� ƚǇƂŚĂĂƐƚĂƩĞůƵƉĂŝŬŬĂŶĂ� ũĂ�
tehtaanmyymälänä. 

<ƵŶ�ƐĞ�ũćŝ�ƚǇŚũŝůůĞĞŶ͕�Ɛŝŝƚć�ƚĞŚƟŝŶ�dƵƌǀĂŬĞƌƚŽŝŵĞŶ�ƚŽŝŵŝƐƚŽ�ũĂ�
ŶǇƚ�ŚŽƚĞůůŝ͘�,ŽƚĞůůŝ�ŽŶ�ŚǇǀŝŶ�ƉŝĞŶŝ͘�^ŝŝŶć�ŽŶ�ǇŬƐŝ�ŚƵŽŶĞŝƐƚŽ͕�ũŽƚĂ�
ǀŽŝ� ůćŚŝƚƵůĞǀĂŝƐƵƵĚĞƐƐĂ� ǀĂƌĂƚĂ� ƐćŚŬƂŝƐĞƐƟ͘�,ƵŽŶĞŝƐƚŽŽŶ� ŬƵƵ-
ůƵƵ�ŬĂŬƐŝ�ŵĂŬƵƵŚƵŽŶĞƩĂ͕�ŬĞŝƫƂ�ũĂ�ƚǇƂŚƵŽŶĞ͘�dǇƂŚƵŽŶĞĞƐƐĂ�
tunnelmaa luo tehtaanjohtajan pöytä ja viimeisenä silauksena 
ƐĞŝŶŝůůĞ� ƌŝƉƵƐƚĞƚĂĂŶ�ǀŝĞůć� ƚĂƵůƵũĂ͕� ũŽƚŬĂ�ŬĞƌƚŽǀĂƚ�ĂůƵĞĞŶ�ŵĞŶ-
neisyydestä. Hotelli on kuin pieni pala historiaa Yritystalon 
edustalla. 

ʹ�^ŝůƟ�ŚŽƚĞůůŝ�ŽŶ�ŚǇǀŝŶ�ŶǇŬǇĂŝŬĂŝŶĞŶ�ũĂ�ƐŝĞůůć�ƚŽŝŵŝŝ�ůĂŶŐĂƚŽŶ�ǀĞƌŬ-
ŬŽ͕�ĂĂŵŝĂŝŶĞŶ�ŽŶ�ƚĂƌũŽůůĂ�ũŽŬĂ�Ɖćŝǀć�ũĂ�ŶŝŝŶ�ĞĚĞůůĞĞŶ͕�ŬĞŚƵƵ�sŝƌĠŶ͘

�ƌŝƚǇŝŶĞŶ�ŬŽŬŽŶĂŝƐƵƵƐ
sŝƌĠŶ� ƐĂŶŽŽ͕� ĞƩĞŝ� ŽůĞ� ŵƵƵĂůůĂ� ƚƂƌŵćŶŶǇƚ� ǀĂƐƚĂĂǀĂĂŶ͕� ĞƩć�
ƉŝĞŶĞůůć� ƉĂŝŬŬĂŬƵŶŶĂůůĂ� ƐĂŵĂůůĂ� ƚĂǀĂůůĂ� ůŝŝƚǇƩćŝƐŝŝŶ� ǇŚƚĞĞŶ� ũĂ�
ůƵŽƚĂŝƐŝŝŶ� ǇŚƚĞŝƐƂůůŝƐǇǇƩć͘�zŚƚĞŝƐƚǇƂƚć� ƚĞŬĞǀćƚ�ŶŝŝŶ� ŬĂƵƉĂůůŝƐĞƚ�
kuin yleishyödylliset toimijat sekä pienyritykset. Toimijoita on 
ŚǇǀŝŶ�ĞƌŝƚǇǇƉƉŝƐŝć͕�ŵƵƩĂ�ƐŝůƟ�ŶŝŝƐƚć�ŽŶ�ŚǇƂƚǇć�ƚŽŝƐŝůůĞĞŶ͘�dŽŝƐĞƚ�
tekevät enemmän yhteistyötä toisten kuin toisten kanssa ja 
ƚŽŝŵŝũĂƚ�ŽŶ�ƐŝũŽŝƚĞƩƵ�Ğƌŝ�ƉƵŽůŝůůĞ�ƚĂůŽĂ�ƚćŵć�ŚƵŽŵŝŽŽŶŽƩĂĞŶ͘

ʹ�dćƌŬĞćć�ŽŶ�ƐĞ͕�ĞƩć�ŽůůĂĂŶ�ƐĂŵĂŶ�ŬĂƚŽŶ�ĂůůĂ͘�^ŝůůŽŝŶ�ǇŚƚĞŝƐ-
työ on aivan toista kuin jo silloin jos välimatkaa on pari kilo-
ŵĞƚƌŝć͘�dććůůć�ĞůĞƚććŶ�ũĂ�ŵŝĞƟƚććŶ�ĂƐŝŽŝƚĂ�ǇŚĚĞƐƐć͘�

ʹ�KŝǀĂůůƵƐ�ƚćƐƐć�ŽŶ�ƐĞ͕�ĞƩć�zƌŝƚǇƐƚĂůŽƐƐĂ�ŽůĞǀĂƚ�ƚŽŝŵŝũĂƚ�Ğŝ-
ǀćƚ�ŬŽĞ�ƚŽŝƐŝĂĂŶ�ŬŝůƉĂŝůŝũŽŝŶĂ͕�ǀĂĂŶ�ƚĞŬĞǀćƚ�ǇŚƚĞŝƐƚǇƂƚć͕�ƐĂŶŽŽ�
sŝƌĠŶ͘� <ƵŶ� ƐĂŵĂůůĂ� ŬćǇƚćǀćůůć� ŽŶ� ƐĞŝƚƐĞŵćŶ� ŚǇǀŝŶǀŽŝŶƟĂůĂŶ�
ǇƌŝƚǇƐƚć͕�ŶĞ�ǀŽŝǀĂƚ�ƚĞŚĚć�ŵŽŶĞŶůĂŝƐƚĂ�ǇŚƚĞŝƐƚǇƂƚć͕�ĞƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝ�
markkinoinnissa hyödyntäen samassa talossa toimivaa mai-
ŶŽƐƚŽŝŵŝƐƚŽĂ͘� zƌŝƚǇŬƐĞƚ� ǀŽŝǀĂƚ� ǇŚĚĞƐƐć� ŬĞŚŝƩćć� ƚŽŝŵŝŶƚĂĂŶƐĂ�
ja koko alaa.

ʹ�<ƵŶ�ŵĞŝƚć� ŽŶ�ŵŽŶƚĂ͕� ǇŚĚĞŶ� ƚŽŝŵŝũĂŶ� Ğŝ� ƚĂƌǀŝƚƐĞ� ƉĂŶŽƐ-
taa niin paljoa esimerkiksi järjestääkseen tempauksen. Jos yksi 
ǇƌŝƚǇƐ�ũćƌũĞƐƚćć�ũŽƚĂŝŶ�ϮϬϬ�ĞƵƌŽůůĂ͕�ƐĞ�Ğŝ�ƐĂĂ�ĂŝŬĂĂŶ�ŶŝŝŶ�ƉĂůũŽĂ͕�
ŬƵŝŶ� ǀĂŝŬŬĂƉĂ� ϮϬ� ǇƌŝƚǇƐƚć� ǇŚĚĞƐƐć͕� ŬƵŶ� ŬĂŝŬŬŝ� ƉĂŶŽƐƚĂǀĂƚ� ƐĂ-
man verran rahaa. 

ʹ�:ŽƐ�ǀŝĞůć�ƐĂŝƐŝŵŵĞ�ŬĂŝŬŬŝ�ƚćŵćŶ�ŵćĞŶ�ǇƌŝƚǇŬƐĞƚ�ŵƵŬĂĂŶ͕�
ŵĞŝůůć�ŽůŝƐŝ�ũŽ�ϱϬϬʹϲϬϬ�ŝŚŵŝƐƚć�ŵƵŬĂŶĂ�ũĂ�ƐĞ�ŽŶ�ƉĂůũŽŶ͘�sĞƌŬŽƐ-
ƚŽŝƚƵŵĂůůĂ�ǀŽŝĚĂĂŶ�ƐǇŶŶǇƩćć�ŝƐŽũĂ�ũƵƩƵũĂ͘

sŝƌĠŶ�ƐĂŶŽŽ͕�ĞƩć�ƚĂǀĂůůĂĂŶ�zƌŝƚǇƐƚĂůŽ�ŽŶ�ǇŬƐŝ�ŝƐŽ�ǇƌŝƚǇƐ͕�ũŽƐƐĂ�
ŬĂŝŬŬŝ�ŵƵŬĂŶĂŽůŝũĂƚ�ŽǀĂƚ�ƐŝƐćŝƐŝć�ǇƌŝƩćũŝć͘�,ćŶ�ƚŽƚĞĂĂ͕�ĞƩć�ŬĞ-
ŚŝƚǇƐƚǇƂ�ũĂƚŬƵƵ�ĞĚĞůůĞĞŶ͕�ŵƵƩĂ�ũŽ�ŶǇƚ�zƌŝƚǇƐƚĂůŽůůĂ�ƐĂĂĚĂĂŶ�Ăŝ-
ŬĂĂŶ�ƵƵƐŝĂ�ǇƌŝƚǇŬƐŝć͕�ƵƵƐŝĂ�ŝĚĞŽŝƚĂ�ũĂ�ƐƵƵŶŶŝƚĞůŵŝĂ͕�ũŽƚŬĂ�ŵǇƂƐ�
ĞĚŝƐƚǇǀćƚ͘�ʹ��ŶƐŝŶ�Ɖŝƚćć� ŝƚƐĞ�ƉĂůĂĂ� ũŽƩĂ�ƐĂĂ�ŵƵƵƚ�ƐǇƩǇŵććŶ͘�
Tämä ympäristö tarjoaa sitä.

zƌŝƚǇƐƚĂůŽƐƐĂ�ƚŽŝŵŝǀĂƚ͗
^Ăƌŝ�hŽƟ�Ɖŝƚćć�ǇƌŝƚǇƐƚĂůŽĂ�
ŚŝĞŶŽŶĂ�ƌĂƚŬĂŝƐƵŶĂ͗

– Täällä on hyvä ilmapiiri ja toimi-
jat tuovat asiakkaita toisilleen. Asiat 
laitetaan rullaamaan yhteistyöllä. 
ProAgrian  avoimet ovet eivät vedä 
ŬŽǀŝŶ� ƉĂůũŽŶ� ŝŚŵŝƐŝć� ƉĂŝŬĂůůĞ͕� ŵƵƩĂ�
kun kaikilla toimijoilla Yritystalolla 
ǇŚĚĞƐƐć�ŽŶ�ĂǀŽŝŵĞƚ�ŽǀĞƚ͕�ŶŝŝŶ� ũŽŚĂŶ�
ƌŝŝƩćć� ƉŽƌƵŬŬĂĂ͘� ^Ğ� ƚććůůć� ŽŶ� ŵǇƂƐ�
ŵƵŬĂǀĂĂ͕�ĞƩć�ŽŶ�ŽŵĂ�ƉĂƌŬŬŝƉĂŝŬŬĂ�ũĂ�
ƌƵŽŬĂƉĂůǀĞůƵƚ͘� ZĂǀŝŶƚŽůĂƐƐĂ� ǀŽŝĚĂĂŶ�
Ɖŝƚćć�ŵǇƂƐ� ŬŽƵůƵƚƵŬƐŝĂ� ϴϬ͗ůůĞ� ŬĞƌƌĂů-
laan. Tomi on luonut tänne hienon 
hengen ja täällä on kiva tehdä töitä. 
On tekemisen meininki.

·         Pyhäjärviseutu ry
ͼ����������ƵƌĂŶ͕�<ƂǇůŝƂŶ�ũĂ�^ćŬǇůćŶ� 
 Elinkeinopalvelut
·         ProAgria Länsi-Suomi ry
ͼ���������DĞƚƐćŬĞƐŬƵƐ͕�DĞƚƐćƉĂůǀĞůƵƚ
ͼ���������DĞƚƐćŬĞƐŬƵƐ͕�:ƵůŬŝƐĞƚ�ƉĂůǀĞůƵƚ
·         Turvakerroin Oy
·         Joustotoimisto Oy
ͼ���������<ĞƚŽůĂŶ�Ɵůŝ�ũĂ�ŝƐćŶŶƂŝŶƟ
·         Mainos Mariini
ͼ���������dƵƌǀĂƟŝŵŝ
·         Psykoterapia ja Työnohjauspalvelu 
 Hannele Helander
·         Euran Alue Huolto Oy
ͼ���������<ĂŚǀŝůĂ�<ĂƵƩƵĂ
ͼ���������,ŽƚĞů�<ĂƵƩƵĂ
ͼ���������>ćŶƐŝƌĂŶŶŝŬŽŶ�<ŽƵůƵƚƵƐ�KǇ͕ �tŝŶEŽǀĂ
·         LVI-TEKNIIKKA A.Koskinen Oy
·         TSFinland Oy
·         Hermoratahieroja Tuula Heino
·         Hermoratahieroja Mirja Jantunen
·         Kauneushoitola Marita Pohjalainen
ͼ����������ŝƉů͘�ZĞŇĞŬƐŽůŽŐŝ�sǇƂŚǇŬĞƚĞƌĂƉĞƵƫ�>ĞĞŶĂ�dćŚƟŶĞŶ
·         Kynsivalo
·         Hierontastudio Mantra
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Elli Ruutiainen kokee 
olonsa mukavaksi Euran 
viihtyisässä toimistossa.
– Täällä on tosi mukava 
porukka koossa, hän 
kertoo.

dĞŬƐƟ�ũĂ�ŬƵǀĂƚ͗��ƐƐŝ�:ŽŬĞůĂ
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ĂƌũĂŶĞƵǀŽũĂ��ůůŝ�ZƵƵƟĂŝŶĞŶ�ŵƵƵƫ�ŵĂĂůŝƐŬƵƵŶ�ĂůƵƐƐĂ�WŽƌŝŶ�ƚŽŝŵŝƐƚŽƐƚĂ��ƵƌĂŶ�ƚŽŝŵŝƐƚŽů-
ůĞ͘�DƵƵƚŽŶ�ƚĂƵƐƚĂůůĂ�Žůŝ�ƐĞ͕�ĞƩć��ůůŝ�ŵƵƵƫ�WŽƌŝƐƚĂ�ZĂƵŵĂůůĞ�ũĂ�ŶŝŝŶƉć��ƵƌĂŶ�ƚŽŝŵŝƐƚŽ�ŽŶ�
lähempänä. 

– Kyllä olen tykännyt olla täällä. Viihtyisä työympäristö ja mukavaa porukkaa. Minut 
ŽŶ�ŽƚĞƩƵ�ǇƐƚćǀćůůŝƐĞƐƟ�ǀĂƐƚĂĂŶ͘�

EǇƚ��ůůŝ�ŽŶ�ƐĂĂŶƵƚ�ŵĂƚŽŶ�ũĂ�ǀćŚćŶ�ŵƵŝƚĂŬŝŶ�ƐŝƐƵƐƚƵƐĞůĞŵĞŶƩĞũć�ŚƵŽŶĞĞƐĞĞŶƐĂ�ũĂ�ƟůĂ�
ĂůŬĂĂ�ŶćǇƩćć�ǀŝŝŚƚǇŝƐćŵŵćůƚć͘�

ʹ�EƵŽ�ƚǇůƐćƚ�ǀĞƌŚŽƚ�ĂŝŽŶ�ŽƩĂĂ�ƉŽŝƐ�ũĂ�ůĂŝƩĂĂ�ƟůĂůůĞ�ũŽƚŬƵƚ�ǀćŚćŶ�ƉŝƌƚĞćŵŵćƚ͘�^ĞŝŶćůůĞ�
Ɖŝƚćć�ƐĂĂĚĂ�ũŽƚĂŝŶ�ƚĂƵůƵũĂ�ƚĂŝ�ŬĂŶŐĂƐƚĂ͕�ũŽƚĂŝŶ�ǀćƌŝć͘�

Elli aikoo myös hankkia mukavammat tuolit vieraille. 
ʹ�^ŽŚǀĂĂ�Ğŝ�ƚĂŝĚĂ�ĞŶćć�ŵĂŚƚƵĂ͕�ũŽůůĞŝ�ũćƌũĞƐƚĞůĞ�ŚƵŽŶĞŬĂůƵũĂ�ƵƵĚĞƐƚĂĂŶ͘�dććůƚć�ƉŝƚćŝƐŝ�

löytyä tuoleja jostain. Tuon vielä kotoa lisää viherkasveja. Joku köynnös olisi mukava. 
�ůůŝ�ŬĞƌƚŽŽ͕�ĞƩĞŝ�ĂƌŬŝ�ƐŝŶćŶƐć�ƉŽŝŬŬĞĂ�ũƵƵƌŝŬĂĂŶ�WŽƌŝŶ�ƚŽŝŵŝƐƚŽŶ�ĂƌũĞƐƚĂ͘�
ʹ�^ĂŵĂĂ�ƚǇƂƚć�ƚććůůćŬŝŶ�ƚĞŚĚććŶ͘�<ĂŝŬŬŝ�ŝŚŵĞƩĞůĞǀćƚ�Ɛŝƚć͕�ĞƩć�ŽůĞŶ�ĂŝŶĂ�ƉƵŚĞůŝŵĞƐƐĂ͘�

^ŽŝƩĞůĞŵŝƐƚĂ�ƐĞ�ŽŶ�ƚććůůćŬŝŶ͘�
�ůůŝ�ŬĞƌƚŽŽ͕�ĞƩć�ĂůŬƵƵŶ�Ğŝ�ŽŝŬĞŝŶ�ƟĞŶŶǇƚ͕�ŵŝŚŝŶ�ƉćŝŶ�ƉŝƟ�ĂĂŵƵůůĂ�ůćŚƚĞć�ĂũĂŵĂĂŶ͘�
ʹ�WŽƌŝƐƐĂ�ƚǇƂŵĂƚŬĂĂŶ�ŵĞŶŝ�ϭϱ�ŵŝŶƵƵƫĂ�ũĂ�ŶǇƚ�ƉƵŽůŝ�ƚƵŶƟĂ͕�ũŽƚĞŶ�ǀćŚćŶ�ĂŝŬĂŝƐĞŵŵŝŶ�

ũŽƵƚƵƵ�ĂĂŵƵůůĂ�ŚĞƌććŵććŶ͕�ŵƵƩĂ�ćŬŬŝć�ƚƵŽ�ǀćůŝ�ƚƵůĞĞ�ĂũĞƩƵĂ͘�KůŝƐŝ�ƟĞƚǇƐƟ�ŵƵŬĂǀĂĂ͕�ũŽƐ�
ƚŽŝŵŝƐƚŽ�ŽůŝƐŝ�ůćŚĞŵƉćŶć͕�ŵƵƩĂ�ƚǇŬŬććŶ�ŬćǇĚć�ƚććůůć�ĞŝŬć�ǀćůŝŵĂƚŬĂ�ŽůĞ�ůŝŝĂŶ�ƉŝƚŬć͘�

ʹ�,ĞůƉŽƐƟ�ũĂŬƐĂĂ�ĂũĂĂ�ƚƵŽŶ�ǀĞƌƌĂŶ�ũĂ�ǀĂƌƐŝŶŬŝŶ�ŶǇƚ�ŬĞǀććůůć�ŬƵŶ�ŽŶ�ǀĂůŽŝƐĂĂ͘�WŝŵĞćƐƐć�
ajaminen voi olla ikävämpää. 

Elli on ajatellut jonkin verran panostaa työhuoneensa sisustukseen. 
ʹ�DĂƩŽ�ũĂ�ǀŝŚĞƌŬĂƐǀŝƚ�ƚƵŽǀĂƚ�ƉĂůũŽŶ�ŬŽƚŽŝƐƵƵƩĂ͘�KŶ�ŬŝǀĂ�ůĂŝƩĂĂ�ŝƚƐĞůůĞ�ƚćƌŬĞŝƚć�ŬƵǀŝĂ�

ƐĞŝŶŝůůĞ͘�DĂƌũĂŶĞƵǀŽũĂ��ůůŝ�ŵŝĞƫŝ͕�ĞƩć�ŵĂƌũĂͲĂŝŚĞŝƐĞƚ�ŬƵǀĂƚ�ǀŽŝƐŝǀĂƚ�ŽůůĂ�ŚǇǀć�ǀĂůŝŶƚĂ͘�
ʹ�DĂƌũĂƚ�ŽǀĂƚ�ŬĂƵŶŝŝƚĂ͕�ũŽƚĞŶ�ŵŝŬƐŝ�Ğŝ͘�<ŽĞŶ�ĞƩć�ŽŶ�ŵƵŬĂǀĂŵƉŝ�ƚĞŚĚć�ƚƂŝƚć�ǀŝŝŚƚǇŝƐćƐƐć�

huoneessa. 
ʹ�dććůůć�ŬćǇ�ŚĂƌǀŽŝŶ�ĂƐŝĂŬŬĂŝƚĂ͕�ŵƵƩĂ�ũŽƐŬƵƐ�ƐĂĂƩĂĂ�ƚƵůůĂ�ũŽŬƵ͘�KŶ�ƐĞ�ĞŚŬć�ĂƐŝĂŬŬĂĂůůĞ-

ŬŝŶ�ŵƵŬĂǀĂ�ƚƵůůĂ�ǀŝŝŚƚǇŝƐććŶ�ƟůĂĂŶ͘�
^ŝƐƵƐƚƵƐ�ŽŶ�ŬƵŝƚĞŶŬŝŶ�ǀĂŝŶ�ƉŝĞŶŝ�ŽƐĂ�ǀŝŝŚƚǇǀǇǇƩć͘��ůůŝůůĞ�ŵƵŬĂǀĂ�ƚǇƂǇŚƚĞŝƐƂ�ŽŶ�ƚćƌŬĞć�

asia. 
ʹ�,ĞƟ�ĂůŬƵƵŶ�ŚƵŽŵĂƐŝŶ͕�ĞƩć�ƚććůůć�ŽŶ�ŚǇǀć�ŚĞŶŬŝ͕�ŬĂŝŬŬŝ�ƚĞƌǀĞŚƟǀćƚ�ƚŽŝƐŝĂĂŶ�ũĂ�ŽůůĂĂŶ�

yhtä porukkaa. Täällä on kiva tehdä hommia.
– Heti alkuun huomasin, että täällä 
on hyvä henki, kaikki tervehtivät toi-
siaan ja ollaan yhtä porukkaa. Täällä 
on kiva tehdä hommia.

dĞĞƚć�ŬĞŝƩĞůĞŵćƐƐć͘��ĂĨĞ�<ĂƵƩƵĂ�ŽŶ�ƉŝĞŶŝ�ŬĂŚǀŝŚƵŽŶĞ�ŬĂŝŬŝůůĞ�ǇƌŝƚǇƐƚĂůŽůĂŝƐŝůůĞ͘�
ZćƐǇŵĂƩŽ�ƚƵŽ�ǀćƌŝć�ŚƵŽŶĞĞƐĞĞŶ͘��ůůŝůůć�ŽŶ�ŵǇƂƐ�ĂŝǀĂŶ�ŵŝćůĞŶǀŝŬĂŶĞŶ�ůĂĂƟŬŽƐƚŽ͘

Ellillä on jo kukka kirjahyllyn päällä. 
WŽƌƚĂŝŬŽƐƐĂ�ƌŽŝŬŬƵƵ�ĞŬƐŽŽƫƐĞŶ�ŽůŽŝŶĞŶ�ůĂŵƉƉƵ͘

M
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,ĞŝŬŬŝ�<ŶƵƵƟůĂ�ũćŝ�ĞůćŬŬĞĞůůĞ�ϭ͘ϰ͘ϮϬϭϯ
Heikki tuli Varsinais-Suomen Maaseutukeskukseen pii-

riagrologiksi 1.6.1976. Alkuvuosina toi-
ŵĞŶŬƵǀĂĂŶ� ŬƵƵůƵŝ� ƐĞŬć� ŬĂƐǀŝŶǀŝůũĞůǇͲ� ĞƩć�
talousneuvontaa. Neuvontatoiminnan eri-
koistumisen myötä Heikki erikoistui talous-
ŶĞƵǀŽŶƚĂĂŶ͘�,ĞŝŬŝŶ�ůćŬƐŝćŝƐŝć�ǀŝĞƚĞƫŝŶ��Ăƌ�
�ƌǇƐƐĞůŝƐƐć� ϱ͘ϰ͘ϭϯ͘� WƌŽ�ŐƌŝĂ� >ćŶƐŝͲ^ƵŽŵĞŶ�
ƚǇƂŬĂǀĞƌŝƚ�ƚŽŝǀŽƩĂǀĂƚ�,ĞŝŬŝůůĞ�ůĞƉƉŽŝƐŝĂ�Ğůć-
kepäiviä.

�ůŝŶĂ�,ĞůŝĂŶĚĞƌ�ƵƵƐŝ�ŬĂƐǀŽ�WƌŽ�ŐƌŝĂ� 
>ćŶƐŝͲ^ƵŽŵĞƐƐĂ
�ůŝŶĂ�,ĞůŝĂŶĚĞƌ�;ĂŐƌŽůŽŐŝ��D<Ϳ�ŽŶ�ĂůŽŝƩĂŶƵƚ�
kasvinviljelyneuvonnan tehtävissä. Elinan 
työnkuvaan kuuluu mm. viljelysuunnitelmat 
ja kirjanpito. Paraisilla asuva Elina toimii 
ƉććĂƐŝĂƐƐĂ�dƵƌƵŶ�ƐĞƵĚƵůůĂ͘��ůŝŶĂŶ�ƚĂǀŽŝƩĂĂ� 
Ɖ͘�Ϭϰϯ�ϴϮϱ�ϭϮϮϯ͘�

DŝŬć�Śćƚć�ƚćƐ�Ž�ͲƉŝĞŶƌǇŚŵć�ĂůŬĂĂ͘� 
>ćŚĚĞ�ŵƵŬĂĂŶ͊
Mikä hätä täs o -voimavararyhmä on Sata Ideaa -hankkeen 
ƉŝĞŶƌǇŚŵć͕� ũŽŶŬĂ� ƚĂǀŽŝƩĞĞŶĂ� ŽŶ� ĞĚŝƐƚćć�ŵĂĂƐĞƵƚƵǇƌŝƩć-
ũŝĞŶ�ƚǇƂƐƐć� ũĂŬƐĂŵŝƐƚĂ͘��ůŽŝƚĂŵŵĞ�ŵĂĂƟůŽũĞŶ�ƉŝĞŶƌǇŚŵćŶ�
Satakunnassa.

^ĂƚĂ� /ĚĞĂĂ� ͲŚĂŶŬĞƩĂ�ǀĞƚćć�WƌŽ�ŐƌŝĂ� >ćŶƐŝͲ^ƵŽŵŝ͘�DŝŬć�
hätä täs o -voimavararyhmän kohderyhmänä ovat Sata-
ŬƵŶŶĂŶ�ŵĂĂƐĞƵĚƵŶ� ƉŝĞŶǇƌŝƩćũćƚ� ũĂ� ŵĂĂƟůĂǇƌŝƩćũćƚ͕� ũŽƚŬĂ�
ŚĂůƵĂǀĂƚ� ǇůůćƉŝƚćć� ũĂ� ƉĂƌĂŶƚĂĂ�ŽŵĂĂ� ĨǇǇƐŝƐƚć� ũĂ� ƉƐǇǇŬŬŝƐƚć�
työkykyään ja työssä jaksamistaan. 

Pienryhmän tarkoitus on vertaistuen ja ohjauksen avulla 
oppia tunnistamaan oman yritystoiminnan työssä jaksami-
ƐĞĞŶ�ǀĂŝŬƵƩĂǀĂƚ�ƚĞŬŝũćƚ�ũĂ�ƉĂƌĂŶƚĂĂ�ƚǇƂƐƐć�ũĂŬƐĂŵŝƐƚĂ͘�ZǇŚ-

ŵćůůć�ŽŶ�ŶŝŝŶ�ŚĂůƵƚĞƐƐĂĂŶ�ŬćǇƚƂƐƐććŶ�ĂƐŝĂŶƚƵŶƟũĂůƵĞŶŶŽŝƚ-
ƐŝũŽŝƚĂ͘�ZǇŚŵććŶ�ǀŽŝ�ŽƐĂůůŝƐƚƵĂ�ƟůĂůƚĂ�ũŽŬŽ�ǇŬƐŝŶ�ƚĂŝ�ǇŚĚĞƐƐć͘�
dĞĞŵĂƚ�ǀĂůŝƚƐĞĞ�ƌǇŚŵć�ŝƚƐĞ͕� ũŽůůŽŝŶ�ĂŝŚĞŝƐƚĂ�ƐĂĂĚĂĂŶ� ũŽŬĂŝ-
selle osallistujalle sopiva. 

WŝĞŶƌǇŚŵć� ŬŽŬŽŽŶƚƵƵ� ϱʹϲ� ŬĞƌƚĂĂ� ǀƵŽƐŝĞŶ� ϮϬϭϯʹϮϬϭϰ�
aikana. Tapaamisista peritään yhteensä 120 €. Lisäksi ke-
ƌćƚććŶ� ŵĂŬƐƵ� ƚĂƉĂĂŵŝƐƚĞŶ� ƌƵŽŬĂŝůƵŝƐƚĂ͘� ZǇŚŵćůćŝƐŝůůć� ŽŶ�
mahdollisuus tehdä lisäksi tuet-
ƚƵƵŶ� ŚŝŶƚĂĂŶ� ƌĞƚŬŝć͕� ũŽŝƐƚĂ� ůĂƐŬƵ-
ƚĞƚĂĂŶ� ĞƌŝŬƐĞĞŶ͘� ZǇŚŵććŶ� ŝůŵŽŝƚ-
taudutaan ProAgria Länsi-Suomen 
ǀĂŝŚƚĞĞƐĞĞŶ� ϭϱ͘ϱ͘� ŵĞŶŶĞƐƐć͕� 
Ɖ͘�ϬϮϬ�ϳϰϳ�ϮϱϱϬ͘�

Tapaamme ensimmäisen kerran 
alkukesän iltana torstaina 6.6. klo 
18.00 Harjavallassa Kokemäenjo-
en rannassa sijaitsevassa VillaKan-
ŬĂĂƐƐĂ� ŽƐ͘� WŝŝƐƉĂŶƚŽĞ� Ϯϴ͕� ϮϵϮϬϬ�
Harjavalta.  

KŚũĞůŵĂƐƐĂ͗�dƵƚƵƐƚƵŵŝƐŬŝĞƌƌŽƐ͕�ƌǇŚŵćŶ�ŬŽŬŽŽŶƚƵŵŝƐĞƚ͕�
ƚĞĞŵĂƚ� ũĂ� ƚŽŝǀĞĞƚ͕� /ƐćŶŶćŶ� ƉƵŚĞĞŶǀƵŽƌŽ� ͟DŝƚĞŶ� ŚƵŽůĞŚ-
ĚŝŶ� ũĂŬƐĂŵŝƐĞƐƚĂŶŝ� ĂƌũĞŶ� ŬŝŝƌĞĞƐƐć͕͟ � ƌĂŶƚĂƐĂƵŶĂ� ůćŵƉĞŶĞĞ�
ũĂ� ƉƵůĂŚĚƵƐ� <ŽŬĞŵćĞŶũŽŬĞĞŶ͘� >ŝƐćƟĞƚŽũĂ� �ŶŶŝŶĂ� ^ĂŝŶĞ͕� 
Ɖ͘� ϬϰϬ� ϲϲϭ� ϵϬϭϬ� ƚĂŝ� ^ĂŶŶĂ� ^ĞƉƉćůć͕� Ɖ͘� ϬϱϬ� ϱϵϬ� ϮϬϴϱ� 
ĞƚƵŶŝŵŝ͘ƐƵŬƵŶŝŵŝΛƉƌŽĂŐƌŝĂ͘Į

<ǇƐǇŵǇƐ�ƚǇƂĂũĂƐƚĂ
Lorum vel et dolupis iminum doluptatur min et idigentus 
ŝƉƐĂŶĚĂŶŝŵŝ͕� ƐĂŵ͕� ŽĸĐŝĚŝƐĐŝ� ǀĞŶŝƐ� ŵŝůůĂďŽ͘� EĂŵĞƚ� ŝƉƐĂ�
ƋƵĂĞƐƚ�ĨĂĐĞĂƚ�ĞĂƚƵƌ͕ �ƵŶƚ�Ğů�ŝĚ�Ğƚ�ůĂďŽƌĞŵ�ĂŵĞ�ŶƵůƉĂƌƵŵ�ƌĂ-
ĞƌƌƵŵ�ĨĂĐĐƵƉŝƚ�ĚŽůƵƉƚĂĞ�ŶĂƚĞĐĞƉĞ�ƐĂŶĚƵŶĚ�ĞƐĐŝĞƚ�Ğƚ�ĞƚƵŵ͍

dŝŵŽ� :ƵŶŶŝůĂ� ǀĂƐƚĂĂ͗� >ŽƌƵŵ�ǀĞů� Ğƚ� ĚŽůƵƉŝƐ� ŝŵŝŶƵŵ�ĚŽůƵƉ-
ƚĂƚƵƌ� ŵŝŶ� Ğƚ� ŝĚŝŐĞŶƚƵƐ� ŝƉƐĂŶĚĂŶŝŵŝ͕� ƐĂŵ͕� ŽĸĐŝĚŝƐĐŝ� ǀĞŶŝƐ�
ŵŝůůĂďŽ͘�EĂŵĞƚ�ŝƉƐĂ�ƋƵĂĞƐƚ�ĨĂĐĞĂƚ�ĞĂƚƵƌ͕ �ƵŶƚ�Ğů�ŝĚ�Ğƚ�ůĂďŽ-
ƌĞŵ� ĂŵĞ� ŶƵůƉĂƌƵŵ� ƌĂĞƌƌƵŵ� ĨĂĐĐƵƉŝƚ� ĚŽůƵƉƚĂĞ� ŶĂƚĞĐĞƉĞ�

sandund esciet et etum que num eos volorios delit re plam.
Lorum vel et dolupis iminum doluptatur min et idigentus 

ŝƉƐĂŶĚĂŶŝŵŝ͕�ƐĂŵ͕�ŽĸĐŝĚŝƐĐŝ�ǀĞŶŝƐ�ŵŝůůĂďŽ͘�
Lorum vel et dolupis iminum doluptatur min et idigen-

ƚƵƐ�ŝƉƐĂŶĚĂŶŝŵŝ͕�ƐĂŵ͕�ŽĸĐŝĚŝƐĐŝ�ǀĞŶŝƐ�ŵŝůůĂďŽ͘�EĂŵĞƚ�ŝƉƐĂ�
ƋƵĂĞƐƚ� ĨĂĐĞĂƚ�ĞĂƚƵƌ͕ �ĞƐĐŝĞƚ�Ğƚ�ĞƚƵŵ�ƋƵĞ�ŶƵŵ�ĞŽƐ�ǀŽůŽƌŝŽƐ�
delit re plam.Lorum vel et dolupis iminum doluptatur min 

Ğƚ� ŝĚŝŐĞŶƚƵƐ� ŝƉƐĂŶĚĂŶŝŵŝ͕� ƐĂŵ͕� ŽĸĐŝ-
disci venis millabo. 

EĂŵĞƚ� ŝƉƐĂ� ƋƵĂĞƐƚ� ĨĂĐĞĂƚ� ĞĂƚƵƌ͕ �
unt el id et laborem ame nulparum 
ƌĂĞƌƌƵŵ� ĨĂĐĐƵƉŝƚ� ĚŽůƵƉƚĂĞ� ŶĂƚĞĐĞƉĞ�
sandund esciet et etum que num eos 
volorios delit re plam. Lorum vel et do-
lupis iminum doluptatur min et idigen-
ƚƵƐ� ŝƉƐĂŶĚĂŶŝŵŝ͕� ƐĂŵ͕� ŽĸĐŝĚŝƐĐŝ� ǀĞŶŝƐ�
millabo. 

�ŽůƵƉŝƐ� ŝŵŝŶƵŵ� ĚŽůƵƉƚĂƚƵƌŶƵůƉĂ-
ƌƵŵ�ƌĂĞƌƌƵŵ�ĨĂĐĐƵƉŝƚ�ĚŽůƵƉƚĂĞ�ŶĂƚĞĐĞ-

pe sandund esciet et etum que num eos volorios delit re 
num eos volorios plam num eos volorios.

Lorum vel et dolupis iminum doluptatur min et idigen-
ƚƵƐ�ŝƉƐĂŶĚĂŶŝŵŝ͕�ƐĂŵ͕�ŽĸĐŝĚŝƐĐŝ�ǀĞŶŝƐ�ŵŝůůĂďŽ͘�EĂŵĞƚ�ŝƉƐĂ�
ƋƵĂĞƐƚ�ĨĂĐĞĂƚ�ĞĂƚƵƌ͕ �ƵŶƚ�Ğů�ŝĚ�Ğƚ�ůĂďŽƌĞŵ�ĂŵĞ�ŶƵůƉĂƌƵŵ�ƌĂ-
ĞƌƌƵŵ�ĨĂĐĐƵƉŝƚ�ĚŽůƵƉƚĂĞ�ŶĂƚĞĐĞƉĞ�ƐĂŶĚƵŶĚ�ĞƐĐŝĞƚ�Ğƚ�ĞƚƵŵ�
que num eos volorios delit re plam. 

Lorum vel et dolupis iminum doluptatur min et idigen-
ƚƵƐ�ŝƉƐĂŶĚĂŶŝŵŝ͕�ƐĂŵ͕�ŽĸĐŝĚŝƐĐŝ�ǀĞŶŝƐ�ŵŝůůĂďŽ͘�EĂŵĞƚ�ŝƉƐĂ�
ƋƵĂĞƐƚ�ĨĂĐĞĂƚ�ĞĂƚƵƌ͕ �ƵŶƚ�Ğů�ŝĚ�Ğƚ�ůĂďŽƌĞŵ�ĂŵĞ�ŶƵůƉĂƌƵŵ�ƌĂ-
ĞƌƌƵŵ�ĨĂĐĐƵƉŝƚ�ĚŽůƵƉƚĂĞ�ŶĂƚĞĐĞƉĞ�ƐĂŶĚƵŶĚ�ĞƐĐŝĞƚ�Ğƚ�ĞƚƵŵ�
que num eos volorio.

 Lorum vel et dolupis iminum doluptatur min et idigen-
ƚƵƐ�ŝƉƐĂŶĚĂŶŝŵŝ͕�ƐĂŵ͕�ŽĸĐŝĚŝƐĐŝ�ǀĞŶŝƐ�ŵŝůůĂďŽ͘�EĂŵĞƚ�ŝƉƐĂ�
ƋƵĂĞƐƚ�ĨĂĐĞĂƚ�ĞĂƚƵƌ͕ �ƵŶƚ�Ğů�ŝĚ�Ğƚ�ůĂďŽƌĞŵ�ĂŵĞ�ŶƵůƉĂƌƵŵ�ƌĂ-
ĞƌƌƵŵ�ĨĂĐĐƵƉŝƚ�ĚŽůƵƉƚĂĞ�ŶĂƚĞĐĞƉĞ�ƐĂŶĚƵŶĚ�ĞƐĐŝĞƚ�Ğƚ�ĞƚƵŵ�
que num eos volorio. Lorum vel et dolupis iminum dolupta-
ƚƵƌ�ŵŝŶ�Ğƚ�ŝĚŝŐĞŶƚƵƐ�ŝƉƐĂŶĚĂŶŝŵŝ͕�ƐĂŵ͕�ŽĸĐŝĚŝƐĐŝ�ǀĞŶŝƐ�ŵŝů-

ůĂďŽ͘�EĂŵĞƚ�ŝƉƐĂ�ƋƵĂĞƐƚ�ĨĂĐĞĂƚ�ĞĂƚƵƌ͕ �ƵŶƚ�Ğů�ŝĚ�Ğƚ�ůĂďŽƌĞŵ�
ĂŵĞ�ŶƵůƉĂƌƵŵ�ƌĂĞƌƌƵŵ�ĨĂĐĐƵƉŝƚ�ĚŽůƵƉƚĂĞ͘

DŝŶŬćůĂŝƐŝĂ�ŚĞŶŬŝůƂƐƚƂĞƚƵũĂ�ŵĞŝůůć�ŽŶ͍
Wćŝǀŝ�>ĞǀŽůĂͲ,ĞƐƐŽ�ǀĂƐƚĂĂ͗�>ŽƌƵŵ�ǀĞů�Ğƚ�ĚŽůƵƉŝƐ�ŝŵŝŶƵŵ�ĚŽ-
ůƵƉƚĂƚƵƌ�ŵŝŶ�Ğƚ�ŝĚŝŐĞŶƚƵƐ�ŝƉƐĂŶĚĂŶŝŵŝ͕�ƐĂŵ͕�ŽĸĐŝĚŝƐĐŝ�ǀĞŶŝƐ�
ŵŝůůĂďŽ͘�EĂŵĞƚ�ŝƉƐĂ�ƋƵĂĞƐƚ�ĨĂĐĞĂƚ�ĞĂƚƵƌ͕ �ƵŶƚ�Ğů�ŝĚ�Ğƚ�ůĂďŽ-
ƌĞŵ� ĂŵĞ� ŶƵůƉĂƌƵŵ� ƌĂĞƌƌƵŵ� ĨĂĐĐƵƉŝƚ� ĚŽůƵƉƚĂĞ� ŶĂƚĞĐĞƉĞ�
sandund esciet et etum que num eos volorios delit re plam.

YƵĞ�ŶƵŵ�ĞŽƐ�ǀŽů͗

- Lorum vel et dolupis iminum 
Ͳ�ŽĸĐŝĚŝƐĐŝ�ǀĞŶŝƐ�ŵŝůůĂďŽ
- dolupis iminum doluptatur
 (dolupis iminum)
- dolupis iminum doluptatur.

�ŽůƵƉŝƐ� ŝŵŝŶƵŵ�ĚŽůƵƉƚĂƚƵƌ�
min et idigentus ipsandani-
ŵŝ͕� ƐĂŵ͕� Ğ� ƐĂŶĚƵŶĚ� ĞƐĐŝĞƚ�
et etum que num eos volo-
ƌŝŽƐ�ĚĞůŝƚ�ƌĞ�ƉůĂŵ͘�WŽĸĐŝĚŝƐ-
ci venis millabo.

 ASIAA!Dŝƚć͕�ŵŝƚć͍�DŝƐƚć�ŶǇƚ�ƉƵŚƵƚĂĂŶ͍

Sandund esciet et etum 
que num eos volorio. 
EĂŵĞƚ� ŝƉƐĂ� ƋƵĂĞƐƚ� ĨĂĐĞĂƚ�
ĞĂƚƵƌ͕ �ƵŶƚ�Ğů�ŝĚ�Ğƚ�ůĂďŽƌĞŵ͘



26 27

Toimekas Toimekas

AJANKOHTAINEN

KUVA

ĂŝŵĂ� ũĂ� �ůůŝ� ŶĂƵƌĂƫǀĂƚ� EŝŝŶŝƐĂůŽŶ� sĂ-
ruskuntakerholla 6.3.2013 pidetyn 
,ǇǀŝŶǀŽŝŶƟƉćŝǀŝĞŶ� ƐĂƚĂƉćŝƐƚć� ǇůĞŝƐƂć�
osuvilla jutuillaan Länsi-Suomen maa- 
ũĂ�ŬŽƟƚĂůŽƵƐŶĂŝƐƚĞŶ�ŚĞŶŬŝůƂŬƵŶŶĂƐƚĂ�ũĂ�
ůƵŽƩĂŵƵƐŚĞŶŬŝůƂŝƐƚć͘

dĞŬƐƟ�ũĂ�ŬƵǀĂ͗�DŝĂ�WƵŽƚƵŶĞŶ

S



28

Toimekas

palaa pian! 

Toimekas
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ĂŬĂŬŽŶƫ�ĂǀĂƵƚƵƵ�ũĂ�ǀŝůũĞůǇƚĂƌŬĂƐƚĂũĂƚ�ƐŽŶŶƵƐƚĂƵƚƵǀĂƚ�ƚĂƌŬĂƐƚƵƐƚĂ-
ŵŝŶĞŝƐŝŝŶƐĂ͘�<ƵƌĂŚŽƵƐƵƚ�ũĂ�ƐĂĂƉƉĂĂƚ�ũĂůŬĂĂŶ͘�^ŝƩĞŶ��ůŝƐĂ�ũĂ�>ŝŝƐĂ�ǀŝŝ-
ůĞƩćǀćƚ�ƉŝƚŬŝŶ�ƉĞůƚŽĂ͘�/ƚƐĞ�ƚƂƌƂƚćŶ�ƉĞůůŽŶ�ƌĞƵŶĂƐƐĂ�ƐŽƌƚƐŝƚ�ũĂ�ƐĂŶĚĂĂ-
ůŝƚ�ũĂůĂƐƐĂ͘�<ććƌŵĞŝĚĞŶ�ƚĂŬŝĂ�ƚćǇƚǇǇ�ŬćǇƩćć�ƐĂĂƉƉĂŝƚĂ͕�ŬĞƌƚŽŽ��ůŝƐĂ͘�

ʹ�DǇƂƐ�ƚŽƌũƵŶƚĂͲĂŝŶĞŝůƚĂ�Ɖŝƚćć�ƉĞƌƵŶĂƉĞůůŽůůĂ�ƐƵŽũĂƵƚƵĂ�ǀĂĂƩĞŝĚĞŶ�ĂǀƵů-
ůĂ͕�ǀĂŝŬŬĂ�ŬƵƵŵĂ�ƚƵůĞĞŬŝŶ͘�

>ŝŝƐĂ�ŽŶ�ƐĂŵĂĂ�ŵŝĞůƚć͕�ǀĂŝŬŬĂ�ĂƵƌŝŶŬŽ�ƉŽƌŽƩĂĂ�ĞůŽŬƵŝƐĞůƚĂ�ƚĂŝǀĂĂůƚĂ�ŬƵƵ-
ŵĂƐƟ͘�

ʹ�sŝůũĂƚ�ŵǇƂƐ�ƌĂĂƉŝǀĂƚ�ŝŬćǀćƐƟ͘�WŝƚŬćƚ�ŚŽƵƐƵƚ�ŽǀĂƚ�ƚĂƌƉĞĞŶ͘
/ŚŵĞƩĞůĞŶ͕�ŵŝŬƐŝ�ŽŚƌĂƉĞůůŽůůĂ�ŬĂƐǀĂĂ�ŵǇƂƐ�ƉĂůũŽŶ�ǀĞŚŶćć͘��ůŝƐĂ�ŬĞƌƚŽŽ͕�

ĞƩĞŝ�ŽůĞ�ŬŽǀŝŶ�ǀĂŬĂǀĂĂ͕�ũŽƐ�ŽŵŝůůĞ�ƉŽƐƐƵŝůůĞ�ŵĞŶĞǀćƐƐć�ŽŚƌĂƐƐĂ�ŽŶ�ŵƵŬĂŶĂ�
ŵƵƵƚĂ�ůĂũŝĂ͕�ŵƵƩĂ�ƐŝĞŵĞŶƉĞůůŽŝůůĂ�ŵƵƵƚ�ůĂũŝƚ�ƚćǇƚǇǇ�ƉĞƌĂƚĂ�ƉŽŝƐ͘�DǇƂƐ�ŵĂů-
ůĂƐŽŚƌĂŶ�ŽůŝƐŝ�ŚǇǀć�ŽůůĂ�ƉƵŚĚĂƐƚĂ͘�dćƐƐć�ƚĂƉĂƵŬƐĞƐƐĂ�ǀŽŝĚĂĂŶ�ƐǇǇƩćć�ŵƵŽ-
ĚŝƐƐĂ�ŽůĞǀĂĂ�ƐƵŽƌĂŬǇůǀƂƚĞŬŶŝŝŬŬĂĂ�ũĂ�Ğƌŝ�ůĂũŝĂ�ŽůĞǀĂĂ�ĞƐŝŬĂƐǀŝĂ͘

ʹ�^ƵŽƌĂŬǇůǀƂƐƐć�Ğŝ�ŵƵŽŬĂƚĂ�ƉĞůƚŽĂ͘�sŝŝŵĞ�ƐǇŬƐǇŝŶĞŶ�ƐćŶŬŝŵĂĂ�ŬǇůǀĞƚććŶ�
ŬĞǀććůůć͘�DƵŽŬŬĂƵŬƐĞƐƐĂ�ǀĂƌŝƐƐĞĞƚ�ũǇǀćƚ�ũććǀćƚ�ƐǇǀĞŵŵćůůĞ�ŵĂĂŚĂŶ͕�Ğŝǀćƚ-
Ŭć�ŚĞƟ�ŝĚć͕�ŵƵƩĂ�ŶǇƚ�ŬƵŶ�ƐŝĞŵĞŶĞƚ�ŽǀĂƚ�ƉŝŶŶĂƐƐĂ͕�ŶĞ�ƉććƐĞǀćƚ�ŬĂƐǀĂŵĂĂŶ͘�
DƵŽŬŬĂƵƐ�ŽůŝƐŝ�ĞŚŬć�ǀćŚĞŶƚćŶǇƚ�ǀĞŚŶćŶ�ŵććƌćć�ŽŚƌĂŶ�ƐĞĂƐƐĂ͕�ŵƵƩĂ�ĂŝŶĂ�
Ğŝ�ƐĞŬććŶ�ĂƵƚĂ͘

sććƌćć�ůĂũŝĂ�ƐĂĂƩĂĂ�ƉććƐƚć�ƉĞůůŽůůĞ�ŵƵŝůůĂŬŝŶ�ŬĞŝŶŽŝŶ͘
ʹ� WƵŝŵƵƌŝĂ� Ğŝ� ĞŚŬć� ĂŝŶĂ� ƉƵƚƐĂƚĂ� ũĂ� ũǇǀŝć� ũćć� ũŽŚŽŶŬŝŶ� ŬŽůŽŽŶ� ũĂ� ƐŝůůŽŝŶ�

ŬǇůǀĞƩćĞƐƐć�ŵĞŶĞĞ�ǀććƌŝćŬŝŶ�ƐŝĞŵĞŶŝć�ƉĞůůŽůůĞ͘
�ůŝƐĂ�ŬĞƌƚŽŽ�ƚĞŚŶĞĞŶƐć�ƚćŶć�ŬĞƐćŶć�ƚĂƌŬĂƐƚƵŬƐŝĂ�ŵŵ͘�:ŽŶŶĂ�dƂƌƂŶ͕�^Ăƌŝ�

<ŽƌǀĂůĂŶ�ũĂ�>ŝŝƐĂ�<ŽŝƌĂƐĞŶ�ŬĂŶƐƐĂ͕�ŵƵƩĂ�ǀćůŝůůć�ŽůůĂĂŶ�ŽůƚƵ�ƐƵƵƌĞŵŵĂůůĂŬŝŶ�
ƉŽƌƵŬĂůůĂ�ůŝŝŬŬĞĞůůć͘�

ʹ�DĞŝƚć�ŽŶ�ŬǇŵŵĞŶŬƵŶƚĂ�ƚĂƌŬĂƐƚĂũĂĂ͘�dĂƌŬĂƐƚĞƩĂǀĂŶĂ�ŽŶ�ŚǇǀŝŶ�ĞƌŝŬŽŬŽŝ-
ƐŝĂ�ƟůŽũĂ͘�zŚĚĞƐƐć�ƉćŝǀćƐƐć�ƉǇƌŝƚććŶ�ƚĂƌŬĂƐƚĂŵĂĂŶ�ǇŬƐŝ�ƟůĂ͕�ƚĂƌŬĂƐƚƵƐĂůĂƐƚĂ�
ƌŝŝƉƉƵĞŶ�ǀŽŝ�ĞŚƟć�ŬĂŬƐŝŬŝŶ͘��ŶƐŝŶ�ŽƚĞƚĂĂŶ�ůŽŚŬŽƟĞĚŽƚ�Ŷŝŝůƚć�ůŽŚŬŽŝůƚĂ͕�ũŽŝůůĂ�
ŽŶ� ǀŝůũĞůƚǇ� ƐŝĞŵĞŶŬĂƐǀŝĂ� ũĂ� ƐĞůǀŝƚĞƚććŶ� ƉĞůƚŽũĞŶ� ƐŝũĂŝŶƟ͘� dĂƌŬĂƐƚƵŬƐĞŶ� ũćů-
ŬĞĞŶ�ƉǇǇĚĞƚććŶ�ǀŝůũĞůŝũćůƚć�Ŷŝŵŝ�ĂůůĞ͕�ũŽƐ�ŵŝƚććŶ�Ğŝ�ůƂǇƚǇŶǇƚ͘�

ʹ�sŝůũĞůŝũćƚ�ƟĞƚćǀćƚ�ƐǇƐƚĞĞŵŝŶ͕�ĞŝŬć�ƉĂƉĞƌŝŚŽŵŵŝƐƐĂ�ŵĞŶĞ�ŬĂƵĂĂ͘�:ŽƐ�ũŽ-
ƚĂŝŶ�ůƂǇƚǇǇ͕ �ƐĞ�ŵĞƌŬŝƚććŶ�ƉƂǇƚćŬŝƌũĂĂŶ͘�^ŽǀŝƚĂĂŶ�ĞƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝ�ƉĞƌŬĂĂŵŝƐĞƐƚĂ�
ũĂ�ũŽƐŬƵƐ�ŬćǇĚććŶ�ŵǇƂƐ�ŵǇƂŚĞŵŵŝŶ�ŬĂƚƐŽŵĂƐƐĂ͕�ĞƩć�ƉĞƌŬĂƵƐ�ŽŶ�ƚĞŚƚǇ͘�:ŽƐ�
ůƂǇƚǇǇ�ŚƵŬŬĂŬĂƵƌĂĂ͕�ůŽŚŬŽ�ŝůŵŽŝƚĞƚĂĂŶ�ŚƵŬŬĂŬĂƵƌĂƌĞŬŝƐƚĞƌŝŝŶ�ũĂ�ƐĞƵƌĂĂǀŝŶĂ�
ǀƵŽƐŝŶĂ�ƐĞ�ŽŶ�ƉŽŝƐƐĂ�ƐŝĞŵĞŶƚƵŽƚĂŶŶŽƐƚĂ͘�

�ůŝƐĂ� ƐĂŶŽŽ͕�ĞƩć� ƚćŶć�ǀƵŽŶŶĂ� ƚĂƌŬĂƐƚƵƐƚǇƂ�ŽŶ�ŽůůƵƚ� ƌĂŶŬŬĂĂ͕� ŬŽƐŬĂ�ŽŶ�
ŽůůƵƚ�ŚǇǀŝŶ�ŵćƌŬćć͘�

ʹ�^ĂĚĞŚŽƵƐƵŝƐƐĂ�ŽŶ�ŵĞŶƚǇ�ũĂ�ŶŝŝƐƐć�ŽŶ�ŽůůƵƚ�ŬƵƵŵĂ͘�<ĂŝŬŬŝ�ŽǀĂƚ�ƐŝůƟ�ǀŽŝ-
ŵŝƐƐĂĂŶ�ǀŝĞůć�ũĂ�ŚǇǀŝŶ�ŽŶ�ŵĞŶŶǇƚ͘��ŝŬĂŝƐĞŵŵĂƚ�ŬĞƐćƚ�ŽǀĂƚ�ŽůůĞĞƚ�ŚĞůůĞŬĞƐŝć͘�
EǇƚ�ŽŶ�ŽůůƵƚ�ŚǇǀćƚ�ŬĞůŝƚ͕�ŵƵƩĂ�ŵćƌŬćć͘

<ĂǀĞƌƵŬƐĞƚ�ŽǀĂƚ�ĞŬƐǇŶĞĞƚ�ǀććƌćůůĞ�ƉĞůůŽůůĞ͘

Elisa Urmas nappaa 
ĂƵƚŽŶƐĂ�ŬǇǇƟŝŶ�ŵŝŶƵƚ�
ja Liisa Koirasen. Auto 
ŵƵƚŬŝƩĞůĞĞ�ŬŽƵŬĞƌŽŝƐŝĂ�
teitä Lapin peltojen 
keskellä, kunnes 
kaarramme viljapellon 
reunaan. Tarkastajat 
löytävät kohteisiinsa 
ilmakuvista tehtyjen 
ĚŝŐŝŬĂƌƩŽũĞŶ�ĂǀƵůůĂ͘�

,ƵŬŬĂŬĂƵƌĂŶ�
ƉĞƌćƐƐć d

dĞŬƐƟ�ũĂ�ŬƵǀĂƚ͗��ƐƐŝ�:ŽŬĞůĂ
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�ŝŬĂ�ŚǇǀćůƚć�ŶćǇƩćć�ƚćůůć�ŚĞƚŬĞůůć
�ůŝƐĂ�ƚŽƚĞĂĂ͕�ĞƩć�ƌŝŬŬĂŬĂƐǀĞũĂ�ŽŶ�ŽůůƵƚ�ƉĂŝŬŽŝŶ�ĂŝŬĂ�ƉĂůũŽŶ͘�,ƵŬŬĂŬĂƵƌĂĂ�ŬĂƐǀĂĂ�ƉĂůũŽŶ͕�
ŵƵƩĞŝ�ƐŝĞŵĞŶƉĞůůŽŝůůĂ͘�<ŽƐƚĞĂŶĂ�ŬĞƐćŶć�ƐĞ�ŬĂƐǀĂĂ�ƐƵƵƌĞŬƐŝ�ũĂ�ŶćŬǇǇ�ŬĂƵĂƐ͕�ŬƵƚĞŶ�ŵƵƵƚ-
ŬŝŶ�ƌŝŬŬĂŬĂƐǀŝƚ͘�

ʹ�<Ğǀćƚ�Žůŝ�ŵćƌŬć�ũĂ�ŵŝĞƟŵŵĞ͕�ŵŝůůĂŝƐĞƚ�ŬĂƐǀƵƐƚŽƚ�ƚƵůĞĞ͕�ŬƵŶ�ŬĂŝŬŬŝ�ŝƟ�ŶŝŝŶ�ŚŝƚĂĂƐƟ͕�
ŵƵƩĂ�ƉććƐććŶƚƂŝƐĞƐƟ�ŬĂƐǀƵƐƚŽƚ�ŽǀĂƚ�ŽůůĞĞƚ�ŚǇǀŝć͘�dććůůć�Ğŝ�ŽůĞ�ŽůůƵƚ�ŬĂƵŚĞŝƚĂ�ŬĂĂƚŽƐĂ-
ƚĞŝƚĂ͕� ŶŝŝŶ� ŬƵŝŶ� WŽŚũŽŝƐͲ^ĂƚĂŬƵŶŶĂƐƐĂ͘�,Ǉǀćůƚć� ŶćǇƩćć� ǀŝůũŽũĞŶ� ŬĂŶŶĂůƚĂ� ƚćůůć� ŚĞƚŬĞůůć͕�
ŬƵŶŚĂŶ�Ğŝ�ŽůĞ�ŵćƌŬćć�ƉƵŝŶƟĂŝŬĂĂŶ͘�

ʹ� ^ĂĚŽƐƚĂ� ǀŽŝ� ƚƵůůĂ� ŚǇǀć͕� ůĂĂĚƵƐƚĂ� Ğŝ� ƟĞĚć͘� <ŽƐƚĞĂ� ŬĞůŝ� ŚĂŝƩĂĂ� ŝƚćǀǇǇƩć� ũĂ�ŚŽŵĞĞƚ�
ǀŽŝǀĂƚ�ŽůůĂ�ŚĂŝƚĂŬƐŝ͘�

�ůŝƐĂ�ŬĞƌƚŽŽ͕�ĞƩć�ƉƵŝĚƵƐƚĂ�ǀŝůũĂƐƚĂ�ůćŚĞƚĞƚććŶ�ǀŝĞůć�ŶćǇƩĞĞƚ��ǀŝƌĂůůĞ͘�EŝŝƐƚć�ŶćŚĚććŶ�
ƐŝĞŵĞŶƚĞŶ�ŝƚćǀǇǇƐ͕�ŵŝŬć�ŽŶ�ƐŝĞŵĞŶǀŝůũĂƐƐĂ�ƚćƌŬĞŝŶ�ĂƐŝĂ͘�WƵŝŶƟĂŝŬĂĂŶ�ŽůŝƐŝ�ŚǇǀć�ŽůůĂ�ŬƵŝ-
ǀĂĂ�ũĂ�ůćŵŵŝŶƚć͘�EǇƚ�ƐĂƚŽ�ǀĂŝŬƵƩĂĂ�ŬŽŚƚƵƵůůŝƐĞůƚĂ͘

dĂƌŬŬĂŶĂ�ƐŝĞŵĞŶƚĞŶ�ŬĂŶƐƐĂ
<ĂŝŬŬŝ� ^ƵŽŵĞƐƐĂ� ǀŝƌĂůůŝƐĞƐƟ� ŵǇǇƚćǀć� ƐŝĞŵĞŶ� Ɖŝƚćć� ƚĂƌŬĂƐƚĂĂ͘� �ŶƐŝŵŵćŝŶĞŶ� ƚĂƌŬĂƐƚƵƐ�
ƚĞŚĚććŶ�ŬĂƐǀƵƐƚŽƐƐĂ�ŬĞƐćůůć͘�^ŝůůŽŝŶ�ƚĂƌŬĂƐƚĞƚĂĂŶ�ŶĞ�ůŽŚŬŽƚ͕�ũŽƚŬĂ�ŽŶ�ŝůŵŽŝƚĞƩƵ�ƐŝĞŵĞŶ-
ƚƵŽƚĂŶƚŽŽŶ͘�dĂƌŬĂƐƚƵŬƐŝĂ�ƚĞŚĚććŶ�ŶŽŝŶ�ŚĞŝŶćŬƵƵŶ�ƉƵŽůĞƐƚĂ�ǀćůŝƐƚć�ĞůŽŬƵƵŶ�ƉƵŽůĞĞŶǀć-
ůŝŝŶ͘�dĂƌŬĂƐƚĞƩĂǀĂŬƐŝ�ũŽƵƚƵǀĂƚ�ǀŝůũĂƚ�ũĂ�ŶƵƌŵĞƚ�ƐĞŬć�ƉĞƌƵŶĂƚ͕�ũŽƚŬĂ�^ĂƚĂŬƵŶŶĂŶ�ĂůƵĞĞůůĂ�
ŽǀĂƚ�ƚƵůŽƐƐĂ�ŵǇǇŶƟƐŝĞŵĞŶĞŬƐŝ͘�DǇƂƐ�ŵƵŝƚĂ�ŬĂƐǀĞũĂ�ƚĂƌŬĂƐƚĞƚĂĂŶ͕�ĞƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝ�ŚĞƌŶĞƩć͕�
ŚćƌŬćƉĂƉƵĂ͕�ŚĂŵƉƉƵĂ͕�ĂƉŝůĂĂ͕�ƉĞůůĂǀĂĂ�ũĂ�ƌǇƉƐŝć͘�

ʹ�WĞƌƵŶĂƐƐĂ�ƚĂƌŬŬĂŝůůĂĂŶ�ĞŶĞŵŵćŶ�ƚĂƵƚĞũĂ�ŬƵŝŶ�ƌŝŬŬĂŬĂƐǀĞũĂ͘�dĂƌŬĂƐƚƵŬƐĞŶ�ǀĂĂƟŵƵŬ-
ƐĞƚ�ǀĂŝŚƚĞůĞǀĂƚ�ŬĂƐǀŝůĂũĞŝƩĂŝŶ͘

dĂƌŬĂƐƚĞƩĂǀŝĂ�ĂƐŝŽŝƚĂ�ŽŶ�ŵŽŶŝĂ͘�zŬƐŝ�ŶŝŝƐƚć�ŽŶ�ůĂũŝŬĞĂŝƚŽƵƐ͘�
ʹ��ƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝ�ŽŚƌĂůůĂ�ŽŶ�ƉĂůũŽŶ�ůĂũŝŬŬĞŝƚĂ͘�sććƌćƚ�ůĂũŝŬŬĞĞƚ�ŬĂƐǀƵƐƚŽƐƐĂ�Ɖŝƚćć�ŚƵŽŵĂƚĂ͘�

ZŝŬĂƚ�ŬŝƌũĂƚĂĂŶ�ǇůƂƐ�ŬƵƚĞŶ�ŵǇƂƐ�ǀććƌćƚ� ůĂũŝŬŬĞĞƚ�ʹ� ũŽƐ�ǀĂŝŬŬĂƉĂ�ŽŚƌĂŶ� ũŽƵŬŽƐƐĂ�ŬĂƐǀĂĂ�
ǀĞŚŶćć͕�ŶŝŝŶŬƵŝŶ�ŶǇƚ�ƚććůůć͘�<ĂƚƐŽƚĂĂŶ�ŬĂƐǀƵƐƚŽŶ�ǇůĞŝƐŬƵŶƚŽ͕�ũŽƐŬƵƐ�ƚĞŚĚććŶ�ƐĂƚŽĂƌǀŝŽ�ũĂ�
ƚćƌŬĞŝŵƉćŶć�ŬĂŝŬĞƐƚĂ͕�ƚĂƌŬĂƐƚĞƚĂĂŶ͕�ĞƩĞŝ�ƉĞůůŽůƚĂ�ůƂǇĚǇ�ŚƵŬŬĂŬĂƵƌĂĂ͘�

:ŽƐ�ůŽŚŬŽůƚĂ�ůƂǇƚǇǇ�ǇŬƐŝŬŝŶ�ŚƵŬŬĂŬĂƵƌĂ͕�ƐĞ�ŚǇůćƚććŶ͘�:ŽƐ�Ŷŝŝƚć�ůƂǇƚǇǇ�ƵƐĞĂŵŵĂůƚĂ�ŬƵŝŶ�
ǇŚĚĞůƚć� ůŽŚŬŽůƚĂ͕�ŚǇůćƚććŶ�ŬŽŬŽ�ƟůĂŶ�ƐŝĞŵĞŶǀŝůũĞůǇƐ͘�^ƵŽŵĞƐƐĂ�ŽŶ�ƟƵŬŬĂ� ůĂŝŶƐććĚćŶƚƂ�
ŚƵŬŬĂŬĂƵƌĂŶ�ƐƵŚƚĞĞŶ͘

,ƵŬŬĂŬĂƵƌĂ�ŽŶ�ƚĞŚŽŬĂƐ�ůĞǀŝćŵććŶ͘�^Ğ�ƚƵůŝ�^ƵŽŵĞĞŶ�ĂŝŬŽŝŶĂĂŶ�ƐŝĞŵĞŶǀŝůũĂŶ�ŵƵŬĂŶĂ͘�
^Ğ�ƚĞŬĞĞ�ǀĂůƚĂǀĂƐƟ�ƐŝĞŵĞŶŝć͕�ƐćŝůǇǇ�ŵĂĂƐƐĂ�ƉŝƚŬććŶ�ŝƚćǀćŶć�ũĂ�ǀĂůƚĂĂ�ĂůĂĂ�ƉĞůůŽůůĂ͘�

ʹ��ƚĞůćͲ�ƵƌŽŽƉĂƐƐĂ�Ɛŝƚć�ŬĂƐǀĂĂ�ũŽŬĂ�ƉƵŽůĞůůĂ͕�ŵƵƩĂ�̂ ƵŽŵĞƐƐĂ�ƐĞ�ŚĂůƵƚĂĂŶ�Ɖŝƚćć�ŬƵƌŝƐ-
ƐĂ͘�>ĂŬŝ�ŵććƌćć�ƚŽƌũƵŵĂĂŶ�ƐĞŶ�ŬĂŝŬŝůƚĂ�ƉĞůůŽŝůƚĂ͘�^Ğ�ŽŶ�ǀŝůũŽŝůůĞ�ŬŽǀĂ�ŬŝůƉĂŝůŝũĂ͘�EƵƌŵĞƐƐĂ�
ƐĞ�ƉǇƐǇǇ�ǇůĞĞŶƐć�ŬƵƌŝƐƐĂ�ŶŝŝƚŽŶ�ĂŶƐŝŽƐƚĂ͘�>ŝƐćŬƐŝ� ƐĞ�ŽŶ�ǇŬƐŝǀƵŽƟŶĞŶ͕� ũŽƚĞŶ�ƚĂůǀŝ�ŚŽŝƚĂĂ�
ǇůĞĞŶƐć�ƐǇŬƐǇůůć�ƉĞůůŽŶ�ƉŝŶŶĂůůĂ�ŝƚćŶĞĞƚ͘�dĂǀĂůůŝƐĞƚ�ŬĂƐǀŝŶƐƵŽũĞůƵĂŝŶĞĞƚ�Ğŝǀćƚ�ƚĞŚŽĂ�ŚƵŬ-
ŬĂŬĂƵƌĂĂŶ͕�ŵƵƩĂ�ƐĞŶ�ƚŽƌũƵŶƚĂĂŶ�ůƂǇƚǇǇ�ŵƵƵƚĂŵĂ�ƚĞŚŽŬĂƐ�ĂŝŶĞ͘

dĂƌŬĂƐƚƵƐƚǇƂŶ�ƚĞĞƩćć��ǀŝƌĂ͕�ũŽůůĞ�ƚĂƌŬĂƐƚƵŬƐĞƚ�ƚĞŚĚććŶ�ŽƐƚŽƉĂůǀĞůƵƚǇƂŶć͘��ǀŝƌĂ�ŬŽƵ-
ůƵƩĂĂ�ƚĂƌŬĂƐƚĂũĂƚ�ŬĞƌƌĂŶ�ǀƵŽĚĞƐƐĂ�ǇŚĚĞŶ�ƉćŝǀćŶ�ƉŝƚƵŝƐĞůůĂ�ŬŽƵůƵƚƵŬƐĞůůĂ͘�hƵĚĞƚ�ƚĂƌŬĂƐ-
ƚĂũĂƚ�ůćƉŝŬćǇǀćƚ�ŬĂŚĚĞŶ�ƉćŝǀćŶ�ŬŽƵůƵƚƵŬƐĞŶ͘

ʹ��ǀŝƌĂ�ŵǇƂƐ�ǀĂůǀŽŽ�ƚĂƌŬĂƐƚĂũŝĞŶ�ƚŽŝŵŝŶƚĂĂ�ũĂ�ũŽƐŬƵƐ�ĂƵĚŝƚŽŝ�ũŽŶŬƵŶ�ƚĂƌŬĂƐƚĂũĂŶ͘�<ŽƵůƵ-
ƚƵƐƉćŝǀćŶć�ũŽŬĂŝŶĞŶ�ƐƵŽƌŝƩĂĂ�ƚĞŶƟŶ͘�^Ğ�ŽŶ�ŚǇǀćć�ŬĞƌƚĂƵƐƚĂ�ĂŝŶĂ�ǀƵŽĚĞŶ�ƚĂƵŽŶ�ũćůŬĞĞŶ͘�

ʹ�sƵŽĚĞŶ�ũćůŬĞĞŶ�ŽŶ�ŵǇƂƐ�ĂŝŶĂ�ŵƵŬĂǀĂĂ�ƉĂůĂƚĂ�ƚŽŝŵŝƐƚŽƚƂŝƐƚć�ƚĂƌŬĂƐƚƵƐŚŽŵŵŝŝŶ�ũĂ�
ŶĂƵƫĂ�ŬĞƐćƐƚć�ƵůŬŽŶĂ͘�dćƐƐć�ƚǇƂƐƐć�ŽŶ�ƉĂůũŽŶ�ŚǇǀŝć�ƉƵŽůŝĂ͘

<ƵƌĂŚŽƵƐƵƚ�ũĂůŬĂĂŶ͕�ƵƵƐŝ�Ɖćŝǀć�ĂůŬĂĂ͘
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KůůĂŬŽ�ŽŚƌĂĂ�ǀĂŝ�ĞŝŬƂ�ŽůůĂ͍�<ĂƐ�ƐŝŝŶć�ƉƵůŵĂ͘

sŝůũĞůǇƚĂƌŬĂƐƚƵƐƚǇƂŶ�
ŚǇǀćƚ�ƉƵŽůĞƚ͗
ͻ� ŵƵŬĂǀĂ�ƚǇƂƉŽƌƵŬŬĂ
ͻ� ǀĂƐƚĂƉĂŝŶŽĂ�ƟĞƚŽŬŽŶĞĞŶ�ććƌĞƐƐć�ŝƐƚƵŵŝƐĞůůĞ
ͻ� ƌĂŝƟƐƚĂ�ƵůŬŽŝůŵĂĂ�ũĂ�ůŝŝŬƵŶƚĂĂ͕�ĂƵƌŝŶŬŽĂ�ũĂ�

ǀŝƌŬŝƐƚćǀćć�ŬĞƐćƐĂĚĞƩĂ
ͻ� ĂŵŵĂƫƚĂŝĚŽŶ�ŬĂƐǀĂŵŝŶĞŶ�ŬĂƐǀŝŶǀŝůũĞůǇƐƐć͕�

ŬĂƐǀŝŶƚƵŶƚĞŵƵƐ͕�ƌŝŬĂƚ�ũĂ�ƚĂƵĚŝƚ
ͻ� ŵĂĂŬƵŶƚĂ�ƚƵƚƵŬƐŝ͕�ƵƵƐŝĂ�ƚĞŝƚć�ũĂ�ƉĂŝŬŬŽũĂ
ͻ� ŵƵŬĂǀĂƚ�ĂƐŝĂŬŬĂĂƚ
ͻ� ŽŶŐĞůŵĂŶƌĂƚŬĂŝƐƵƚĂŝĚŽƚ�ŬĞŚŝƩǇǀćƚ
ͻ� ƚǇƂŬĂǀĞƌŝƚ�Ğƌŝ�ŽƐĂͲĂůƵĞŝůƚĂ�ƚƵůĞǀĂƚ�ƚƵƚƵŝŬƐŝ͘

EǇƚ�ŬƵŶ�ƐŝĞŵĞŶĞƚ�ŽǀĂƚ�ƉŝŶŶĂƐƐĂ͕�
ŶĞ�ƉććƐĞǀćƚ�ŬĂƐǀĂŵĂĂŶ͘�
DƵŽŬŬĂƵƐ�ŽůŝƐŝ�ĞŚŬć�ǀćŚĞŶƚćŶǇƚ�
ǀĞŚŶćŶ�ŵććƌćć�ŽŚƌĂŶ�ƐĞĂƐƐĂ͕�
ŵƵƩĂ�ĂŝŶĂ�Ğŝ�ƐĞŬććŶ�ĂƵƚĂ͘

”

:ŽŶŶĂ�dƂƌƂ�ůŝƐƚĂƐŝ�ŬŝǀĂƚ�ĂƐŝĂƚ�ƚǇƂƐƐć͘
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13.10.2010

Toimekas
ProAgria Satakunnan viikkoviesti



TJ:n uutisia
Muutoksia henkilöstöön 

Tuuli Suominen on ilmoittanut siirtyvänsä uusien 
haasteiden pariin ja irtisanoutunut  yritysneuvojan 
tehtävästä.

Pentti Pakkala siirtyy Köyliö kalanviljely Oy:stä 
ProAgria Satakunnan osa-aikaiseksi työntekijäksi 
marraskuun alussa. Hän hoitaa Köyliöstä siirtyvää 
kalanpoikaisten välitystä.

FARMARI UUTISIAFARMARI UUTISIA

Näyttelypaikkoijen varaus alkoi vilkkaasti

Tämän viikon maanantaina lähti sähköpostilla 
markkinointikirje reilulle tuhannelle mahdolliselle 
näytteilleasettajalle. Näyttelysihteeri Eeron mukaan 
sähköisiä ilmoittautumisia on jo palautunut jonkin 
verran.

Farmari internetsivut on avattu!

Käy katsomassa sivut.

www.farmari.net



Viikkopalaverit takaisin
Päätettiin taas palata viikkopalaverisysteemiin. 
Toivottavasti toimistolla on mahdollisuuksien 
mukaan  väkeä paikalla maanantaiaamuisin 
klo 9 -9.30

BUDJETOINTI
Ensi vuoden budjetointi on alkanut. Toimihenkilöpäivillä jaettiin pohjatietoa myynti-
budjetoinnin tueksi: edellisen 12 kk:n toteutuneet luvut. Vuodelle 2011 on tavoitteissa 
saada  5 % kasvu laskutukseen. 

Täytättehän henkilökohtaiset budjettiluvut MKToimistoon edellisten vuosien tapaan. 
Budjetointipohjat löytyvät ohjelmasta Näytä / Budjetointi - klikkauksella, ohjeet 
näkyvät Ohje (excel )- täpän alta näytön alareunasta. Luvut syötetään kuukausi-
tasolla ( kpl,a'- hinnat, tunnit ).

Esimiesten kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa budjettiluvut käydään 
läpi ja mahdolliset muutokset tehdään MKToimistoon. Huomioikaa var-
sinkin Farmari - näyttelyyn varattava aika. Farmariin budjetoitavat tunnit 
kirjataan tuotteelle 112 / toiminto 540.

Kaikkien henkilöiden hyväksytyt budjettiluvut on oltava MKToimis-
tossa 31.10.2010. Sen jälkeen toimistolla ajetaan raportit ja koko-
naisbudjetit laaditaan näiden lukujen pohjalta.

Etukuponkeja tulossa
Satakunnan Osuuskauppa on 
lähettänyt etukortteja, joilla 
saa -10 % alennuksen lou-
naasta maanantaista perjan-
taihin kello 11-14 porilaisissa 
ravintoloissa: Amarillo, Ros-
so, Torero, Prisma ja Sokos 
Ravintolamaailmat. Kortit 
on voimassa 2011 loppuun, 
vaikka kortissa on maininta, 
että voimassa 2010 loppuun.  
Lisäksi on tarjolla pari muuta 
yksittäistä etukuponkia joilla saa etuja Satakunnan 
Osuuskaupan ruokapaikoissa.. Kortit tulee loka-
kuun palkkakuoren mukana teille.

Markku Anttila jäi 
eläkeelle
Henkilöstöpäivän yhteydessä  juhlistettiin Markun 
eläkkeelle jäämistä. Markku palveli Maaseutukes-
kusta ja ProAgriaa 1.8.1974 - 30.9.2010.

Lahjaksi Markku 
sai matkan EuroTier 
messuille, lämmikettä, 
villasukat sekä kir-
veen.
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TTTTToooooiiiiimmmmmeeeeekkkkkaaaaasssss

Satakuntalaisten viikkoviesti  vko 16/2005Satakuntalaisten viikkoviesti  vko 16/2005Satakuntalaisten viikkoviesti  vko 16/2005Satakuntalaisten viikkoviesti  vko 16/2005Satakuntalaisten viikkoviesti  vko 16/2005

Kasvutilannetiedotus alkaaKasvutilannetiedotus alkaaKasvutilannetiedotus alkaaKasvutilannetiedotus alkaaKasvutilannetiedotus alkaa

Kasvutilannetiedotus alkaa viikolla 17.
Tiedote ilmestyy joka toinen viikko ja se
jatkuu syksyyn saakka.
Lehdistö voi lähestyä kysymyksin kaikkia
asianosaisia. Kyselyihin kannattaa vastata
reippaasti myönteisen kuvan luomiseksi.

Nettikysely asiakkailleNettikysely asiakkailleNettikysely asiakkailleNettikysely asiakkailleNettikysely asiakkaille

MMM teettää nettikyselyarviontia neuvonta-
palveluista. Aktivoi asiakkaitasi vastaamaan
kyselyyn myönteisen palautteen saamisek-
si. Vastausaikaa on huhtikuun loppuun asti
osoitteessa www.webropol.com/
neuvonta2005.net. Sisään pääsee sala-
sanalla neuvonta2005

Poltettavat paperitPoltettavat paperitPoltettavat paperitPoltettavat paperitPoltettavat paperit

Poltettavat paperit noudetaan keskiviikkona
4.5 toimistolta.

Toimisto suljettu 6.5.Toimisto suljettu 6.5.Toimisto suljettu 6.5.Toimisto suljettu 6.5.Toimisto suljettu 6.5.

Toimiston lattia vahataan ja ikkunat pestään
perjantaina 6.5. Tyhjennä huoneesi lattia ja
pöytä ylimääräisestä roinasta siivouksen
helpottamiseksi.

Uusi viikkoviesti on kastettu kantamaan nimeä Toimekas. Toimekas kertoo
tärkeät viestit keskiviikkoisin.
Seuraavissa Toimeikkaissa pääset tirkistelemään työtovereidesi kesä-
ajatuksia. Ensimmäisinä leikkimieliseen kesähaastikseen pääsevät Kaisa
Vuorenmaa ja Ilmo Myllymaa.

Kuinka kauan olet ollut
talossa?
Helmikuun alusta 2005
Työtehtäväsi?
Maitotilaneuvoja
Missä olit töissä tätä
ennen?
Maatalouslomittajana
Mouhijärven
Lomituspalveluyksikössä
Koska lomasi on?
Lomia ei vielä täksi
kesäksi kerry, joten
täytynee talvella pitää
lomaa ja hakeutua
lämpöön.
Parasta kesässä?
Aurinko ja lämpö.
Jäätelö, mansikat ja
mustikat.
Huonointa kesässä?
Kärpäset ja hyttyset. Uutena
kammotuksena hirvikärpäset, joihin törmää
mustikkametsässä.
Kesäasu, jossa viihdyt parhaiten?
Kesän tärkeimmät asusteet ovat hyvät
hanskat.
Mukavin kesäasento?
Kyykkyasento sopii sekä pihanhoitoon että
mustikkametsään.
Maalla vai kaupungissa?

Kaisan lempiKaisan lempiKaisan lempiKaisan lempiKaisan lempi

kesäasuste ovatkesäasuste ovatkesäasuste ovatkesäasuste ovatkesäasuste ovat

hanskathanskathanskathanskathanskat
Koulutus järjestetään hotelli- ja ravintola-
oppilaitos Liisanpuistossa klo 9-15.
Ilmoittautumiset 22.4. mennessä.

KasvinsuojelukoulutusKasvinsuojelukoulutusKasvinsuojelukoulutusKasvinsuojelukoulutusKasvinsuojelukoulutus

29.4.29.4.29.4.29.4.29.4.
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Parhaiten viihdyn maalla omissa oloissani.
Mukavin lämpötila?
22 C
Päivärytmisi kesällä?
Kesällä olen aamun virkku ja illan torkku.
Talvisin olen aamun ja illan torkku.
Lomasuunnitelmat?
Haaveilen lomasta etelän lämmössä.
Nähtäväksi jää toteutuuko haave, mutta jo
pelkkä haaveilu ja suunnittelu piristää.
Onko sinulla kesärituaaleja?
Pihanhoito on rituaali johon pääsee/joutuu
joka kesä. Alkukesästä homma on ihan
mukavaa, mutta loppukesästä
rikkaruohoja vastaan taistelu alkaa tympiä.
Kuka on parasta kesäseuraa?
Omat lapset; Toivo 6 v ja Aino 4 v; aina
innokkaita auttamaan tai lähtemään
mukaan reissuihin.
Kuuluuko tv:n katsominen kesään?
Ei kuulu. Eikä sieltä kyllä mitään kesällä
tulekaan.
Lempi kesäruoka?
Jäätelö. Sitä kuluu kyllä paljon
muulloinkin, mutta kesällä kulutus
tuplaantuu.
Suvimottosi?
Tehdään nyt, talvella ehtii huilaamaan.
Kesävinkkisi toisille lomailijoille?
Huvipuistossa täytyy käydä vähintään
kerran kesässä!

Loma-ajat ja lomarahatLoma-ajat ja lomarahatLoma-ajat ja lomarahatLoma-ajat ja lomarahatLoma-ajat ja lomarahat

Lomatoivomuksesi on oltava esimiehellä
29.4. mennessä.
Ilmoita myös jos haluat vaihtaa lomarahat
vapaaksi.

Toimisto suljettuna 4.-22.7.Toimisto suljettuna 4.-22.7.Toimisto suljettuna 4.-22.7.Toimisto suljettuna 4.-22.7.Toimisto suljettuna 4.-22.7.

Puhelinvaihde on suljettuna 4.-22.7.
Ajoitathan lomasi, jos mahdollista myös
tuohon aikaan.

ToimihenkilöpäiväToimihenkilöpäiväToimihenkilöpäiväToimihenkilöpäiväToimihenkilöpäivä

Toimihenkilöpäivä vietetään Kullaan
Silokalliolla 26.5.

Kuinka kauan olet ollut talossa?
Aika pitkään, liiankin pitkään, ja
pidempään kuin mitä haastattelijan ikä on.
Työtehtäväsi?
Useissa eri tehtävissä
Maaseutukeskuksessa. Nykyisin
kaikki maatilojen sukupolvenvaihdokseen,
maatilakauppoihin, tai muihin
investointeihin liittyvät suunnittelutehtävät.
Työnimike on suunnitteluagrologi. Toimin
kyllä myös maanviljelijänä.
Missä olit töissä tätä ennen?

Savolaisia
piällysmiehiä
konsultoimassa
Kuopiossa.
Koska lomasi on?
Toukokuussa
kylvötöissä,
heinäkuussa
mökillä, ja elo-
syyskuussa
puintihommissa.
Parasta kesässä?
Käytännön
maataloustyöt,
kylvöt ja puinnit,
sekä
mökkihommat
Uudessakaupungissa.

Huonointa  kesässä?
Ehkä sen lyhyys - väliaikaista kaikki on vaan.
- Kesäasu, jossa viihdyt parhaiten?
Risaset työvaatteet kai se on.
Mukavin kesäasento?
Mikä vaan mökillä, kun ei ole mitään
aikatauluja
Viihdytkö paremmin maalla vai
kaupungissa?
Ehdottomasti maaseudulla, - käyn ahon
laitaa minä il...
Mukavin lämpötila?
Vapaa-aikoina lämmin kesäpäivä ei ole
hassumpi - vaikka sataiskin!

Ilmolle ei papusoppaa  kesälläIlmolle ei papusoppaa  kesälläIlmolle ei papusoppaa  kesälläIlmolle ei papusoppaa  kesälläIlmolle ei papusoppaa  kesällä
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Päivärytmisi kesällä?
En nuku myöhään, ja jos en ole työssä
lähden vapaa-aikana ensin aamulenkille, ja
sit ulkona olemista, askarointia ja
puuhastelua. Illalla saunominen, ja jos en
ole kokouksissa niin sanaristikot käteen, ja
aivoverenkiertoa stimuloimaan.
Lomasuunnitelmat?
Mökkeily on parasta lomaa.
Onko sinulla kesärituaaleja?
Ei erityisiä rituaaleja, mutta kaikennäköistä
rakentamista ja korjaamista riittää maatilan
puolella.
Kuka on parasta kesäseuraa?
Omat lapset + “muija”, sekä ystävät ja
tuttavat
Kuuluuko tv:n katsominen kesään?
Uutiset, ajankohtaisohjelmat ja jotkut
dokumentit, mutta ei “saippuaoopperat”.
Lempi kesäruoka?
Mökin terassilla maistuu mikä vaan, kunhan
ei ole “papusoppaa”.
Lempi kesäjuoma?
Kylmä vesi, ja saunomisen jälkeen yksi
lonkero, mutta vain yksi.
Suvimottosi?
Olkoon se vaikka “hellitä hetkeksi”.
Kesävinkkisi toisille lomailijoille?
Kyllä toisetkin voivat hetkeksi hellittää.

Toimekasta toimittaa yritysviestinnän harjoittelija Erika Mäntylä kesä-
kuun loppuun saakka. Sokerista ja suolaista palautetta voit lähettää
osoitteeseen erika.mantyla@proagria.fi

Toimekas lähetetään aluksi pari kertaa paperiversiona maakuntaan.
Jatkossa julkaisu on luettavissa intrassa.

Raikkaat kevät terveiset!

Erika

Kesän harjoittelijatKesän harjoittelijatKesän harjoittelijatKesän harjoittelijatKesän harjoittelijat

Ensi kesäksi on tulossa kolme harjoitteli-
jaa: Sari Vistilä, kotieläinosasto; Miia Tilli,
Riimupiirihanke ja Marjut Salonen, kasvin-
viljely. Lisäksi kesäksi tulee töihin Aleksi
Simula kasvinviljelyyn.

Latvian  tuliaisina muistamme, että
Riikabalsami parantaa vaivan kuin vaivan.
Muistetaan nauttia sitä kohtuudella. Ja
Riikassahan oli paljon “todella kauniita
rakennuksia”.

Muistoja opintomatkaltaMuistoja opintomatkaltaMuistoja opintomatkaltaMuistoja opintomatkaltaMuistoja opintomatkalta


