
 

 
Pyhäjärvi-instituutti Sepäntie 7, 27500 Kauttua, Eura • Puh. 044 034 4054 • www.pyhajarvi-instituutti.fi • Y 0773351-4 

 

TIETOA VILJELYKOULUTUKSISTA 
 
 

Luomukasvisten kasvanut kysyntä on johtanut jalostavan teollisuuden tarpeeseen kasvattaa 
luomukasvisten hankintaa sekä parantaa satovarmuutta. Luomuperunan satotasovaihtelut aiheuttavat 
haasteita viljelijöille ja teollisuudelle. Vihannesten ja perunan luomuviljely vaatii korkeaa ammattitaitoa ja 
viljelijän tulee olla tarkkaan perehtynyt mm. viljelykiertoon, maan kasvukuntoon, viljelytoimien ajoitukseen 
sekä kasvintuhoojien hallintaan. 

 

Ajankohdat ja paikat  
 
Koulutukset järjestetään saman sisältöisinä kolmessa maakunnassa.  
 
MAKSUTTOMAT ALOITUSTILAISUUDET  
Varsinais-Suomi:  Ti 11.2.2020 klo 10-12, Tiedekeskus Tuorla, Väisäläntie 20 Kaarina 

Satakunta:  Ma 17.2.2020 klo 10-12, Pyhäjärvi-instituutti, Sepäntie 7 Eura 

Etelä-Pohjanmaa: Pe 14.2.2020 klo 10-12, Perunantutkimuslaitos, Alapääntie 104 Ylistaro 
 
MAKSULLISET KOULUTUKSET 2020 
Varsinais-Suomi, 
Satakunta, 
Etelä-Pohjanmaa:  Koulutukset 1 ja 2, maaliskuu 
 Koulutus 3, maaliskuu 
 Koulutus 4, huhtikuu  
 Koulutus 5, kasvukaudella  
 Koulutukset 6 ja 7, loka-marraskuu 
 Koulutus 8, tammikuu 2021 
  

Aloitustilaisuudet 
Aloitustilaisuuksissa on tarkoitus kertoa koulutuksista, luomukasvisten viljelystä sekä luomukasviksia 
jalostavan teollisuuden ja kaupan tarpeista. Tilaisuuksissa keskustellaan viljelijöiden näkökulmista ja 
koulutustarpeista sekä kiinnostuksen kohteista. Osallistuminen aloitustilaisuuteen ei millään tavalla sido 
osallistumaan koulutuksiin. 
 

Koulutusten pääsisällöt  
Koulutus 1: Viljelykierto, ravinnetalous ja maan kasvukunto 
Koulutus 2: Viljelyn suunnittelu ja tarvittavat tuotantopanokset 
Koulutus 3: Viljelyn talous ja suunnittelu 
Koulutus 4: Viljelytoimenpiteet kasvukaudella sadon määrän ja laadun varmistamiseksi 
Koulutus 5: Kasvukauden viljelytoimenpiteet käytännössä 
Koulutus 6: Sadonkorjuu, varastointi ja kauppakunnostus 
Koulutus 7: Luomukasvisten kysyntä ja markkinointikanavat 
Koulutus 8: Luomukasvisseminaari 
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Kunkin koulutuksen kesto on noin puoli päivää.  
 

Kohderyhmä 
Kaikki viljelijät, joita kiinnostavat avomaanvihannesten ja perunan viljely luomumenetelmin tai uusien 
menetelmien käyttöönotto tavanomaisessa viljelyssä. Koulutuksiin ovat tervetulleita jo luomussa olevat, 
luomuun siirtyvät ja tavanomaisesti tuotettujen avomaanvihannesten ja perunan viljelijät, jotka ovat 
kiinnostuneita soveltamaan luomussa hyväksi havaittuja toimenpiteitä. 
 

Koulutusten tavoite 
Lisätä viljelijöiden osaamista luomuavomaanvihannesten ja luomuperunan tuottamisessa sekä kasvattaa 
luomukasvisten tuotannon määrää ja laatua läntisessä Suomessa. Lisäksi tavoitteena on tarjota uusia 
ideoita ja menetelmiä tavanomaisten avomaanvihannesten ja perunan viljelijöille. 
 

Hinta 
200 €/osallistuja (koulutus on arvonlisäveroton) sisältäen opetuksen (Vuoden 2020 koulutukset 1-8) ja 
materiaalin. Koulutuksia esittelevät aloitustilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille ilmoittautuneille 
avoimia. 
 

Ilmoittautuminen 
toimisto@pji.fi tai 044 034 4054 
 
Ilmoittautumiset viikkoa ennen aloitustilaisuuksia. Koulutuksiin pyydämme ilmoittautumaan 
mahdollisimman pian koulutussisältöjen valmistelun helpottamiseksi, kuitenkin viimeistään 
aloitustilaisuudessa. 
 
Ilmoittautuessasi aloitustilaisuuteen tai koulutuksiin kerrothan nimesi, s-postiosoitteesi, puhelinnumeron, 
osoitteen, ammatin, mitä viljelet/aiot viljellä ja viljeletkö luomuna vai tavanomaisesti. Voit myös esittää 
toiveita koulutussisältöjen suhteen. 
 

Muuta 
Koulutusten lisäksi hankkeessa järjestetään ammattimatka Eurooppaan, oman tilan toiminnan 
arviointipäiviä sekä maksuttomia avoimia tilaisuuksia.  
 

Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon-hanke 
Tunnetut vihannesalan yritykset Apetit Ruoka Oy, Finnamyl Oy, Jepuan Peruna Oy ja Kasvis-Kartano Oy ovat 
rahoittajina mukana Pyhäjärvi-instituutin koordinoimassa koulutushankkeessa. Hanke toteutetaan 
yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Perunantutkimuslaitoksen kanssa ja päärahoituksensa se saa 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskusten kautta. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019-31.12.2021. 
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Lisätietoja: pyhajarvi-instituutti.fi/koulu 
 

Sauli Jaakkola  

Pyhäjärvi-instituutti  

044 045 6423  

sauli.jaakkola@pji.fi

 

 

 

Pirjo Kivijärvi 

Luonnonvarakeskus 

029 532 6250 

pirjo.kivijärvi@luke.fi 

 

Marjo Serenius 

Perunantutkimuslaitos 

040 450 7200 

marjo.serenius@petla.fi 
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