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1.  Hankkeen toteuttaja 
 

ProAgria Etelä-Savo ry 

Mikonkatu 5 

 50100 Mikkeli  

etela-savo.proagria.fi 

 

2.  Hankkeen nimi ja hanketunnukset   
 

Tosilampuri 

Hankenumero  13494 

Dnro 1100/3560-2011 

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013  

Toimintalinja: Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen 

Toimenpide: Ammatillista koulutusta ja tiedotusta koskevat toimet 

 

3. Tiivistelmä  
 

Hankkeen kohderyhmänä olivat itäsuomalaiset lammastalousyrittäjät ja heidän yhteistyökumppaninsa. Toiminta-
alueena oli Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan sekä Kymenlaakson maakunnat. 
Hankkeen toiminta-aika oli 1.6.2011–30.09.2014. 

Hanke toteutti valtakunnallisen lammasstrategian ja Itä-Suomen lammastalouden kehittämisohjelman 
”Lampaanpidosta lammastalouteen” tavoitteita.  Sen avulla parannettiin lammastalousyrittäjien tuotanto-
osaamista, markkinointi- ja johtamistaitoja sekä yrittäjien ja toimijoiden yhteistyötä. Hankkeen koulutuksiin 
osallistui 150 henkilöä ja siinä tehtiin 941 oppilastyöpäivää. Hankkeen avulla koulutettiin tuottajia tehokkaaseen, 
suunnitelmalliseen ja laadukkaaseen tuotantoon pellolta asiakkaalle. Tavoitteena oli asiakaslähtöinen 
kilpailukykyinen tuotanto, ekologisia ja eettisiä arvoja korostaen.  

Hankkeen koulutus toteutettiin pienryhmissä, joiden tapaamisissa lammasyrittäjät kehittyivät yrittäjinä ja 
kehittivät yrityksensä toimintaa oppien ryhmässä sekä toisiltaan oppimisen kautta (benchmarking) 
ryhmänohjaajan ja asiantuntijoiden avulla. Ryhmät muodostuivat alueellisesti, tuotantovaiheen tai valitun 
koulutusaiheen (eläintenkäsittely/paimennus, jalostus, rehuntuotanto, villa ja turkis) mukaan. Pienryhmiä oli 
kymmenen, ja ne kokoontuivat yhteensä 93 kertaa. Niissä oli keskimäärin 7 osallistujaa kerralla 91 tilalta. 
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Ryhmätyöskentelyä tuki tilakohtainen syventävä / soveltava työskentely asiantuntijan kanssa sekä opintomatkat 
kotimaassa, Ruotsissa ja Skotlannissa. Lisäksi järjestettiin teemakoulutuksia ajankohtaisista aiheista sekä 
yhteistyölampolassa harjoittelua.  

Hankkeeseen lähti mukaan myös lammastaloutta harkitsevia tiloja, jotka saivat hankeen avulla tietoa uudesta 
tuotantomuodosta ja sen soveltumisesta omalle tilalleen. 

Koulutusohjelmaa toteutettaessa otettiin käyttöön uusia ja yhdisteltiin erilaisia opiskelumenetelmiä sekä 
suunniteltiin uudenlaisia toimintatapoja lammasliiketoimintaan (kaksivaihekasvatus, yhteismarkkinointi). 
Hankkeessa saatiin luotua hyviä verkostoja sekä yhteistyötä lammastilallisten kesken.  

Hanke toimi vahvassa yhteistyössä Pohjois-Savon alueella toimineen Karitsaa kaikille -hankkeen kanssa, Etelä-
Savossa toimineen Lihatilan Skarppiohjelma -hankkeen kanssa sekä ylimaakunnallisen MaitoTaito-hankkeen 
kanssa. 

Hanke tuli selvästi tarpeeseen; tiloja tuli pienryhmätoimintaan kaksinkertainen määrä tavoitteisiin nähden.  
Innostus tuotannon kehittämiseen pääsi alkuun ja halu jatkotoimiin talouden ja tuotantotapojen kehittämiseen 
jäi vahvasti kytemään. 

  

4. Raportti 

4.1. Hankkeen tausta ja tarve 

4.1.1. Liittyminen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007–2013 

Tosilampuri-koulutushanke paransi toimintalinjan 1 mukaisesti lammastalouden kilpailukykyä parantamalla 
lammasyritysten tuotanto-osaamista, suunnitelmallisuutta ja liiketaloudellista osaamista. Hankkeen myötä 
tilojen tuotantoa kehitettiin kohti suurempia, tehokkaammin hoidettuja yksiköitä, joissa huomioidaan 
lampaiden luontainen käyttäytyminen, hyvinvointi ja terveys. 

Tuotantoprosesseja hiottiin koko tuotantoketjussa pellolta markkinointiin ja yhteistyössä luotiin uusia 
toimintatapoja ja omaksuttiin parhaat käytännöt lammastilojen käyttöön. Tiloille sovellettiin tutkimusten 
tuomaa tietoa tuotannon kehittämiseen.  Hankkeessa vahvistettiin toimijoiden yhteistyötä tuotannon ja 
tuotteiden laadun varmistamiseksi. Koulutuksessa käytiin läpi tilojen kanssa laatujärjestelmän vaatimia toimia.  

Parantamalla lammasyritysten tuottavuutta luotiin mahdollisuudet monipuolistaa maaseudun tuotantoa 
karitsanlihan kasvatuksella, jalostuksella ja markkinoinnilla sekä villan ja turkisten tuomilla 
jatkojalostusmahdollisuuksilla. Tämä edisti maaseudun pysymistä asuttuna.  

Toimintalinjojen 2 ja 4 mukaisesti koulutushankkeessa tehostettiin lampaiden laidunnuskäytäntöjä sekä 
yhteistyötä ympäristön ja arvokkaiden maisema- ja perinnebiotooppikohteiden hoidossa, jolloin ylläpidetään 
luonnon monimuotoisuutta ja maisema-arvoja. Hankkeessa parannettiin myös arvokkaiden Suomen 
alkuperäisten lammasrotujen kasvatuksen tuotantotapoja ja sen kannattavuutta.  
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4.1.2. Liittyminen Valtakunnalliseen lammasstrategiaan 
 

MTK:n lammasjaosto, Suomen lammasyhdistys, ProAgrian lammasneuvonta ja lammastaloushankkeet ovat 
sitoutuneet valtakunnalliseen lammasstrategiaan. Sen visiona on, että vuoteen 2015 mennessä 

- Puolet karitsanlihan kulutuksesta katetaan kotimaisella, kuluttajan arvostamalla, eettisesti ja 
kestävällä tavalla tuotetulla karitsanlihalla. 

- Ammattimaisesti toimiva lammastalous on kustannustehokasta ja tuottaa yritystuloa. 
 

Tosilampuri -koulutushankkeessa parannettiin lampureiden tuotanto- osaamisen ja tilojen kehittämisen kautta 
lammastilojen toimintamahdollisuuksia. Tuotannon tehostuessa ja sen laadun parantuessa tilojen 
tuotantokapasiteetti kasvaa ja ne toimivat esimerkkeinä uusille tuottajille. Kun lammastalous on yritystuloa 
tuottavaa toimintaa, katraiden määrä kasvaa ja tuotanto tehostuu, jolloin pystytään kotimaisella tuotannolla 
kattamaan paremmin karitsanlihan kulutusta. Strategiassa on tavoitteena saada lammastiloille 
laatujärjestelmät ja sitouttaa tuottajat siihen (Laatulammastila). Hankkeessa tiloja ohjattiin laatujärjestelmän 
tekoon ja sen hyödyntämiseen. 

Hankkeessa ohjattiin tuottajia kohti lopputuotelähtöistä toimintastrategiaa, jossa tuotanto on 
kustannustehokasta, unohtamatta ympäristöä ja tuotantoeläinten hyvinvointia. 

Hankkeessa luotiin lampureille toimintatapoja ja rohkaistaan uudenlaisiin erikoistumismuotoihin. Pienryhmiä 
muodostettiin tuotantomuodon mukaisesti ja saatiin tuottajille vertaisryhmiä ja yhteistyömahdollisuuksia. 

 

4.2. Kohderyhmä ja hyödynsaajat 
 

Kohderyhmänä olivat Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan ja Kymenlaakson 
lammastuotantoaan tehostavat, uudenlaista toimintatapaa aloittavat yrittäjät, sekä uudet lammastalous- ja 
lammastaloutta harkitsevat yrittäjät. Tuotanto oli lähtenyt alueella nousuun, alalle tuli uusia yrittäjiä ja katraskoot 
olivat kasvamassa. Karitsaa kaikille – hankkeen kyselyssä, joka tehtiin Etelä-, ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-
Karjalan alueella 86 tilalla, nouseva trendi oli hyvin näkyvissä. Vuonna 2014 tiloilla arvioidaan olevan uuhia noin 
4790 ja määrä on kasvussa niin, että 2016 tuotantouuhia arvioidaan olevan jo 6420. 

 

4.3. Hankkeen tavoitteet ja mittarit 
 

Tosilampuri -koulutushankkeen tavoitteena oli parantaa lammasyrittäjien tuotanto-osaamista, luoda uudenlaisia 
toimintatapoja ja rohkaista tuottajia yhteistyöhön tuotantoketjun sisällä. Laajempana tavoitteena on parantaa 
toimialan elinkeinorakennetta ja kilpailukykyä.  

1. Lammasyrittäjien tuotanto-osaamisen parantaminen 
 

- eläinaineksen parantaminen ja hyödyntäminen  
- tuotanto-olosuhteiden ja hyvinvoinnin parantaminen lampoloissa 
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- rehuntuotanto- ja ruokintaosaaminen 
- tuotannon suunnittelun ja seurannan parantaminen  
- asiakaslähtöisyyden parantaminen 
 Mittarit:  
 karitsoiden nettopäiväkasvun paraneminen (tavoite 75 g) 

 karitsanlihantuotannon ympärivuotisuus 
 tuotantosuunnitelmat, kpl 
 rehuomavaraisuus 
 
2. Lammasyrittäjien johtamis- ja liiketaloudellisen osaamisen parantaminen 

 Mittari:  
 karitsanlihan tuotantokustannuksen €/kg paraneminen tilakohtaisesti 

 
3. Tuotantorenkaiden perustaminen  

 Mittari:  
 syntyneet renkaat, kpl   

 
4. Uudenlaisten toimintatapojen luominen (kaksivaihekasvatus, mallilampola) ja niiden testaaminen  

 Mittari:  
 erikoistuneita tiloja, kpl   

 

4.4. Hankkeen toteutusmalli 
 

Tosilampuri-hankkeessa pääosa koulutuksesta toteutettiin pienryhmissä. Pienryhmien ohjelmaa täydennettiin 
teemapäivillä ja opintomatkoilla. Ne lampurit, jotka eivät pystyneet osallistumaan pienryhmäkoulutukseen, 
pystyivät kuitenkin rakentamaan itselleen koulutuskokonaisuuden yksittäisistä teemapäivistä ja 
opintomatkoista. Tämän lisäksi lammastilojen oli mahdollisuus saada tilakohtaista syventävää koulutusta.  
Tosilampuri-hankkeessa annettiin koulutusta 100 tilalle yhteensä 7603 tuntia, joista 246 tuntia oli tilakohtaista 
soveltavaa koulutusta.  

Taulukko: Osallistuminen Tosilampuri-hankkeen koulutusohjelmaan (lampurit, tilat) 

ELY-keskus 

Pienryhmiin 
osallistuneet 

henkilöt Tiloja 
Teemapäivä ja 
opintomatkat 

Muut kuin pienryhmiin 
osallistuneet 

Teemapäivä ja 
opintomatkat 

Etelä-Savo 58 38 111 8 11 
Pohjois-Savo 38 27 71 7 7 
Pohjois-Karjala 16 15 13 2 2 
Kaakkois-
Suomi 12 9 23 1 2 
Keski-Suomi       1 1 
Häme 2 1 2 0 2 
Pohjois-
Pohjanmaa       1 1 
Uusimaa 1 1 2 0 2 
Yhteensä 127 91 222 20 28 
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4.4.1. Pienryhmäkoulutus 

 
Pienryhmiä perustettiin 10 kpl suunnitellun 6 sijaan suuren osallistujamäärän takia. Ryhmiä muodostettiin 
alueellisesti ja teemojen mukaan. Lammastaloutta aloittavia ja sitä suunnittelevia tiloja oli joukossa niin 
monta, että niille perustettiin omat ryhmänsä Etelä- ja Pohjois-Savoon. Pohjois-Karjalassa ja Kaakkois-
Suomessa aloittavat ja kehittävät lampurit toimivat samassa ryhmässä. Teemaryhmät kattoivat koko 
hankealueen.  

Pienryhmien toteutuksessa käytettiin pääosin asiantuntijavetoista koulutusta ryhmien toiveiden ja 
tarpeiden mukaisesti.  Osallistujat halusivat perustietoa lammastaloudesta ja lampaanhoidosta, ja 
toisiltaoppimiseen (benchmarking) ei ollut vielä valmiuksia kuin pienessä määrin. Osa ryhmistä pidettiin 
tiloilla, joissa päästiin tutustumaan aiheisiin käytännössä. Tilat määrittelivät ryhmissä itselleen 
tuotantostrategian ja suuntaviivat sen toteuttamiseksi. 

Tuotantorengaspienryhmiä ei voitu perustaa, koska tiloilla ei ollut niihin vielä valmiuksia.  

Ryhmät käynnistyivät 1.3.2012. Pienryhmiin liittyi hankkeen aikana 127 henkilöä 91 tilalta. 
Pienryhmätapaamisia oli 93 kertaa, ja niissä oli mukana 642 osallistujaa, eli keskimäärin 7 osallistujaa yhtä 
kokoontumiskertaa kohti. 

Taulukko:   Pienryhmäkokoontumiset ja osallistujat raportointikausittain 

Ryhmät   Raportointikaudet   
    1/2 2012 2/2 2012 1/2 2013 2/2 2013 1/2 2014 YHT YHT 
E-S Kehittävät Osallistujia 25 31 12 10 14 92   
  Kokoontumisia  2 3 2 1 2   10 
Pikko Osallistujia 13 26 21 15 7 82   
  Kokoontumisia 2 3 3 2 1   11 
Jalostus Osallistujia 15 19 20 5 0 59   
  Kokoontumisia  2 2 3 1 0   8 
Kympyrit Osallistujia 12 20 15 21 0 68   
  Kokoontumisia  2 3 2 3 0   10 
Paimenet Osallistujia 30 14 31 18 11 104   
  Kokoontumisia  3 2 4 2 2   13 
P-K Kehittävät Osallistujia 9 10 13 7 3 42   
  Kokoontumisia  2 2 2 2 1   9 
P-S Aloittavat Osallistujia 23 12 8 5 1 49   
  Kokoontumisia  3 2 2 2 1   10 
P-S Kehittävät Osallistujia 21 19 28 16 12 96   
  Kokoontumisia  2 2 3 2 2   11 
Rehuryhmä Osallistujia 9 7 0 5 0 21   
  Kokoontumisia  2 2 0 1 0   5 
Villa Miinat Osallistujia 3 14 8 4 0 29   
  Kokoontumisia  1 3 1 1 0   6 
          Yhteensä:   642 93 
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Pikko eli Etelä-Savon aloittavat lammastilat 

 

• 2.4.2012. Osallistujia 7   
Tutustuminen, ryhmän toiveet, tavoitteet ja aihealueiden valinta, sekä ryhmän sääntöjen 
luominen 

• 21.5.2012. Osallistujia 7  
 Lammastalouden erilaisten tuotantomuotojen ja lammasrotujen esittely, sekä 
ajankohtaiset asiat 

• 20.8.2012. Osallistujia  
Jalostusvalinta teoriassa ja käytännössä, lampaiden ulkomuotoarvostelu ja eläinten 
käsittely Päivi ja Altti Punkan tilalla Suomenniemellä 

• 30.10.2012. Osallistujia 8  
Rehut ja tuotosvaiheen mukainen ruokinta, rehuanalyysien tulkinta 

• 17.12.2012. Osallistujia 7 
Talouden perusteet ja lampolavierailu Johanna ja Severi Hirvosen tilalla Juvalla, jossa 
tutustuttiin hoitorutiineihin 

• 4.2.2013. Osallistujia 
Lampaiden karitsointi ja sairaudet 

• 3.4.2013. Osallistujia 6 
 Karitsointiajan hoito- ja ruokinta 

• 6.6.2013. Osallistujia 9  
Perinnebiotooppi ja maisemalaidunnus, kasvustohavainnot ja eläintenkäsittely Anitta ja 
Osmo Mustosen tilalla Mikkelissä 

• 28.8.2013. Osallistujia 7 
Teurastamovierailu Muhniemen Lahtivajassa Anjalankoskella , ruhojen arviointi, 
teuraskaritsan kasvatus 

• 14.11.2013. Osallistujia 8 
 Ruokintastrategia ja sisäruokinnan suunnittelu 

• 19.3.2014. osallistujia 7 
Säilörehun tuotantokustannus, ryhmän tuloksien tarkastelu, palaute hankkeesta 
 
Pikko (Etelä-Savon aloittavat lammastilat) ryhmä kokoontui 11 kertaa ja kokoontumisissa oli 
keskimäärin 7,5 osallistujaa. 

 

 

Etelä-Savon kehittävät lammastilat 

 
• 24.4.2012. Osallistujia 13 

Tutustuminen, ryhmän toiveet, tavoitteet ja aihealueiden valinta, sekä ryhmän sääntöjen 
luominen 

• 5.6.2012. Osallistujia 12 
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Laidunpäivä tilavierailulla Johanna ja Severi Hirvosen lammastilalla Juvalla: laitumien 
hallinta ja nurmiseokset 

• 24.8.2012. Osallistujia 15 
Eläinainespäivä Simo Havian lammastilalla Savonlinnassa: jalostuslampaiden valinta ja 
arvostelu sekä lampaiden käsittely 

• 16.10.2012. Osallistujia 5 
Lampolarakenteet ja tilojen tavoitteiden ja mittariston selkeyttäminen 

• 12.12.2012. osallistujia 11 
Talouden perusteet ja ajankohtaiset verotusasiat 

• 19.4.2013 osallistujia 7 
Johtaminen, budjetointi ja ajankäyttö 

• 14.5.2013. Osallistujia 13 
Yhteistapaaminen villamiinojen kanssa, aiheena suoramyynti, tuotteistaminen ja 
markkinointi 

• 20.8.2013. Osallistujia 8 
yhteistapaaminen Villamiinojen kanssa, aiheena tuotteiden hinnoittelu ja käänteinen 
tuloslaskelma 

• 4.3.2014. Osallistujia 7 
 Talouslaskelmat 

• 13.5.2014. Osallistujia 7 
Rehustrategia ja ruokinnan suunnittelu, ruokinta eri tuotantovaiheissa 
 

Etelä-Savon kehittävien lammastilojen ryhmä kokoontui hankkeen aikana 10 kertaa ja 
kokoontumisissa oli keskimäärin 9,2 osallistujaa 

 
 

Pohjois-Savon aloittavat lammastilat 

 
• 2.3.2012. Osallistujia 7 

Tutustuminen, ryhmän toiveet, tavoitteet ja aihealueiden valinta, sekä ryhmän sääntöjen 
luominen 

• 24.4.2012. Osallistujia 10 
Lammastalouden tuotantomuodot, lammasrodut ja ajankohtaiset lammasvinkit 

• 13.6.2012. Osallistujia 6 
Lampaan käyttäytyminen ja käsittely, lampolarakenteet, vierailu Putkisalon kartanon 
lampolassa Rantasalmella 

• 17.9.2012. Osallistujia 7 
Rehut ja ruokinta eri tuotantovaiheissa 

• 25.10.2012. Osallistujia 5 
Pohjustus kehityskeskusteluille, tilojen tavoitteet ja mittaristo, rehuntuotanto 

• 8.1.2013. Osallistujia 4 
Talouden perusteet, johtaminen ja kirjanpito 

• 13.2.2013. Osallistujia 4 
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Teurastamovierailu Väisäsen kotilihaan, teurasruhojen luokitus, tilavierailu Annaelina 
Kotilaisen lammastilalle, elävän eläimen arvostelu 

• 16.10.2013. osallistujia 2 
Ruokintastrategia ja sisäruokinnan suunnittelu 

• 26.11.2013. Osallistujia 3 
Eläinainespäivä, jalostusvalinta  

• 17.3.2014. Osallistujia 1, tilaisuus yhdessä Pohjois-Savon kehittävien kanssa 
katsaus Tila-Artturin tuloksiin, ryhmän tulosten tarkastelu, palaute hankkeesta 
 

Pohjois-Savon aloittavien lammastilojen ryhmä kokoontui 10 kertaa, ja siinä oli keskimäärin 4,9 
osallistujaa. Ryhmän kokoonpano vaihtui hankkeen aikana kun osa tiloista luopui 
lammastaloudesta uutena tuotantomuotona ja uusia tiloja tuli tilalle. Monet ryhmän jäsenistä 
olivat vielä päivätöissä, ja se hankaloitti niihin osallistumista. 
 

 

Pohjois-Savon kehittävät lammastilat 

 
• 1.3.2012. Osallistujia 7  

Tutustuminen, ryhmän toiveet, tavoitteet ja aihealueiden valinta, sekä ryhmän sääntöjen 
luominen 

• 17.4.2012. Osallistujat 14 
Tilavierailu Pohjois-Karjalaan Ville Kuivalaisen, Outi Sirolan ja Helinä Leppäsen lammastiloille 
sekä Tokki –karjatuotteiden jälleenmyyjän varastolle: lampolan rakenne ja sisutusratkaisut 

• 26.9.2012. Osallistujia 9 
Lammastalouden tuotantomuodot ja lammasrodut 

• 20.11.2012. Osallistujia 10 
Tuotantostrategioiden valinta ja mittariston määrittely, rehuntuotanto 

• 18.1.2013. Osallistujia 9 
Tilan johtaminen ja talouden perusteet 

• 26.2.2013. Osallistujia 12 
Ruokinta eri tuotantovaiheissa, säilörehun laatu 

• 24.4.2013. Osallistujia 8 
Teurastamovierailu Väisäsen Kotilihassa: teurasruhojen laatu. Tilavierailu Raija Balkin 
lampolassa: elävän eläimen arvostelu ja teuraslaadun arviointi 

• 11.9.2013. Osallistujia 10 
Rehustrategia ja ruokinnan suunnittelu, rehuanalyysit 

• 8.102013. Osallistujia 6 
Lammastilan tuotantokalenterin käyttö, Moodle verkkoalustan käytön opastus 

• 16.1.2014. Osallistujia 8 
Toiminnanhallintajärjestelmän tekeminen ja hyödyntäminen 

• 17.3.2014. Osallistujia 4 
Yhteistapaaminen Pohjois-Savon aloittavien tilojen kanssa. Karitsaa kaikille 
yhteistyöhankkeen tulosten ja Tila-Artturin esittely, hankkeen palautehaastattelut 
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Pohjois-Savon kehittävien lammastilojen ryhmä kokoontui 11 kertaa ja ryhmissä oli keskimäärin 
8,8 osallistujaa. 

 
 
 

Pohjois-Karjalan kehittävät lammastilat 

 
• 18.4.2012. Osallistujia 4 

Tutustuminen, ryhmän toiveet, tavoitteet ja aihealueiden valinta, sekä ryhmän sääntöjen 
luominen 

• 30.5.2012. Osallistujia 5 
Lammastalouden tuotantomuodot ja lammasrodut 

• 12.9.2012. Osallistujia 6 
Tilavierailu Heli Laakkosen lammastilalle Polvijärvelle: lampolarakenteet ja sisustus 

• 23.10.2012. Osallistujia 4 
Tilavierailu Ville Kuivalaisen lammastilalla Lieksassa: eläinaineksen arvostelu ja eläinten 
käsittely 

• 9.1.2013. Osallistujia 6 
Talouden perusteet ja kirjanpito 

• 20.3.2013. Osallistujia 7 
Taloudellinen ruokinta, ruokinta eri tuotantovaiheissa 

• 10.7.2013 osallistujia 2 (3 perui samana aamuna) 
Tilavierailu Minna Erosen lammas- ja nautatilalla. Kasvustohavainnot ja paimenkoiran 
käyttö ja koulutus 

• 31.10.2013. Osallistujia 6 
Eläinaineksen valinta, Moodle -alustan käyttö 

• 2.4.2014. Osallistujia 3 
Karitsanlihan tuotantokustannukset, tilojen tulosten vertailu, palautteet hankkeesta 
 

Pohjois-Karjalan kehittävien (mukana myös aloittavat) lammastilojen pienryhmä kokoontui 9 
kertaa ja ryhmissä oli keskimäärin 4,7 osallistujaa. 

 
 

Kympurit eli Kaakkois-Suomen kehittävät lammastilat 

 
• 2.5.2012. Osallistujia 5 

Tutustuminen, ryhmän toiveet, tavoitteet ja aihealueiden valinta, sekä ryhmän sääntöjen 
luominen 

• 8.6.2012. Osallistujia 6 
Lammastalouden tuotantomuodot ja lammasrodut 

• 14.8.2012. Osallistujia 6 
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 Lampaiden valinta- ja arvostelukoulutus Päivi Väinölän lammastilalla Iitissä.  

• 22.10.2012. Osallistujia 8 
Kerintä, villan lajittelu, eläinten käsittely Päivi Väinölän tilalla Iitissä, asiantuntijana Adam 
Kaivo 

• 28.11.2012. Osallistujia 6 
Kehityskeskustelu teema, tilojen tavoitteet ja mittarit, rehuntuotanto 

• 28.1.2013. Osallistujia 6 
Tilan johtaminen ja talouden perusteet 

• 29.4.2013. Osallistujia 9 
Taloudellinen ruokinta, ruokinta eri tuotantovaiheissa, säilörehun laatu 

• 8.7.2013. Osallistujia 7 
Kasvustohavaintopäivät Elimäellä 

• 23.9.2013. Osallistujia 7 
Rehustrategia ja ruokinnan suunnittelu, rehuanalyysit 

• 29.10.2013. Osallistujia 8 
Jalostuseläinvalinnat, uuhimatriisin teko 

• 3.4.2014 peruutettu osallistujien vähyyden takia 
Karitsanlihan tuotantokustannus 
 

Kympurit (mukana kehittävät ja aloittavat lammastilat) kokoontuivat hankkeen aikana 10 
kertaa ja paikalla oli keskimäärin 6.8 osallistujaa. 
 

 

Jalostuksella parasta, jalostuspienryhmä 

 
• 20.4.2012. Osallistujia 8, joista 4 etäyhteydellä 

Jalostuksen kehityskohteet omalla tilalla, ryhmän tuleva toiminta ja säännöt 
• 11.6.2012. Osallistujia 7 

jalostuksen ABC, Suku- ja linjasiitoksen mahdollisuudet ja haitat 
• 28.8.2012. Osallistujia 9 

Pienen populaation hallinta 
• 22.11.2012. Osallistujia 10 

tuotosseurannan hyödyntäminen ja Weblammas jalostuksen apuna 
• 19.2.2013. Osallistujia7 

Tilavierailu Outi Sirolan lammastilalla Tohmajärvellä: rakennearvostelu 
• 8.4.2013. Osallistujia 5 

Indeksit jalostustyössä, muodostuminen ja hyödyntäminen 
• 5.6.2013. Osallistujia 7 

Uuhimatriisin hyödyntäminen, pässinemien ja keinosiemennysuuhien valinta 
• 16.7.2013. Osallistujia 5 

Uuhimatriisin teko ja alustava astutusryhmien laadinta 
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Jalostuksella parasta kokoontui 8 kertaa ja tapaamisissa oli mukana keskimäärin 7,4 
osallistujaa 
 
 

Paimenet, paimennus ja eläintenkäsittelypienryhmä 

 
• 25.4.2012. Osallistujia 8 

esittäytyminen, ryhmässä toimimisen säännöt, toiminnan suunnittelu. Lampaan käsittely ja 
kerinnän organisointi, ohjaajana ammattikeritsijä Adam Kaivo 

• 4.6.2012. Osallistujia 11  
Koirien testaus ja harjoittelu verkkoaidassa, teoriaa ja vinkkejä käytännön harjoittelun 
aloittamiseksi 

• 26.6.2012. Osallistujia 10 
Karsina- ja laiduntyöskentelyn perusteet 

• 23.7.2012. osallistujia 10 
Koirakoiden yksilöllinen kehitystarve ja harjoitukset Neil Gillonin ohjauksessa 

• 13.11.2013. Osallistujia 6 
Perusrata, koirakon tason ja harjoitteiden ajantasaistaminen ja käytännön harjoittelu 

• 16.4.2013. Osallistujia 8 
Käytännön harjoittelua 

• 7.5.2013. Osallistujia 8 
Käsittelyaitauksen kokoaminen, ränniharjoitelua, tasapaino- ja kuljetusharjoitukset isolla 
laitumella ja laumalla 

• 28.5.2013. Osallistujia 8 
Koirahoitolan toiminta ja koirien opetussuunnitelmien laadinta, käytännönharjoituksia 

• 17.6.2013. Osallistujia 6 
Harjoittelu ryhmissä metsä- ja kilparadalla, omatoimisesti harjoitusaitauksessa, perus- ja 
kilparadan merkitys työkoiramittarina 

• 23.7.2013. Osallistujia 8 koirakkoa ja 2 kuunteluoppilasta 
Yksilölliset tarpeiden määritykset ja harjoitteet, kouluttajana Neil Gillon  

• 17.9.2013. osallistujia 7 
Minnan terveiset Skotlannin paimennusopintomatkalta, käytännön harjoitukset 

• 11.2.2014. Osallistujia5 
Opitun läpikäyntiä ja treeniaitausharjoituksia, kotiharjoitteet 

• 22.4.2014. Osallistujia 6 
Koirien tason selvitys ja ohjeet kotityöskentelylle, hankkeen palautteiden antaminen 
 

Paimen ryhmä kokoontui Putkisalon kartanossa Rantasalmella ja kerran Farmirekussa Kiteellä 
yhteensä 13 kertaa. Kouluttajina toimivat Susanna Nuutinen ja Minna Eronen sekä kahdesti Neil 
Gillon Skotlannista. Tapaamisissa oli keskimäärin 8 osallistujaa. 
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Villamiinat, Villa ja turkispienryhmä 

 
• 8.5.2012. Osallistujia 4 

Tutustuminen, ryhmän toiveet, tavoitteet ja aihealueiden valinta, sekä ryhmän sääntöjen 
luominen 

• 23.8.2012. Osallistujia 4 
Villa-arvostelu lampaasta, raakavillan laadun varmistaminen, kriittiset kohdat lampolassa, 
villan tuotanto ja markkinointi 

• 12.10.2012. Osallistujia 7 
Kerintä, eläinten käsittely ja villan lajittelu Laura Suhosen tilalla Jäppilässä, asiantuntijana 
Adam Kaivo  

• 29.11.2012. Osallistujia 3 
Vierailu pirtin kehräämöllä, villan laatuvaatimukset ja yhteistyö kehräämön kanssa 

• 14.5.2013. Osallistujia 13 
Yhteistapaaminen Etelä-Savon kehittävien kanssa. Suoramyynnin edellytykset ja 
vaatimukset sekä markkinointi 

• 20.8.2013. Osallistujia 6 
Yhteistapaaminen Etelä-Savon kehittävien kanssa. Tuotteen hinnoittelu, käänteinen 
tuloslaskelma 

• 28.4.2014 Peruttu osallistujien vähyyden takia 
yhteistyön kehittäminen 
 

Villamiinat kokoontuivat 7 kertaa, joista kaksi kertaa yhteistapaaminen Etelä-Savon kehittävien 
lammastilojen kanssa. Ryhmä toiminta hiipui loppua kohden. Tapaamisissa oli keskimäärin 4,8 
osallistujaa.  
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Rehuryhmä, rehuntuotannon pienryhmä 

 
• 11.4.2012. Osallistujia 4 

Tutustuminen, ryhmän toiveet, tavoitteet ja aihealueiden valinta, sekä ryhmän sääntöjen 
luominen 

• 31.5.2012. Osallistujia 5 
pellonpiennarpäivä, nurmi-, sinimailas-, puna-apila kasvustot, luomu- ja tavanomainen 
tuotanto, maan kasvukunto ja nurmen perustamistavat 

• 6.11.2012. Osallistujia 4 
Rehuntuotannon siemenet ja seokset 

• 10.12.2012. Osallistujia 3 
Kotoisen karkearehun hyödyntäminen ja valkuaisrehuomavaraisuus 

• 15.7.2012. Osallistujia 5 
Kasvustohavainnot 
 

Rehuryhmä kokoontui 5 kertaa ja siihen tapaamisissa oli keskimäärin 4,2 osallistujaa. 
 
 
Hankkeella oli tavoitteena saada pienryhmiin mukaan 46 osallistujaa, mutta suosio oli paljon 
suurempi.  Pienryhmissä oli lopulta 127 osallistujaa 91 tilalta. Ryhmiä jouduttiin perustamaan 
aiotun kuuden sijaan kymmenen, mikä näkyi resurssipulana osin sisällön ja materiaalien 
tuottamisessa. Paimennus ja eläintenkäsittelyryhmän veto annettiin Susanna Nuutisen ja Minna 
Erosen vastuulle helpottamaan työtaakkaa. 
 
Pienryhmätyöskentely sai erittäin positiivista palautetta. Ryhmä koettiin turvalliseksi ja hyväksi 
tavaksi oppia jakaa kokemuksia, testata oppimaansa ja verkostoitua muiden lammastilojen 
kanssa. Pitkät etäisyydet kokoontumisiin ja kokoontuminen arkipäivinä olivat joillekin hankalia. 
Ryhmien kokoontuminen tiloilla koettiin antoisiksi. 
 
 Hankkeen rajoitettu aika ja tilojen toiveet sekä tiedon tarve sai aikaan liian laajat 
opintokokonaisuudet. Olisi ollut tehokkaampaa keskittyä tarkemmin ja pitempään tiettyyn 
aihealueeseen, jolloin vaikuttavuus tilatasolla oli ollut merkittävämpi. Tarve perustiedoille oli 
kuitenkin niin suuri, että ryhmissä yritettiin käydä mahdollisimman kattavasti läpi lammastalouden 
eri osa-alueita. Tiedon ja tuotannon kehittämisen nälkä jäi kytemään ja palautekyselyistä ilmenee, 
että tilat ovat innokkaita osallistumaan uusiin vastaaviin hankkeisiin. 
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4.4.2. Teemapäivät 

 
Pienryhmäopetuksen tukena ja lisänä myös pienryhmien ulkopuolisen tilojen hyödynnettävissä pidettiin 
teemapäiviä ajankohtaisista ja toivotuista aiheista, joihin hankittiin luennoitsijat hankkeen ulkopuolelta. 
Teemapäiviä pidettiin hankeen aikana 13 kertaa ja niihin osallistui keskimäärin 18 osanottajaa. 

 
• 17.11.2011. Putkisalon kartano, Rantasalmi. Osallistujia 32  

Terve lammas on tuottava, kouluttaja lammaseläinlääkäri Johanna Rautiainen 
• 23.1.2012. Ylä-Savon ammattiopisto, Peltosalmi. Osallistujia 15 
• 27.1.2012 Etelä-Savon ammattiopisto, Otavan koulutila, Mikkeli. Osallistujia 20 
• 17.2.2012 Koivikon koulutila, Kitee. Osallistujia 14 

Katras hallintaan ja paremmaksi, kouluttaja lammastalouden kehityspäällikkö Pia Parikka 
ProAgria Keskusten Liitosta 

• 24.7.2012. Putkisalon kartano, Rantasalmi. Osallistujia 9 koirakkoa ja 8 kuunteluoppilasta 
Paimenkoirasta paimeneksi, kouluttaja Neil Gillon Skotlannista 

• 13.6.2013. Koljonvirta, Iisalmi. Osallistujia 10 
Rakennusteemapäivä, kouluttajana Jouko Kulin ProAgria Pohjois-Savosta 

• 22.7.2013. Putkisalon kartano, Rantasalmi. Osallistujia 8 koirakkoa ja 15 kuunteluoppilasta 
Paimenkoirasta paimeneksi, kouluttaja Neil Gillon Skotlanti 

• 19.9.2013. Järviluonnonkeskus, Rantasalmi. Osallistujia 11 pienryhmäläistä 
Maisema on mahdollisuus, yhteistilaisuus Mahdollisuutena maisema (MAMA) -hankkeen 
kanssa, kouluttaja Chris Caerts 

• 4.12.2013. Heimari, Mikkeli. Osallistujia 16 paikalla ja etänä 5 
Lampolan suunnittelu ja toiminnallisuus 

• 8.5. 2014 Siilinjärvi ja 9.5 Mikkeli. Osallistujia 16 
Tehosta tuotantoasi - kehitä katrastasi, kouluttajana Pia Parikka Lammastalouden 
kehityspäällikkö ProAgria Keskusten Liitto 

• 23.5.2014. Mikkeli. Osallistujia 21 
Lampaiden terveydenhuoltopäivä 

• 2.6.2014 Mäntyharju, osallistujia 3 pienryhmäläistä 
Lammasaidantekotalkoot, Mäntyharju. Yhteistilaisuus MaMa -hankkeen kanssa. 

• 16.7.2014 Putkisalon kartano, Rantasalmi. Osallistujia 28 
Lampurit laitumien laitamilla, yhteistilaisuus Tosilampurin tietolaari -hankkeen kanssa. 
Aiheina oli lampaiden käsittely, nurmet ja lammastalouden tulevaisuustyöpaja. 
Tulevaisuustyöpajan veti projektikoordinaattori Raija Räikkönen Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta. 
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Teemapäiviin osallistui 231 kiinnostunutta.  
 
 
 
 

4.4.3. Syventävä tilakohtainen koulutus 
 

Tilakohtaista koulutusta tehtiin 46 kertaa. Koulutuksessa sovellettiin pienryhmissä opittuja teemoja 
tilatason toimintaan. Osalle tiloista tehtiin kehityskeskustelu ja 28 tilalla suunniteltiin tuotantoa. Osalla 
käynneistä 19 kpl arvioitiin eläinainesta ja sen kehittämistä suunniteltuun tuotantoon. Kolmella tilalla 
kartoitettiin rehuntuotantoa. Tilakohtaista koulutusta ei voitu henkilöresurssien vähyyden takia tarjota 
kuin aktiivisimmille tiloille, koska haketiloja oli kaksinkertaisesti suunniteltu määrä. Käynnit pyrittiin 
ohjaamaan aktiivisimmin kehittämistä haluaville tiloille. 
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4.4.4. Opintomatkat 

 

Hankkeessa järjestettiin opintomatkoja kotimaan lammastapahtumiin sekä Ruotsiin ja Skotlantiin. 

• 7-10.9.2012 Opintomatka Ruotsiin,  osallistujia 20 
Tutustuminen lammastiloihin ja Ruotsin valtakunnalliseen pässihuutokauppaan. Matkakertomus 
liitteenä.  
 

 
 

• 8-11-11-2012 Opintomatka Valtakunnallisille Lammaspäiville Helsinkiin, osallistujia 8 
Tilavierailu monipuoliselle lammastilalle Raaseporiin ja Eat & Joy maalaistorille, Lammasnäyttely 
ELMA Messujen yhteydessä: kojukoulutusta tuotteiden esillepanoon, lampaiden 
rakennearvostelukoulutus David Williamsin ohjauksessa, pässihuutokauppa, lampaiden 
käsittelynäytökset. 

• 12-14-3.2013. Opintomatka Valtakunnallisille Lammaspäiville Kemiin, osallistujia 8  
Teurastamo- ja tilavierailut, Meri-Lapin Karitsa brändin esittely ja opintopäivä kerinnästä sekä 
sorkanhoidosta.  

• 3-4.6.2013 Villa- ja turkisopintomatka, osallistujia 6 
Tutustuminen villan ja turkiksen jalostamiseen ja markkinointiin Petäjävedellä Piikussa (villan jalostus 
ja myynti) ja Vehkamäen lammastilan Pellava-akka-myymälässä, Ylöjärvellä kehräämö Salo-Angorassa 
ja Kurikassa Panfur 2000 (nyk. ModiFur) turkismuokkaamossa. 

• 8.-9. 2013. Opintomatka Valtakunnallisille Lammaspäiville Joensuuhun, osallistujia 13 
Lammasseminaari karitsointiin liittyvistä aiheista, tilavierailut: Farmirekku Raja-karjalan oxford down 
ja Noittaan tila. 

• 19.-23.6.2014 Opintomatka Skotlantiin, osallistujia 23 
Royal Highland Show, Mc Caskie Farm Supplies maatalouskauppa, Whiteford Hill Catle Market 
huutokauppakamari, Catrine House lounasravintola/ kotijäätelö/ suoramyynti, Castle Douglas 
DouganHill farm, Ballantrae Kings Arms`Farm, paimensauvojen valmistusnäytös, paimennusnäytös, 
Innovis keinosiemennys ja alkionsiirtoasema.  
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Matkakertomus liitteenä. 
 

 

Opintomatkat saivat laajaa kiitosta, vain matkojen ajankohta sai kritiikkiä. Matkojen ajoitus johtui 
kuitenkin niissä olevista tapahtumista (mm. pässihuutokauppa ja Royal Highland show) ja tilojen 
vierailumahdollisuuksista, joihin hankkeessa ei voitu vaikuttaa.  Ulkomaan opintomatkoilla täytettiin 
”reissuvihkoa” johon kirjattiin tärkeimmät havainnot ja joiden perusteella matkoilla keskusteltiin 
nähdystä ja koetusta peilaten omaan tuotantoon.  

 

4.4.5. Koulutuksen tukipalvelut 
 

Verkko-opetusta testattiin järjestämällä osaan koulutuksista mahdollisuus etäopiskeluun WebEx 
videoneuvottelujärjestelmän kautta.  Opintomateriaali tallennettiin verkkoon Moodle -
oppimisalustalle, mihin ryhmäläiset saivat tunnukset ja opastuksen.  Koska Moodle aukaistiin 
resurssipulan takia vasta reilun vuoden kuluttua pienryhmien käynnistymisestä, opiskelijat pystyivät 
hyödyntämään sitä vasta jälkipuolella koulutustaan eikä sen käytöstä ehtinyt muodostua osa 
opiskelurutiineja monellekaan.   

Kaksivaihekasvatuksen mahdollisuuksia kartoitettiin laskelmin kahdelle tilalle. Kumpikin tiloista oli 
kiinnostunut karitsoiden teuraskasvatuksesta. Tiloille ei kuitenkaan löytynyt yhteistyötiloja 
tuottamaan karitsoita, joten käytännön toteutus jäi odottamaan tuotantorenkaiden perustamista. 
Tuotantorenkaassa tilat tekevät yhteistyötä ja sopimuksen, jossa pyritään tuottamaan tasalaatuisia, 
samalla tuotantomallilla kasvatettuja karitsoita. Tuotantoa aikataulutetaan renkaan tiloilla niin, että 
saadaan tuotettua markkinoille sopivan suuruisia karitsaeriä sopiviin aikoihin. 

Hallitusmallityöskentelyä testattiin käytännössä yhdellä tilalla. Siinä tila otetaan kokonaisvaltaisen 
tarkastelun kohteeksi. Tila selvittää yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa parhaan ratkaisun 
tilanteeseen, ja tekee suunnitelman kuinka asiassa edetään. Yhteistyössä pelto-, talous- ja 

  19  
 



   
 

 
lammasneuvonnan kanssa löydettiin ongelmatilalle järkevä ratkaisumalli, joka ei tällä kertaa ollut 
lypsykarjan muuttaminen lammastaloudeksi, vaan tilan myynti. 

Mallilampolatoiminnan toteuttamisesta suunnitellulla tavalla luovuttiin, koska rajallisia resursseja oli 
päätetty suunnata suunniteltua enemmän pienryhmien pyörittämiseen. Opetuslampolalle olisi 
kuitenkin ollut selkeästi tarvetta esimerkiksi aloittavien tilojen harjoittelupaikkana. Putkisalon 
kartanon lampolaa päästiin kuitenkin käyttämään useiden koulutusten tapahtumapaikkana sekä 
paimennusryhmän harjoittelupaikkana. 

Hankevastaava toimi aktiivisesti valtakunnallisessa Lammasstrategiatyöryhmässä, jossa hanke oli 
vaikuttamassa lammastalouden tulevaan kehitystoimintaan. Lammasstrategiaryhmä on MTK:n 
lammasjaoston, Suomen lammasyhdistyksen, ProAgrian lammasneuvonnan ja 
lammastaloushankkeiden yhteinen foorumi, joka on määritellyt valtakunnallisen lammasstrategian ja 
sitoutunut sen toteuttamiseen. Resurssipula esti Itä-Suomen oman kehitystyöryhmän kokoamisen, 
mutta alueella toimineissa hankkeissa keskusteltiin aktiivisesti alueen lammastalouden 
kehitystarpeista ja toimista. 

 

4.5. Tiedottaminen 

  

Hankkeen alkamisesta ja pienryhmien kokoamisesta tehtiin kirjallinen esite ja valmistettiin 
sähköistä tiedotusmateriaalia ProAgria Etelä-Savon nettisivuille. 

Hankkeesta tiedotettiin lampureille ja lammastaloudesta kiinnostuneille sähköpostilla, 
teemapäivien ja lammaskerhojen kokousten yhteydessä sekä erikseen järjestetyissä info-päivissä. 
Sähköpostiosoitteet saatiin käyttöön ProAgrian tuotosseurannan asiakasrekisteristä sekä 
hankealueen lammaskerhoilta.  Hankkeesta tiedotettiin sähköpostitse myös hankealueella 
toimiville lammastuotannon asiantuntijoille sekä kuntien lomatoimen paikallisyksiköiden 
vastuuhenkilöille. 

Tiedotustilaisuudet 

Juankoskella 2.11.2011 tiedotustilaisuus Marja-Liisa Leskisen tilalla Muuruveden koulun 
lammaskurssilaisille, osallistujia 18 henkilöä. 
 
Joensuussa 8.11.2011 info-tilaisuus Pohjois-Karjalan lampurit ry:n syyskokouksen yhteydessä 
kokousesitelmänä. Tilaisuuteen osallistui 4 henkilöä. 
 
Mikkelissä 22.11.–24.11.2011 järjestettyjen Valtakunnallisten lammaspäivien tilavierailupäivänä 
hanketta esiteltiin Putkisalon kartanossa Rantasalmella ja seminaaripäivinä Mikaelissa oli jaossa 
hankkeen esiteitä. 
  
Iisalmessa 12.12.2011 info-tilaisuus Ylä-Savon Ammattiopistolla Peltosalmella. Tilaisuus valmisteltiin 
yhdessä oppilaitoksen kanssa ja siihen osallistui osa aikuiskoulutuslinjan lammaskurssilaisista. 
Tilaisuuteen, osallistujia yhteensä 17 henkilöä. 
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Juvalla 14.12.2011 info-tilaisuus Partalan Kuninkaan kartanossa Suur-Savon Lampurit ry:n 
vuosikokouksessa kokousesitelmänä. Osallistujia 14 henkilöä.  

Kuopiossa 10.1.2012 yhdessä Pohjois-Savon lammaskerhon kanssa Pitkälahden ABC-asemalla, 
osallistujia 7 henkilöä.  

Joensuussa 26.1.2012 Pohjois-Karjalan lammaskerhon vuosikokouksen yhteydessä 
aikuiskoulutuskeskuksella. Osallistujia oli 15 henkilöä. 

Suonenjoella 19.9.2012 Karitsaa Kaikille -hankkeen avausseminaarissa. Osallistujia 40 henkilöä. 

Savonlinnassa 24.9.2012 Suur-Savon Lampureiden syyskokouksessa. Osallistujia 23 henkilöä. 

Joensuussa 25.10.2012Pohjois-Karjalan lammaskerhon tilaisuudessa. Osallistujia 6 henkilöä. 

Lemillä 15.11.2012 Etelä-Karjalan lammaskerhon Särä -illallistilaisuudessa. Osallistujia oli 16 henkilöä. 

Vuoden 2013 alkupuolen ajan hankkeesta tiedotettiin vielä yksittäisille hankkeesta kiinnostuneille 
tiloille, mutta erillisiä tiedotustilaisuuksia hankkeesta ei enää järjestetty. Uusia osallistujia otettiin 
mukaan jo toimiviin pienryhmiin, uusia ryhmiä ei enää perustettu. 

Aktiivisesti hankkeeseen osallistuville tiedotettiin hankkeen ohjelmista ja tapahtumista heidän 
toiveidensa mukaisesti sähköpostilla ja tekstiviesteillä ja joistain teemapäivistä myös lehti-
ilmoituksilla. 
 

Lehtiartikkelit, radiohaastattelut, lehti-ilmoitukset 

- lehti-ilmoitus Maaseudun tulevaisuus -lehdessä 9.9.2011: Tosilampurihankkeen nurmi- ja 
talousasiantuntijan rekrytointi 

- haastattelu Radio Etelä-Savossa 23.11.2011 ja verkkoteksti: Lampaanlihalle riittäisi kysyntää 
- artikkeli ProAgria Itä-Suomi -lehdessä 2/2012: Tosilampuri-koulutushanke lähti räväkästi käyntiin, sekä 

ilmoitus tapahtumakalenterissa 
- artikkeli Lammas Ja Vuohi -lehdessä 
- artikkeli Itä- ja Länsi-Savo -lehdissä, 23.11.2012 
- lehti-ilmoitus Maaseudun tulevaisuus -lehdessä 22.2.2013: ProAgria Etelä-Savon koulutuksia 
- haastattelu Yle Etelä-Savon radiossa 25.3.2013, ja verkkoteksti: Pystyn katsomaan jokaista karitsaa 

silmiin hyvästiksi 
- lehti-ilmoitus Juvan lehdessä 12.9.2013: Lampaalla on myös toinen arvo 
- haastattelu Yle Etelä-Savon radiossa 19.9.2013 (2 lähetystä) ja verkkoteksti: Paimenkoirat yleistyvät 

Suomessa 
- haastattelu TV:ssä Itä-Suomen alueuutisissa 19.9.2013 
- haastattelu valtakunnallisessa Aamu TV:ssä 20.9.2013 
- haastattelu TV:ssä Itä-Suomen alueuutisissa 10.4.2014   
- haastattelu Yle Etelä-Savon radiossa 10.4.2014 ja 15.4.2014 
- artikkeli Itä- ja Länsi-Savo -lehdissä 17.7.2014 
- artikkeli Juvan Lehdessä 24.7.2014 
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4.6. Aikataulu  

 

Tosilampuri – hanke toteutettiin 1.6.2011 – 30.9.2014. Hankkeen alkuperäinen toteuttamisaika oli 1.6.2011 – 
31.5.2014, mutta siihen haettiin jatkoaikaa 28.4.2014, koska hankkeen kaikkia toimintoja ei pystytty 
toteuttamaan suunnitellussa ajassa suuren osallistujamäärän takia ja opintomatka Skotlantiin viivästyi 
vierailukohteiden aikataulujen takia. 

Hankeen toteutusta suunniteltiin 1.6.2011 alkaen, varsinainen toiminta pääsi alkuun kun hankkeeseen 
rekrytointiin toinen työntekijä. Jarmo Piiparinen aloitti työt 18.10.2011 ensin osa-aikaisesti ja joulukuun 
alusta kokoaikaisena.  Hankeen markkinointi aloitettiin heti, ja ensimmäinen teemapäivä Terve lammas on 
tuottava, järjestettiin 17.11 2011 Putkisalon kartanossa Rantasalmella.  

Pienryhmätoiminta aloitettiin 2012 alusta ja sitä jatkettiin 22.4.2014 saakka. Sen jälkeen oli vielä 
opintomatka Skotlantiin ja hankkeen koulutustoiminta loppui Lampurit laitumien laitamilla – teemapäivään 
16.7.2014. 

 

4.7. Toteutuksen organisaatio 
 

Hankkeen hakija ja toteuttaja oli ProAgria Etelä-Savo. Hankevastaavana ja pienryhmien vetäjänä sekä 
kouluttajana toimi ProAgrian lammastuotannon erityisasiantuntija Sari Heltelä ja hänen ohellaan 
pienryhmien vetäjänä ja koulutusten suunnittelijana toimi hankkeeseen palkattu lammastuotannon 
asiantuntija Jarmo Piiparinen. Asiantuntijoina pienryhmissä ovat toimineet lisäksi Petri Tunnila, Vesa 
Kekkonen, Arja Nykänen, Juha-Antti Kotimäki sekä Niina Saastamoinen ProAgria Etelä-Savosta. Hankkeen 
ulkopuolisia asiantuntijoita käytettiin lisäksi Paimennusryhmän vetämisessä sekä teemapäivien 
asiantuntijoina.  

Hankkeen hallinnointi (taloushallinto, talouden seuranta, maksuhakemukset, muutoshakemukset, 
indikaattorit) sekä suurempien hankintojen kilpailuttaminen, www-tiedotus, tapahtumien 
ilmoittautumiset, järjestelyt ja hankinnat hoidettiin keskitetysti ProAgrian taloushallinnon ja tukipalvelujen 
henkilöstön toimesta. Toimintatapa toi asiantuntijuutta, osaamista ja tehokkuutta hallintorutiineihin sekä 
vapautti lammastuotannon asiantuntijat toimimaan kohderyhmän kanssa. 

Hankkeen toteuttamisessa oli varauduttu 4,68 henkilötyövuoteen palkatun henkilöstön osalta, mutta 
toteuma oli kaikkiaan 6,80 htv. 

 

4.8. Kustannukset ja rahoitus 
 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 412436 euroa ja hyväksyttävät kustannukset 390266 euroa. 
Rahoitussuunnitelma viimeisimmän hankepäätöksen mukaisesti oli: EU:n ja valtion tuki 349014,88 euroa 
(89,43 % hyväksyttävistä kustannuksista), yksityinen rahoitusosuus 41251,12 euroa (10,57 % hyväksyttävistä 
kustannuksista) ja tulot 22 170,00 euroa.  

  22  
 



   
 

 
Hankkeen kustannusarvio tuli täysimääräisesti käytettyä ja myös rahoitusosuudet toteutuivat 
hankepäätöksen mukaisesti.  

 

 

 

 

4.9. Raportointi ja seuranta 
 

Hankkeesta raportoitiin ohjausryhmälle ja tuen myöntäneelle Etelä-Savon ELY-keskukselle puolivuosittain 
maksuhakemusten aikataulussa. Hankkeen seurantatiedot (Indikaattorit) toimitettiin ELY-keskukseen 
vuosittain tammikuussa. 

Hankkeelle perustettuun ohjausryhmään kuuluivat: 

- Susanna Nuutinen, lampuri, Suur-Savon lampurit ry:n puheenjohtaja, Rantasalmi (Etelä-Savo), ryhmän 
puheenjohtaja 

- Jukka Kotro, Etelä-Savon ELY-keskus, asiantuntija  
- Pia Parikka, ProAgria Keskusten Liitto, kehityspäällikkö; Suomen Lammasyhdistys ry, 

toiminnanjohtaja, Heinola 
- Outi Sirola, MTK:n lammasjaoston puheenjohtaja; lampuri, Tohmajärvi (Pohjois-Karjala) 

Taulukko: Toteutuneet kustannukset ja rahoitus

KUSTANNUKSET 2011 2012 2013 2014 Yhteensä Budjetti
Palkkauskulut ja palkkiot 23 262,53 81 764,67 88 857,16 51 952,40 245 836,76 245 220,00
Ostopalvelut 2 835,78 23 941,96 23 114,08 8 774,33 58 666,15 56 950,00
Vuokrat 745,25 3 537,07 3 308,83 1 624,57 9 215,72 9 366,00
Kotimaan matkakulut 3 898,80 19 131,35 20 000,49 6 592,42 49 623,06 50 700,00
Ulkomaan matkakulut 0,00 12 995,20 0,00 23 827,14 36 822,34 37 500,00
Muut kustannukset 1 429,13 4 624,03 3 930,03 2 288,78 12 271,97 12 700,00
Kokonaiskustannukset 32 171,49 145 994,28 139 210,59 95 059,64 412 436,00 412 436,00
Tulot (-) 0,00 0,00 0,00 22 202,95 22 202,95 22 170,00
Hyväksytyt kustannukset 32 171,49 145 994,28 139 210,59 72 856,69 390 233,05 390 266,00

RAHOITUS 2011 2012 2013 2014 Yhteensä Budjetti
EU+valtio 28 954,34 131 394,85 125 289,53 63 343,21 348 981,93 349 014,88
Yksityinen 3 217,15 14 599,43 13 921,06 9 513,48 41 251,12 41 251,12
Hyväksytty rahoitus 32 171,49 145 994,28 139 210,59 72 856,69 390 233,05 390 266,00
Tulot (+) 0,00 0,00 0,00 22 202,95 22 202,95 22 170,00
Kokonaisrahoitus 32 171,49 145 994,28 139 210,59 95 059,64 412 436,00 412 436,00

Julk. rah. % hyväksytyistä kust 90,00 90,00 90,00 86,94 89,43 89,43
Yksit.rah. % hyväksytyistä kust. 10,00 10,00 10,00 13,06 10,57 10,57
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- Airi Timonen, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI, Suomen lammasyhdistyksen hallituksen jäsen, 

Kitee (Pohjois-Karjala) 
- Jorma Väisänen, Väisäsen Kotiliha Oy, toimitusjohtaja, Iisalmi (Pohjois-Savo) 
- Olli Kokander, seutukehittäjä, Sisä-Savon seutuyhtymä, Karitsaa kaikille –hanke, Suonenjoki (Pohjois-

Savo) 
- Päivi Väinölä, lampuri, Iitti (Kymenlaakso) 
- Kaarin Knuuttila, lammastalous- ja teurastamoyrittäjä, Anjalankoski (Kymenlaakso) 
- Kari Anttonen, Pirtin Kehräämö, toimitusjohtaja, Mikkeli (Etelä-Savo) 
- Pekka Häkkinen, ProAgria Etelä-Savo, palvelu- ja kehityspäällikkö, Mikkeli (Etelä-Savo) 
- Sari Heltelä, ProAgria Etelä-Savo, lammastuotannon erityisasiantuntija, hankevastaava, ryhmän 

esittelijä 
- Jarmo Piiparinen, ProAgria Etelä-Savo, lammastuotannon asiantuntija, hanketyöntekijä, sihteeri 

 

Ohjausryhmä kokoontui puolivuosittain, yhteensä 7 kertaa hankkeen aikana: 

1. kokous 20.10.2011 
2. kokous 15.2.2012 
3. kokous 6.9.2012 
4. kokous 12.2.2013 
5. kokous 3.9.2013 
6. kokous 11.3.2014 
7. kokous 11.11.2014 

 
 

4.10. Toteutusoletukset ja riskit  
 

 
Riskinä hankkeen onnistumiselle oletettiin olevan tavoitteiden mukaisen lampurimäärän saaminen mukaan 
ja sitouttaminen pienryhmiin ja muihin koulutuksiin.  Huoli osoittautui aiheettomaksi, tiloja oli mukana 
kaksinkertainen määrä odotettuun. Lammastalouden noususuhdanne tuo alalle uusia yrittäjiä, jolloin 
koulutushanke on hyvä keino päästä elinkeinoon sisään, hankkia tuotanto-osaamista ja testata ajatuksia. 
Karitsanlihan hinnan ja markkinoin paraneminen on innostanut ”vanhat” lampurit tehostamaan ja 
kehittämään tuotantoaan.  

Lampureiden osallistumisaktiivisuuden sijaan suurimmaksi jarruksi hankkeen toteuttamisessa muodostui 
henkilöstöpula. Vaikka hankkeeseen ohjattiin suosion myötä yli 2 htv:tä suunniteltua enemmän palkatun 
henkilöstön työpanosta, kahden ryhmän vetäminen ulkoistettiin ja kokoontumisissa käytettiin ulkopuolisia 
asiantuntijoita mahdollisuuksien mukaan, henkilöresurssit eivät olleet riittäviä. Hankkeen työntekijät 
joutuivat siis tekemään pitkiä päiviä, koska lisä- ja varahenkilöitä ei ollut. Alan ongelmana on osaajien 
puute.  

Lammasasiantuntijat jakoivat käytettävissä olevan aikansa suuremmalle määrälle ryhmiä ja tiloja, jolloin 
esivalmisteluajan niukkuus vaikutti väistämättä ryhmätapaamisten sisältöihin, lampureille jaettaviin 
materiaaleihin ja muistioiden koostamiseen. Uusinta tietoa ei aina ehditty etsimään vaan käytettiin myös 
vanhoja materiaaleja. Onneksi materiaalia perusasioista oli valmiina. Ajan puutteen takia 
koulutusmateriaalin siirto Moodle -koulutusalustalle viivästyi ja sähköisen oppimisympäristön käyttö jäi 
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vähäiseksi. Tilakohtaisia kehityskeskusteluita ja tilakohtaista syventävää koulutusta voitiin tehdä vain osalle 
tiloista. Ryhmät kuitenkin toimivat aktiivisesti ja ryhmien jäsenet olivat sitoutuneita.  

Ylikuormituksesta huolimatta osallistumista koulutuksiin ei haluttu rajoittaa vaan haluttiin palvella kaikkia 
osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneita lammastuottajia, jotka olivat aloittamassa, laajentamassa tai 
kehittämässä tuotantoaan.  

 

 

4.11. Yhteistyökumppanit 
 

Tosilampuri hankkeen pääyhteistyökumppaneita olivat hankealueella toimivat  

Lammaskerhot, joiden jäseniä ammattilampurit ovat: 
  

- Etelä-Karjalan Lammaskerho ry 
- Kymenlaakson lampurit ry 
- Pohjois-Karjalan Lampurit ry 
- Pohjois-Savon Lammaskerho ry / LF team 
- Suur-Savon Lampurit ry (Etelä-Savo) 

ProAgria Keskukset: 

- Pohjois-Karjala 
- Pohjois-Savo 
- Kymenlaakso 
- Etelä-Karjala 

Hankealueen teurastamot: 

- Muhniemen Lahtivaja, Kouvola 
- Ikosen kotiteurastamo, Lappeenranta 
- Koivikon opetusteurastamo, Kitee 
- Suhmuran teurastamo, Joensuu 
- Polvijärven Liha-Aitta, Joensuu 
- Kontiolahden Tukuturkis, Kontiolahti 
- Väisäsen kotiliha, Iisalmi 

Jalostajat: 

- Pirtin kehräämö, Mikkeli 
- Panfur/ Modifur, Kauhava 

Kuljetus ja kauppa: 

- Heinon tukku 

Hanketoimijat: 
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- Keski-Karjalan kehitysyhtiö KETI/ Innokarelia, Joensuu 
- Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi 
- Savon koulutuskuntayhtymä/ Muuruveden lammaskoulutus, Juankoski 

Valtakunnalliset alan toimijat: 

- ProAgria Keskusten liitto ry 
- Suomen Lammasyhdistys 
- alueelliset lammastalouden asiantuntijat 

Tosilampuri-hanke on tehnyt yhteistyötä omalla toimialueellaan sekä valtakunnallisesti.  Hanke oli mukana 
valtakunnallisessa Lammasstrategiatyöryhmässä, jossa lammastalouden toimijat eri instansseista 
seuraavat ja kehittävät Suomen lammastaloutta. 

Itä-Suomen osalla merkittävä yhteistyökumppani on ollut Karitsaa Kaikille – hanke, jossa kehitetään 
lammasketjua teurastamolta kuluttajalle. Tosilampurin tavoitteena oli saada laadukkaita teuraskaritsoita 
oikeaan aikaan markkinoille, ja Karitsaa kaikille hoitaa ne kuluttajalle niin, että ketjun jokainen osa hyötyy 
mahdollisimman paljon. 

Tosilampuri ja Maitotaito- sekä Lihatilan Skarppiohjelma -hankkeet tekivät yhteistyötä kehittämällä 
yhdessä koulutusohjelmia ja sähköisiä palveluita hankkeiden käyttöön. Hankkeissa hyödynnettiin myös 
koulutuksia niiltä osin kuin ne sopivat tiloille Tosilampurin hanketilat olivat mukana mm. lihan 
suoramyyntikoulutuksessa 9 osallistujaa sekä nurmen ja rehuntuotannon koulutuksissa ainakin 4 lampuria.  

Tosilampuri-hanke on hyödyntänyt Hyvälammas- ja Monipuolinen Lammas ja Vuohi –hankkeiden 
koulutustilaisuuksia joista on saatu kansainvälisten luennoitsijoiden koulutusta lampolarakentamisesta 
(Svein Johnsen, Norja) , lois- ja terveydenhuoltoasioista( Ell Stuen Snore, Norja, Leslie Stubings, Englanti) 
sekä karitsoiden tehokkaasta teurasruokinnasta (Magnus Johnsson, Ruotsi). 

Hanke on ollut myös mukana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa käydyissä 
yhteistyökeskusteluissa luomulammastalouden asiantuntijana ja kehittäjänä. Hankkeessa on oltu mukana 
järjestämässä ja tiedottamassa Ruralian järjestämiä koulutuksia, jotka palvelevat lammastaloutta. 

 

4.12. Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
 

Tulokseen johtavia päätelmiä varten käytettiin mm. seuraavia hankkeen aikana kerättyä tietoja: 

- hankkeen aikana tehtyjä tilakohtaisia suunnitelmia ja tavoitteita 
- Savonian opiskelijoiden opintotyönä tehty tutkimusraportti Tosilampuri – hankkeen Webropol 

kyselystä ja Pohjois-Savon pienryhmien haastattelusta (liite) 
- pienryhmissä tehdyistä palautekyselyistä (liitteet) 
- Hankkeessa tehdystä Webropol palautekyselystä (Liite) 
- tiloilla tehdyistä tulosanalyyseistä (liite) 
- Weblammas tuotosseurantarekisteri hanketiloilta 
- Karitsaa kaikille yhteistyöhankkeen kysely  
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Lammasyrittäjien tuotanto-osaamisen paraneminen 

Hankkeessa tuotiin yrittäjille tietoa ja rohkaistiin vaihtamaan kokemuksia lammastalouden eri osa-
alueista ja parannettiin tuotanto-osaamista. Palautekyselyiden perusteella osaaminen on karttunut 
niin ruokinnassa, rehuntuotannossa kuin lampaiden hoidossa ja käsittelyssä sekä eläinaineksen 
kehittämisessä. Tilojen toimintatavat ovat muuttuneet hankkeen ansiosta 87 %:lla tiloista.  

Lisää olisi kaivattu käytännön tarvike- esittelyjä ja ryhmien aihealueet olisivat voineet olla 
rajatumpia. Tiedon nälkä kasvoi ja tekemisen kehittämistä halutaan jatkaa. 

Mittarit: 

1. Karitsoiden nettopäiväkasvun paraneminen, tavoitteena 75 g 
- vain harvat tilat olivat seuranneet nettopäiväkasvua (g lihaa/ kasvupäivä), hankkeessa 

ohjattiin tiloja sen seuraamiseen. Tulokset otettiin tuotosseurantaan kuuluneilta 35 tilalta 
joilla tulokset olivat saatavilla. 

- hanketilojen tiedossa olevat nettopäiväkasvut olivat vuoden 2013 tilastoissa 94 g  
 

2. Karitsanlihantuotannon ympärivuotisuus 
- Palautekyselyssä 23 % tiloista tuotti karitsoita ympärivuotisesti ja 3 %:lla tiloista oli tiheä 

karitsointi (uuhella karitsointi n. 8 kk välein) 
- hankkeen myötä myös muilla tiloilla pohditaan syyskaritsointien mahdollisuutta, mutta 

lihantuotannon kannattavuutta sisäruokinnalla haluttaisiin tarkastella ja etsiä toimivaa 
konseptia 
 

3. Tuotantosuunnitelmia tehtiin tilakohtaisissa koulutuspäivissä 28 tilalle. Kaikki hankkeen 
tilat pohtivat omaa tuotantostrategiaa ja päättivät askelmerkit sitä kohti. 
 

  27  
 



   
 

 

 
 

4. Rehuomavaraisuutta ja sen merkitystä tiloille pohdittiin ryhmien kanssa 
rehustrategiapäivillä. kolmelle tilalle tehtiin tilakohtaisessa koulutuksessa 
rehuntuotantokartoitus. 
 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Lihantuotanto

Monipuolinen tuotanto (liha,villa, turkis)

2-vaihekasvatus (uuhilampola)

2-vaihekasvatus (karitsakasvattamo)

Maisemanhoito

Luomu (pelto)

Luomu (pelto ja eläimet)

Ympärivuotinen karitsointi

Tiheä karitsointi (karitsointiväli 8kk)

Joku muu, mikä

Lammastalouden tuotantomuoto 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Kyllä

Ei

Ei, mutta kiinnostaisi tulevaisuudessa

Oletko laskenut / onko sinulle laskettu kotoisten rehujen 
tuotantokustannusta? 
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Lammasyrittäjien johtamis- ja liiketaloudellisen osaamisen parantaminen 

Mittari: 

1. Karitsanlihan tuotantokustannusten €/kg paraneminen tilakohtaisesti 
- hankkeessa olevat tilat eivät olleet aiemmin laskeneet karitsanlihan 

tuotantokustannustaan, joten hankkeen aikana koulutuksissa paneuduttiin asiaan. Tiloille 
annettiin mahdollisuus laskea tulos hankkeessa. Liitteenä koonnit tulosanalyyseistä. 

- vaikka tuloksia saatiinkin vain muutamalta tilalta, heräsi hankkeen aikana tarve selvittää 
tulosta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 

 

 

Tuotantorenkaiden perustaminen 

Mittari: 

1. Syntyneet renkaat 
- hankkeessa ei saatu synnytettyä tuotantorenkaita, koska tiloilla ei ollut vakiintuneita 

toimintatapoja, vaan niitä vasta alettiin luoda.  Hankkeen aikana luotiin kuitenkin vahvoja 
verkostoja ja pohjaa tulevalle yhteistyölle. Tuotantorenkaita varten on jatkettava 
toimintatavan kehittämistä ja yhteistyötilojen kokoamista. Kiinnostus heräsi, mutta ei vielä 
oltu valmiita käytännön tasolla, kun oman katraan toiminta ei vielä ole selkeää. 
 

Uudenlaisten toimintatapojen luominen 

Mittari: erikoistuneita tiloja kpl 

- Useat tilat pohtivat strategiavalinnoissaan uudenlaista konseptia tuotannolle, mutta 
toistaiseksi panokset sijoitettiin perusprosessien hiomiseen, eikä uskallettu lähteä 
kokeilemaan uudenlaista toimintatapaa. Hankkeen aikana syntyi kuitenkin hyviä 
verkostoja, ja kahdelle tilalle laskettiin karitsakasvattamon reunaehtoja. Tarvittavia 
karitsamääriä ei kuitenkaan ollut saatavissa, joten ratkaisu jäi odottamaan 
tuotantorenkaiden luomista. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Kyllä

Ei

Ei, mutta kiinnostaisi tulevaisuudessa

Oletko laskenut / onko sinulle laskettu karitsanlihan 
tuotantokustannusta? 
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5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 
 

Tosilampuri – hankkeessa mukana olleet tilat paransivat tuotanto-osaamistaan ja päättivät katraidensa 
tuotantostrategian. Hankkeen myötä halu tuotannon ja sen talouden kehittämiseen on vain kasvanut ja 
nyt tiloilla on valmiuksia uudenlaisten toimintatapojen sekä yhteistyömuotojen käyttöönottoon.  

Jatkuvan kehityksen ja kuluttajalähtöisen tuotannon tueksi lammastilat kaipaavat vielä tukea. Halu 
yhdessä ja toisiltaoppimiseen on vahva, ja palautteissa tulee ilmi tarve uudelle hankkeelle, jossa sitä 
jatkettaisiin. Tällä kertaa toivotaan rajatumpia selkeitä aihekokonaisuuksia sekä yhteisten 
toimintatapojen mallintamista ja testausta.  Kun perusasiat ovat jo hallussa kehittävillä tiloilla, voidaan 
keskittyä tuotantotapojen tehostamiseen ja talousasioihin perehtymiseen.  

 

 

 

 

 

 

 
 

  30  
 


	1.  Hankkeen toteuttaja
	2.  Hankkeen nimi ja hanketunnukset
	3. Tiivistelmä
	4. Raportti
	4.1. Hankkeen tausta ja tarve
	4.1.1. Liittyminen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007–2013
	4.1.2. Liittyminen Valtakunnalliseen lammasstrategiaan

	4.2. Kohderyhmä ja hyödynsaajat
	4.3. Hankkeen tavoitteet ja mittarit
	4.4. Hankkeen toteutusmalli
	4.4.1. Pienryhmäkoulutus
	4.4.2. Teemapäivät
	4.4.3. Syventävä tilakohtainen koulutus
	4.4.4. Opintomatkat
	4.4.5. Koulutuksen tukipalvelut

	4.5. Tiedottaminen
	4.6. Aikataulu
	4.7. Toteutuksen organisaatio
	4.8. Kustannukset ja rahoitus
	4.9. Raportointi ja seuranta
	4.10. Toteutusoletukset ja riskit
	4.11. Yhteistyökumppanit
	4.12. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

	5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

