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O letko koskaan miettinyt, mitä sinun tulisi työurasi aikana tehdä, jotta 

osaamisesi pysyisi kilpailukykyisenä, jotta sinut tunnettaisiin oman alasi 

asiantuntijana ja jotta työnantajat löytävät sinut niin halutessasi? Pelkkä 

ammattitaidon ajan tasalla pitäminen ei riitä. Vaikka ajatus tuntuisi vas-

tenmieliseltä, omaa osaamista joutuu markkinoimaan, varsinkin työnhakutilanteessa. 

Viime keväänä törmäsin keskusteluihin ammatillisesta profiilista ja henkilökohtaisesta brän-

distä. Miksi haluan tuoda sen esille? Onko oman osaamisen esille tuomisessa jotain uutta? 

Sosiaalista mediaa (SoMe) on alettu hyödyntää rekrytoinnissa. Se on tuonut työnhakuun ja 

erottumiseen uuden ulottuvuuden. SoMen läpinäkyvyys lisää tarvetta miettiä entistä tarkemmin, 

minkälaisen kuvan itsestämme luomme. Minkälaisia osumia sinun nimellä-

si löytävät rekrytoijat, kollegat ja muut tutut, jotka tekevät Google-hakuja, 

vaikka se ei aina sallittua olisikaan. 

Verkosta löytyvät osumat muodostavat brändisi, mutta ostaisiko työn-

antaja sen? Osaatko tuoda oman osaamisesi oikealla tavalla esille? Onko 

sinun työnantajasi profiilisi perusteella ylpeä siitä, että sinä olet heillä 

töissä?

Verkkoon laitettu pysyy aina verkossa, halusimmepa tai emme. 

Verkossa voimme luoda tarkoituksella tai vahingossa erilaisia 

mielikuvia itsestämme – ja ne ovat kaikki yhtä totuudenmukai-

sia. LinkedIn kertoo todennäköisesti enemmän työminästäsi, 

kun taas Facebook-profiilisi siitä, mistä musiikista pidät ja mitä 

teet vapaa-ajallasi.

Brändin luominen alkaa jo CV:stä, jonka on keskeinen erottu-

misen väline. Sen tarkoituksena on ollut tuoda oma ammattitaito 

esille. Työnhaussa olemme käyttäneet jo aikaisemminkin erilaisia 

verkostoja hyödyksi. Liitoissa on käytetty ulkopuolisilta suljettua 

CV-tietokantaa jo useampien vuosien ajan. SoMe antaa verkottu-

miselle uudenlaisen julkisen alustan, jolla toimia. 

Pitääkö jokaisen sitten olla mukana sosiaalisessa mediassa? 

Tällä hetkellä se riippuu tehtävästä, jossa toimit. Maailma muut-

tuu kuitenkin nopeasti ja todennäköisesti vastaan kysymykseen 

puolen vuoden päästä jo toisin. Onko sinulla varaa olla tutustumatta So-

Meen ollenkaan?

Rakenna huolella ammatillista profiiliasi ja brändiäsi, verkossa tai live-

nä oman valintasi mukaan.

Heidi Hännikäinen,  

asiamies (urapalvelut)

Sosiaalisen median hyödyntämistä työnhaussa käsitellään liiton järjestä-

mässä koulutuksessa. Katso lisää tämän lehden sivulta 38.

Pääkirjoitus
Onko henkilökohtainen  
brändisi kunnossa?

Seuraavat numerot
Nro Jutut Ilmoitukset Ilmestyy
5/11 23.9. 14.10. 4.11.
6/11 10.11. 28.11. 16.12.

27

32
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Liittolainen

MMM Soili Soisalo ja ETL Eeva Voutilai-
nen ovat molemmat ravitsemustieteilijöitä 
ja tehneet pitkään töitä alan asiantuntija-
tehtävissä. Viime vuonna heidän yhteis-
työnsä tuloksena syntyi Mustikka, ruis ja 
rypsi – Voimaruokaa Suomesta -niminen 
kirja, joka sisältää yli sadan sivun verran 
reseptejä ja lisäksi tuhdin tietopaketin ra-
vitsemuksesta ja ruokavaliosta.

Ruoka ja ravitsemus 
kiinnostavat
”Kiinnostus ravitsemukseen liittyviä asi-
oita kohtaan on kasvanut viime vuosina 
valtavasti”, toteaa Eeva Voutilainen. Hän 
toimii Helsingin yliopiston Avoimessa yli-
opistossa vastuualueenaan ravitsemustie-
teen opetus. ”Ala kiinnostaa esimerkiksi 
terveydenhoitajia ja kotitalousopettajia, 
jotka haluavat tätä kautta laajentaa omaa 

S A r I  h ä K K I N E N

Soili Soisalo ja 
Eeva Voutilainen:

Voimaa 
Itämeren  
ruokavaliosta
Mustikka, ruis ja rypsi -ruokakirjan 

tekijät kehottavat meitä nauttimaan 

Pohjolan ruoka-aarteista, jotka ovat paitsi 

terveellisiä myös herkullisia.

osaamistaan, mutta lisäksi on paljon sel-
laisia opiskelijoita, jotka opiskelevat ra-
vitsemustiedettä puhtaasti oman kiinnos-
tuksen vuoksi.”

Soili Soisalo työskentelee Otavamedi-
assa toimittajana. ”Erikoisalani ovat ruo-
kaan ja ravitsemukseen liittyvät artikkelit. 
Minua ovat nuoresta lähtien kiinnosta-
neet hyvät, perinteiset suomalaiset ruu-
at. Mustikka, ruis ja rypsi -kirjan reseptit 
pohjautuvat perinteeseen, mutta toteutus 
edustaa uutta suomalaista keittiötä”, Soi-
salo kertoo.

Sekä Soisalo että Voutilainen ovat jul-
kaisseet aiemmin ravitsemusaiheisia tie-
tokirjoja ja oppimateriaaleja. Mustikka, 
ruis ja rypsi on kuitenkin ensimmäinen 
yhteistyönä toteutettu kirja ja myös en-
simmäinen laajemmalle yleisölle suunnat-
tu teos. ”Olemme olleet ystäviä pitkään ja 
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Soili Soisalo (vas.) ja Eeva 
Voutilainen iloitsevat siitä, 
että terveellinen ruokavalio 
kiinnostaa yhä useampia.
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käyttöön. Lisäksi sen perusraaka-aineita 
ovat täysjyvävilja, kala, maitotuotteet ja 
rypsiöljy. Lihaa suositellaan käytettäväksi 
3–5 päivänä viikossa.

Soisalo ja Voutilainen korostavat, että 
lähiruoka-ajatteluun sisältyy kotimaisen 
ruokakulttuurin ja elintarviketuotannon 
arvostus. ”Lähiruoka on keino tukea maa-
seutua ja työllisyyttä.” He toteavat, että 
esimerkiksi kotimainen kasvihuonetuo-
tanto on mainettaan parempaa. ”Kasvi-
huoneviljelyä on kehitetty ympäristöys-
tävällisempään suuntaan. Esimerkiksi 
ns. seitsemän kuukauden viljelyssä va-
laistukseen ja lämmitykseen tarvittava 
energiamäärä on ratkaisevasti pienempi 
kuin ympärivuotisessa viljelyssä.”

”Lähiruoka-ajattelu nostaa päätään 
myös esimerkiksi muissa Pohjoismais-
sa. Nyt on havahduttu siihen, miten hy-
viä elintarvikkeita läheltä saadaankaan. 
Samalla lähiruoka on ekologinen valin-
ta, kun kuljetuskustannukset jäävät pie-
niksi ja tuotteen alkuperä on helpompi 
selvittää.” 

Ruuan arkea ja juhlaa
Soisalo ja Voutilainen eivät halua lähteä 
ehdottomien kieltojen linjalle. Makeat 
herkut tai lasi viiniä eivät ole pahasta, 
kunhan maltti säilyy. Juhla ja arki pitäisi 
osata erottaa toisistaan. 

”Meidän mielestämme tavallinen, hy-
vin valmistettu arkiruoka on jo nautinto 
sinänsä. Kokeilkaapa vaikka kirjan pork-
kanakeittoa”, vinkkaavat Soisalo ja Vou-
tilainen. ”Ruokailun pitäisi olla rauhalli-
nen hetki, jolloin ajatus lepää ja ateriasta 
ehtii nauttia.”

Soisalo ja Voutilainen vannovat kun-
nollisten aterioiden ja säännöllisen ruo-
karytmin nimeen. ”Puhuttiinpa sitten laih-
duttamisesta tai terveellisen ruokavalion 
noudattamisesta ylipäätään, resepti on 

meillä on jo vuosia ollut haaveena kirjoit-
taa yhteinen kirja. Vakituisen leipätyön 
ohella kirjoittaminen on raskas projekti 
– vasta nyt löysimme sopivan sauman 
kirjan suunnittelulle ja toteuttamiselle. Li-
säksi sille saatiin ulkopuolista rahoitusta, 
mikä oli todella tärkeää kirjoitusrauhan 
kannalta”, Soisalo sanoo.

Lähiruoka on voimaruokaa
Kirjan lähtöideana oli kotimaisiin, lähel-
tä saatavin raaka-aineisiin pohjautuva 
Itämeren ruokavalio, joka terveellisyy-
dessään vetää täysin vertoja Välimeren 
ruokavaliolle. ”Nykyään puhutaan paljon 
superfoodista, jolla yleensä tarkoitetaan 
muualta tuotettuja eksoottisia ruoka-ai-
neita. Kuitenkin kotimaiset raaka-aineet 
ovat parempia terveellisen ruokavalion 
komponentteja, ajatellaanpa vaikka mar-
joja, vihanneksia ja juureksia. Näistä tuot-
teista me haluamme puhua suomenkieli-
sellä voimaruoka-termillä.”

Kirjan työstämisessä kaksikolla oli selvä 
työnjako: Eeva Voutilainen vastasi kirjan 
ravitsemusosiosta, Soili Soisalo ruoka-
ohjeista ja tieteellisten tekstien popula-
risoinnista. ”Yhdessä kirjoittaminen on 
mielekästä juuri siksi, että samalla toi-
mimme toistemme tutoreina. Tavoitteena 
oli, että kirja sisältää tutkittua tietoa ravit-
semuksesta ja ruuasta kansanomaisesti ja 
selkeästi kerrottuna. Tässä mielestämme 
onnistuimme”, molemmat toteavat.

”Ruokaohjeisiin on koottu runsaasti 
kasvisruokia ja -lisäkkeitä, sillä monet 
kokevat niiden valmistamisen hankalak-
si. Jälkiruokien ja leivonnaisten ohjeista 
löytyvät kaikki ihanat marjamakumme.”

Kasviksia, kalaa ja 
täysjyväviljaa
Itämeren ruokavalio perustuu runsaa-
seen vihannesten, marjojen ja hedelmien 
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Liittolainen

sama. Nautitaan säännöllisesti kunnon 
ateriat, eikä napostella välipaloja pitkin 
päivää.” 

Kun ruokailun perusasiat ovat kunnos-
sa, ei yksittäisten raaka-aineiden suhteen 
tarvitse nipottaa. ”Terveellinen ruoka on 
kevyttä, koska se sisältää paljon kasvik-
sia. Jos joku ruokalaji kaipaa voita tai ker-
maa, käytämme niitä kohtuullisesti, mutta 
hyvällä omallatunnolla.” 

Kouluruokailu on  
kasvatusta
Puhe kääntyy kouluruokailuun sekä las-
ten ja nuorten ravitsemuskasvatukseen. 
Soisalo ja Voutilainen sanovat, että koulu-
ruokailussa on menty metsään, kun kou-
lujen omista keittiöistä on luovuttu. 

Soisalo kertoo positiivisen esimerkin 
Kiuruvedeltä, jossa koulu tarjoaa todel-
lista lähiruokaa. ”Ruokalistalla on muun 
muassa paikallisten kalastajien pyytä-
mää kalaa ja lähileipomon tuoreita nok-
kossämpylöitä. Tästä voisivat isommatkin 
kaupungit ottaa mallia!”

Keskustelulle koulujen kasvisruokapäi-
västä Soisalo ja Voutilainen hymähtävät. 
”Siitä saa käsityksen, ettei kasvisruoka 
olisi aikaisemmin lainkaan kuulunut kou-
lujen ruokalistalle. Onhan meillä vuosi-

kymmenet tarjottu esimerkiksi pinaattilet-
tuja ja erilaisista juureksista valmistettuja 
ruokia – ei kasvisruoka siis ole mitään 
erityisen uutta tai ihmeellistä.”

Lasten ravitsemuskasvatuksesta suuri 
vastuu onkin vanhemmilla. ”Lapsille pitää 
laittaa ruokaa ja totuttaa heitä erilaisiin 
ruokiin. Toki kotiruokaa voi täydentää 
eineksillä, kunhan ruokavalio ei koos-
tu pelkästä pizzasta ja hampurilaisista.”

Kohti uusia haasteita
Soili Soisalosta ja Eeva Voutilaisesta kuu-
lemme jatkossa todennäköisesti lisää. 
”Meillä on paljon muitakin ideoita ja jat-
kamme varmasti hyvin sujuvaa yhteis-
työtä.”

Oman ruokafilosofiansa he kiteyt-
tävät näin: ”Ruoka ei ole polttoainetta 
vaan nautinto, jonka ääreen saamme 
palata joka ikinen päivä. Meidän pitää 
vain muistaa ottaa aikaa ruuasta naut-
timiseen.” Toisaalta kohtuus kannattaa 
muistaa. ”Syömisen nautinto katoaa, jos 
napostelemme koko ajan tai syömme 
ylisuuria annoksia. Nälkä on terveelli-
nen tuntemus, ja nälkäisenä ruoka myös 
maistuu parhaalta”, muistuttavat Soisalo 
ja Voutilainen.

Toripöydät notkuvat voimaruokaa. 
Kasvikset ovatkin yksi Itämeren 
ruokavalion pääraaka-aineista.

Mustikka,  
ruis ja rypsi 
– Voimaruokaa 
Suomesta

 sisältää painavaa asiaa  
ja herkullisia reseptejä

 tutkittua tietoa 
kotimaisen voimaruuan 
terveysvaikutuksista

 yli 100 reseptiä kotimaisista 
raaka-aineista 

 erikoisuutena  
lämpimät kasvislisäkkeet  
ja kasvisruuat

 suosikkireseptit:  
arjen iloksi punajuuri-
lasagne (s. 75),  
juhlapöytään marenki- 
torttu (s. 184)

 ilmestynyt syyskuussa 2010

 kustantaja: Otava, otava.fi
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 huone huone  
 1 henkilölle 2 henkilölle

3.–4.11.2011 Sokos Hotel Eden, Oulu
Superior-huone 169 euroa  129 euroa
Standard-huone 149 euroa 119 euroa

10.–11.11.2011 Ikaalisten kylpylä
Päärakennus Maininki 189 euroa 159 euroa
Kylpylä-Hotelli / Hotelli Ikaalia 179 euroa 149 euroa

Hinta sisältää
• Majoittumisen kylpylähotelliin
• Buffee-illallisen
• Aamiaisen
• Hyvän Voinnin -seminaarin ja messut
• Kylpyläosaston ja kuntosalin käytön
• Tanssillisen viihdeohjelman

Varaukset: Kaleva Travel puh. 020 561 5389
tai sähköinen ilmoittautumislomake www.mela.fi

Maatalousyrittäjät kohtaavat!

Tule viihtymään ja voimaan hyvin kylpylälomalle 
Ikaalisiin tai Ouluun marraskuussa 2011.

Kiinnostavia ajatuksia työhyvinvoinnista, erinomaista 
seuraa, rentouttavia poreita kylpylässä ja tanssiakin saa!

Hyvän Voinnin -seminaarissa puhutaan ihmissuhteista, 
ravitsemuksesta ja elinvoimaisesta yrittäjyydestä maa-
seudulla. Hyvinvoinnin näkökulmia tuovat esiin elokuva-
ohjaaja Markku Pölönen, rakkausprofessori Kaarina 
Määttä ja ravitsemusterapeutti Hanna Partanen.

Seminaarin lomassa voi tutustua monipuoliseen 
messuosastoon, jossa on mahdollista mittauttaa
oman terveyden kannalta tärkeät luvut!

Hyvinvoinnin poreet!

Lisätiedot ja ohjelma:
www.mela.fi > Työhyvinvointi > Kylpylätapahtumat

Hinta on yhdelle henkilölle.
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MAAMyyRä

Tyhyttääkö?
Työelämää on kesän jälkeen takana taas kotvanen ja 

rentouttava loma kaunis muisto vain. Miten sitä jaksaa polkea 

oravanpyörää seuraavaan lomaan saakka? Pitäisi varmaan pyytää 

työhyvinvointikonsultti apuun.

Monet työnantajat, omani mukaan lukien, syytävät rahaa 

työhyvinvointiin, mutta onkohan siitä lopulta mitään sytykettä 

firman tulokselle. Yleisin tapa puhdistaa työnantajan omatunto 

on tarjota henkilöstölle liikunta- ja kulttuuriseteleitä ja bonuksena 

yksi tyhy-päivä vuodessa.

Johtoryhmälle tai esimiehille laajemminkin jotkut firmat ostavat 

personal tyhy-trainereita. Eikä maksa paljon, ainoastaan tuplas-

ti sen, mitä liikkeenjohdon konsultti maksaa. Tyhy-lisä osataan 

leipoa joka paikkaan. Eipä silti kannata myyjiä ylihinnoittelusta 

syyttää, sillä useimmat ostajat tuntuvat olevan jonkinlaisessa 

tyhy-uskossa.

on tietysti hyvä, jos yksi tai kaksi työntekijää innostuu lisäämään 

liikuntaansa tyhy-coachin ansiosta. Innostus saattaa kestää jopa 

kuukausia tai ainakin niin kauan, kun työnantaja maksaa viulut. 

hiukan kantavampi innostus liikuntaan lähtee ihmisen omasta 

tahdosta tai lääkärin vakavasta puheesta. Tiukkakroppaisessa 

ja hyvin ruskettuneessa tyhy-konsultissa ei ole samaa uskotta-

vuutta kuin valkotakkisessa sydäntautilääkärissä.

Työhyvinvointi on työelämän muotitermi, mutta käsit-

teenä huomattavasti liikuntaseteleitä laajempi. Jos työhyvinvoin-

tia halutaan oikeasti edistää, kannattaa johtajien kylpyläpäivän 

ostamisen sijasta katsoa peiliin. Tyhy-leikit pikemminkin ärsyt-

tävät, jos työpaikalla ovat tärkeämmät asiat metsässä ja arki on 

taistelua kvartaalista toiseen.

Työhyvinvointi syntyy etupäässä hyvästä johtamisesta ja 

vuorovaikutteisesta esimiestyöstä. oikeudenmukaisen ja alai-

sia kunnioittavan johtamisen ansiosta jokainen työntekijä tietää 

työnsä tarkoituksen, työmäärä on oikein mitoitettu ja johtaminen 

on kannustavaa. Työhyvinvoinnin puutteet suomalaisessa työ-

elämässä johtuvat nimenomaan siitä, että esimiehet ja heidän 

esimiehensä eivät ole tehtäviensä 

tasalla. Alainenkin on ihminen.

Jos yrityksen johto ei tiedä 

työntekijöidensä työhyvinvoinnin tai 

-pahoinvoinnin tilaa, niin kannattaa 

tukeutua työterveyshuollon palve-

luihin. Useimmat työterveyshuollon 

palveluntarjoajat osaavat selvittää 

työyhteisön tilan ja tarjota siihen 

parannuskeinoja. Työterveyshuolto antaakin yritykselle paljon 

enemmän arvonlisää kuin seikkailuleikkejä leikittävät tyhy-konsul-

tit. Sitä paitsi veronmaksajat eli Kela maksaa työterveyshuollon 

palveluista puolet. rahat tyhy-coachien norsun kokoisten lasku-

jen kuittaamiseen on kokonaisuudessaan revittävä asiakkailta.

Esimiesten pitää oppia käyttämään työterveyshuollon tarjoamia 

palveluita. Silloin he itsekin pääsevät helpommalla.

Tosin työterveyshuollosta vastaavan firmankin valitseminen 

on arpapeliä, koska palvelun laatua on vaikea tietää, ennen kuin 

ostaa ja kokeilee. Työterveyshuollon markkinat ovat ylikuumen-

tuneet ja silläkin sektorilla toimii pääomasijoittajien omistamia 

yrityksiä, jotka hinnoittelevat palvelunsa pilviin. Kelan tuki leivo-

taan luonnollisesti hintoihin.

Agronominen maalaisjärki on kovassa kurssissa työ-

hyvinvointiasioissakin. Kun työyhteisön kaikki jäsenet kohtelevat 

toisiaan normaaleina ihmisinä, ei työhyvinvoinnin lisäämiseen tar-

vita minkään sortin tyhy-taikureita. oikean virkeyden ja elämänilon 

jokainen hakee, ainakin toivottavasti, työn sijasta ihmissuhteista, 

perheestä ja vapaa-ajan harrasteistaan.

Muistakaahan taas nukkua syksyn pimeillä riittävästi. riittävä 

uni, jos mikä, edistää hyvinvointia ja antaa jokaiselle päivälle iloi-

sen lähdön, aamupuuroa tietenkään unohtamatta.

Jos työhyvinvointia 
halutaan oikeasti 
edistää, kannattaa 
johtajien 
kylpyläpäivän 
ostamisen sijasta 
katsoa peiliin.
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NYT ON AIKA OSTAA 
UUSI SUOMALAINEN 
PIKKU-VALTRA PIKKU-VALTRA PIKKU-VALTRA 
ILMASTOINTI KAUPANPÄÄLLE

VALTRA A93
Teho: 101 hv (3-sylinterinen Common Rail) 
Vääntö: 370 Nm 
Vaihteisto: 12+12, HiTech-suunnanvaihto 
Hydrauliikka: tuotto 55 l/min 

Vakiovarusteet:  HiTech – sähköhydraulinen 
 suunnanvaihto 
 Nappikytkin 
 Autocontrol – sähköinen nostolaite 
 Etutyövalot 
 Radio/CD-soitin 
 Tasainen pohjarakenne

Teho:  101 hv (4-sylinterinen) 
Vääntö:  360 Nm 
Vaihteisto  12+12, mekaaninen suunnanvaihto 
Hydrauliikka:   tuotto 55 l/min 
 
Vakiovarusteet:  Mekaaninen suunnanvaihto, 
  (nappikytkin lisävaruste) 
     Mekaaninen nostolaite, 
  (Autocontrol-nostolaite lisävaruste) 
  Etutyövalot 
  Radio/CD-soitin 
  Tasainen pohjarakenne 

VALTRA A92

PIKKU-VALTRA PIKKU-VALTRA PIKKU-VALTRA PIKKU-VALTRA 
ILMASTOINTI KAUPANPÄÄLLEILMASTOINTI KAUPANPÄÄLLEILMASTOINTI KAUPANPÄÄLLEILMASTOINTI KAUPANPÄÄLLEILMASTOINTI KAUPANPÄÄLLEILMASTOINTI KAUPANPÄÄLLEILMASTOINTI KAUPANPÄÄLLEILMASTOINTI KAUPANPÄÄLLEILMASTOINTI KAUPANPÄÄLLEILMASTOINTI KAUPANPÄÄLLEILMASTOINTI KAUPANPÄÄLLE

Teho: 101 hv (3-sylinterinen Common Rail) 

34.878 
€
 

ALV 0 % (38.900 € SIS. ALV 23 %)

Vaihteisto  12+12, mekaaninen suunnanvaihto 

Vakiovarusteet:  Mekaaninen suunnanvaihto, 
  (nappikytkin lisävaruste) 
     Mekaaninen nostolaite, 
  (Autocontrol-nostolaite lisävaruste) 

34.878

ALV 0 % (38.900 € SIS. ALV 23 %)

31.626 
€
 

ALV 0 % (42.900 € SIS. ALV 23 %)

MEKAANISEN 

VALTRA A92:N 

TUOTANTO PÄÄTTYY. 

TOIMI NOPEASTI! 

Kysy lisää! Lisätietoja saat omalta Valtra-myyjältäsi 
numerosta 020 45501 tai www.valtra.fi  
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 Ravitsemussuositukset laaditaan yleensä tietylle väestöryh-
mälle tai koko väestölle. Nyt on kuitenkin alettu pohtia, saatai-
siinko henkilökohtaisemmilla suosituksilla parempia tuloksia 
terveyden ja terveellisen syömisen edistämisessä. 

Food4Me on EU-rahoitteinen projekti, jossa tutkitaan hen-
kilökohtaisten ravitsemussuositusten ja -ohjeiden toimivuutta 
kansanterveyden edistämisessä. Nelivuotinen tutkimus aloi-
tettiin huhtikuussa 2011. Projektissa tutkitaan yksilölle räätä-
löityjen ruokavaliosuositusten tehoa. Tutkimukseen osallistuu 
yli tuhat koehenkilöä kahdeksassa eri maassa ja sitä koordinoi 
irlantilainen Dublinin yliopisto. 

Ohjeita ulkonäön tai perimän mukaan
Tutkittavat jaetaan kolmeen eri ryhmään. Ensimmäisessä ryh-
mässä jokaiselle koehenkilölle annetaan henkilökohtaisesti 
räätälöityjä suosituksia ja ohjeita ruokavalion muuttamiseen. 
Toisessa ryhmässä koehenkilöt saavat neuvontaa, joka perus-
tuu yksilön ilmiasuun eli fenotyyppiin. Suositukset voivat olla 
erilaisia, jos koehenkilöllä on esimerkiksi ylipainoa tai kohon-
nut verenpaine. 

Kaikkein henkilökohtaisinta ravitsemusohjausta saavan ryh-
män suosituksiin lisätään tietoa yksilön genotyypistä eli pe-
rinnöllisistä ominaisuuksista. Tiedetään muun muassa, että ra-
vinnon sisältämän kolesterolin vaikutus veren kolesterolitason 
kohoamiseen on yksilöllistä ja riippuu genotyypistä. Lisäksi tut-
kimuksessa on mukana kontrolliryhmä, joka ei saa minkään-
laista ravitsemusneuvontaa.

 Kolmen vuoden aikana Euroopan elintarviketurvallisuusvi-
ranomainen Efsa on tieteellisesti arvioinut 2 758 toiminnallista 
terveysväitettä, joita EU-maissa on käytetty. Väitteet kuvaavat 
mm. sitä, miten ruuan on katsottu vaikuttavan ihmisen elimistön 
normaaliin toimintaan, laihduttamiseen ja painon hallintaan, 
psykologisiin toimintoihin tai käyttäytymiseen. Vain joka viides 
terveysväite on saanut Efsan hyväksynnän; näitä väittämiä voi-
taneen jatkossakin käyttää elintarvikkeiden markkinoinnissa.

Efsan lausuntojen perusteella Euroopan komissio ja EU-jä-
senmaat valmistelevat yhdessä listan hyväksyttävistä terveys-
väitteistä. Suomen elintarviketurvallisuusvirasto Evira arvioi 
listan valmistuvan vuoden 2012 alussa.

EU-tutkimus selvittää  
yksilöllisten ravitsemussuositusten vaikutusta

ruokasuositusten tehoa arvioivissa selvityksissä on oltu 
yksimielisiä vain siitä, että riittävän hyviä arviointikriteerejä 
ei ole vielä määritelty.

Efsa hyväksyi  
joka viidennen terveysväitteen

Terveysväitteet, jotka eivät tämänhetkisen tiedon valossa 
ole paikkansapitäviä, päätynevät hylättävien väitteiden listal-
le. Hylätyille terveysväitteille annetaan tämän jälkeen kuuden 
kuukauden siirtymäaika, jonka kuluessa väite on poistettava 
elintarvikepakkauksista, mainoksista ja muusta materiaalista. 

Hyväksytyt terveysväitteet liittyivät Efsan mukaan useim-
min vitamiineihin, ravintokuituihin, painonhallintaan tai ksy-
litolin kaltaisten sokereiden vaikutukseen. Hylkäyksen syynä 
oli usein esimerkiksi se, että ihmisiä koskevat tutkimustulokset 
puuttuivat tai ruuan väitetty hyöty oli määritelty epämääräi-
sesti – esimerkiksi, että tuote lisää ”elinvoimaa”.



11ALIMENTA  4/2011

Nettivinkki
Maailmanlaajuisiin ympäristö-
kysymyksiin paneutuva 
tutkimuslaitos Worldwatch Institute pitää 
Facebookissa sivua Nourishing the Planet, jonne 
se linkittää tietoja maailman ruokaturvallisuutta 
edistävistä projekteista.

 Suomen ruokakaupoissa syntyy ruokahävikkiä 12–14 kiloa 
suomalaista kohti vuodessa. Yhteensä kaupoista päätyy jätteek-
si vuosittain 65–75 miljoonaa kiloa ruokaa, kertoi MTT kesäl-
lä. Määrä on puolet siitä, miten paljon syömäkelpoista ruokaa 
heitetään roskiin kotona. 

Eniten kauppojen jätteisiin päätyy tuoreita hedelmiä, vi-
hanneksia ja leipää. Myös maitotuotteita, tuoretta lihaa ja ka-
laa sekä valmisruokia menee roskiin. Vähiten hävikkiä syntyy 
säilykkeistä, kuivatuista, pakastetuista ja muista pitkän käyt-
töajan tuotteista. 

Kunnollisia, mutta myymättä jääneitä elintarvikkeita pitäisi 
tutkimuksen mukaan voida lahjoittaa tarvitseville nykyistä hel-
pommin ja viimeisen myyntipäivän ohittaneita elintarvikkei-
ta täytyisi hyödyntää paremmin, esimerkiksi eläinten ruuaksi. 
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 Ruokapolitiikka esiintyy näyttävästi uuden hallituksen neu-
vottelemassa ohjelmassa. Ruokasektori mainitaan tulevaisuuden 
kasvualana ja ruokaturvallisuutta pidetään jatkossakin Suomen 
kansainvälisenä vahvuutena. Luomua ja paikallisesti tuotettua 
ruokaa painotetaan aiempaa enemmän.

Hallitusohjelma linjaa, että ruoka-alan kilpailukykyä ja yh-
teistyötä kehitetään viime vuonna julkaistuissa kansallisessa 
ruokastrategiassa ja ruokapoliittisessa selonteossa asetettujen 

www.facebook.com/worldwatchag

Ruokapolitiikka omalla otsikolla hallitusohjelmaan 
suuntaviivojen mukaisesti. Maatalouspolitiikan strategiseksi 
tavoitteeksi on nostettu luomu- ja lähiruuan osuuden kääntä-
minen vahvaan nousuun.

Varsinkin luomukotieläintuotannon houkuttelevuutta ha-
lutaan lisätä sekä kasvattaa luomu- ja lähiruuan osuutta am-
mattikeittiöiden julkisista ruokahankinnoista. Myös luomuruu-
an jatkojalostusta, markkinointia ja vientiä aiotaan tehostaa.

hallitus lupaa hallitusohjelmassaan 
selvittää mahdollisuudet lisätä 
Suomen kasvisperäisen valkuaisen 
viljelyä ja käyttöä niin kotieläinten 
rehuksi kuin ihmisravinnoksikin.  

Ruokakaupan  
hävikki syynissä
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Etunikkarit

Neuvonnan tämän syksyn pal-
kantarkistusneuvotteluja käytiin 
tiiviisti elokuun kahden ensim-

mäisen viikon aikana. Niiden perusteella 
syntyi neuvottelutulos, jonka niin Agro-
nomiliiton neuvonnan neuvottelukunta 
kuin liiton hallituskin hyväksyi.

Muut sopimuksen allekirjoittavat pal-
kansaajajärjestöt ovat Jyty, Pardia ja JHL. 
Työnantajapuolta edustaa Palta ry.

Vaikutus palkkoihin
Neuvonnan työehtojen sopimuskautta jat-
kettiin siten, että uusi sopimuskausi on 
1.9.2011–31.10.2012.

Kaikki palkansaajat saavat 1,9 prosen-
tin yleiskorotuksen 1.9.2011 lukien. Sen 
lisäksi tulee 1.1.2012 lukien 1,3 prosentin 
suuruinen järjestelyerä, joka neuvottelujen 
jälkeen jaetaan kullakin työpaikalla. Erän 
käytön perusteista neuvotellaan luotta-
musmiesten kanssa 30.11.2011 mennes-
sä. Yhteenlasketut korotukset ovat 3,2 
prosenttia.

Myös palkkataulukoita korotetaan 
1.9.2011 lukien 1,9 prosentilla.

Palkkausjärjestelmien kehittäminen, pe-
rusteettomien palkkaerojen poistaminen 
ja tasa-arvon edistäminen työelämäs-
sä ovat naisille tärkeämpiä kuin miehil-
le. Yksityisellä sektorilla työskentelevien 
vastauksissa tärkeänä tehtävänä korostui 
myös ostovoiman kasvattaminen.

Kysely lähetettiin alkuvuodesta 3 800 
Akavan jäsenjärjestöjen jäsenelle ja sen 
vastausprosentti oli 25.

Lue lisää: www.akava.fi/jarjestotutkimus

palkka- ja työsuhdeturva ovat tärkeimmät 
syyt akavalaiseen liittoon kuulumiselle. 
Työttömyysturvaa pitävät tärkeänä erityi-
sesti yksityisellä sektorilla työskentelevät 
sekä alle 35-vuotiaat. Palkka- ja työsuh-
deturvaa arvostetaan julkisella sektorilla 
sekä yli 50-vuotiaiden piirissä.

Tärkeimpänä työmarkkinapoliittisena 
tehtävänä vastaajat pitävät palkkausjär-
jestelmien kehittämistä siten, että palk-
kataso heijastaa paremmin työn vaatimaa 
osaamista ja vastuuta sekä työn tuloksia. 

Akavan teettämä järjestötutki-
mus osoittaa, että jäsenistö on 
aiempaa tyytyväisempää aka-

valaiseen edunvalvontaa. Lähes puolet 
akavalaisten liittojen jäsenistä katsoo, 
että Akava on onnistunut hyvin tai kiitet-
tävästi edunvalvonnassa. Vuonna 2006 
tätä mieltä oli joka viides.

Neljännes akavalaisista myös uskoo 
oman keskusjärjestönsä vaikutusvallan 
kasvuun lähivuosina. 

Ansiosidonnainen työttömyysturva sekä 

Työryhmätyö jatkuu
Työaikapankkineuvotteluja ei saatu lop-
puun palkkaneuvottelujen yhteydessä, 
mutta niitä jatketaan syksyn mittaan si-
ten, että järjestelmä olisi otettavissa käyt-
töön 1.1.2012.

Palkkausjärjestelmien kehittäminen 
selvitetään 31.5.2012 mennessä, työajan 

ja matka-ajan työstämistä jatketaan so-
pimuskauden loppuun saakka työryh-
mätyönä.

Myös Faban jalostushenkilökunnan 
palkkaneuvottelut on käyty, ja niiden 
osalta palkankorotukset tulevat noudat-
telemaan runkosopimuksen linjaa.

Akavalaiset tyytyväisiä 
edunvalvontaansa

Neuvonnan runkosopimuksen 
neuvottelutulos syntyi 
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Yara on suomalaisen kasvun asiantuntija

Yara valmistaa lannoitteet Suomessa suomalaisiin oloihin. Tuotteissamme 
on tasapainoinen ravinnekoostumus, joka on hyvän sadon ehdoton edellytys. 
Yara Suomen tuotteilla on puhtaus-, laatu- ja hiilijalanjälkitakuu.  
Valitse Yara, maan parhaaksi. www.yara.fi • www.farmit.net

Ammattitaidolla 
maan parhaaksi

Seleeni on tärkeä hiven-
aine eläimen terveydelle. 
Seleenipitoinen lannoite 
varmistaa seleenin  
saannin luontevasti.”
Iris Kaimio, Emovet Oy 
Eläinlääkäri, Kuopio

” Se+
takaa luontevasti eläinten  terveyden

YARA  



Yara on suomalaisen kasvun asiantuntija

Yara valmistaa lannoitteet Suomessa suomalaisiin oloihin. Tuotteissamme 
on tasapainoinen ravinnekoostumus, joka on hyvän sadon ehdoton edellytys. 
Yara Suomen tuotteilla on puhtaus-, laatu- ja hiilijalanjälkitakuu.  
Valitse Yara, maan parhaaksi. www.yara.fi • www.farmit.net

Ammattitaidolla 
maan parhaaksi

Seleeni on tärkeä hiven-
aine eläimen terveydelle. 
Seleenipitoinen lannoite 
varmistaa seleenin  
saannin luontevasti.”
Iris Kaimio, Emovet Oy 
Eläinlääkäri, Kuopio

” Se+
takaa luontevasti eläinten  terveyden

Se+
takaa luontevastieläinten terveyden

Lannoiteseleeni

YARA  
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M itä useammin työntekijä mat-
kustaa työmatkalle ulkomaille, 
sitä suurempana hän kokee 

työnsä vaatimukset ja työstä kotiin kan-
tautuvan ristiriidan. Työpäiviä venyttä-
vät matkat koettelevat perhe-elämää ja 
suhteita ystäviin. Ulkomaan työmatkoihin 
liittyy kuitenkin myös voimavaratekijöitä, 
kuten työn kehittävyys ja omaan työhön 
liittyvä päätäntävalta. 

Mitä useampia työmatkoja ulkomaille 
työntekijä oli edellisen vuoden aikana 
tehnyt, sitä enemmän hän kärsi stres-
sistä, uupumusasteisesta väsymyksestä 
ja vaillinaisesta palautumisesta. Matko-
jen määrän lisääntyessä myös sekä työn 
määrälliset että laadulliset vaatimukset 
kasvoivat. Matkat toivat muun muassa 
aikapainetta ja lisäsivät työmäärää. Mat-
koilla voitiin joutua tekemään vaikeitakin 
päätöksiä ja ponnistelemaan sekä tiedol-
lisesti että taidollisesti.

”Toisaalta mitä useammin työntekijä 
matkustaa, sitä omistautuneempi hän on 
työlleen”, kertoo vanhempi asiantuntija 
Barbara Bergbom Työterveyslaitoksesta. 
”Neljä viidestä vastaajasta koki työmat-
kojensa ansiosta ymmärtävänsä parem-
min kokonaisuuden, johon oma työ liittyy. 
Työmatkat merkitsivät myös mieluisaa ir-
tautumista arkityöstä. Matkojen kuormitus 
vähenee, jos voi itse vaikuttaa matkojen 
määriin ja ajankohtiin.”

Päivät venyvät, 
palautuminen heikentyy
Työmatkoilla työpäivien pituus oli keski-
määrin 10,3 tuntia, eivätkä yli 12 tuntia 
kestävät työpäivät olleet harvinaisia. Ul-
komailla paljon matkustavat tekivät usein 

myös pidempää työpäivää Suomessa. Ti-
heästi matkustavien työntekijöiden vii-
koittainen työaika voikin venyä varsin 
pitkäksi. Myöhään illalla työmatkalta pa-
laava ehtii harvoin saada riittävää lepoa 
ennen seuraavaa työpäivää.

Mitä useammin henkilö matkusti työnsä 
vuoksi ulkomaille, sitä suurempana hän 
koki työnsä perhe-elämää häiritsevän vai-
kutuksen. Matkojen koettiin vaikuttavan 
etäännyttävästi parisuhteeseen, lapsiin 
ja ystävyyssuhteisiin. Ulkomaan työmat-
kat häiritsivät osalla myös perheeseen ja 
vapaa-aikaan liittyvää suunnittelua. Tut-
kimukseen osallistuneista joka kolmas 
ilmoitti joutuvansa muuttamaan suunni-
telmiaan ulkomaan työmatkojen vuoksi.

Matkustus vaikuttaa 
elämäntapoihin
Ulkomaan työmatkojen määrä ei ole suo-
rassa yhteydessä koettuun terveyteen tai 
koettuun työkykyyn. Matkoihin näyttää 
kuitenkin liittyvän hieman suurempi to-
dennäköisyys epäedullisiin elämänta-

poihin kuten tiheään alkoholinkäyttöön.
Matkojen ja matkapäivien määrän si-

jaan hyvinvointiin, koettuun terveyteen ja 
työkykyyn olivatkin selvemmin yhteydes-
sä monet matkustustyöhön liittyvät kuor-
mitus- ja voimavaratekijät, joiden merkitys 
korostuu matkojen tiheyden kasvaessa.

Tutkimustuloksia on  
tulossa lisää
Työterveyslaitoksen toteuttama ja Työsuo-
jelurahaston rahoittama tutkimus kansain-
välisten työmatkojen kuormittavuudesta 
on Suomessa ensimmäinen lajissaan ja 
uusi avaus myös kansainvälisesti. Tutki-
muksessa seurattiin työssään matkustavia 
työntekijöitä vuoden ajan. Lisäksi omia 
kyselyitä tehtiin työntekijöiden puolisoille. 

Lue lisää: 
Bergbom, Vesala, Leppänen, Sainio, Mu-
kala, Smolander & Työterveyslaitos: Kan-
sainvälisten työmatkojen kuormittavuus 
sekä terveys- ja hyvinvointivaikutukset 
(pdf).

Työterveyslaitoksen tutkimus:

Ulkomaan työmatkat 
kuormittavat,
mutta tuovat mielekkyyttä työhön
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Akavasta

F jäder on aloittanut uudet tehtävät rauhallisin mielin. 
Työtehtävät ovat tuttuja, työpaikka samoin. 

”Tiedän, mihin olen ryhtynyt. Akavan 34 jäsenjärjes-
tön näkemysten kokoaminen yhteiseksi tahdoksi saattaa olla 
mutkainenkin tie. Julkisuudessa on saatava ääni kuuluviin päi-
vittäisessä kilpailussa satojen muiden toimijoiden kanssa. On 
huolehdittava yhteyksistä eri tehtävissä toimivien yhteiskun-
nallisten vaikuttajien suuntaan. Työtä riittää, ja sehän minulle 
sopii”, tuumii Fjäder.

Työnjako kirkastettava
Fjäder korostaa, ettei puheenjohtajuus ole yhden miehen show. 
Hän toivoo keskustelua Akava-yhteisön työskentelytapojen 
uudistamisesta. Meneillään oleva Akavan strategiaprosessi 
on tehtävä ripeästi valmiiksi ja esiteltäväksi marraskuun liit-
tokokoukselle.

”Työnjako Akavan keskusjärjestön, neuvottelujärjestöjen ja 
jäsenjärjestöjen välillä ei ole mielestäni tarpeeksi kirkas. Aka-
van tehtävät on määriteltävä selkeämmin, ja sitten on aika ar-
vioida resurssipuolta. Jos nykyresursseilla jatketaan, toimintaa 
on nähdäkseni fokusoitava yhä enemmän.”

Fjäder aikoo selvittää, voitaisiinko joitakin Akavan toimiston 
hoitamia mandaatteja siirtää myös neuvottelujärjestöjen kon-
tolle. Asiaa täytyy ruotia myös jäsenjärjestöjen kanssa. Kes-
kusjärjestön ja jäsenliittojen kannattaa tehdä yhdessä vaikut-
tamistyötä silloin, kun intressit ovat yhteiset. Usein ne ovat.

”Toimintamallien uudistamiseen tarvitaan Akava-yhteisöltä 
keskinäistä luottamusta. Itse luotan täysin siihen, että tulee-
pa akavalainen asiantuntija sitten keskusjärjestön tai jonkin 
jäsenliiton taholta, hän tekee parhaansa kaikkien akavalais-
ten eteen – ei vain oman järjestönsä puolesta”, Fjäder pohtii.

Asiantuntijankin syytä tunnustaa väriä
Akavan kehitystä pitkään seuranneena Fjäder on perillä kes-
kusjärjestön vahvuuksista ja tietää henkilöstön olevan asian-

Laaja oppimäärä 

Akavaa
Sture Fjäder luonnehtii työuraansa 

25 viime vuodelta akavalaiseksi 

korkeakouluksi, joka nyt saa jatkoa 

Akavan puheenjohtajan pestistä.

tuntevaa ja sitoutunutta. Hän mainitsee esimerkkinä Akavan 
laajan asiantuntemuksen monilla yhteiskuntapolitiikan alueilla, 
kuten työelämä- ja koulutuskysymyksissä. Hän arvostaa muun 
muassa Akavan tutkimustoimintaa, jonka tuloksia on saatu hy-
vin esiin julkisessa keskustelussa.

Fjäder haluaa saada Akavan toimimaan proaktiivisemmin 
politiikkaan ja poliitikkoihin päin. Hänen mukaansa Akavan 
on tähän asti yleensä ollut tapana toimia etäisemmässä asian-
tuntijaroolissa ja ilmoittaa kantansa sitten, kun sitä kysytään. 
Nyt on omaksuttava suora vaikuttaminen. 

”Akavan tulee aina olla puoluepoliittisesti sitoutumaton. Siitä 
huolimatta Akavan vaikuttamistyötä tekemään tarvitaan enem-
män ihmisiä, joilla on poliittista taustaa ja omia sidosryhmiä 
puolueissa. Kovan luokan asiantuntijakin hyötyy siitä, että hän 
on osa poliittista apparaattia: häntä kuunnellaan siellä, missä 
päätökset todella tehdään. Puoluekannalla ei ole väliä, Akava 
tarvitsee yhteyksiä joka suuntaan.”

M A r I A  S A L M I N E N ,  A K A V A
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OSTA MELLIÄ,
SAAT PELTORIT 
KAUPAN PÄÄLLE
Nyt kannattaa tilata Melli-kivennäisiä ja -täydennysrehuja. Jo 1000 kilon tilauksesta 
saat kaupan päälle Peltorin digitaalisen kuulosuojainradion (arvo 93 €). 7000 kg:n 
tilauksesta saat Peltorin upeat, melua vaimentavat kuulevat kuulosuojaimet, joissa on 
Bluetooth-liitäntä (arvo 329 €). Kampanja on voimassa 15.8.-15.11.2011. Tilaa reilus-
ti, saat kuulosuojainradion jokaisesta 1000 kilosta. Kuulokkeet postitetaan joulukuussa.
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yrittäjä lähikuvassa
M A r K K U  P U L K K I N E N

Parasta yrittäjyydessä on 

tyytyväinen asiakas 

Ilkka Sipilä on aurinkoisena kesä-
aamuna ravintolan terassilla istues-
saan silminnähden tyytyväinen ura-

valintaansa. Hollolan Hirven taival on 
ollut menestyksekäs. Keskittyminen yri-
tystilaisuuksiin ja perhejuhliin on ollut 
oikea valinta. Kun on päässyt nauttimaan 
ravintolan lähiruokapöydästä ja itse val-
mistetuista oluista, ymmärtää hyvin, että 
yritykset tuovat kerta toisensa jälkeen 
vieraitaan viihtymään päijäthämäläisel-
le maaseudulle.

Yrittäjyys vei voiton 
pankkiurasta
”Siirryin yrittäjäksi pankkimaailmasta. 
Työskentelin Päijät-Hämeen Osuuspankin 
maa- ja metsätalousasioista vastaavana 

johtajana 12 vuotta. Kun vuonna 1997 tuli 
eteen kolmansien yt-neuvottelujen käy-
minen eikä uusi tehtäväkään innostanut, 
päätin vaihtaa alaa. Minulla oli palkka-
työn ohessa viljeltävänä 60 hehtaaria ja 
huomasin, että joko viljelystä tai palkka-
työstä oli luovuttava”, Ilkka Sipilä kuvaa 
työuransa käännekohtaa.

”Opiskelin irtisanoutumiseni jälkeen 
muutamia kursseja Kauppakorkeakoulus-
sa ja Teknillisessä korkeakoulussa. Yksi 
yrittäjyyttä merkittävästi edistänyt kurssi 
oli Mustialan maatalousopiston pienpa-
nimoyrittäjäkurssi. Sen opeilla rohkenin 
aloittaa sahdin ja oluiden valmistuksen. 
Teknillisen korkeakoulun laatu- ja ym-
päristöjohtamisen kurssilla laadimme 
ryhmätyönä nykyisen yritykseni liike-
toimintasuunnitelman ja voitimme sillä 
high tech -sarjassa. Saman suunnitel-
man mukaan toimimme tänäkin päivä-
nä”, Sipilä kertoo.

Sipilä valmistui agronomiksi vuonna 
1980 pääaineenaan markkinointi. Van-
hempiensa maatilan hän otti hoitoon kuu-
si vuotta myöhemmin. Sipilän tila on ol-
lut saman suvun hallussa vuodesta 1725. 
Ilkka ja Teija Sipilä ovat tilan yhdeksäs 
yrittäjäpari. 

Hirvestä syntyi tarina 
Hollolan Hirvi -nimellä on selkeä tarina. 
Hollolan kirkon asehuoneen ovessa oleva, 
hirveä ja metsästäjää esittävä taontatyö 
on tehty Sipilän tilan pajassa 1400-luvun 
lopussa.  Koska Hollola, hirvi ja Sipilän 
tila liittyvät toisiinsa, oli ravintolan nimen 
valinta helppoa.

Hirviteema kantaa hyvin, sillä yksi ra-

vintolan pääraaka-aine on hirven liha. 
Vuodessa ravintolavieraat syövät noin 
kuuden hirven lihat. Ravintolan pani-
mossa valmistetaan myös Hirvi-olutta.

Sipilän tilan pellot on nyt vuokrattu 
pois. ”Itselle jätin viisi hehtaaria, koska 
omalta terassilta pitää aina näkyä oh-
rapelto”, Sipilä naurahtaa. Ohrapellon 
laidalla humalasalot kurottelevat kohti 
taivasta. Omaa humalaa käytetään sah-
din teossa.

Yritykset tärkein 
kohderyhmä
Osaavaa yrittäjää on mukava kuunnella. 
Hollolan Hirven bisnesidea on selkeä ja 
yksinkertainen. Markkinointia suunna-
taan yrityksille sekä Lahden että Helsin-
gin seuduilla. Perhejuhlat tasapainottavat 
sopivasti myyntiä, sillä ne eivät ole niin 
suhdanneherkkiä kuin yritystilaisuudet. 
Ravintolan toiminta-ajatus on pysynyt 
samana perustamisesta lähtien.

”Pyrimme selkeyteen myös ruokatar-
jonnassa. Emme hienostele ravintola-
alan slangilla. Ihmisten pitää tietää, mitä 
he syövät. Yksi keittiömestari tarjosi lis-
tallemme hirvicarpacciota, mutta meillä 
tarjotaan mieluummin riimisuolattua hir-
venfileetä”, Sipilä nauraa.

Ruokatarjonnan kehittämisessä Sipi-
lällä on apunaan keittiömestari Hannu 
Joutselainen, joka päätyökseen opet-
taa kokkiopiskelijoita Koulutuskeskus 
Salpauk sessa. Tärkeässä osassa ruoka-
tarjontaa on päijäthämäläinen Vellamo-
Menu, johon on koottu Päijät-Hämeen 
parhaat lähiruokaherkut palkittuja tila-
viinejä myöten.

Lahti–riihimäki -valtatien 

varressa keikkuva hirven 

muotoinen opaste 

johdattaa kulkijan idylliseen 

maaseuturavintolaan, jossa 

agronomi Ilkka Sipilä on 

vaimonsa Teija Sipilän 

kanssa pyörittänyt hollolan 

hirvi -tilausravintolaa 

vuodesta 1999 lähtien. 

Ravintolayrittäjä Ilkka Sipilä:
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Parasta yrittäjyydessä on 

tyytyväinen asiakas 

Taantuma hellitti lopulta
Vuoden 2008 lopun taloustaantuma iski 
myös Hollolan Hirven liikevaihtoon. Yri-
tystilaukset loppuivat keväällä 2009 kuin 
seinään.

”Vasta kuluvan vuoden keväällä yritys-
myynti palasi entiseen. Tämän vuoden 
touko- ja kesäkuu olivat parhaat myyn-
tikuukaudet kautta historian. Syksystäkin 
tulee tilausten perusteella huomattavasti 
viimevuotista parempi”, Sipilä kuvailee 
nykytahtia.

Hollolan Hirvessä pidetään 130–170 
tilaisuutta vuodessa. Vieraita käy vuo-
sitasolla 6 000–9 000 ja kaikki syövät.

Tilaisuuksien suuri määrä ja hyvän laa-
dun ylläpito edellyttävät osaavaa henki-
lökuntaa. Vuositasolla ravintola työllistää 
viisi henkilöä. Sipilä kiittelee, että hän on 
löytänyt hyvän tekijäjoukon, joka pystyy 
melko joustavasti tulemaan töihin silloin, 
kun on tarvetta. 

Omat oluet ja sahti hyvää 
markkinointia
Monet olutharrastajat tuntevat Hollolan 
Hirven aromikkaista oluista ja kivisah-
dista. Kivisahti on saanut nimensä siitä, 
että sahtimäski kuumennetaan pudot-
tamalla hehkuvia kiviä mäskin sekaan. 
Hollolan Hirvi on ainoa kaupallinen kivi-
sahdin valmistaja maailmassa. Oluiden ja 
sahdin kautta ravintola on saanut paljon 
näkyvyyttä ja omat panimotuotteet ovat-
kin hyvä markkinointivaltti.

”Oluilla olisi kysyntää, mutta emme 
ole halunneet lähteä laajentamaan pa-
nimopuolta. Oluenpanosta jää melko pie-
ni kate, sillä oluen valmistus on käsityö-
valtaista. On järkevämpää myydä oluet 
omassa ravintolassa. Se tuo osaltaan asi-
akkaita ravintolaan”, Sipilä järkeilee.

Hollolan Hirven oluita pääsee kuiten-
kin maistelemaan Pienet panimot, suuret 
oluet -tapahtumissa ja satunnaisesti esi-
merkiksi Helsingin Pikkulintu-ravintolassa 
ja Lahden Metro-ravintolassa. Heinäkuus-
sa Hollolan Hirvessä on keskiviikkoisin 
avoimet terassi-illat, jonne oluiden ystävät 
kokoontuvat sankoin joukoin.

Tämän vuoden huhtikuussa Suoma-
laisen Työn Liitto myönsi Hollolan Hir-
ven sahdille ja oluille Avainlippu-alku-
perämerkin.

Oma jaksaminen  
tärkeää
Ilkka Sipilä kertoo avoimesti yrittäjyyden 
ja yksityiselämän suhteesta. Sipilöiden 
elämään on onnistumisten lisäksi mahtu-
nut viime aikoina myös huolta. Teija Sipilä 
sai aivoverenvuodon viime vuonna ja toi-
puminen on vielä käynnissä. Ilkka Sipilä 
kertookin viimeisen vuoden olleen raskas.

”Yksityiselämän asiat vaikuttavat väki-
sin yrityspuoleen. Jos yksityiselämässä on 
voimia vaativia jaksoa, kuten minulla ovat 
olleet vaimoni ja äitini sairastuminen, niin 
töitä ei ehdi eikä jaksa tehdä niin paljon 
kuin normaalissa tilanteessa. Tämä näkyy 
suoraan yrityksen liikevaihdossa”, Sipilä 
valottaa kokemuksiaan.

”Yrittäjän pitää huolehtia omasta jak-
samisestaan. Minulla henkireikiä ovat 
metsänraivaus, suunnistus ja muutamat 
yrittäjien verkostot. Vaimon kanssa olem-
me lisäksi tehneet pari ulkomaanmatkaa 
vuosittain”, Sipilä kertoo.

Ilkka Sipilä on nyt 56-vuotias. Yrityk-
sen ja maatilan tulevaisuudesta hän ei 
vielä tiedä, kun itse aikanaan jää eläk-
keelle. Sipilöiden kaksi lasta opiskelevat 
vielä. Sipilä kokee, että sukutila saneli hä-
nen opiskeluvalintansa. Omille lapsilleen 
hän on halunnut antaa täyden vapauden 
valita omat elämänpolkunsa. 

Yrittäjä Ilkka Sipilä on tyytyväinen, että vaihtoi 15 vuotta sitten palkkatyön yrittäjyyteen. Töitä on joutunut tekemään ennakoitua enemmän, 
mutta toisaalta, menestyminen on täysin itsestä kiinni.

”Omalta 
terassilta 
pitää aina näkyä 
ohrapelto.”
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Vastuunkantajat
K r I S T A  K o r P E L A - K o S o N E N

Tarkoituksenmukainen 
elintarvikepakkaus 
on osa 
ympäristö-
vastuuta

Pakkaustutkimus – PTR
Vuonna 1982 perustettu Pakkaustutkimus PTR on voittoa 

tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä 

on koordinoida pakkausalan tutkimusta Suomessa. PTR on 

lisäksi mukana useissa kansainvälisissä pakkaustekno-

logiaan liittyvissä hankkeissa ja jäsenenä mm. IAPRI:ssa 

(International Association of Packaging Research Institu-

tes ). PTR:n jäseninä on yksityisiä yrityksiä, pakkausalan 

järjestöjä sekä tutkimuslaitoksia. PTR järjestää vuosittain 

alan uusinta tutkimusta esittelevän Pakkaustutkimuspäivän. 

Mihin näistä seitsemästä vastuullisuuden ulottuvuudesta 
PTR:llä on suurin vaikutus?

Ympäristöstä huolehtimiseen. Hyvä pakkaus suojaa ja myy 
tuotteen, jottei siitä synny hävikkiä. Pakkaustutkimus PTR:n 
tehtävänä on saada alan paras tietotaito käyttöön uusien pak-
kausratkaisujen kehittämiseksi. Onnistunut pakkaus on usein 
kompromissi, johon tarvitaan monialaista ja monitieteistä osaa-
mista. Harvalla yrityksellä on itsellään tätä osaamista, jolloin 
sitä kannattaa hankkia yhteistyöstä muiden yritysten kanssa. 

Kuluttajatutkimuskeskus ja MTT 

määrittivät vuonna 2008 yhdessä 

elintarvikealan asiantuntijoiden kanssa 

elintarvikeketjun vastuullisuuden 

seitsemän ulottuvuutta: ympäristöstä 

huolehtiminen, taloudellinen vastuu, 

työntekijän hyvinvointi, ravitsemuksellinen 

laatu, tuoteturvallisuus, eläinten 

hyvinvointi sekä ruoan paikallisuus. 

Tutkimustieto aiheesta lisääntyy, 

samoin kuluttajien tiedontarve 

valintojen perusteiksi. Kysyimme ETM, 

pakkausasiantuntija Virpi Korhoselta 

Pakkaustutkimus PTr:stä, miten vastuuta 

ketjussa kannetaan.
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Minkälaista työtä asioiden parantamiseksi tehdään 
seuraavan vuosikymmenen aikana?

Käynnistimme juuri kolmivuotisen LOHASPACK-hankkeen, jossa 
tutkimme, miten pakkausmuotoilulla voidaan viestiä terveyt-
tä ja hyvinvointia, ekologisuutta sekä eettisyyttä ja sosiaalista 
vastuuta. Pakkausviestintä on muutakin kuin tuoteinformaation 
jakamista, sen tehtävänä on auttaa tuotteen tunnistamisessa 
ja luoda merkityksiä. Ekodesignille on juuri nyt hyvin voimak-
kaasti kasvava kysyntä. Tarvetta olisi pakkauksille, jotka ovat 
ekologisia, mutta myös designiltaan kilpailukykyisiä.

Miten viestitte asian kuluttajille?

Emme itse toteuta kuluttajaviestintää, mutta autamme yrityksiä 
tunnistamaan pakkaamisessa mahdollisuuksia, joilla voi tuot-
taa lisäarvoa kuluttajille. Arvon syntyminen edellyttää usein 
koko ketjun yhteistyötä ja saumatonta tiedonkulkua. Kannam-
me huolta myös siitä, miten viesti saataisiin tehokkaasti kulke-
maan kuluttajilta takaisin ketjuun päin. Esimerkiksi pakkauksen 
huono toimivuus voi olla oston este, ja negatiiviset käyttökoke-
mukset assosioituvat helposti koko tuotebrändiin. 

Mikä kuluttajien mielissä elävä, elintarvikeketjun 
vastuullisuuteen liittyvä myytti pitäisi  
mielestänne murtaa?

Pakkaus ei ole roska, vaan sillä on monta korvaamatonta teh-
tävää. Yksi poisheitetty leipäviipale kuormittaa ympäristöä 
enemmän kuin koko pakkaukseen käytetty pakkausmateriaali.

Pitäisikö elintarvikeketjulla olla yhtenäinen linja 
vastuullisuuden kantamisessa? Minkä tahon tehtävänä 
olisi ohjeistaa tai luoda yhteistä linjaa?

Linja pitää sopia yhteistyössä koko ketjun kanssa, kuluttajat 
mukaan lukien. Kuluttajille merkityksellisten vastuuelement-
tien tunnistaminen ja aktiivinen viestiminen olisi mielestäni 
tärkeää. Suomalaisella elintarvikeketjulla on paljon hyödyn-
tämätöntä kilpailuetua. Pakkaus on tehokas keino viestiä ku-
luttajille suomalaisen ruuan erinomaisuudesta. 

Kenen tehtävänä olisi viestiä kuluttajille elintarvikeketjun 
vastuullisesta työstä? Miten se tulisi tehdä?

Kuluttajarajapinnassa toimivat yritykset ja yhteisöt, kuten 
kauppa ja vaikkapa Martat. Esimerkiksi amerikkalainen Whole 
Foods Market -ketju kouluttaa asiakkaitaan tarjoamalla laajas-
ti tietoa tavarantoimittajistaan ja ruuantuotannon ympäristö-
vaikutuksista. Myös kouluruokailua pitäisi hyödyntää nykyis-
tä enemmän kasvatuksellisessa mielessä. Lapset ovat usein 
vanhempiensa parhaita opettajia, joten se olisi ainutlaatuinen 
tapa opettaa sekä nykyisiä että tulevia kuluttajia arvostamaan 
suomalaista ruokaa. 

Mitä valintoja olette tehneet muiden  
ulottuvuuksien osalta?

Pakkauksilla voidaan vaikuttaa elintarvikeketjussa myös talou-
delliseen vastuuseen, ravitsemukselliseen laatuun ja tuote-
turvallisuuteen. Tarkoituksenmukainen pakkaus mahdollistaa 
sen, että tuote saavuttaa asiakkaansa huippukunnossa ja tulee 
hyödynnetyksi kokonaan. Hyvällä pakkauksella voidaan edis-
tää myös ruuan paikallisuutta sekä menekinedistämisen että 
hävikin vähentämisen näkökulmasta. 



22 ALIMENTA  4/2011

V ikingGenetics perustettiin vuon-
na 2008 ruotsalaisten kotieläin-
yhdistysten ja tanskalaisen Vi-

kingDanmarkin yhteisyritykseksi. Pari 
vuotta myöhemmin mukaan tuli myös 
suomalainen Faba. Jäseninä yrityksellä 
on yli 30 000 karjanomistajaa. 

Vaikka VikingGeneticsin päämarkkina-
aluetta ovat pohjoismaiset kotimarkki-
nat, se on laajentanut toimintaansa myös 
vientiin. ”Vuosittain myymme Pohjois-
maissa noin 2,5 miljoonaa siemenannos-
ta ja vientiin menee lisäksi noin miljoona 
siemenannosta”, kertoo vientipäällik-
kö Seppo Niskanen. Alallaan yritys on 
maail man kuudenneksi suurin.

Suomessa VikingGeneticsin ja Faban 
tehtävät on jaettu niin, että VikingGene-
tics vastaa sonnien siementuotannosta 
ja -kaupasta sekä markkinoinnista. Va-
likoimaan kuuluu punaisten rotujen, ku-
ten ayrshiren, holsteinin ja jerseyn, sekä 
liharotuisten sonnien ja alkuperäiskarjo-
jen siementä. Faballe kuuluvat puolestaan 

VikingGenetics 
S A r I  h ä K K I N E N

Pohjoismainen 

jalostusyritys tekee 

kauppaa noin 50 maassa; 

uusimpia markkina-alueita 

ovat Intia ja Kiina.
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Suomalainen eläinaines on haluttua eri puolilla maailmaa. Kuvassa ”puoliksi suomalaista” nuorkarjaa Teksasista.

elävien eläinten ja alkioiden kauppa, kei-
nosiemennys, tilatason jalostusneuvonta 
ja kantakirjatoiminta. 

Tieto on valtaa 
Pohjoismaissa eläinjalostusta on harjoi-
tettu pitkään. ”Suomeen ensimmäinen 
kantakirjayhdistys perustettiin jo 1890-lu-
vun lopulla. Myös tietojen tallennuksen 
merkitys ymmärrettiin jo varhain – Fa-
ban arkistoissa on kantakirjaluetteloita 
jopa 1900-luvun alkupuolelta”, Niska-
nen kuvaa.

Kansainvälisessä vertailussa suomalai-
nen ja pohjoismainen jalostustietokanta 
on ainutlaatuinen: useimmissa maissa 
ei ole pidetty minkäänlaista rekisteriä 

vie pohjoismaista eläinainesta 
kaikkialle maailmaan
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jalostuksessa käytetyistä eläimistä. ”Nyt 
muuallakin on havahduttu siihen, että 
vuosikymmenten aikana kertynyt his-
toriatieto eläinten perimästä on arvokas 
tietopankki. Suomessa tarkkaa kirjanpitoa 
pidetään helposti itsestäänselvyytenä. Ja-
lostuksessa on kuitenkin kyse valinnas-
ta ja karsinnasta, ja oikeiden päätösten 
tekemisessä tiedolla on suuri merkitys.”

Jalostuksessa valinnan tärkein kriteeri 
on kokonaisjalostusarvo, NTM. Se sisältää 
tiedot eläimen tuotoksesta, terveydestä, 
rakenteesta ja luonteesta. Jalostusarvot 
lasketaan jokaiselle sonnille neljästi vuo-
dessa ja tiedot julkaistaan Faban internet-
palvelussa. ”Meille on tärkeää, että toi-
minta on avointa ja tulokset – niin hyvät 
kuin huonotkin – ovat helposti kaikkien 
saatavilla.”

Markkinana koko maailma
VikingGeneticsin tärkeimmät markkina-
alueet ovat USA:ssa, Keski-Euroopassa 
sekä Isossa-Britanniassa. Lähialueista 
Venäjä on tärkeä ja kasvava markkina. 
”Alkukesästä Faba sopi 1000 hiehon kau-
pasta Keski-Venäjälle Samaran alueel-
le”, iloitsee Niskanen. ”Venäjällä maa-

taloustuotanto on kovassa kasvussa ja 
maahan on hankittu paljon uutta eläin-
kantaa ulkomailta. Suomen ja Venäjän 
vuosikymmenten mittaiset kauppasuhteet 
ovat antaneet meillekin hyvän jalansijan 
venäläisillä markkinoilla. Elävien eläin-
ten vienti vaikuttaa positiivisesti myös 
siemenkauppaan.” 

Tärkeitä päänavauksia on tehty myös 
viennissä Kiinaan ja Intiaan. ”Kiinassa 
maitotuotteiden kulutus on kasvussa. Kun 
kyseessä on iso maa, myös kulutusmää-
rät ovat suuria, vaikka maitoa juodaan 
vain 10 kiloa asukasta kohti vuodessa.” 
Intiassa maitotuotteet, erityisesti jugurt-
ti, taas kuuluu muun muassa perinteisten 
tandooriruokien valmistukseen.

Jalostuksen painopisteet vaihtelevat 
maittain. Tavallisestihan jalostuksella ha-
lutaan parantaa tuotosta, maidon pitoi-
suuksia tai eläinterveyttä, mutta muitakin 
kriteerejä voi olla. Esimerkiksi Uudessa 
Seelannissa lehmien ruokinta perustuu 
laidunnukseen ja jalostuksessa kiinnite-
tään huomiota rodun laidunominaisuuk-
siin. ”Suomalainen ayrshire on ollut siellä 
menestys, sillä rotu soveltuu kokonsa, hy-
vien jalkojensa ja liikkuvuutensa vuoksi 

laidunnukseen, ja se myös viihtyy lai-
tumella.”

Kiinnostavaa on, että pohjoismainen 
eläinaines sopii yhtä hyvin käytettäväksi 
niin Euroopassa, Aasiassa kuin Afrikas-
sa. ”Hyvä genetiikka toimii huonoissakin 
oloissa”, kuvailee Niskanen. ”Erityisesti 
paikallisten ja kansainvälisten rotujen 
risteytykset saavat sopivassa suhteessa 
hyviä jalostusominaisuuksia toiselta van-
hemmalta ja vastustuskykyä paikallisia 
oloja vastaan toiselta vanhemmaltaan.”

Kasvu jatkuu
Eläinjalostuksessa kehitetään jatkuvas-
ti myös uusia tekniikoita. Uusin tuote on 
sukupuolilajiteltu sperma, josta pystytään 
90 % todennäköisyydellä saamaan ha-
luttua sukupuolta oleva vasikka. ”Suku-
puolilajittelu tehdään eräänlaisella va-
laisumenetelmällä, jossa y-kromosomin 
sisältävät siittiöt värjäytyvät eri tavoin 
kuin x-kromosomin sisältävät. Uuden tek-
niikan avulla saadaan esimerkiksi hyväl-
le lehmälle tuotettua lehmävasikoita ja 
emän ominaisuudet siirtymään seuraa-
valle sukupolvelle.” 

Toinen tulevaisuuden teknologia on 
genomivalinta, jonka avulla voidaan jäl-
jittää sellaisiakin ominaisuuksia, joiden 
syntyyn vaikuttavat lukuisat eri geenit. 
Genomitesti tehdään nykyään jo kaikil-
le siitokseen pyrkiville sonnivasikoille.

”Suomalaisten jalostusorganisaatioi-
den rakenne on viime vuosina kokenut 
isoja muutoksia. Pyrimme kuitenkin te-
kemään työtä suomalaisen maidon- ja 
lihakarjantuottajan hyväksi. VikingGe-
neticsin kautta pystymme palvelemaan 
heitä entistä paremmin ja tehokkaam-
min”, kuvaa Niskanen. 

”Jatkossa jalostukseen vaikuttavat myös 
elintason nousu yhä useammissa maissa; 
sehän usein näkyy maitotuotteiden kulu-
tuksen kasvuna. Muitakin haasteita on: 
ilmastonmuutos on otettava jalostustyös-
sä huomioon, lisäksi karjakoko kasvaa ja 
sen myötä esimerkiksi eläinten terveys ja 
helppohoitoisuus tulee entistä tärkeäm-
mäksi. Jalostustyössä kiinnostavaa onkin 
se, että kehittymisen ja kehittämisen va-
raa on aina.”

”Aiemmin huippusonnit ja -lehmät, 
kuten tämä Mäkimattilan Inssi, 
ikuistettiin myös patsaisiin”, kertoo 
vientipäällikkö Seppo Niskanen.

Seppo Niskanen
 MMM, agronomi, pääaine 
kotieläinten jalostustiede

 työskentelee VikingGeneticsissä 
vientipäällikkönä

 vastuualueina mm. Irlanti,  
Kanada, Etelä-Afrikka, Venäjä, 
Ranska ja Sri Lanka
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Pääsyy siihen, miksi työmarkki-
natutkimusta tehdään, on jä-
senistön palkkatietojen keruu. 

”Työmarkkinatutkimus on ehdottomasti 
tärkein lähde, josta saamme luotettavaa 
ja ajantasaista tietoa jäsenten palkkata-
sosta ja palkkojen kehityksestä”, sanoo 
työmarkkinatutkimuksesta Agronomilii-
tossa vastaava asiamies Mari Raininko. 
”Vaikka käytettävissä on jossain määrin 
myös valmiita tilastoja, ne eivät koskaan 
voi korvata suoraan jäseniltä saatavaa 
tietoa palkoista ja muista työsuhteisiin 
liittyvistä asioista.” 

Palkkatieto neuvottelujen 
pohjana
Palkkatietoja hyödynnetään monella eri 
tavalla. Neuvottelutoiminnassa palkat ovat 
tyypillisesti ykkösasia, ja tällöin käytetään 
nimenomaan työmarkkinatutkimuksen 
palkkatilastoja. Oman liiton lisäksi työ-
markkinatutkimuksen tilastot ovat Akavan 
neuvottelujärjestöjen käytössä. 

Työmarkkinatutkimuksen palkkatiedot 
ovat pohjana myös liiton internet-sivuil-
ta löytyvässä Palkkanosturi-palvelussa. 
Palkkanosturissahan voi verrata omaa ny-
kyistä palkkaansa muihin samalla toimi-
alalla työskenteleviin tai vaikkapa haaru-
koida palkkatoivomustaan työhakemusta 
varten. Mitä parempi työmarkkinatutki-

muksen vastausprosentti on, sitä luotet-
tavampaa on siis myös Palkkanosturista 
saatava tieto. 

Tietoa työelämän 
kipupisteistä
Työmarkkinatutkimuksessa kysytään 
palkkojen lisäksi monista muista työelä-
män asioista. Liitoille tutkimus on tärkeä 
ja säännöllinen tiedonsaantikanava – se 
on yksi harvoista välineistä, joilla tavoi-
tetaan lähes kaikki palkansaajajäsenet. 

Tutkimukseen valitaan vuosittain vaih-
tuvia aihealueita; viime vuosina teemoina 
ovat olleet muun muassa vaikkapa työ-
ajan ulkopuolella matkustaminen, ylityöt 
ja työhyvinvointi. Tutkimuksesta saatua 
tietoa käytetään myös näiden teema-
kysymysten osalta edunvalvontatyössä, 
esimerkiksi neuvoteltaessa työsuhteen 
ehdoista työnantajapuolen kanssa tai jä-
senille annettavassa henkilökohtaisessa 
neuvonnassa. 

Teemakysymyksillä pyritään saamaan 

mahdollisimman kattavaa kuvaa siitä, 
mitkä asiat työpaikoilla hiertävät. Vaik-
ka työmarkkinatutkimus nähdään usein 
pelkkänä palkkatutkimuksena, liitolle on 
ensiarvoisen tärkeää saada mahdolli-
simman suurelta joukolta jäseniä tietoa 
työelämään liittyvistä kysymyksistä ja 
ongelmista.

Palautetta ja  
toiveita liitolle
Työmarkkinatutkimus on tehokas vies-
tikanava jäsenten ja liiton välillä. ”Tut-
kimuksen täyttämisen yhteydessä on 
helppo antaa liitolle vapaata palautetta 
ja kertoa, missä olemme onnistuneet tai 
mihin meidän pitäisi panostaa enemmän. 
Meitä kiinnostaa myös se, mitä jäsenil-
le kuuluu ja mikä heidän mieltään as-
karruttaa”, Raininko painottaa. Vapaita 
kommentteja tuleekin työmarkkinatut-
kimuksen yhteydessä runsaasti. 

Työmarkkinatutkimuksen tuloksiin kan-
nattaa tutustua ja hyödyntää niitä myös 
omatoimisesti. ”Tutkimustuloksia julkais-
taan Alimentassa koko kevään ajan, lisäk-
si tulokset ovat luettavissa liiton internet-
sivujen Jäsenille-osiosta. Jos oma palkka 
tai työsuhteen ehdot mietityttävät, tukea 
neuvottelulle työnantajan kanssa voi ha-
kea tutkimuksesta.” 

S a r i  H ä k k i n e n

Työmarkkina- 
tutkimuksesta 
pohjaa liittojen edunvalvonnalle

Vuosittain tehtävä työmarkkinatutkimus lähetetään 

jälleen jäsenille lokakuussa. Mutta miksi tutkimusta 

tehdään ja miksi siihen vastaaminen on niin tärkeää?

Työmarkkinatutkimus 2011 lähetetään jäsenille 
sähköpostitse marraskuun puolivälissä.
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arvokkaan jugendtalon omistaminen näkyy liiton 

toiminnassa monella tavalla: vaikka isännöinti ja 

kunnossapito työllistävät toiminnanjohtajaa ja hallitusta, 

jäsenet hyötyvät talon tuotosta jäsenmaksussaan.

Agronomitalo  
täyttää 110 vuotta

J y r k i  W a l l i n

Tarina vuonna 1901 valmistuneesta 
Agronomitalosta lienee monille lii-
ton jäsenille tuttu. Kauppaneuvos 

Eino Heinosen 10 000 kilon kahvipapu-
lahjoitus mahdollisti Kasarmitorin laidal-
la sijaitsevan kivitalon ostamisen vuon-
na 1953. Kauppahinta oli 53 miljoonaa 
markkaa, mikä vastasi vajaan 90 jäsenen 
vuosipalkkaa. Noista ajoista lähtien talon 
isännöinti on ollut osa liiton toiminnan-
johtajan toimenkuvaa.

Vuosien varrella on mietitty, onko his-
toriallisesti arvokkaan ja tiukasti suojellun 
rakennuksen hoitaminen Agronomiliiton 
tapaiselle järjestölle järkevää. Vakavasti 
kiinteistön myymistä on harkittu kuitenkin 
vain kerran 1980-luvun lopulla. Tuolloin 
valittiin talon kehittämisen linja myyn-
nin sijasta, ja sillä tiellä ollaan edelleen.

Toiminnan keskus
Jokapäiväisessä työssä talo antaa toimi-
vat, mutta myös arvoisensa tilat liiton toi-
minnalle. Tilaisuudet ja tapahtumat ke-
räävät viikoittain ihmisiä Agronomitalon 
siipien suojaan. Tänä syksynä paikalla 
ovat ehtineet käydä mm. ministeri Jari 
Koskinen, Akavan puheenjohtaja Sture 
Fjäder sekä huomattavan lukuisa joukko 
opintonsa aloittaneita fukseja.

Talon keskeinen sijainti antaa alaker-
ran ravintolassa lounastavalle mahdolli-
suuden päivittäin törmätä asioiden hoi-
don kannalta tärkeisiin ihmisiin. Vielä 

tupo-aikaan liiton tiloilla oli oma roolinsa 
myös keskusjärjestö Akavan toiminnan 
tukena. Neuvottelujen ollessa kiivaim-
millaan Akavan hallituksen kokoukset 
pidettiinkin mieluummin lähellä tapah-
tumien keskipistettä. Agronomitalo oli 
tähän sopiva paikka.

Agronomitalo tekee olemassaolollaan 
ja nimellään myös imagotyötä edusta-
miemme alojen ja jäsenkunnan puolesta.

Suuri taloudellinen 
merkitys
Kiinteistöllä on ollut ja on edelleen myös 
erityinen taloudellinen merkitys Agro-
nomiliiton toiminnalle, sillä suurin osa 
talosta on vuokrattu ulkopuolisten käyt-
töön. Talon vuokratuotot ovat nykyään 
noin 800 000 euroa vuodessa ja tulos 
vajaat puoli miljoonaa euroa. Ilman talon 
suomaa vuotuista positiivista tulovirtaa 
jäsenmaksuja pitäisi kerätä enemmän 
tai edunvalvonnan ja jäsenpalvelun re-
sursseja vähentää. Jokainen liiton lähes 
6 000 jäsenestä hyötyykin Agronomita-
lon tuotosta merkittävästi.

Liiton strategian mukaisesti talon tuot-
toa pyritään parantamaan ja sen hoitoa 
kehittämään. Lisäksi talon tyhjillään ole-
van ullakon muuntamista tuottavaan käyt-
töön suunnitellaan. 

Vanhassa, suojellussa rakennuksessa 
kehitystyö kulkee rinnan korjaushank-
keiden kanssa. Ajatuksena onkin jättää 

tuleville sukupolville vähintään yhtä hy-
vät lähtökohdat jäsenkunnan edunvalvon-
taan kuin aikaisemmat sukupolvet ovat 
jättäneet meille.

Vuokraustoiminta tapahtuu avoimilla 
markkinoilla, johon vaikuttavat reaalita-
louden tilanne ja tulevaisuuden näkymät. 
Tämän vuoksi talon vuokrasopimuksia on 
pyritty ”hajauttamaan” solmimalla niitä 
eri aikoina päättyviksi ja eri toimialoja 
edustavien yritysten ja yhteisöjen kans-
sa. Tämä tuo toivottua vakautta tulokseen.

Vielä lukuihin: 58 vuotta Agronomi-
talon oston jälkeen vajaan yhdeksän-
kymmenen liiton jäsenen keskimääräisen 
vuosipalkan yhteissummaksi tulee vajaat 
viisi miljoonaa euroa. Tällä summalla ei 
Agronomitaloa varmasti myytäisi.

Agronomitalon historiikki ”Yksi talo, tuhat 
tarinaa” kertoo mielenkiintoista tarinaa 
talon arkkitehtuurista ja asukkaista. Kir-
jaa on myynnissä liiton toimistolla.
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Liiton syysjuhla on palannut 
Helsinkiin ja vanhalle tutulle 
Kalastajatorpalle. Juhlan ohjelma 
on kuitenkin hieman erilainen kuin 
aikaisempina vuosina.  
Miksi näin, liiton toiminnanjohtaja 
Jyrki Wallin?

”Meille tulee vuosittain paljon palautetta 
ja toivomuksia syysjuhlaan liittyen. Jo pi-
demmän aikaa on toivottu, että juhlasta 
tehtäisiin hieman rennompi, ja tällaista 
konseptia kokeillaan tänä syksynä. Sa-
malla toivomme, että juhla houkuttaisi 
mukaan myös niitä jäseniä, jotka ovat 

Tervetuloa
uudistuneeseen syysjuhlaan!

kokeneet aiempien vuosien juhlat tur-
hankin jäykiksi ja arvokkaiksi.”

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

”Juhlaillallinen tarjoillaan buffet-pöydästä 
ja musiikkivalinnat ovat edellisvuosia ke-
vyempiä. Kerma on coverbändi, joka soit-
taa omien sanojensa mukaan takuuvar-
moja bileklassikoita ja päivän listahittejä 
– musiikkia, joka sopii toivottavasti mah-
dollisimman monen syysjuhlijan makuun.”

”Myös pukeutumisen suhteen linja on 
aiempia vuosia väljempi. Pukukoodi mie-
hille on edelleen tumma puku, mutta il-
tapukupakkoa ei ole.”

Onko syysjuhlan linja muuttumassa 
pysyvästi?

”Ei, pikemminkin ajatuksena on, että 
juhlaa voitaisiin viettää eri vuosina eri 
teemoilla: tänä vuonna rennompaa ja 
nuorekkaampaa, ensi vuonna ehkä taas 
juhlavampaa ja muodollisempaa. Frak-
kijuhliakaan ei ole lopetettu, mutta nii-
tä säästellään juhlavuosien yhteyteen.”

”Tarkoituksena on myös järjestää juhla 
jatkossa vuoroin Helsingissä ja muualla 
Suomessa. Harvat haluavat matkustaa 
juhlaa varten satojen kilometrien pää-
hän, joten yritämme viedä juhlan sinne, 
missä jäsenet ovat. Muutaman edellisvuo-
den aikana tehty kokeilu on näin ollen 
vakiintumassa.”

”On mielenkiintoista nähdä, millainen 
juhla Kalastajatorpalle tänä syksynä muo-
toutuu. Otamme myös erittäin mielelläm-
me palautetta juhlasta tulevien vuosien 
suunnittelua varten.”

www.koneagria.fi

19.-22.10.2011
KoneAgria

Jyväskylän Paviljongissa tapaat maatalouden ammatti-
laiselle tärkeät toimijat. Uusien koneiden ja laitteiden 
lisäksi näyttelyssä on laajat tieto-osastot ja runsas 
seminaaritarjonta.

Jyväskylän Paviljonki
Uno Savolan katu 8

Avoinna: ke-pe 9-17, la 9-16
Liput: 15,-/10,-

Seminaarit
ke klo 11 - 13.15
Uudistuva yrittäjyys maaseudulla
mukana maa- ja metsätalousministeri 
Jari Koskinen

to klo 11 - 13
Uusia tuulia lehmien ruokinnan-
suunnitteluun 
pe klo 11 - 13
Nurmen suorakylvöseminaari 
la klo 11 - 12
Luomutreffit 
keskusteluhetki luomuasiantuntijoiden 
kanssa
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Kentältä kuultua

MMM agronomi Aulikki Kuisman kirja 
Puutarhatalous käy läpi aloittavan puutar-
hayrittäjän tärkeitä työvaiheita investoin-
neista ja rahoituksesta markkinointiin ja 
asiakaspalveluun. ”Vastaavaa oppikirjaa 
ei aiemmin ole ollut ja siksi uskon, että 
kirja löytää paikkansa puutarha-alan op-
pilaitoksissa”, sanoo itsekin opettajana 
toimiva Kuisma. ”Puutarhatalous-kirja so-
veltuu myös omatoimiseen opiskeluun ja 
ammatillisten keskustelujen 
avaajaksi.”

Puutarhatalous-kirjan voi 
tilata nettikirjakaupoista ja 
sitä myyvät hyvin varus-
tetut kirjakaupat. Kirjan 
voi tilata myös suoraan 
kustantajalta Mediapin-
ta Oy:ltä, www.media-
pinta.fi.

Uusi oppikirja  
puutarhayrittäjälle

Agronomi Erkki Alhopuron kirjoittama 
kirja ”450 vuotta Äijälän ratsutilan his-
toriaa” on saanut Vuoden Sukukirja 2010 
-palkinnon. Kirja kuvaa Äijälän tilan ja 
sen sukulaistilojen, mutta myös näillä 
tiloilla asuneiden perheiden historiaa.

Suomen Sukututkimusseuran myöntä-
män palkinnon voittaja valittiin 60 suku-
kirjan joukosta. Arviointiperusteissaan 
palkintoraati sanoo Alhopuron kirjas-
ta mm. seuraavaa: ”Tekijä on onnistu-
nut yhdistämään sukututkimuksen tilo-
jen historiaan. Visuaalisesti 
poikkeu ksellisen ansiokas 
teos on helppolukuinen ja 
tempaa mukaansa.”

450 vuotta Äijälän ratsu-
tilan historiaa -kirjaa on 
saatavana suurimmista 
kirjakaupoista.

Vuoden Sukukirja  
2010 -titteli  
Erkki Alhopurolle

Agrogolf pelattiin parhaaseen 
puintiaikaan 18. elokuuta kau-
niilla ja vaativalla Ruukkigolfin 

kentällä Raaseporissa. Kenttä oli erin-
omaisessa kunnossa, kuten useimpien 
pelaajien lyönnitkin. Kapeat väylät ja vaa-
tivat viheriöt kuitenkin verottivat hieman 
tulostasoa.

Naisten ja miesten lyöntipelien voit-
tajat tekivät kentän vaativuuteen näh-
den loistotulokset. Kristiina Salko uusi 
mestaruutensa viime vuodelta 95 lyön-
nillä. Olavi Määttä osallistui Agrogolfiin 
ensimmäistä kertaa ja vei heti ylivoimai-
sen voiton 87 lyönnillä. 

Pelipäivä omenatarhojen kupeessa su-
jui iloisissa ja rennoissa tunnelmissa, ku-
ten Agrogolfissa yleensä. Nyt pelattiin 
jo kolmattatoista kertaa. Osanottajapula 
hieman vaivasi tällä kertaa, sillä pelaa-
jia oli vain 23.

Ensi vuoden pelipaikkaa ei ole vielä 
päätetty ja Agronomiliiton tiedottaja Sari 
Häkkinen ottaakin mielellään vastaan 
ehdotuksia seuraavasta kisailuareenasta.

TuLOKseT

Naiset, lyöntipeli
1. Kristiina Salko   95
2. Liisa Syrjälä-Qvist 111

Naiset, pistebogey hcp
1. Liisa Syrjälä-Qvist 34
2. Kristiina Salko 27

Miehet, lyöntipeli 
1. Olavi Määttä   87
2. Fredrik Landgren   94
3. Heikki Aaltonen   94
4. Antero Leino   96
5. Jorma Seppälä   98

Miehet, pistebogey hcp 
1. Antero Leino 36
2. Jorma Seppälä 35
3. Olavi Määttä 34
4. Fredrik Landgren 30
5. Karri Kunnas 30

seuralaiset, pistebogey hcp
1. Juha Salko 30
2. Anneli Hiltunen 26
3. Pirjo Ruska 19
4. Marjaleena Leino 19 

Hymyilevät voittajat. aurinko paistoi agrogolfissa kaikille pelaajille ja etenkin voittajille. olavi 
Määttä (vas.) voitti miesten lyöntipelin, liisa Syrjälä-Qvist naisten pistebogeyn, antero 
leino miesten pistebogeyn, kristiina Salko naisten lyöntipelin ja Juha Salko seuralaissarjan 
pistebogeyn.
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M a r k k u  P u l k k i n e n

salko ja Määttä mestareiksi
Agrogolf pelattiin vaativalla kentällä 
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MEnToroinTi sovElTUU kaikenikäisille 

ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville. Nyt 

kannattaa tulla mukaan!

HAkEMUs jA AnsiolUETTElo lähete-

tään 7.10.2011 mennessä Agronomiliittoon 

osoitteeseen P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 

Helsinki tai s-postitse heidi.hannikainen@

agronomiliitto.fi. Kuoreen tai sähköpostin 

otsikkoon tunnus ”Mentor-ohjelma”. Ehdok-

kaat haastatellaan muutaman viikon kuluessa 

hakupäivästä. Seuraava mahdollisuus hakea 

mukaan on keväällä 2012.

HAkUPAPErEisTA TUlEE käydä selville 

seuraavat asiat: 

  miksi haluat mukaan mentoroitavaksi, 

  mitä odotat mentoroinnilta, 

Mentorointi on keino hankkia verkostoja omalle alalle, rakentaa siltaa opiskelun ja työelämän 
välille sekä suunnitella opintoja, valmistumisen jälkeistä uraa tai nykyisen työn kehittämistä.

Agronomiliitto järjestää puitteet mentoroinnille ja antaa tukea parityöskentelyyn. Lisäksi 
mentor-ohjelmaan kuuluu ryhmätilaisuuksia erilaisten teemojen ympärillä.

Verkostoja ja tietoa työelämästä

Mentorointi
selkiyttää 

vaihtoehtoja

  minkälaiseen alaan haluat suuntautua  

 tai tutustua sekä 

  millaista henkilöä tai kenet toivot  

 saavasi mentoriksesi. 

EdEllyTäMME, että olet valmis sitoutu-

maan omaan projektiisi vuodeksi ja käyttä-

mään siihen aikaa vähintään noin kaksi tuntia 

kuukaudessa. Lisäksi olet valmis hankkimaan 

liiton yhteyshenkilön tukemana itsellesi 

mentorin. Opiskelijoilta edellytämme, että 

olet hakuhetkellä vähintään toisen vuoden 

opiskelija.

MEnToroinTi järjEsTETään yhteis-

työssä Luonnontieteiden Akateemisten Liiton 

ja Metsänhoitajaliiton kanssa.

Agronomiliiton mentorointi

lisää tietoa ja materiaalia mentoroinnista saat verkkosivujen 

jäsenosiosta sekä Heidi Hännikäiseltä, (09) 2511 1645, 040 901 1645, 

heidi.hannikainen@agronomiliitto.fi
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Urapalsta

korkeakoulututkinto ei aina 
takaa varmaa, omaa koulu-
tustasoa vastaavaa paikkaa 

työmarkkinoilta. Suurin osa korkeasti 
koulutetuista ei valmistu suoraan tiet-
tyyn ammattiin, mikä tarkoittaa, että 
oma urapolku pitää etsiä ja luoda itse. 
Aina tämä ei ole helppoa.

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä 
akavalaisten liittojen aloitteesta syn-
tynyt työryhmä on ponnistellut viime 
talven ajan korkeasti koulutettujen ura- 
ja työnhakupalvelujen tehostamiseksi. 
Keväällä se järjesti työpajan, jossa oli 
edustajia myös opetus- ja kulttuurimi-
nisteriöstä, työ- ja elinkeinohallinnosta 
sekä korkeakoulujen ura- ja rekrytoin-
tipalveluista.

Työpajan tuloksena todettiin, että 
työelämän monimutkaistuminen lisää 
uraohjauksen tarvetta. Työnhaku- ja 
urataitoja pidetään nykyään kansalais-
taitoina, mutta käytännössä työnhaki-
joiden osaaminen vaihtelee suuresti. 
Jos tarve uuden työpaikan löytymiselle 
syntyy esimerkiksi irtisanomisen myötä, 
voi hakija olla hyvinkin valmistautuma-
ton oman uran suunnitteluun tai oman 
osaamisen markkinointiin. 

Työpajassa todettiin myös, että työn-
haku- ja urapalveluissa keskeistä on 
asiakkaan tarpeiden perusteellinen kar-
toittaminen ja luottamuksen synnyttä-
minen neuvojan ja asiakkaan välille. 
Valintoja ja päätöksiä ei tehdä asiak-
kaan puolesta, vaan neuvojan tehtävä-
nä on voimaannuttaa asiakas rakenta-
maan omaa tulevaisuuttaan. Tärkeää on 
myös se, että tieto työnhaun ja uraoh-
jauksen kipupisteistä kulkee käytän-
nön asiakastyöstä strategisen päätök-
senteon tasolle. 

Korkeasti koulutettujen urapalvelut 
-työryhmä jatkaa työtään ainakin tä-
män syksyn ajan, ja valmistelee lop-
puraporttia työnsä tuloksista.  

Täydennyskoulutuksessa puhaltavat uu-
det tuulet. Vuoden 2011 lopulla alkaa 
korkeakoulutettujen oppisopimustyyppi-
nen Elintarvikealan tuotekehitysasian-
tuntija -koulutus, jota opetus- ja kult-
tuuriministeriö rahoittaa. Koulutus on 
elintarvikealalla ensimmäinen laatuaan.

Oppisopimustyyppinen koulutus ta-
pahtuu pääasiassa omalla työpaikalla. 
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ke-
hittämistehtävän työnantajan ja kou-
lutuksen järjestäjän tuella. Kehittämis-
tehtävä toimii niin sanottuna näyttönä, 
jolla oppiminen osoitetaan. 

Tehtävän on tarkoitus hyödyttää työn-
antajaa. Työssä oppimista tukevat kou-
lutuspäivät, joita on yksitoista. Mento-
riryhmiä ohjaavat professorit ja muut 
alan asiantuntijat.

Koulutus on maksuton sekä yrityksil-
le että opiskelijalle. Työnantaja sitoutuu 
siihen nimeämällä työpaikkakoulutta-
jan, joka ohjaa opiskelijaa kehittämis-
tehtävässä.

”Koulutus antaa osallistujille val-
miuksia toimia elintarvikealan tuote-

kehitystehtävissä. Se auttaa jo alalla 
työskentelevää asiantuntijaa siirtymään 
kehitystehtäviin. Koulutusohjelma vah-
vistaa koulutettavan omaa osaamista 
sekä koko organisaation kehittymistä”, 
Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehit-
tämiskeskuksen suunnittelija Aija Kor-
tesmaa kertoo. 

Koulutus on tarkoitettu niille elintar-
vikeyritysten tuotekehityksessä työs-
kenteleville, jotka haluavat syventää 
osaamistaan. Se soveltuu myös yrityk-
sen sisällä toimenkuvaa vaihtaville sekä 
yritykseen uusina palkattaville sekä tut-
kimuksessa työskenteleville henkilöil-
le, jotka haluavat siirtyä tuotekehityk-
sen pariin. 

Opiskelijalla tulee olla vähintään 
alempi korkeakoulututkinto ja työsuh-
de elintarvikeketjuun kuuluvaan yri-
tykseen, jossa on mahdollisuus tehdä 
opiskeluun kuuluva kehittämistehtävä. 
Ilmoittautuminen 30.9.2011 mennessä.

Lisätietoja: www.palmenia.helsinki.fi/
koulutus/

Urataitojen 
merkitys korostuu

opi tuotekehitystä  
työn ohessa 
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Opiskelijat

Poutanen vinkkaa, että omasta ajan-
käytöstä pääsee parhaiten kärryille kir-
jaamalla viikon ajalta kaikki tunnit sekä 
sen, mihin aikansa on käyttänyt. ”Oman 
ajankäytön seuraaminen on usein silmiä 
avaavaa ja herättää kysymyksen siitä, 
mitä voisi tehdä toisin.”

Mistä apua?
Opintopsykologien vastaanotto on mata-
lan kynnyksen paikka tulla juttelemaan 
esimerkiksi omasta ajankäytöstä, opiske-
lutaidoista, jaksamisesta ja motivaatiosta 

M e r J a  M ä ä t t ä

Tiedätkö, 
mihin aikasi kuluu?
Syksy on jälleen alkamassa, ja kalenteri täyttyy kovaa 

vauhtia luennoista, tenteistä, töistä, opiskelijajuhlista 

ja parhaimmassa tapauksessa vielä erilaisista 

luottamustehtävistä. 

A lkusyksystä suunnitelmat ja tiuk-
ka aikataulu voivat vielä tuntua 
mahdollisilta, mutta aikataulun 

raadollisuus ja suunnitelmien mahdotto-
muus selviävät viimeistään syksyn puo-
livälissä. Kuulostaako tutulta? Entä jos 
syksyn saisikin käyntiin sujuvasti ajanhal-
linnan taidoilla ja suunnitelmallisuudella?

”Hyvin yleinen opiskelijoiden ajan-
käytön ongelma on suunnitelmien epä-
realistisuus”, toteaa Helsingin yliopiston 
opintopsykologi Kaisa Poutanen. Täl-
löin suunnitelmien toteutus on täysin 
muuta kuin mitä alun perin oli tarkoitus, 
mikä taas lykkää epämiellyttäviä teh-
täviä eteenpäin. Seurauksena on usein 
aikaansaamattomuuden tunne, vaikka 
ongelmaan on mahdollista löytää toimi-
via ratkaisuja. 

Poutanen suosittelee kalenterin käyt-
töä, koska siihen on helppo merkitä kaikki 
menot kellonaikoineen, ja ajan varaamis-
ta myös itsenäiselle opiskelulle. ”Suun-
nitelmia tehdessä tulee pitää mielessä 
konkretia eli itse käytännön toteutus ja 
siihen kuluva aika.”

Motivaation ylläpitäminen
Yliopiston akateeminen vapaus voi tuottaa 
vaikeuksia eteenkin motivaation kannalta. 
”Mitä enemmän opiskelu on itsenäistä ja 

jopa yksinäistä puurtamista, sitä enem-
män on hyötyä sosiaalisesta tuesta, jota 
saa kurssikavereilta”, vinkkaa Poutanen. 
Ajankäytön ongelmia voi ratkoa luomalla 
arkeen itselle sopivat rutiinit ja opiskelu-
ympäristön sekä miettiä opiskeluiden ja 
muun elämän eri osa-alueiden tasapai-
noa, jotta stressi ei muutu uupumukseksi. 

Poutasen mielestä motivaatio-ongel-
missa on hyvä lähteä liikkeelle perus-
kysymyksistä. ”Miksi opiskelen? Miksi 
olen valmis sen vaatimiin uhrauksiin?” 
Poutanen muistuttaa, että syksyn opis-
keluahdistus on täysin normaalia, koska 
nykyisin opinnot voivat tuoda kovia suo-
rituspaineita. ”Isojen tavoitteiden purka-
minen pieniksi osatavoitteiksi on hyvä 
keino lähteä liikkeelle. Se selventää ko-
konaiskuvaa ja kertoo, mitä konkreettista 
tällä hetkellä voi tehdä.”

Tunnista aikavarkaat
Hyvästä motivaatiosta ja suunnitelmal-
lisuudesta huolimatta opiskeluyritykset 
voivat kaatua aikavarkaisiin. ”Nykyään 
on moninaisia keinoja lykätä tylsiä teh-
täviä. Kokemuksen perusteella sanoisin, 
että suurin aikavaras on internet ja sosi-
aalinen media, mutta vessan siivouskin 
voi yhtäkkiä tuntua tärkeämmältä kuin 
huominen tentti.” 
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suorittaa tutkinto loppuun. ”Ajatus siitä, 
että haluaa miettiä tilannettaan ulkopuo-
lisen kanssa, on tärkein syy tulla juttusil-
le. Opiskeluongelmat voivat olla helpos-
ti ratkaistavissa, joten niitä ei kannata 
päästää liian isoiksi.” 

Yleensä opiskelijan kanssa mietitään 
yhdessä ratkaisuja juuri hänen tilantee-
seensa sopiviksi. Tulevasta opiskeluvuo-
desta selviää parhaiten, kun päivittää 
opintosuunnitelman, luo itselleen opiske-
lusta työpäiviä ja muistaa palkita itseään 
pienistäkin onnistumisista!

Mikä sinua motivoi opintoihin? 
Miten hallitset kalenteriasi?

Maaria NiKuNeN,  
4. vuoden ravitsemustieteen opiskelija

”Kahdeksantuntisten työpäivien jälkeen tuntuu mukavalta palata opiskelujen pariin, 
jossa ajankäyttö on vapaampaa. Ajankäyttöä joutuu kui-
tenkin suunnittelemaan välillä hyvinkin tarkasti. Välillä 
tulee haalittua liikaa tehtäviä, jolloin niiden suorittaminen 
tuntuu ylivoimaiselta. Siksi pyrin varaamaan kalenteriini 
myös päiviä, jolloin ei tarvitse tehdä mitään.

Motivaatio-ongelmia ratkon priorisoimalla asioita; 
esimerkiksi koulussa kaikki kurssit eivät ole yhtä tärkeitä. 
Tenttiin luvun ohessa on hyvä muistaa, että kun lukee 
kerralla kunnolla, ei samojen asioiden ääreen tarvitse 
palata!”

iirO iKävaLKO,  
6. vuoden markkinoinnin opiskelija

”Syksyssä motivoi uusien fuksien tulo kampukselle ja heidän orientoimisensa mahdol-
lisimman onnistuneesti. Opiskelumotivaatio sen sijaan on laskenut eksponentiaalisesti 
omasta fuksivuodesta lähtien. Motivaatio-ongelmaa lääkitsen pakolla.

Ajankäyttöä on pakko jollain tasolla suunnitella. Mi-
käli käy töissä, opiskelee ja harrastaa, tulee kalenteria 
hallita. Joskus asioita unohtuu, mutta pääosin homma 
on hanskassa. Stressitason nousu sen sijaan seuraa 
luonnollisesti kalenterin täyttymisestä.

Joka vuosi tulee tehtyä ylilyöntejä omien suunni-
telmien kanssa. Myöskään akateeminen vapaus ei ole 
minun juttuni, koska usein sitä tulee tulkittua vapaudeksi 
tehdä jotain muuta akateemisen ajan puitteissa. Jos 
olisin käyttänyt kaiken muualle suuntaamani energian 
opintoihini, olisin jo vähintään maisteri!”

axeL FaLcK,  
3. vuoden maatalousekonomian opiskelija

”Olin viime lukuvuoden maatalousharjoittelijana Uudessa-Seelannissa ja tuntuu siltä 
kuin aloittaisi uudestaan yliopistossa. On mukavaa tavata vanhoja ja uusia opiskeluka-
vereita. Haluan myös saada kokoon riittävästi opintopisteitä, jotta joskus valmistuisin. 

Motivaatio-ongelmista selviää, kun juttelee kavereiden 
kanssa ja muistaa, että valmis tutkinto on edellytyksenä 
hyvän työpaikan saamiseen.

Opiskeluissa pyrin tekemään esimerkiksi harjoitustyöt 
ajallaan ja priorisoin tärkeimmät tehtävät etusijalle. Yli-
opiston akateeminen vapaus tuo opiskelijoille vapautta 
ja vastuuta, ja antaa mahdollisuuden miettiä haluaako 
opiskella itse vai antavatko luennot jotain ekstraa. Itse 
en ole kuitenkaan sortunut epärealistisiin suunnitelmiin 
ajankäytön suhteen.”
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Urapoluilla
e e V a - k a i S a  P u l k k a

Elintarvikelakien 
tuntija

Juuristaan ylpeä 
agronomi
Salolaisen MMM, agr. Laura Mattisen (28) oli lukiossa vaikea 
päättää, kumpi kiinnostaisi enemmän, biologian opiskelu yli-
opistossa vai kauppakorkeakoulu. ”Viikki oli välimuoto ja mi-
nulle täydellinen kombinaatio. Olen ollut työurallani todella 
ylpeä viikkiläisistä juuristani”, Mattinen sanoo. Elintarvikeketju 
on aina kiinnostanut Mattista, eikä Viikki ollut vieras paikka, 
sillä vanhemmat ovat saman tiedekunnan kasvatteja.

Mattinen on valmistunut maatalouspuolelta markkinointi 
pääaineenaan vuonna 2006 ja nyt ovat menossa jatko-opin-
not elintarvikepuolen markkinoinnista. ”Ahkeruus ja omatoimi-
suus ovat olleet oman urani kantavat voimat”, Mattinen sanoo.

Töihin Mattinen tarttuikin jo opiskeluaikana. ”Olin kesäisin 
sekä opintojen ohessa Suomen Rehulla markkinointiassistent-
tina. Valmistumisen jälkeen sain töitä Ruokakeskolta ensin 
makeisten ostajana ja sitten lemmikkieläinruokien ja -tarvik-
keiden tuotepäällikkönä.”

Jatko-opintopaikan saatuaan Mattinen piti vuoden 2010 
opintovapaata. ”Olin sinä aikana reilun puoli vuotta Dublinin 
yliopistossa opiskelemassa tutkintoon liittyviä kursseja.”

Ennen nykyistä työpaikkaansa Mattinen ehti opettaa Turun 
ammattikorkeakoulussa. Huhtikuussa Mattinen aloitti Turun 
yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Braheassa Varsinais-
Suomen ruokaketjun kehittämishankkeen, Varrun, projekti-
päällikkönä.

”Työhön kuuluu hankkeen hallinnointi ja koordinointi sekä 
vastuu sisällön tuottamisesta yhdessä hankkeen muiden toi-
mijoiden eli Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskes-
kuksen ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa. Hankkeen 
tavoitteena on varsinaissuomalaisen elintarvikeketjun kehittä-
minen yhteistyöverkoston kautta, uusien avauksien löytäminen 
ja eteenpäin vieminen sekä elintarvikealan strategisen paino-
arvon lisääminen Varsinais-Suomessa. Asiakaslähtöisyys on 
kehitystyön keskeinen näkökulma”, Mattinen kertoo.

Vapaa-ajasta ison osan nielaisevat jatko-opinnot, mutta 
liikunnallinen Mattinen pyrkii juoksemaan pari puolimarato-
nia kesässä. Kunto kasvaa pyöräillessä ja erilaisissa jumpissa.

ETM Marleena Tanhuan-
pää (40) kiinnostui elintar-
viketiedosta lukion jälkeen 
talouskoulussa. Eurasta ko-
toisin olevalle maatalon 
tyttärelle alkutuotanto oli 
tuttua, ja Viikin opiskelu-
mahdollisuuksista kertoi 
siellä opiskellut veli.

Tanhuanpää opiskeli 
maitoteknologiaa ja val-
mistui vuonna 1997. ”Tein 
harjoitteluja eri meijereis-
sä. Graduni tein Valiolle ja 

sieltä sain ensimmäisen työpaikkani laboratoriopäällikkönä 
Pitäjänmäen meijeriltä ja mehutehtaalta”, hän kertoo.

Parin vuoden kuluttua avautui tilaisuus päästä töihin Elin-
tarviketeollisuusliittoon. Siellä Tanhuanpään työtehtävät ovat 
olleet moninaisia. ”Olen ollut viestinnässä ja toimialapäällik-
könä olen ollut useiden toimialayhdistysten asiamiehenä.”

Elintarviketeollisuusliitto kattaa noin 90 prosenttia Suo-
men elintarviketeollisuuden tuotannosta ja on siten alallaan 
merkittävä etujärjestö. Toiminta kattaa työmarkkina- ja lain-
säädäntöasioita sekä kaupallisia asioita.

Kesäkuun alusta Tanhuanpää aloitti lainsäädäntöproses-
sin johtajana. ”Työhön kuuluu elintarvike- ja ympäristölain-
säädäntö, tutkimus- ja tuotekehitysasiat sekä ravitsemus- ja 
verotusasioita.” Tanhuanpään johtamassa yksikössä on neljä 
henkilöä, joten henkilöjohtamisen ohella asiantuntijajohta-
jan rooli on iso osa työtä.

”Elintarvikelainsäädäntö on laaja ja oppimista sen suh-
teen riittää, vaikka olen ollut alalla jo yli kymmenen vuot-
ta”, Tanhuanpää tunnustaa. ”Se tekee työstä kiinnostavaa, 
kun välillä on tekemisissä suurten linjojen kanssa ja toisaal-
ta joutuu tutustumaan pikkutarkkoihinkin laintulkintoihin.”

Espoolaisen Tanhuanpään vapaa-aika kuluu pitkälti per-
heen, miehen ja 8-, 7- ja 4-vuotiaiden lasten kanssa. ”Golf-
kärpänen on päässyt puraisemaan pahasti, mutta harrastan 
perheen ehdoilla.”

Lukeminen on Tanhuanpäälle mieluista, viime aikoina 
luettavaksi on tosin valikoitunut enimmäkseen ammattikir-
jallisuutta ja satuja.

Tanhuanpää on ollut aktiivisesti mukana Agronomiliiton 
toiminnassa muun muassa hallituksen jäsenenä, mutta luot-
tamustoimet ovat karsiutuneet perheen perustamisen myötä.
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Nimityksiä

Kuluttajien 
tutkija

agropolis Oy
ETM Tuure Eskelinen 
projektipäälliköksi.

antti-Teollisuus Oy
MMM Sampsa Mäkinen 
Maatalousryhmän 
projektimyyntipäälliköksi 2.5.2011 
alkaen.

atria suomi Oy
MMM Eeva Juva 
vastuullisuuspäälliköksi 16.5.2011 
alkaen toimipaikkana Nurmo.
TtM, laillistettu 
ravitsemusterapeutti Mirva 
Lampinen markkinoinnin ja 
tuotekehityksen organisaatioon 
ravitsemusasiantuntijaksi.

elintarvike- 
teollisuusliitto ry 
ETM Marleena Tanhuanpää 
ETL:n lainsäädäntöprosessin 
johtajaksi 1.6.2011 alkaen.

elintarviketurvallisuus- 
virasto evira
MMM, agronomi Katja 
Korkalainen ylitarkastajaksi 
1.5.2011 alkaen.
MMM, agronomi Laura 
Blomqvist ylitarkastajaksi 
1.5.2011 alkaen.

euroopan elintarvike-
turvallisuusviranomainen 
efsa
ETT Mari Eskola 
Vierasaineyksikön 
varayksikönjohtajaksi.

Hämeen ammatti- 
korkeakoulu
MMM Sirkka Jaakola 
puutarhatalouden lehtoriksi 
1.8.2011 alkaen.

Karl Fazer
ETT Markku Mikola Fazer Myllyn 
tuotekehitys- ja 
tutkimuspäälliköksi 15.4.2011 
alkaen.

Konekesko
MMM Jukka Keltto 
Maatalouskoneet-linjan 
linjajohtajaksi 1.8.2011 alkaen.

Kraft Foods Finland  
Production
Mikko Vasamo tehdaspäälliköksi.

Kiinnostus luonnontieteisiin sai 
espoolaisen ETT Nina Uralan 
(43) hakeutumaan elintarvi-
keteknologian pariin. ”Se vai-
kutti käytännönläheisemmältä 
kuin muut yliopiston tarjoamat 
luonnontieteen opinnot. Lisäk-
si olin ollut innokas kotikokki ja -leipuri lapsesta saakka”, 
hän perustelee.

Kuluttajatutkimus kiinnosti Uralaa opiskelujen alusta lähti-
en ja hän toimi laitoksen aistinvaraisessa laboratoriossa tut-
kimusassistenttina jo opiskeluaikana. ”Gradun tein VTT:lle ja 
valmistumisen jälkeen olin töissä sekä siellä että yliopistol-
la tutkijana vuorotellen, kunnes siirryin kokonaan VTT:lle.”

Väitöskirja syntyi VTT:llä vuonna 2005 suomalaisten asen-
teista terveysvaikutteisia elintarvikkeita kohtaan.

Seuraavan vuoden Urala vietti Kaliforniassa tutkijavaihdos-
sa. ”Tein Davisin yliopistolla post doc -tutkimuksen kalifor-
nialaisten hilloihin liittämistä terveellisyys- ja luonnollisuus-
arvioista. Opin paljon uutta. Silmät ja korvat auki pitämällä 
sain uusia kokemuksia ja virikkeitä siitä, millaisia kuluttajat-
rendejä siellä on menossa”, Urala kertoo antoisasta vuodesta.

Vuoden 2007 lopulla Urala aloitti nykyisessä työpaikas-
saan Kuulas Research Agencyssa. ”Teemme yrityksille hyvin 
erityyppisiä tutkimuksia ja tarvittaessa myös konsultoimme 
liiketoiminnan parantamiseen liittyvissä haasteissa. Selvitäm-
me esimerkiksi, mistä yritys saisi kasvua, millaisia yrityksen 
nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat ovat, miksi he käyttävät 
ko. tuotetta tai palvelua, miten he kokevat yrityksen tuotteet 
tai palvelut, markkinointiviestinnän tai brändin.”

Suuri osa asiakkaista on suomalaisia yrityksiä, mutta mu-
kana on myös suuria kansainvälisiä toimijoita. Elintarvik-
keet ja niihin liittyvä tutkimus on yksi vahvoista toimiston 
osaamisalueista.

Urala aloitti yrityksessä senioritutkijana ja on nyt tutkimus-
johtaja ja johtoryhmän jäsen. ”Työssäni vastaan tutkimusme-
netelmistä, tutkimuksen kehittämisestä sekä resursoinnista. 
Osallistun tietysti myös tutkimusprojektien suunnitteluun ja 
toteuttamiseen.”

Vapaa-aikaa Urala viettää ulkoillen ja liikkuen. ”Pyöräi-
len työmatkat aina kun mahdollista, juoksen, mökkeilen ja 
joogaan.”

Urala tunnustautuu myös ahkeraksi kokkaajaksi. ”Ruoan-
laitto on kivaa niin arkena kuin viikonloppuna. Pidän mie-
lelläni kekkereitä, joissa on paljon ruokaa.” Pöydän ympä-
rille kokoontuu silloin oman perheen, miehen sekä 12- ja 
15-vuotiaiden poikien, lisäksi joukko ystäviä. Opiskeluaiko-
jen pieni porukka on perheiden myötä kasvanut melkoiseksi.

Maa- ja elintarvike- 
talouden tutkimuskeskus 
MTT
MMT Antti Iho erikoistutkijaksi 
1.6.2011 alkaen.

Maa- ja metsätalous-
tuottajain Keskusliitto 
MTK r.y.
MMM, agronomi, M.Sc. Seppo 
Aaltonen maatalouslinjan 
johtajaksi 1.9.2011 alkaen.
MMM Minna-Mari Kaila 
maaseutuyrittäjyyslinjan johtajaksi 
1.9.2011 alkaen.
MMT, agronomi Liisa Pietola 
ympäristöjohtajaksi 1.5.2011 
alkaen.
MMM, agronomi Juha 
Ruippo vastaamaan MTK:n 
ja EU- ja kansainvälisten 
asioiden koordinoinnista sekä 
kehitysyhteistyöasioista.
MMM, agronomi Simo Tiainen 
MTK:n, SLC:n ja Pellervo-Seuran 
Brysselin toimiston johtajaksi 
1.9.2011 alkaen.

MTK-Kaakkois-suomi
MMT Tuula Dahlman vt. 
toiminnanjohtajaksi 1.8.2011 
alkaen.

Maatalousyrittäjien  
eläkelaitos Mela 
MMM, MKT Marja Antola 
vakuutus- ja hyvinvointiyksikköön 
lomitusasioiden asiantuntijaksi 
16.5.2011 alkaen.

Mepu Oy
MMM, agronomi Erkki Jokela 
Export Manageriksi.

OP-Palvelut Oy
MMM Sanna Lystimäki 
ryhmäpäälliköksi 
Rahoitustuotteet-yksikköön 
1.4.2011 alkaen.

Nimityksiä
jatkuu sivulla 35
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Jäsenten kesken
M e R K K I P ä I V I ä

MuiStoa 
kunnioittaen

 Kun vaihdat työpaikkaa, jäät eläkkeelle, valmistut 
tai kun yhteystietosi muuttuvat, muistathan ilmoittaa 
uudet tiedot Agronomiliittoon. 

Työnantajatietojen päivittäminen on jatkossa entistä 
tärkeämpää, sillä liiton edunvalvonta ja jäsenviestintä 
tehdään työnantajasektorin perusteella. Saat omaan 
toimialaasi kuuluvat viestit vain, jos nämä tiedot ovat 
liiton rekisterissä oikein. 

Erityisesti sähköpostiosoite kannattaa pitää ajan 
tasalla, sillä iso osa liiton jäsenpostista kulkee ny-
kyään sähköpostin välityksellä. 

Jäsenrekisteriasioissa sinua palvelee  
jäsensihteeri Satu Vainio, puh. (09) 2511 1651, 
satu.vainio@agronomiliitto.fi.

Agronomi MMM 
yliagronomi 
Heimo Ilmari  
Simula
95 v. Helsinki
29.10. – Ei vast.
ottoa

MMM
Anna-Liisa Mattila
85 v. Jyväskylä
26.10. – Matkoilla

Agronomi MMT 
professori 
Leila-Riitta Erviö
* 16.5.1932
 18.5.2011  

tuhkattu, tuhka 
Suomenlahteen

Yliagronomi
Reino Seppälä
* 5.2.1926
 16.6.2011

MMM  
kauppaneuvos 
Olli Kauppi
* 4.8.1934
 3.7.2011

Agronomi
Eero Vainio
* 8.10.1924
 17.7.2011

Opetusneuvos 
Kyösti Kaskirinne
80 v. Espoo
16.10. – Ei vast.
ottoa

MML Eva Oittila
80 v. Helsinki
25.10. – Ei vast.
ottoa

Agronomi  
Mikko Koskeli
80 v. Hämeenlinna
19.11. – Ei vast.
ottoa

Agronomi  
Eero Oittila
75 v. Lohja
16.10. – Ei vast.
ottoa

Professori emeritus 
Esko Poutiainen
75 v. Kuopio
13.11. – Matkoilla

Agronomi
Pertti Peikola
70 v. Sauvo
12.10. – Matkoilla

Agronomi 
Eero Alitalo
70 v. Tampere
12.10. – Matkoilla

Agronomi  
Jukka Knaapila
70 v. Porvoo
18.10. – Matkoilla

Agronom
Carl-Göran af 
Heurlin
70 år Pargas
1.11. – Bortrest

Agronomi
Lauria Palmu
70 v. Heinola
16.11. – Matkoilla

MMT
Lena Majvor  
Levander  
(ent. Knight)
60 v. Helsinki
3.10. – Ei vast.ottoa

Yliopettaja FL 
MMM ravitsemus-
terapeutti 
Auli Guilland
60 v. Helsinki
21.10.

Agronomi
Seppo Rantanen
60 v. Heinola
24.10. – Lähipii-
rissä

ETM
Pekka Kaikkonen
50 v. Porvoo
16.10.

MBA MMM  
agronomi
Olli-Matti Toivanen
50 v. Espoo
2.11. – Ei vast.ottoa

ilmoita liittoon, 
kun yhteystietosi muuttuvat

www.pohjola.fi                                 puh. 0303 0303.
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Nimityksiä
jatkoa sivulta 33

Agromuorit ja -vaarit
Tiistai 4.10.2011 klo 12.30  
ravintola Wanhan Kellari

Lassi Tillander: ”Golf – harrastus vai elämäntapa?”

Tiistai 1.11.2011 klo 12.30  
ravintola Wanhan Kellari

Toimitusjohtaja Juha Ruohola, Pit Product:  
”Atrian toiminta Venäjällä”

Tiistai 13.12.2011 klo 12.30  
ravintola Wanhan Kellari

eino Lindfors:  
”Ingman Group Oy:n toiminta Baltiassa 1985–2010”

Tervetuloa tilaisuuksiin!
Pentti Moisio

pentti.moisio@netsonic.fi, gsm 0500 551 196

S e n i o r i t

Pakkaustutkimus – PTr ry
ETM Jussi Huhtanen 
pakkausasiantuntijaksi.

Perunantutkimuslaitos
MMM, agronomi Jussi Tuomisto 
johtajaksi 1.3.2011 alkaen.

Proagria Maatalouden 
Laskentakeskus 
Agronomi Vesa Sandvik 
varatoimitusjohtajaksi ja johto-
ryhmän jäseneksi 1.7.2011 alkaen.

Puutarhaliitto ry
MMM Hanna Skogster 
kasvinsuojelun asiantuntijaksi 
20.6.2011 alkaen.

saarioinen Oy
ETM, farmaseutti Anne 
Isokangas laatupäälliköksi.

sinebrychoff
ETM Antti Airaksinen 
tuotepäälliköksi.

suomen Teknologia- 
keskusten Liitto TeKeL
MMM, MBA Jaakko Helenius 
toimitusjohtajaksi.

Tule mukaan 
opiskelijatoimintaan!

Omien kiinnostustesi ohjaamana sinulla on mahdollisuus 
hankkia kaksivuotisen johtiskauden aikana kokemusta 
monista erilaisista asioista esimerkiksi työelämää ajatellen:

 lehden teosta ja lehtijuttujen kirjoittamisesta 
 (opiskelijaliite)

 tapahtumien suunnittelusta ja markkinoinnista 
 (opiskelijatapahtumat)

 saada yhteyksiä työnantajiin 
 (tapahtumien järjestäminen, yritysyhteydet)

 koota laaja-alainen verkosto  
ruokaketjun opiskelijoista

Ota yhteys omaan ainejärjestöösi  
ja asetu ehdolle!

Opiskelijoiden edustuspaikkoja 
agronomiliitossa on auki viri 
Lactiksen, sampsan, voluntaksen, 
BOan ja Mentor-klubin edustuksissa.

HELSINGIN YLIOPISTO
KOULUTUS- JA  

KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA
WWW.HELSINKI.FI/PALMENIA

Uusi maksuton täydennyskoulutus
ELINTARVIKEALAN TUOTEKEHITYSASIANTUNTIJA, 30 OP
Vuoden kestävä koulutuskokonaisuus päivittää elintarvikealan 
tehtävissä toimivien asiantuntijoiden osaamista.

Oman työn ohessa tapahtuva koulutus on monimuotoista 
sisältäen:
• 11 lähipäivää
• verkko- ja etäopiskelua
• mentoriryhmän tapaamisia
• työssäoppimista oman työn ohessa
• omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä
Koulutuksen rahoittaa opetusministeriö ja se toteutetaan korkea-
koulutettujen oppisopimustyyppisenä koulutuksena. Haku päät-
tyy 15.10.2011.

Food Safety Prosessihygienia
KASVISTEN TUOTANTOKETJUN HYGIENIA, Helsinki, 20.10.2011
Koulutus tarjoaa uusinta tietoa kasvisten käsittelyn prosessihygie-
niasta koko tuotantoketjun näkökulmasta. Koulutus soveltuu asian-
tuntijoille, jotka työskentelevät kasvisten parissa alkutuotannossa, 
teollisuudessa tai ruokapalveluissa. Hinta 375 €.

Tiedustelut: 
Aija Kortesmaa, p. 09 191 54158, aija.kortesmaa@helsinki.fi
Irma Isotalo, p. 09 191 54076, irma.isotalo@helsinki.fi

Ilmoittautuminen ja lisätiedot www.helsinki.fi/palmenia
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Agronomiliiton syysjuhlaa 

vietetään 22.10. Helsingin 

Kalastajatorpalla klo 19 alkaen. 

Illan ohjelmasta vastaavat 

imitaattori Jarkko Tamminen 

sekä bilebändi Kerma. 

Luvassa on siis vauhdikas 

ilta huumorin ja tuttujen 

hittisävelten kera! 

Lisäksi nautimme buffetpöydän 

kotimaisista antimista.

Juhlassa julkistetaan myös 

Vuoden vaikuttaja 2011.

Tule mukaan  
iloiseen joukkoon!

Agronomiliiton syysjuhla 
lauantaina 22.10.2011

Majoitus

Olemme varanneet kiintiön huoneita Hilton Kalastajatorpalta
 yhden hengen huone 95 euroa/yö
 kahden hengen huone 105 euroa/yö

Teethän huonevarauksesi 30.9.2011 mennessä. 
Voit tehdä varauksen sähköpostitse osoitteeseen helsinkikalastajatorppa@hilton.com  
tai puhelimitse, puh. (09) 45 811. Varaustunnus on GAGRA.

Juhlaan on varattu kurssipöydät 60, 50, 40, 
30, 20 ja 10 vuotta sitten opintonsa aloit-
taneille. Voit myös esittää muita toiveita 
pöytäjärjestyksen suhteen ilmoittautumi-
sen yhteydessä.

Illalliskortin hinta on 75 euroa, ja sii-
hen sisältyvät menun lisäksi alkumalja, 
viinikaadot, eteispalvelu ja illan ohjelma. 
Opiskelijajäsenille hinta on 65 euroa – 
muistathan mainita ilmoittautumisen yhte-
ydessä olevasi opiskelija.

Pukukoodina miehillä tumma puku, nai-
silla cocktail-asu.
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Ilmoittaudu juhlaan 30.9.2011 mennessä 
sähköisellä lomakkeella, joka löytyy liiton 
verkkosivuilta, tai toimistolle Mirja Rissaselle, 
puh. (09) 2511 1650 tai mirja.rissanen@ag-
ronomiliitto.fi. Toimi kuitenkin nopeasti, sillä 
mukaan mahtuu vain 300 juhlijaa.

Ilmoittautuminen juhlaan on sitova, ja mak-
sun jälkeen saat vahvistuksen osallistumises-
ta. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen 
peruutukset vain lääkärintodistusta vastaan. 

Muistathan mainita erityisruokavalioista 
ilmoittautumisen yhteydessä.

Kokoa ystäväjoukko ja varaa pöytä!
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Jäsenten kesken

Kolmen tunnin koulutuksen aikana käydään läpi mitä sosiaa-
linen media tarkoittaa työnhakijan näkökulmasta, opetellaan 
sosiaalisen median käyttöä ja sen hyödyntämistä työnhaussa. 
Koulutuksessa käydään läpi mm. LinkedInin, Facebookin ja 
Twitterin hyödyntämistä sekä kuullaan henkilöbrändäyk-
sestä asiantuntijuuden esille tuonnissa. Kouluttajana toimii 
sosiaalisen median ja rekrytointialan asiantuntija Tom Laine 
MeMegroup Oy:stä.

Osallistujilta edellytetään olemassa olevaa Linkedin-
profiilia. Voit luoda oman profiilisi ennen koulutusta osoit-
teessa www.linkedin.com. 

aika: 
12.10. klo 12.30–15.30 ja 16.00–19.00 (Huom! kaksi ryhmää)

Paikka: 
Agronomiliiton toimisto, P. Makasiinikatu 6 A 8, Helsinki

iLMOiTTauTuMiNeN:
Koulutus on tarkoitettu Agronomiliiton jäsenille. Ilmoittaudu 
osoitteessa www.agronomiliitto.fi-> Kalenteri viimeistään 
5.10.2011. Muista myös valita, kumpaan ryhmään ilmoittaudut..

Tilaisuus on maksuton. Osallistumisen peruuttaminen tulee 
tehdä viimeistään 5.10., muuten veloitamme 30 euroa luento- 
ja järjestelykuluina.

sosiaalisen median merkitys työnhaun 
kanavana on lisääntymässä. Osaatko sinä 
hyödyntää sen tuomat mahdollisuudet?

Lisätietoja: asiamies Heidi Hännikäinen, heidi.
hannikainen@agronomiliitto.fi.

Nostemestari Heikki Peltola: 
”Rakennan jokaisen esitykseni ainutker-
taiseksi, tilanteen ja kuulijoiden ehdoil-
la. Luennoissa ja kohennusohjelmissa 
on aina kyse yhdessä oppimisesta.

Haluan synnyttää innostusta ja ener-
giaa, valaa uskoa tulevaan ja vahvistaa 
toiveikkuutta. Ennen kaikkea haluan 
auttaa kohoamaan uudelle tasolle aja-
tuksissa, teoissa ja tuloksissa.”

Agronomiliitto järjestää yrittäjäjäsenilleen omaa ohjelmaa 
liiton syysjuhlan yhteyteen. Tervetulleita tilaisuuteen ovat 
yrittäjien lisäksi myös yrittäjyyttä harkitsevat jäsenet sekä 
viljelijäjäsenet. 

Tilaisuuden tarkoituksena on tuoda uutta vireyttä yrittäjän 
arkipäivään sekä tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen mui-
den yrittäjäjäsenten kanssa. Tilaisuudessa voit myös tavata 
Agronomiliiton hallituksen sekä yrittäjävaliokunnan jäseniä. 

aJaNKOHTa:  
lauantai 22.10.2011 kello 13.00

PaiKKa:
Agronomiliitto, Pohjoinen Makasiinikatu  
6 A, 5. kerros, Helsinki 

OHJeLMa:
klo 13.00 Tervetuloa
yrittäjävaliokunnan puheenjohtaja Timo Alatalo

klo 13.15–14.30 Puheenvuoro:  
Nostetta ja hohtoa yrittäjänä onnistumiseen
nostemestari, KTM Heikki Peltola

klo 14.30–16.00 etsitkö uusia ideoita – haluatko verkottua 
muiden yrittäjien kanssa?
Pienen syötävän ja juotavan ohella voit tutustua paikalla 
oleviin yrittäjiin ja heidän liiketoimintaansa. 

klo 19.00– Yrittäjäpöytä agronomiliiton syysjuhlassa 
Kalastajatorpalla
Verkottumiskeskustelut jatkuvat hauskassa seurassa. 

ilmoittaudu yrittäjäpäivään 
Mirja Rissaselle, puh. (09) 2511 1650,  
mirja.rissanen@agronomiliitto.fi.

yrittäjä: tule 
verkottumaan 
syysjuhlapäivänä!

SoSiaalinen media 
työnhauSSa  
-koulutus

seniorilounas  
25.11. klo 12
Lounastapaaminen avataan puheenvuorolla ja keskus-
telulla Agronomiliiton tiloissa (P. Makasiinikatu 6 A 8, 
Helsinki). Lounaalle Kellarikrouviin siirrytään kello 13.

Tilaisuuden tarkempi ohjelma julkaistaan seuraa-
vassa Alimentassa. Voit kuitenkin ilmoittautua jo nyt 
Mirja Rissaselle, puh. (09) 2511 1650, mirja.rissanen@
agronomiliitto.fi.
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  Valtuuston pj. M.Sc. agronomi ilmari Halinen,    
   puh. +46 705 262 171, ilmari.halinen@atg.se

  Hallituksen pj. AFM agronom Mikael Jern,
   puh.  040 527 6145, mikael.jern@bastu.net
     TOiMisTO
    Postiosoite: PL 44, 00131 Helsinki  
    Käyntiosoite:  P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki
    Puhelin: (09) 2511 160
    Faksi: (09) 2511 1610
    Sähköposti: toimisto@agronomiliitto.fi 
    Kotisivu: www.agronomiliitto.fi
    Avoinna: klo 9–16
    Pankkiyhteydet: OKO 578007-2170278
     Nordea 152130-106148

  Toiminnanjohtaja, MMM agr. Jyrki Wallin 
   puh. (09) 2511 1640, matkapuh. 040 901 1640
   jyrki.wallin@agronomiliitto.fi

  Asiamies, MMM Heidi Hännikäinen (09) 2511 1645, 040 901 1645
   heidi.hannikainen@agronomiliitto.fi ja urapalvelut@agronomiliitto.fi
  - urapalvelut, työnvälitys, työllisyys ja koulutuspolitiikka,   
   opiskelija-asiat

  Tiedottaja, MMM, VTM sari Häkkinen (09) 2511 1643, 040 901 1643  
    sari.hakkinen@agronomiliitto.fi
  -  sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, kansainvälinen toiminta

  Opiskelijasihteeri, etyo Merja Määttä (09) 2511 1653, 045 1393 604   
   merja.maatta@agronomiliitto.fi
  -  opiskelija-asiat

 Lakimies, VT anneli Nieminen (09) 2511 1644, 040 901 1644
   anneli.nieminen@agronomiliitto.fi
  - lainopillinen neuvonta, edunvalvonta: yksityissektori 
   ja neuvonta-ala

  Asiamies, MMM agr. Mari raininko (09) 2511 1642, 040 901 1642
   mari.raininko@agronomiliitto.fi
  -  edunvalvonta: valtio-, yliopisto- ja kuntasektori sekä opetusala

  Toimistosihteeri HSO-siht. Malla ahonen (09) 2511 1646, 040 901 1646
   malla.ahonen@agronomiliitto.fi
  -  toimistosihteeri, toiminnanjohtajan sihteeri,    
   apuraha- ja avustustiedustelut

  Toimistovirkailija Mirja rissanen (09) 2511 1650
   mirja.rissanen@agronomiliitto.fi
  -  julkaisujen myynti, merkkipäiväuutiset,    
   kokoustilojen ja majojen varaukset

  Taloussihteeri Päivi rissanen (09) 2511 1652
   paivi.rissanen@agronomiliitto.fi
  - kirjanpito, maksuliikenne

  Jäsensihteeri HSO-siht. satu vainio (09) 2511 1651
   satu.vainio@agronomiliitto.fi
  -  jäsenrekisteri, työnvälitys, nimitysuutiset

  erityiskoulutettujen työttömyyskassa erko
  Postiosoite: Asemamiehenkatu 2 C, 00520 Helsinki 
  Käyntiosoite: Kellosilta 5 C, 6 krs. 
  Toimisto on avoinna arkisin klo 9–16, kesäkuukausina klo 9–15. 
  Puhelinpalvelu jäsenille: (09) 7206 4343 ma-to klo 9–15.  
  Faksi (09) 272 1212, sähköposti: erityiskoulutettujen.tk@erko.fi
  www.erko.fi

  agrONOMiLiiTTO
  agrONOMFörBuNdeT 

liiton asiamiehet 
tavattavissa RTY-päivillä
Tule tapaamaan agronomiliiton asiamiehiä 
liiton ständille Marina congress centeriin:

MAAnAnTAinA 10.10.
klo 11.45–13.15  asiamies Mari Raininko, 
 työ- ja virkasuhteet, julkinen sektori

klo 14.30–15.00  asiamies Heidi Hännikäinen, 
 urapalvelut ja työnhaku

TiisTAinA 11.10.
klo 9.45–10.15  lakimies Anneli Nieminen, 
 lakipalvelut, yksityissektorin työsuhteet

klo 11.30–13.00  toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, 
 Agronomiliiton toiminta ja palvelut

juustonvalmistajain  
säätiön apurahat
Juustonvalmistajain säätiö ilmoittaa haettavaksi apurahoja. 
Apurahojen jaosta päättää säätiön hallitus ja ne myönnetään 
hakemusten perusteella.

Juustonvalmistajain säätiö on perustettu vuonna 1946 edis-
tämään maamme juustonvalmistusta, markkinointia ja mai-
donjalostusta yleensä. Apurahaa voidaan myöntää seuraaviin 
tarkoituksiin: ammattitaidon kehittämisen juustonvalmistuksen 
ja markkinoinnin sekä maidonjalostustoiminnan hyväksi työs-
kenteleville henkilöille ja yhteisöille, maitovalmisteiden laadun ja 
valmistuksen hygienian lisäämiseen, maidonjalostustoiminnan 
edistämiseen ja juustokaupan tutkimista varten ulkomailla ja 
kotimaassa. 

apurahan hakuaika päättyy 31.10.2011. 
Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan säätiön hallitukselle 
ja lähetetään kirjallisena säätiön asiamiehelle osoitteeseen 
Matti Tapaila, Linjatie 162, 14140 Jokimaa

Säätiön hallitus käsittelee anomukset marraskuun loppuun 
mennessä ja hyväksytyille apurahan hakijoille ilmoitetaan 
päätöksestä joulukuun aikana. Apurahan myöntämispäätöksen 
yhteydessä kerrotaan, miten työn edistymisestä on raportoitava. 
Lähetettyjä anomuksia ei palauteta.

Säätiön hallitus varaa mahdollisuuden pidättäytyä apura-
hojen myöntämisestä, mikäli säätiön toiminnan tavoitteiden 
mukaisia hakemuksia ei määräaikaan mennessä ole toimitettu 
tai hakemukset eivät vastaa säätiön asettamaa tarkoitusperää. 
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.



Sinua palvelevat sopimusasioissa Marjo Teissala puh. (09) 123 5245 sekä matkava-
rauksissa Eija Karimo puh. (09) 123 5354. Lisätiedot www.vikingline.fi/ryhmat

Itämeren iloisimmat kokous- ja ryhmämatkat

TA L L I N N A  |  M A A R I A N H A M I N A  |  T U K H O L M A

Nykyaikaiset puitteet, ajatuksia siivittävät näköalat ja 
laadukkaat lisäpalvelut – Vikingiltä saat aina asiantuntevaa 
kokonaispalvelua. Merikokous on sujuva tapa pitää pala-
veri tai seminaari. 
Ja yllättävän edullinen! Kysy toiveidenne mukainen tarjous.

Kokouskin meni  
vallan mainiosti!

Merikokous Helsinki–Tukholma–Helsinki
MARIELLALLA tai GAbRIELLALLA. Hintaan sisältyy risteily kahden hengen 
A-hytissä, Viking buffet -illallinen ruokajuomineen, (viini, olut, virvokkeet, kahvi/
tee), 3 ruokalajin Food Garden -kokousillallinen, meriaamiainen m/p, kokous-  
tila 4 t/päivä sekä kokouskahvit ja hedelmät. Tuotetunnus FRMES.
Polttoainelisä sisältyy hintaan.

Hinta alk. 113 EUR/hlö

Agronomiliiton asiakasnumero on 330280




