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Marja Tarvainen

Vajaat kaksi vuotta käynnissä 
olleelle Jyväskylän ammat-
tikorkeakoulun Tarvaalan 
biotalousinstituutin yritys-
kiihdyttämöhankkeelle toi-
votaan jatkoa, kun se ensi 
vuonna päättyy. Mahdolli-
suus tähän, eli rahoituksen 
saaminen, vaikuttaa hyväl-
tä, sillä vastaavaa hanketta ei 
ole Suomessa aiemmin ollut. 

BioPaavona tunnetuksi 
tulleen hankkeen tavoitteena 
on biotalousliiketoiminnan 
kehittäminen ja ilmaston-
muutoksen hillitsemiseen 
tähtäävien ratkaisujen kau-
pallistaminen. 

– Käytännössä se tarkoit-
taa perinteisen liiketoimin-
nan kehittämistä nykyistä 
ympäristöystävällisempään 
suuntaan, projektipäällikkö 
Merja Rehn sanoo.

Koska kyse on yritysten 
liiketoiminnasta ja usein 
liikesalaisuuksista, ei kaik-
ki BioPaavon vaikutuksesta 
liikkeelle lähtenyt toiminta 

näy ulospäin. Mutta yhden 
esimerkin voi kertoa. 

Kansainvälisilläkin mark-
kinoilla toimivan Berner 
Oy:n ja saarijärveläisen Tika-
lan Oy:n pitkään jatkunut 
yhteistyö sai BioPaavo-hank-
keen myötävaikutuksella 
uusia tuulia. 

– Järjestimme ideointi-
kilpailun, jonka tavoitteena 
oli kehittää keinoja korvata 
turve kasvualustoissa, Rehn 
kertoo.

Kilpailusta löytyi sekä kas-
vualustoja myyvälle Berne-
rille että niitä valmistavalle 
Tikalanille sopiva idea. 

BioPaavo vaikutti myös 
siihen, että Berner ja Valio 
löysivät toisensa. 

Valion tavoite hiilineut-
raalin maidon tuottamisesta 
sopii Bernerin tavoitteisiin 
uudenlaisesta kasvualus-
tasta.

– Roolimme BioPaavos-
sa on tuoda yhteen eri toi-
mijoita ja edistää heidän 
tavoitteitaan pala kerral-
laan, projektiasiantuntija 
Tiina Kuisma sanoo.

JULKISILLA VAROILLA 
rahoitetuissa hankkeissa, 
kuten BioPaavossa, rahaa ei 
voi käyttää suoraan yritys-
ten kehittämiseen. Sen sijaan 
hankkeen työntekijät voi-
vat auttaa yrittäjiä yhteistyö-
kumppaneiden löytämisessä 
ja rahoitusmahdollisuuksien 
kartoittamisessa. 

Julkista rahaa on luvassa 
tulevina vuosina vihreään 
siirtymään. Sillä tarkoitetaan 
hiilineutraalin yhteiskunnan 
rakentamista. Hiilineutraa-
lius toteutuu, kun hiilidi-
oksidipäästöjä tuotetaan 
vain sen verran kuin niitä 
voidaan sitoa ilmakehästä 
hiilinieluihin, joita ovat esi-
merkiksi metsät ja maaperä. 
Tällä pyritään hillitsemään 
ilmastonmuutosta.

BIOPAAVON toiminta käyn-
nistyi joulukuussa 2019, 
juuri koronakriisin alla. 
Epidemia vaikutti siihen, 
että Saarijärven keskustassa 
olevien hanketilojen käyttä-
minen yritysten näyttely- ja 
tapahtumatilana ei toteutu-

nut suunnitellusti.
– Uskon, että olemme saa-

neet Saarijärvelle tästä huo-
limatta näkyvyyttä, Rehn ja 
Kuisma sanovat.

Merja Rehn jättää Bio-
Paavon projektipäälli-
kön tehtävät tämän kuun 
lopussa, sillä hänet on 
valittu Helsingin Metropo-
lia ammattikorkeakoulun 
innovaatiojohtajaksi.

– Työ on samaa, jota olen 
tehnyt täällä ja aiemmin Sit-
rassa. Paikkaa hain, koska 
olen luonteeltani heittäy-
tyjä ja koska kotini on Hel-
singissä.

Rehnin tilalle valitaan uusi 
projektipäällikkö.

Kolmevuotisen biotalou-
den yrityskiihdyttämöhank-
keen kokonaiskustannukset 
ovat 900 000 euroa. Hank-
keen rahoittavat Keski-
Suomen liitto Euroopan 
aluekehitysrahaston tuella, 
Sitra ja Saarijärven kaupunki. 

Kansanedustajat tutustui-
vat BioPaavoon viime vii-
kolla, sivu 6.

BioPaavolle 
halutaan jatkoa
Julkinen raha: Hiilidioksidipäästöjen 
hillitsemiseen on saatavilla tukea.

Sampo-lehti

Koronatartunnat Keski-
Suomen sairaanhoitopii-
rin alueella ovat lähteneet 
hienoiseen laskuun. Maa-
nantaina kokoontunut tar-
tuntatautien torjunnan 
johtoryhmä eli korona-
nyrkki käsitteli korona-
tilannetta viikoittaisessa 
kokouksessaan. Korona-
nyrkki totesi, että sairaan-
hoitopiiri on Jyväskylää 
lukuun ottamatta edelleen 
kiihtymisvaiheessa. Jyväs-
kylä on leviämisvaiheessa.

Tällä hetkellä tartunnat 
leviävät ennen kaikkea 
perhepiirissä, työpaikoil-
ta ja niitä on hankittu myös 
ulkomaanmatkoilta. 

Viime viikolla perhepii-
ristä tartunnan oli saanut 
yli 40 prosenttia, työpai-
koilta tartunta tuli 9 pro-
sentille ja 10 prosenttia 
kaikista tartunnan saa-
neista sairaanhoitopiirin 
alueella oli hankkinut sen 
ulkomaanmatkaltaan. 

Saarijärvellä ei ole todet-
tu viimeisen viikon aika-

na yhtään uutta tartuntaa. 
Kaikkiaan tartuntoja on 
todettu 38.

VAIKKA TILANNE sai-
raanhoitopiirin alueel-
la on hiukan parantunut 
edellisviikosta, sairaala-
kuormitukseen on tullut 
muutos. Sairaalahoitoon 
on tullut yksittäisiä poti-
laita, jotka pääsääntöisesti 
ovat olleet nuoria aikuisia ja 
jotka eivät ole hankkineet 
rokotetta itselleen. 

Koronanyrkki vetoaa 
kaikkiin niihin ihmisiin, 
jotka eivät vielä ole saa-
neet rokotetta ja muistut-
taa rokotteen tärkeydestä.  
Rokotteen on todettu ole-
van paras suoja vakavaa, 
sairaalahoitoon johtavaa 
koronatautia vastaan. 

Koronanyrkki muistuttaa 
myös siitä, että turvaväli-
en noudattaminen, mas-
kin käyttäminen ja hyvän 
käsi- ja yskimishygienian 
noudattaminen on edel-
leen tärkeää. 

Myös testeihin kannat-
taa hakeutua pienistäkin 
oireista.

Tartunnat sairaan-
hoitopiirissä 
kääntyneet laskuun

Projektipäällikkö Merja Rehn ja projektiasiantuntija Tiina Kuisma uskovat BioPaavon tuoneen Saarijärvelle hyvin 
näkyvyyttä. Hanke jatkuu vielä reilun vuoden, mutta projektipäällikkö vaihtuu.

MARJA TARVAINEN

Koronarokotuksia 
aletaan antaa 
koulussa
Anne Mietala

Kouluterveydenhoito alkaa 
antaa koronarokotuksia 
12–15-vuotiaille lapsil-
le ja nuorille Saarijärvel-
lä. Kouluterveydenhoito 
tiedottaa asiasta koteihin 
lähipäivinä. 

Koronarokotteen saajan 
tulee olla täyttänyt rokotus-
hetkellä vähintään kaksi-
toista vuotta. Koululaisten 
rokotuksia varten huoltaji-
en tulee täyttää kirjallinen 
suostumus. 

– Koululaisten vanhem-
milta kysytään suostumus 
rokotteen antamiselle. 
Mikäli koululainen halu-
aa tulla rokotukselle van-
hemman kanssa, voi ajan 
varata myös terveysasemal-
ta, kertoo palveluvastaava 
Marjo Kotilainen Saari-

kasta. 
12–15-vuotiaat voivat 

päättää myös itse rokotteen 
ottamisesta tai olla otta-
matta sitä. Tällaiset tapa-
ukset selvitetään Kotilaisen 
mukaan aina tapauskoh-
taisesti.

Kotilaisen mukaan Saa-
rijärvellä ei ole tullut ilmi, 
että nuoret erityisesti vas-
tustaisivat koronarokotteen 
ottamista. 

–Kyselyjä on tullut jonkin 
verran rokotukseen liittyen.

Lukiolaisten ja Poken 
opiskelijat saavat rokotteen 
kouluterveydenhuollosta. 

– Yli 16-vuotiaat voivat 
edelleen varata ajan koro-
narokotukselle Saarikasta. 

Koronarokotuspäivät jär-
jestetään terveysasemilla 
ilman ajanvarausta Kan-
nonkoskella ja Saarijärvellä 
kuun lopussa.


