
Fortsättningsprojektets verksamhet har startat
Som projektansvarig på Landsbygsdsinstitutet i bioenergiprojektet har 
AFL Jaana Lumatjärvi börjat från i år.  Jaana har tidigare arbetat med 
ett projekt för utveckling av ett utvecklingscenter inom kennel.
Inom projektet Bioenergi från skogen II arbetar dessutom också Pertti 
Hanni och Jarmo Matintalo från landsbygdsinstitutet, samt Juha 
Nurmi, Jani Lehtimäki, Tero Takalo, Jaakko Miettinen och Jaana 
Huhtala från Metla. Landsbygdsinstitutet och Metla hade ett 
planeringsmöte mötet den 17.3 om projektarbetet under våren 2005, 
man kom också överens om informationsinsatserna under våren.  
Samtidigt avtalade man om att göra upp en gemensam händelse-
kalender för projektet.

Mötet på Koivukartano i Kannus 17.3.2005

Verksamheten under våren 2005:
Metla startar ett nytt avverkningsförsök vecka 14 i Kronoby, inom 
projektet Bioenergi från skogen. En pressinformation om 
forskningsförsöket ordnas 14.4
Inom projektet ordnas utbildnings- och informationstillfällen för 
anställda inom skogsområdet på Landsbygdsinstitutet, lärare, elever 
och vuxenstuderande inom skog, samt dessutom Metla:s personal.
Insatser för andra målgrupper klargörs under våren 2005, bl.a. 
utgående från erfarenheter man fått genom projektet Bioenergi från 
skogen I, samt genom de direkta kontakter man har till olika 
målgrupper. Samtidigt planeras också tidtabellen för genomförandet 
av den skräddarsydda utbildningen. Som exempel den utbildning 
som riktar sig till maskinentreprenörer passar bäst att genomföras 
under våren, och planeras att genomföras våren 2006.
Under maj ordnas de första informations- och utbildningsdagarna för 
personal inom den egna organisationen och för elever.
I samband med projektmöten 22-23.3 avtalas om utbildnings-
samarbete med de svenska samarbetsparterna. 
På Landsbygdsinstitutet har också startat projektet, LUOVA –
utvecklingscenter inom naturbruksområdet, som ska ta fram nya 
utvecklingsprojekt för nästa programperiod, 2007-2013. Dessutom 
ska projektet vidareutveckla kontaktnätverk, också internationellt. I 
projektet arbetar Teija Pyykönen som projektledare, samt Paula 
Jylhä från Metla och Päivi Pylkkö från MTT Kannus försöksstation.
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