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Matkaraportit Röros, Norja 11.-13.11.2015 ja Viron luomututkimusinstituutti Tartossa 1.-3.12.2015 

Mikkelin yliopistokeskus myönsi minulle matka-apurahan vuodelle 2015 ja käytin sen seuraaviin kahteen 

matkaan: 1. osallistuminen Norjassa järjestettyyn Ökologisk 3-seminaariin ja samassa yhteydessä pidettyyn 

pohjoismaisten luomuinstituuttien johtajien yhteiskokoukseen sekä 2. tutustumismatkaan Tarton yliopiston 

yhteydessä toimivaan luomuinstituuttiin: Eesti Maaylikooli Mahekeskus, Research Centre of Organic 

Farming of the Estonian University of Life Sciences. Molemmat matkat edistivät Luomuinstituutin 
kansainvälistymistä ja verkostoitumista. 

Röros 11.-13.11.2015 

Rorosissa järjestettiin kansallinen luomututkimusseminaari 11.-13.11.2015. Samalla vietettiin Rörosin 

luomumeijerin 20-vuotisjuhlia ja pidettiin pohjoismaisten luomuinstituuttien yhteiskokous. Seminaarissa 

julkistettiin Norjan päätös säilyttää Tingvollissa erillinen Luomututkimusinstituutti Norsök, jonka 
tutkimustoimintaa tuetaan säätiörahoituksella ja luomutiedepuisto-tyyppisellä toiminnalla. 

Pidin kokouksessa esityksen Suomen luomututkimuksesta ja esitin seuraavan NJF-luomuseminaarin 
järjestämistä Suomessa, Mikkelissä kesäkuussa 2017 (Luento liitteenä). 

Seminaariin osallistui yli 100 henkilöä, jotka olivat luomututkijoita, -neuvojia ja -viljelijöitä sekä muita 

luomuketjun toimijoita Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja Suomesta. 

Seminaarin merkittävin anti oli seuraavan NJF-luomuseminaarin saaminen Suomeen, tutustuminen alan 

tutkijoihin Pohjoismaissa sekä tutustuminen Norjan luomutuotannon tilaan ja Norsök-tutkimusinstituutin 
toimintakonseptiin. 

Tartto 1.-3.12.2015 

Joulukuun alussa Luomuinstituutin koordinaatioyksikkö vieraili Virossa ja tutustui Tarton yliopiston 

yhteydessä toimivaan luomuinstituuttiin sekä Tallinnassa Loodusvägi-nimiseen luomualan yritykseen ja 

shop in shop -toimintakonseptiin luomutuotteiden myynnissä kauppaketju Rimin myymälöissä. Kahdesta 
jälkimmäisestä kohteesta matkaraportin on laatinut Heli Peltola. 

Eesti Maaylikooli Mahekeskus toimii Tarton maatalousyliopiston yhteydessä ja se on perustettu vuonna 

2008. Keskus on monitieteinen ja sen koordinaatiotehtävää hoitaa yksi kokoaikainen henkilö. Tapasimme 

keskuksen johtajan Sirli Pehmen sekä eläkkeellä olevan johtajan professori Anne Luikin sekä Estonian 

Organic Farming Foundationin edustajan Airi Vetemaan. Järjestö jakaa tietoa luomusta, järjestää koulutusta 
ja valitsee vuosittain parhaan luomuviljelijän ja parhaan luomutuotteen. 

Mahekeskuksen päätoiminnot ovat: 

- fostering research in organic agriculture and food 
- dissemination of research results and knowledge 
- cooperation with entrepreneurs and other research institutions and organisations in  order to 

develop the organic sector in Estonia 
- promotion of organic farming and organic food 
- training for all target groups 
-  



Kannustaakseen luomututkimusta keskus/säätiö jakaa vuosittain palkinnot parhaalle luomualan 

väitöskirjalle, tieteelliselle artikkelille ja popularisoidulle tiedeartikkelille. 

Keskus esittelee luomututkimusta ja luomuviljelyä koululaisille ja kuluttajille järjestämällä keskuksessa 
avointen ovien päiviä ja ”pellonpiennarpäiviä”. 

Keskus järjestää joka vuosi kansallisen luomututkimusseminaarin. Viron avoin viljelijärekisteri helpottaa 
yhteistyötä yritysten kanssa. 

Tutustumismatkan merkittävin anti oli henkilökohtaisten suhteiden luominen Viron 

luomututkimuskeskukseen ja sen henkilöstöön. Yhteistyö konkretisoituu vuonna 2017 järjestettävässä NJF-

luomuseminaarissa, sillä keskuksen johtaja Sirli Pehme tulee seminaarin steering committeen jäseneksi. Oli 

myös mieluisaa kokea se innostunut kehittämistahto ja hyvä yhteishenki, mikä kaikilla tapaamillamme 

luomualan asiantuntijoilla oli. 
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