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Lujuuslajittelukurssi Turussa alkukesällä

Tutkimuksella Kilpailukykyä
- hanke ja Varsipuu r.y .
järjestävät touko-kesäkuussa 2016
INSTA-142-lujuuslajittelukurssin Turussa.
Viiden päivän kurssin hinta on 500 euroa.

Ennakkoilmoittautumiset kurssille
projektipäällikkö Jouni Silvastille,
puh. 050 – 3001 786,
tai  jouni.silvast@metsakeskus.fi

Varsipuu r.y. on Inspecta Sertifiointi Oy:n hyväksymä
koulutusorganisaatio, jolla on oikeus järjestää
rakennesahatavaran INSTA-142-standardin mukaisia
visuaalisia lujuuslajitelukursseja. Hyväksytysti
kurssin suorittanut saa lujuuslajittelu- ja leimausoikeuden
viideksi vuodeksi myöntämispäivästä alkaen.

www.varsipuu.fi

Vuoden sahayrittäjä 2016 Heikki Rytkönen ja Kilpailukyky – hank-
keen projektipäällikkö Jouni Silvast tutkivat männyn sydänpuun
saloja. Heikin yritys Finnstamm Oy sekä hanke ovat mukana 27.-
28.5.2016 pidettävissä Raasepori Expo messuilla Karjaan urhei-
lutalolla. Finnstamm Oy esittelee männyn sydänpuusta kehitel-
tyjä uusia tuotteita messuilla.

Varsipuu ry;n pitämä INSTA – 142 lujuuslajittelukurssin osallis-
tujat lajitteluharjoituksessa Keiteleellä Sepan tiloissa helmikuussa
2016.

Kolmevuotinen hanke alkoi
Kilpailukykyä Puutuotealalle

Hanke toteutetaan Suo-
men metsäkeskuksen ja
Luken kumppanuushank-
keena. Pääasiallisena ta-
voitteena on auttaa puutu-
otealan pieniä yrityksiä
työskentelemään tavoit-
teellisesti tuotekehityksen
ja markkinoinnin osaami-
sen parantamiseksi yrityk-
sissä. Hankkeen toteutta-
jilla on osaamista ja uusin-
ta tietoa puutuotealan
markkinoinnin, digitaali-
sen liiketoiminnan, ympä-
ristöviestinnän ja tuoteke-
hityksen alalta. Tämä
osaaminen ja tieto jaetaan
neuvontaan ja koulutuk-
seen osallistuvien yritys-
ten kanssa ja sovitetaan
se yhdessä liiketoiminnan
tarpeisiin. Uusi tieto ja vä-
lineet parantavat yritysten
kilpailukykyä sekä koti –
että vientimarkkinoilla.
Hankkeen toimintatapoina
ovat yhteistyö, neuvonta
ja koulutus, verkostojen
tavoitteellinen ohjaus
sekä niiden ylläpito. Hank-
keessa etsitään kehitty-
miskykyiset ja kasvuha-
kuiset yritykset ja autetaan
niitä hankkimaan osaa-
mista markkinoinnissa, di-
gitaalisessa liiketoimin-
nassa, tuotekehityksessä
ja ympäristövaikutusten
arvioinnissa. Lisäksi hank-
keen tuloksena saadaan

Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakes-
kus (Luke) ovat saaneet rahoituspäätöksen
kolmivuotisesta puutuoteteollisuuden mik-
ro – ja pienyritysten tarpeista lähtevälle
neuvontahankkeelle – Tutkimuksella kilpai-
lukykyä puutuotealalle. Hanke tähtää yri-
tysten osaamisen lisäämiseen ylimaakun-
nallisesti Etelä- Suomen alueella. Hank-
keen kohderyhmänä ovat puuta hyödyntä-
vät ja sitä jalostavat metsäteollisuuden yri-
tykset ja niihin liittyvät tuotannon ja palve-
lun yritykset.

tarveselvitys puutuoteteol-
lisuuden mikro- ja pienten
yritysten koulutustarpeista
ja sen järjestämisestä jat-
kossa.
Mikäli puualan yrityksillä
on toimintaan liittyviä ke-
hittämistarpeita lähitule-
vaisuudessa, niin ottakaa
välittömästi yhteyttä hank-
keen vetäjään projekti-
päällikkö Jouni Silvastiin.
Hanke kartoittaa aktiivi-
sesti yritysten omista tar-
peista lähteviä konkreetti-
sia kehittämishankkeita.
Hanke avustaa yrityksiä
hankkeen toteutuksen
suunnittelussa, toteutuk-
sessa ja rahoituksen jär-
jestämisessä. Pienetkin
tarpeet yrityksen toimin-

nan tason nostamisessa
ovat tärkeitä. Puutteet
markkinoinnissa, tuottei-
den tai raaka-aineiden
hyväksynnässä tai vaikka
henkilökunnan osaami-
sessa ovat esteenä yrityk-
sen kehitykselle. Näiden
esteiden poistaminen kan-
nustaa yrityksiä kehittä-
mään tuotteita, laajenta-
maan markkinoita ja osoit-
tamaan asiakkailleen,
kuinka puutuoteteollisuus
on vahva biotalouden toi-
mija.
Jouni Silvast korostaa,
että hanke tekee yhteis-
työtä paikallisten ja valta-
kunnallisten puutuotealan
toimijoiden kuten Varsipuu
ry;n kanssa. Heillä on yri-
tysten lisäksi paras tuntu-
ma alueen ja alan kehittä-
mistarpeista.
Vaikka hanke on vasta
aloittamassa, on konk-
reettisista yritysten hank-
keista neuvoteltu. Kannat-
taa olla yhteydessä. Yri-
tyksille tarjotaan nyt ainut-
kertaista tilaisuutta saada
parasta käytettävissä ole-
vaa apua oman yrityksen
kehittämiseen.  Jouni Sil-
vastiin voi olla yhteydes-
sä 050 – 3001786 tai
jouni.silvast@metsakeskus.fi

Valmistamme, myymme ja välitämme kaikkia
rakentamisen ja puusepäntuotteita ja tarvikkeita

Bygger, säljer och förmedlar  allt inom
byggnad & snickeribranschen

puh. 02-4580070 tel.
Slipvägen 8, 21600 Parainen Pargas


