
Maito-Kurikka
Koulutusta kurikkalaisille maitotiloille 

ja niiden yhteistyökumppaneille
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Viralliset tiedot 

Hankkeen rahoittajat: 

• Leader Suupohja ja Leader Liiveri

• Kurikan kaupunki

• osallistujat

Hallinnoija ja koulutuksen järjestäjä:

• Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Elintarvike ja 
maatalous, Maakuntakorkeakoulu

Kohderyhmä: 

• kurikkalaiset maitotilat ja niiden yhteistyökumppanit 
tai sellaiseksi haluavat
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Henkilöstö

Vastuuopettajana

Jyrki Rajakorpi, SeAMK Elintarvike ja maatalous

Asiantuntijoina

Matti Ryhänen, yliopettaja, SeAMK Elintarvike ja 
maatalous

Timo Sipiläinen, professori, Helsingin yliopisto

Organisoijana

Tarja Sandvik, SeAMK Maakuntakorkeakoulu
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Alue ja kohderyhmä 

Alueena
• Kurikan alue: Jalasjärvi, Jurva ja Kurikka

Kohderyhmänä 
• Maitotilalliset

• Aloittavat ja jatkavat urakoitsijat

• Muiden tuotantosuuntien edustajat, jotka tekevät 
yhteistyötä maitotilallisten kanssa

Yhteistyökumppanit
• Osallistujien tarpeen mukaan
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Maito-Kurikan synty

Suunnittelutiimissä mukana Kurikan 
kaupunki/maatalous, SeAMK:n
Elintarvike ja maatalous, 
Maakuntakorkeakoulu. Arviointeja alan 
verkostolta

1. Kurikassa halutaan panostaa 
mm. maidontuotantoon ja alan 
kehittämiseen
2. SeAMkista löytyy alan 
erityisosaamista. 

Mikä on Kurikan       
maatalouden 
kehittämiskohde?

Syntyy
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Tavoitteena

Kurikkalaisten maitotilallisten ja heidän 
yhteistyökumppaneidensa liiketoimintaosaamisen 
kehittäminen ja verkostoituminen

• Osataan kehittää uusia toimintamalleja

• Löydetään uusia liiketoimintamahdollisuuksia

• Osataan etsiä keinoja, millä lisätä tuottavuutta ja 
tehokkuutta

• Osataan hyödyntää tehokkaasti alan uusinta tietoa

• Opitaan viemään uutta tietoa kannattavasti 
käytäntöön

• Omaksutaan hyviä käytänteitä 

• Muodostetaan tiiviitä yhteistyöverkostoja
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Esimerkkejä uusista 
toimintamalleista

• Kasvi- ja kotieläintuotannon prosessien järjestäminen 
urakointia, yhteistyötä ja verkostomaista yrittämistä
hyödyntämällä

• Maitotilayrittäjät voivat myös perustaa yhteisyrityksiä kuten 
koneasemia osakkaiden peltoviljelyn tarpeisiin

• Maitotilayrittäjä voi ulkoistaa hiehonkasvatuksen ja 
keskittyä ydinbisnekseen eli maidontuotantoon. 

• Hiehonkasvattaja voi olla entinen maitotilayrittäjä, joka 
hyödyntää olemassa olevia tuotantotiloja ja osaamista

• Maidontuotannosta luopunut voi jatkaa urakoitsijana

• Pisimmälle vietynä ja eniten keskinäistä luottamusta 
edellyttävänä yhteistyön muotona on yhteisnavetan 
perustaminen
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Osaamisen ja tiedon 
lähteet

• Käytettävissä on uusin tieto, joka  muodostuu 
yhteistyöverkoston osaamisesta ja ajantasaisista 
tutkimustuloksista

• Tutustumiskäynnit muualle tuovat uusia ideoita ja 
kokemuksia

• Kurikkalaisilla itsellään on paljon osaamista, jota 
voidaan jakaa toisille => vertaisoppiminen => yhteisen 
fooruminen  perustaminen, joka toimii jatkossakin
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Modulit ja aihealueet

2. 
Maitotilojen 
tehokkuus 

ja  
tuottavuus

3. Yhteistyö ja 
verkostoituminen 

1.Toiminta-
ympäristö 
ja resurssit
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Moduli 1. 

Toimintaympäristö ja maatalousyrityksen 
resurssit

Ulkoinen analyysi
• mahdollisuudet, joita voidaan hyödyntää 

• keinot, miten uhkiin voidaan varautua 

Sisäinen analyysi
• selvitetään heikkoudet ja vahvuudet

• miten voi välttää, lieventää tai poistaa heikkouksia 
tai jopa muuttaa niitä vahvuuksiksi 

• miten käyttää vahvuuksia hyväksi ja miten niitä voi 
vahvistaa
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Moduli 2. 

Tehokkuus ja tuottavuus

Keskitytään
• teknologisen kehityksen hyödyntämiseen

• tehottomuuden vähentämiseen 

• mittakaavaetujen saavuttamiseen

• hyviin käytänteisiin
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Moduli 3. 

Yhteistyö ja verkostoituminen

Yhteistyöllä ja verkostoitumisella voidaan
• tehostaa resurssien käyttöä

• uudistaa toimintatapoja

• parantaa taloudellista tulosta 

• kohentaa tehokkuutta ja tuottavuutta

• mahdollistaa vapaa-ajan lisäämisen
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Ty
ö

p
aj

at • Asiantuntija-
alustukset

• Uusi tieto

P
ie

n
ry

h
m

ät • Asiantuntijoi-
den ohjaus ja 
sparraus

• Uuden tiedon 
soveltaminen 

• Kokemusten 
vaihto

• Vertais-
oppiminen

Tu
tu

st
u

m
is

m
at

ka
t • Lähimatkoja

• Kotimaan 
matkoja

• Ulkomaan 
matka

• Hyvien 
käytänteiden 
ja 
kokemusten 
etsiminen

Kaikki toimet tukevat toisiaan

Toimintatavat
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Toimintatavat

1. Työpajat ja pienryhmät

• uutta tietoa asiantuntija-alustuksina

• pohditaan pienryhmissä uuden tiedon ja 
käytänteiden soveltamista ja toteuttamista 
käytännössä

• keskustellaan ja vaihdetaan kokemuksia
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1. Työpajat ja pienryhmät

• asiantuntijat ovat koko työpajan ajan mukana 
sparraamassa ja tukemassa ryhmien toimintaa

• työpajojen ohjaajina toimivat SeAMK:n ja/tai 
Helsingin yliopiston asiantuntijat sekä 
korkeakouluasiamies hoitamassa käytännön 
järjestelyitä 

• tavoitteena on viedä ryhmissä tehty suunnittelutyö 
konkreettisiksi käytännön kehittämistoimiksi 

- -> tehdään oman yrityksen hyödyksi!
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2. Tutustumismatkat

• lähialueelle ja muualle Suomeen sekä yksi ulkomaan 
matka

• havainnoidaan uusia ja erilaisia tapoja toimia, 
nostetaan esiin hyviä käytänteitä

• verkostoidutaan 

• kannustetaan löytämään ideoita ja muodostamaan 
pienryhmiä yhdessä tekemiseen yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseksi

• Tavoitteena on viedä ryhmissä tehty suunnittelutyö 
konkreettisiksi käytännön kehittämistoimiksi. 
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Hinta

• osallistumismaksu 300 €/tila, laskutetaan kahdessa 
erässä

• voi osallistua useampi henkilö

• sisältää kaikki työpajat ja pienryhmätoiminnan sekä 
kotimaan bussimatkat

• osa lähimatkoista tehdään omilla autoilla

• ulkomaamatka laskutetaan erikseen
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Sovitut tilaisuudet

1. Tutustumismatka

31.3.2017  klo 12 – 15

Suupohjan ammatti-instituutin uusi navetta ja 
biokaasulaitos, Kyntäjäntie 6, Kauhajoki

Teemana maatilan uudet energiaratkaisut

Esittelijöinä Esko Lehtimäki, SAI ja 

Pauli Piekkari, Kasvua älykkäistä energiaratkaisuista 
–hanke

Ilmoittautuminen viim. 28.3.2017

tarja.sandvik@seamk.fi 040 680 7180
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Sovitut tilaisuudet

1. Työpaja  

5.4. 2017 klo 12-15 Jalasjärvi-talo, Kirkkotie 4, Jalasjärvi 

Toimintaympäristön muutos ja resurssit 

Tunne ympäristösi, tiedä missä mennään, tunnista uhat ja 
käytä mahdollisuudet hyödyksesi!

Mukana Timo Sipiläinen Helsingin yliopisto ja Matti 
Ryhänen SeAMK

Ilmoittautuminen viim. 3.4.2017 tarja.sandvik@seamk.fi
040 680 7180
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Näkyvyys ja viestintä

• Facebook-sivut: 
https://www.facebook.com/maitokurikka/

-> käy tykkäämässä

• SeAMKn nettivivut: www.seamk.fi/maito-kurikka

• materiaalit tulevat Moodle-oppimisympäristöön

• oma ryhmä someen

• perinteiset puhelin ja sähköposti toimii edelleen!
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Kiitos!
Osallistujilta toivotaan koko hankkeen ajan ajatuksia 
ja ideoita, millaisia tarpeita teillä on. 

Niitä voi lähettää myös tarja.sandvik@seamk.fi

Puh. 040 680 7180

Kertokaa kavereillekin ja houkutelkaa mukaan!
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