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MAITO-KURIKKA 
 

Koulutusta kurikkalaisille maitotilayrittäjille ja heidän yhteistyökumppaneilleen 
 

 
Kurikan kaupunki haluaa tukea jatkossa entistä vahvemmin maitotilojen toimintaedellytyksiä ja turvata mai-
dontuotannon jatkuvuuden. Seinäjoen ammattikorkeakoulu järjestää yhteistyössä Kurikan kaupungin ja 
Leader -ryhmien kanssa kurikkalaisille maitotilayrittäjille koulutusta tilan johtamiseen ja liiketoimintaosaa-
misen kehittämiseen.  
 
Kurikka on Etelä-Pohjanmaan suurin ja koko Suomen 4. suurin maidontuottaja. Maidontuotannon litra-
määrä on mittava, ja maitotilojen liikevaihto nousee merkittäviin lukuihin. Kiristynyt tilanne maitomarkki-
noilla on laskenut maidon tuottajahintaa ja tällä hetkellä maitotilojen keskimääräinen kannattavuus on hei-
kentynyt. Yleiseen hintatasoon maitotilallinen ei voi itse vaikuttaa. Tilan johtamisella voidaan kuitenkin vai-
kuttaa yksikkökustannuksiin. Maito-Kurikka keskittyy juuri tähän, haetaan tilan johtamiseen keinoja, joiden 
avulla kannattavuutta voidaan parantaa.   

 
Nykyaikaisen maatilan johtamisen avainsanat 

tehokkuus – tuottavuus – yhteistyö – verkostoituminen – resurssit 
 

Koulutuksessa opit miten uusilla johtamisvalmiuksilla voit kehittää yritystäsi. Miten kustannustekijöihin vai-
kuttamalla voit parantaa kilpailukykyäsi? Miten saat tilasta houkuttelevan seuraavallekin sukupolvelle? Mi-
ten voit lisätä vapaa-aikaasi jakamalla resursseja eri lailla kuin ennen?  Miten esimerkiksi urakoitsijana voit 
kehittää maitotilayrittäjien kanssa molempia hyödyttävää yhteistyötä? Miten verkostoidut tehokkaasti? 

 
Tule mukaan ja hyödynnä osaaminen suoraan omaan yritykseesi! 

 
Hankkeen päärahoittajana ovat Leader Suupohja ja Leader Liiveri. Kohderyhmänä ovat kurikkalaiset maitotilat  
ja niiden yhteistyökumppanit. Kohdealueena on koko nykyinen Kurikka: Kurikan, Jurvan ja Jalasjärven alueet. 
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Mitä ja miten 
 

Koulutus keskittyy uusimman tiedon hyödyntämi-
seen, miten maitotilaa johdetaan uusin keinoin ja 
miten tilan taloudellista tulosta voidaan parantaa. 
Koulutuksen tavoitteena on oppia toisiltamme, tu-
tustua uusiin ja erilaisiin käytäntöihin ja siihen, mi-
ten asioita tehdään muualla -unohtamatta kurikka-
laista omaa osaamista. Koulutuksen aikana suunni-
tellaan yhdessä kehittämistoimia ja parhaimmassa 
tapauksessa myös päästään niitä toteuttamaan. 
Emme pidä seminaareja emmekä tenttejä, vaan toi-
mimme mahdollisimman vapaamuotoisesti, mutta 
kuitenkin tehokkaasti ja ammattimaisesti. Työpajat, 
pienryhmätoiminta ja opintomatkat ovat olennai-
nen osa tätä koulutusta. Opetuksen tukena ja asian-
tuntijoina ovat alan kärkitutkijat.   
 
Koulutus sisältää: 
4 asiantuntijatyöpajaa ja 10 pienryhmäkokoontu-
mista. Useita tutustumismatkoja hyviä käytänteitä 
omaaville tiloille ja kohteisiin. Osa tehdään omatoi-
mimatkoina lähialueelle, osa on bussimatkoja koti-
maahan ja yksi tutustumismatka tehdään Viroon tai 
Ruotsiin.  
 
Koulutus on jaettu seuraaviin sisältöihin:  
Moduli 1.  Toimintaympäristö ja maatalousyrityk-

sen resurssit  
Moduli 2.  Tehokkuus ja tuottavuus  
Moduli 3.  Yhteistyö ja verkostoituminen  
 
Modulien sisällöt ja toimintatavat esitellään tarkem-
min infotilaisuudessa. Tapaamme vuoroin Jurvassa, 
Jalasjärvellä ja Kurikassa riippuen siitä, mistä osallis-
tujat ovat. Pohjakoulutusvaatimuksia koulutukseen 
ei ole. 
 
Hinta: 
Leader -rahoituksen turvin koulutuksen hinta on 
edullinen. Alustava hinta on 300 €/tila, samalla hin-
nalla voi osallistua tilalta useampi henkilö. Hinta si-
sältää kaikki koulutustilaisuudet ja kotimaan bussi-
matkat, tämän lisäksi laskutetaan ulkomaanmatka 
erikseen/hlö. Laskutus tapahtuu kahdessa erässä, 
150 €/vuosi. Hinnat vahvistuvat osallistujamäärän 
varmistuessa.  

Koska 
 

Kokoontumiset järjestetään vuosien 2017-2018 
aikana, muutaman viikon välein, pois lukien kii-
reiset sesongit. Ensimmäinen tapaaminen on ke-
vättalvella 2017. Koulutukseen kuuluvia tilakoh-
taisia suunnitelmia ja tehtäviä voi tehdä omien 
aikataulujen mukaan. Parhaimman tuloksen saa 
osallistumalla kaikkiin tapaamisiin, mutta pois-
jäänti silloin tällöin ei estä osallistumista.  

 
Kenelle 

 
Koulutus on tarkoitettu kurikkalaisille maitoti-
layrittäjille, mutta myös urakoitsijoille ja muille 
maitotilojen yhteistyökumppaneille.  
 
Lisätiedot koulutuksen sisällöstä:  
koulutuksesta vastaava opettaja  
Jyrki Rajakorpi  
Seinäjoen ammattikorkeakoulu,  
Elintarvike ja Maatalous 
jyrki.rajakorpi@seamk.fi Puh.  040 - 680 7223 
 
Ilmoittautumiset koulutukseen ja lisätiedot: 
Korkeakouluasiamies 
Tarja Sandvik  
Seinäjoen ammattikorkeakoulu,  
EP:n maakuntakorkeakoulu 
tarja.sandvik@seamk.fi  Puh. 040 680 7180 
Toimisto: Yrityspalvelupiste Formu 
Keskuspuistikko 14 
 
 

Avoin infotilaisuus kaikille kiinnostuneille 

järjestetään 8.3.2017 klo 13.00-14.30  

Yrityspalvelupiste Formussa  

Keskuspuistikko 14 KURIKKA.  

Ilmoittaudu infoon: 

tarja.sandvik@seamk.fi tai 

puh. 040 680 7180  

 

 
 

mailto:jyrki.rajakorpi@seamk.fi
mailto:tarja.sandvik@seamk.fi
mailto:tarja.sandvik@seamk.fi

