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asiakas

Me Maa- ja kotitalousnaiset!
Tervehdin lämpimästi kaikkia 

ProAgria Itä-Suomi -lehden lu-
kijoita!  Aloitin Maa- ja kotita-
lousnaisten Keskuksen toimin-
nanjohtajana 1.10. Peruskou-
lutukseltani olen maatalous- ja 
metsätieteiden maisteri. Ennen 
valintaani tähän toiminnanjoh-
tajan tehtävään toimin viisitois-
ta vuotta suomalaisen ruuan 
puolestapuhujana Ruokatiedos-
sa, mikä aikaisemmin tunnettiin 
nimellä Finfood-Suomen Ruo-
katieto. Työvuosien aikana maa-
kunnat ruuantuottajineen, elin-
tarvike- ja matkailualan yrityk-
sineen, ravintoloineen ja muine 
erilaisine toimijoineen ovat tul-
leet minulle tutuiksi. 

Tämä vuosi on Maa- ja koti-
talousnaisten juhlavuosi. Maa- 
ja kotitalousnaisten Keskus sekä 
monet maakunnalliset piirikes-
kukset ja paikalliset yhdistykset 
täyttävät 80 vuotta. Juhlavuosi 
on hyvä syy arvioida mennyttä 
ja katsoa tulevaisuuteen. 

Yhdessä on saatu  
paljon aikaan

Kun puhumme maaseudun 
naisten järjestöstä ja katsomme 
taaksepäin, olemme luonnol-
lisesti olleet paljon tekemisis-
sä maatilojen emäntien kanssa. 
Poimintoina menneiltä vuosi-
kymmeniltä voidaan mainita, 
että esimerkiksi 1930-luvulla 
suunnittelimme ja organisoim-
me kurssiemäntäkouluja. Vuon-
na 1943 jaettiin vihannesten 
siemeniä ilmaiseksi yli 50 000 
perheelle. Sotien jälkeen neu-
vottiin kotitalouksia puutarho-
jen perustamiseen ja hedelmä- 
ja marjaviljelysten uusimiseen 
liittyviä asioita. Ympäri Suomea 
välitettiin perunansiemeniä yli 
430 000 kg, samoin omenapui-
ta toimitettiin aktiivisesti. Ome-
napuiden välittämisellä on ollut 
suora yhteys erityisesti 60-lu-
vulla yleistyneeseen tuoreme-
huasemien perustamiseen. 

Emännän etulaistoiminnan 
kehittäminen aloitettiin 1950-lu-
vulla, mikä on luonut pohjaa 
nykyiselle maatalouslomituk-

selle. Olympialaiset olivat sel-
västi kansallinen hanke. Muo-
nitimme kisavieraita 22 kansa-
koululla, ja järjestömme jäsenet 
alkoivat valmistaa matkamuis-
toja, joita ei siihen aikaan Suo-
messa vielä juurikaan tunnettu. 
Tästä käynnistyi laajempi ansio-
käsityötoiminta.  Olympialai-
siin liittyi myös Kylät kauniiksi 
-kilpailut. Ajateltiin ja toivottiin, 
että kisavieraat matkaavat myös 
maaseudulle. 

1970-luvun energiakriisin 
myötä kotivarasta, säästämises-
tä ja järkevästä kuluttamisesta 
puhuttiin yhä enemmän. Samal-
la vuosikymmenellä alettiin pa-
rantaa myös suomalaisten elin-
tapoja. 2000-luku nosti pintaan 
lähiruuan, luomun ja erilaiset 
ravitsemusasiat. Painonhallin-
taan ovat liittyneet järjestön 
monet kampanjat kuten Mil-
joona kilometriä liikuntaa, 10 
000 kg painosta pois ja Arjen 
askelissa. Lapset ja lapsiperheet 
ovat tärkeitä kohderyhmiämme.  
Olemme järjestäneet esimerkik-
si sämpyläsäpinöitä päiväko-
deissa, kasvistapahtumia kou-
luissa ja puhuneet ruokahävi-
kin vähentämisen puolesta  Älä 
ruoki hukkaa -tapahtumissa. 

Edellä esitetyt esimerkit valot-
tavat vain murto-osan Maa- ja 
kotitalousnaisten yhteisestä, ak-
tiivisesta ja tuloksekkaasta va-
paaehtoisestyöstä  ja asiantunti-
joidemme osaavasta toiminnas-
ta suomalaisen yhteiskunnan ja 
maaseudun, perheiden, naisten 
ja tulevien sukupolvien eteen. 

Katse tulevaisuuteen

Eri-ikäiset jäsenet ovat mei-
dän järjestömme rikkaus. Saam-
me vanhemmilta sukupolvilta 
vuosien kokemukseen perustu-
vaa tietotaitoa. Nuoret toivot-
tavasti tuovat tullessaan uusia 
ideoita ja vaikkapa kansainvä-
lisiä vaikutteita. Juuri näitä asi-
oita, maaseudulla Maa- ja koti-
talousnaisten aktiivisen toimin-
nan myötä virinnyttä arvokasta 
tietotaitoa ja uusia ideoita, ha-
luaisin nostaa enemmän esille. 

Esimerkit voivat poikia uusia 
toiminnanmuotoja, jotka hyö-
dyttävät maaseudun ihmisiä ja 
virkistävät kyliä, ehkä innosta-
vat myös uusia tulokkaita järjes-
tötoimintaan. 

Koko yhteiskunnassa tavoit-
teena on lisätä yrittäjyyttä, myös 
naisyrittäjyyttä.  Maa- ja kotita-
lousnaisia lähinnä ovat matkai-
lu-, elintarvike-, hyvinvointi- ja 
hoiva-ala, ruokapalvelut sekä 
maisemanhoitoyrittäjyys. Maa- 
ja kotitalousnaisten asiantunti-
joiden yhtenä vahvuutena on, 
että he tuntevat nämä toimialat 
sisältöineen, sidosryhmineen ja 
markkinoineen. Tulevaisuudes-
sa yritysneuvonnassa panos-
tamme yhä enemmän asiakas-
lähtöiseen palvelumuotoiluun.
Maiseman- ja luonnonhoidon 
neuvonnan merkitys kasvaa.  
Maiseman tuotteistaminen ja 
hyödyntäminen elinkeinotoi-
minnassa lisääntyy. Eri lailla in-
ventoitujen ja arvotettujen mai-
semien ja luonnon monimuo-
toisuuden arvostus kasvaa koko 
yhteiskunnassa ja nämä alueet 
tarvitsevat hoitosuunnitelmia. 
Niiden toteutuksesta Maa- ja 
kotitalousnaisten maiseman- ja 
luonnonhoidon asiantuntijat 
pystyvät edelläkävijöinä vastaa-
maan jo nyt.Erilaiset raaka-ai-
neet, ruuanvalmistus, ruuan al-
kuperä, ravitsemusasiat ja vas-
tuullisesti tuotettu ruoka kiin-
nostavat yhä useampia kulut-
tajia. Vahvistamme jatkossakin 
eri-ikäisten kuluttajien käden 
taitoja, välitämme luotettavaa 
tietoa ruuasta ja mahdollistam-
me ruokakasvatuksellamme oi-
valtamisen sekä onnistumisen 
ilon tunteiden syntymisen. Ja 
olettehan huomanneet meidän 
uudistuneet nettisivut osoittees-
sa www.maajakotitalousnai-
set.fi. Vuoden alussa uudistuu 
myös KOTI-lehtemme nimeä 
myöten. Nämä ovat kaksi hyvää 
kanavaa saada enemmän tietoa 
toiminnastamme sekä valtakun-
nallisesti että alueellisesti. 

Terveisin 
Mirja Hellstedt

Toimintaympäristön muutos ja maa-
tilojen kilpailukyky asettavat johtamiselle 

maatilayrityksissä uusia haasteita. Näihin vas-
talääkkeenä toimivat osaaminen, hyvä suunnittelu 

ja verkostoituminen. ProAgria maaseudun asiantuntijaorgani-
saationa haluaa olla tukemassa asiakkaan menestymistä ja asi-
akkaan menestyminen on nostettu uusissa arvoissamme ykkö-
seksi.

    Olemme organisoituneet asiakasryhmäkohtaisesti. Tavoit-
teena uudistuksessa on, että eri näkökulmista samaa asiakasta 
palvelevat asiantuntijat ovat samassa palveluryhmässä ja muo-
dostavat joustavasti tiimejä asiakkaan ympärille tarpeen mukai-
sesti. Yhdessä asiakastiimi ja yrittäjät rakentavat sopivan kokoi-
sia portaita kohti yrittäjien tavoitteita. Portaita rakennettaessa 
huomioidaan tuotanto pellolta navettaan, talouden hallinnan 
kokonaisuus, työn mitoitus ja yrittäjien hyvinvointi. Erityisesti 
investointien suunnittelussa sekä muissa muutostilanteissa on 
monipuolisesta asiantuntemuksesta ehdoton hyöty asiakkaalle 
päätöksenteon tukena. Ennakoivalla hyvällä suunnittelulla ja 
sovittujen toimenpiteiden toteutumisen seurannalla vältetään ti-
lanteiden kriisiytymistä.

    Tilakoon kasvaessa on erityisen tärkeää, että yrittäjän tuke-
na tuotannon eri osa-alueita tarkastelemassa on asiantuntijoita, 
joilla osaaminen vastaa asiakkaan tarpeita ja heillä on lisäksi 
monipuolista kokemusta maatilayrityksistä. Yrittäjien aika on 
usein kortilla ja jaksamisen sekä parhaiden ratkaisujen löyty-
misen näkökulmasta on hyvä miettiä, mikä yrittäjänä omassa 
työssä on se, johon on eniten osaamista tai halua osaamisen ke-
hittämiseen ja keskittyä siihen ja tukeutua ulkopuolisiin asian-
tuntijoihin muilla osa-alueilla. Toki sparrausta kaipaa näihin hy-
viinkin osaamisen alueisiin. Mutta erityisesti osa-alueilla, joissa 
yrittäjien osaaminen ei ole niin hyvällä tasolla voi ulkopuolisen 
asiantuntijan käyttö olla taloudellisesti erittäin kannattavaa. Tu-
levaisuudessa osaamisen taso on se joka ratkaisee myös maati-
layritysten menestymistä. Ja me ProAgriassa tavoittelemme asi-
akkaan menestymistä ja sen vuoksi olemme panostaneet ja pa-
nostamme edelleen asiantuntijoidemme osaamisen kehittämi-
seen sekä asiakastiimitoimintaan, jotta palveluistamme on yhä 
enemmän hyötyä asiakkaalle.

    Luomme tulevaisuuteen yhdessä positiivista onnistumisen 
pyörää. Kehittämällä osaamista ja tekemällä tuotantoa koskevat 
päätökset faktojen ja realististen suunnitelmien pohjalta ja toi-
mimalla suunnitelmien mukaan luomme suunnitelmat todeksi 
rehuyksikköinä, maitolitroina, lihakiloina ja euroina. Kun kes-
kitymme asioihin, joihin pystymme vaikuttamaan, priorisoimme 
töitä, keskitymme oikeisiin asioihin ja varmistamme omaa jak-
samista ja huolehdimme lähimmäisistämme, vauhditamme tätä 
pyörää; toimimme yhdessä Maaseudun puolesta.  

Rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2014! 

Katri Kostamo
Toimitusjohtaja

ProAgria Pohjois-Savo
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Kuinka 32 vuotta 
meni yhdessä  
hujauksessa?

32 vuotta neuvontajärjestön 
palveluksessa, joista viimeiset 
19 vuotta Maa- ja kotitalous-
naisten Keskuksen toiminnan-
johtajana, on ollut eräänlainen 
näköalapaikka. Näinä vuosina 
on maailma, maaseutu ja neu-
vontajärjestökin muuttunut ta-
vattomasti. Niin on tosin ollut 
aina. Kun maa- ja kotitalous-
naisten juhlavuotta varten sy-
vennyin taas kerran historiaam-
me, näin niin valtavan selvästi, 
kuinka olemme olleet monessa 
asiassa edelläkävijä. Olemme 
tarttuneet haasteisiin oikealla 
hetkellä, joskus jopa liian var-
hain. 

Jään eläkkeelle hyvillä, mut-
ta luonnollisesti haikein mielin. 
Olen tehnyt työtäni sydän mu-
kana ja järjestö ei jää mielestä, 
kun joku tietty päivämäärä täyt-
tyy. Haluan kiittää kaikkia teitä 
niin toimi- kuin luottamushen-
kilöitä ja tietysti koko laajaa jä-
senkuntaa mukavista yhteisistä 

vuosista. 
Maaseutu tarvitsee teitä tä-

nään vähintään yhtä paljon 
kuin eilen tai toissapäivänä. 
Maaseudun ihmisten pitää itse 
pitää puoliaan, tuoda näkemyk-
siään esille ja yhdessä hoitaa 
asioita. Muutoin joku muu te-
kee päätökset meidän puoles-
tamme. Neuvontajärjestö tarjo-
aa hyviä palveluja, mutta myös 
oivan mahdollisuuden vaikuttaa 
ja pitää yhtä. Muistetaan kaikki, 
että Naisissa maaseudun voima.

Liisa Niilola 
1.10.2013  

Maa- ja kotitalousnaisten  
rivijäsen 

Maatalouden investointi- ja  
aloitustukien haku jatkuu 
vuonna 2014

Maatilojen investointi- ja aloi-
tustukien osalta vuodesta 2014 
tulee ns. siirtymävuosi; periaat-
teessa nykyinen ohjelmakau-
si (Manner-Suomen maaseu-
dun kehittämisohjelma 2007-
2013, johon sekä investointi-, 
että aloitustukienkin rahoitus 
perustuu) päättyy vuoden 2013 
lopussa, mutta uuden ohjelma-
kauden käynnistyminen viiväs-
tyy, joten vuonna 2014 maati-
lojen investointeja sekä nuorten 
viljelijöiden tilanpidon aloit-
tamista rahoitetaan nykyisten 
säädösten pohjalta. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa, että suurelta 
osin vuoden 2014 rakennetu-
kien rahoitus vastaa aiempien 
vuosien rahoitusta. Tarkoitus on 
niin ikään, että tukien hakemi-
nen jatkuu mahdollisimman su-
juvasti myös tulevana vuonna, 
eikä katkoksia tulisi. 

Aloitustuessa ei muu-
toksia vuonna 2014

Vuonna 2014 sekä aloitus- 
että investointituet rahoitetaan 

kokonaan kansallisesti. Aloitus-
tuen saamisen edellytyksiin ei 
ole tulossa muutoksia, eli yrittä-
jätuloa koskeva 17.000/15.000 
EUR:n vähimmäisvaatimus, 
25%:n olennaisuusvaatimus 
sekä koulutusta ja työkokemus-
ta koskevat edellytykset säily-
vät ennallaan. Myös tukitasot 
säilyvät ennallaan, eli tilanpi-
don aloittamiseen voi edelleen 
saada sekä avustusta, että lai-
nan korkotukea, jotka yhdessä 
varainsiirtoverovapauden ar-
von kanssa ovat yhteensä joko 
25.000 EUR (alempi aloitustu-
ki) tai 70.000 EUR (korkeampi 
aloitustuki) riippuen tilalta saa-
tavan maatalouden sekä muun 
toiminnan yrittäjätulon määräs-
tä. Tietoja tukiehdoista löytyy 
osoitteesta http://www.mavi.
fi/fi/index/maaseudunrahoitus/
nuorenviljelijanaloitustuki.html

Investointituen yksityis-
kohdat selviävät joulu-
kuun alussa 

Tuen saamisen edellytykset 

myös investointituessa säily-
vät ennallaan, eli yrittäjätuloa/
kassajäämää koskeva 17.000 
EUR:n vähimmäisvaatimus, 
25%:n olennaisuusvaatimus 
sekä koulutusta ja työkokemus-
ta koskevat edellytykset säily-
vät ennallaan. Vuonna 2014 on 
käytössä neljä investointituen 
hakukierrosta ja hakuajat nou-
dattavat aiempien vuosien aika-
tauluja. Tukimuotoina käytös-
sä on aiempien vuosien tapaan 
avustus, lainan korkotuki sekä 
tietyissä kohteissa valtiontaka-
us, eikä tukikohteisiin ole juuri-
kaan tulossa muutoksia.  Maa-
tilojen investointitukia koskeva 
kohdentamisasetus annettaneen 
joulukuun alussa ja siinä sää-
detään tukikohteiden ja haku-
aikojen lisäksi mm. tukitasoista 
vuonna 2014. 

Sanna Koivumäki
maatalousylitarkastaja/MMM

Näe hyvä lähelläsi!

Maa- ja kotitalousnaisten 
Näe hyvä lähelläsi! –kampan-
ja on saanut hienon vastaan-
oton. Ruoka kiinnostaa entistä 
enemmän. Kuluttajat arvostavat 
lähellä tuotetussa ruoassa ensi-
sijaisesti tuoreutta, hyvää ma-
kua, korkeaa laatua, lisäaineet-
tomuutta ja sitä, että se tukee 
alueen työllisyyttä. Lähiruokaa 
halutaan ostaa ensisijaisesti lä-
hikaupasta ja marketeista mui-
den ostosten yhteydessä. Harva 
kiireinen kuluttaja ehtii hankkia 
lähi- ja luomuruokaa erikois-
kaupoista tai ruokapiirin kautta.  
Lisäksi yllättävän harvaa poh-
joiskarjalaista kiinnostaa ostaa 
lähiruokaa verkkokaupasta. 

 Monet yrittäjät ovat toden-
neet: ”Koskaan aikaisemmin 
lähi- ja luomuruoka ei ole myy-
nyt niin hyvin kuin nyt!”  Poh-
jois-Karjalassa koko elintarvike-

ketjun vuoropuhelu on lisään-
tynyt viimeisen kahden vuoden 
aikana. Maakunnassamme on 
järjestetty noin 60 market -ta-
pahtumaa, jossa on tehty tun-
netuksi paikallisia elintarvik-
keita ja lähi- ja luomuruokaa. 
Markettien lähiruokavalikoima 
on koko ajan lisääntynyt. Lähi-
ruokaa on noin 8% markettien 
elintarvikemyynnistä ja noin 
10% ravintoloiden ja kahviloi-
den myynnistä. Nyt marketeissa 
on keskimäärin 50 paikallisen 
elintarvikealan yrittäjän tuot-
teet, yli 300 tuotetta. Ja ennen 
kaikkea: Lähiruokatuotteiden 
määrä kasvaa koko ajan! 

Muutama vuosi sitten, kun 
kävimme ruoka- ja matkailu-
alan tapahtumissa Helsingin 
seudulla, emme voineet luetel-
la jälleenmyyntipisteitä, jossa 
pohjoiskarjalaisia tuotteita on 
myynnissä. Nyt näitä vähittäis-
kauppoja on jo useita ja myös 
moni helsinkiläinen gourmee 
–ravintola valmistaa ruoan poh-
joiskarjalaisista tuotteista. Vuo-
sien työ alkaa tuottaa tulosta. 
Lähi- ja luomualan kehittämi-
nen on entistä tavoitteellisem-
paa ja kehittämistyötä tehdään 
yhteistyössä koko elintarvike-
ketjun kanssa.  Elämme todellis-
ta lähiruokabuumia!

Johanna Rinnekari
Toiminnanjohtaja
Pohjois-Karjalan  

Maa- ja kotitalousnaiset

Metsästä voimaa 
Maa- ja kotitalousnaisten vuosien 2014-2015 järjestökampanja 

Metsä on hyvinvointimme ja 
taloutemme perusta. Kampan-
jassa kannustetaan nauttimaan 
metsän elvyttävästä vaikutuk-
sesta, arvostamaan puusta teh-
tyjä tuotteita ja hoitamaan met-
sää. 

Kun metsään haluat 
mennä nyt niin takuulla 
yllätyt

Tiesitkö, että metsässä stressi-
hormonien määrä laskee? Naut-
tikaa luontomme aarreaitoista, 
kansallispuistoista. Iloitkaa met-
sälauluista ja lumoutukaa puun 
halaamisesta. Joko olette mais-
taneet kuusenkerkkää ja maito-
horsmaa? Tutustukaa yhdessä 
villivihanneksiin, nauttikaa sie-

ni- ja marjaretkistä. Herkutelkaa 
nuotion ääressä metsäruoalla.

Ideoikaa jo nyt ensi 
vuoden toimintaa

Valitkaa yhdistyksellenne so-
pivia tapahtumia. Laittakaa eh-
dotuksenne toimintasuunnitel-
miin. Kampanja-aika on 2014 
– 2015. Katsokaa toimintaoh-
jeet tapahtumien järjestämi-
seen Maa- ja kotitalousnaisten 
nettisivuilta ja 2014 alussa il-
mestyvästä kampanjaoppaasta. 
Tiedottakaa kampanjasta ja ta-
pahtumista jäsenillenne. Kutsu-
kaa paikallismedia tapahtumiin. 
Tapahtumat sopivat myös toteu-
tettavaksi yhteistyössä naapuri-
yhdistysten kanssa.

Metsästä voimaa -kampanja 
yhdyshenkilöt maakunnittain, 
sähköpostit etunimi.sukunimi@
maajakotitaousnaiset.fi

Etelä-Savo
Mervi Kukkonen
p. 040 842 3549

Pohjois-Karjala
Päivi Jokinen

p. 040 301 2409
Pohjois-Savo
Sanna Louna

p. 0400 571 642
ja Marja Niskanen 

p. 0400 905 782 



Matti Teittinen, Joroinen
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Juha Rytkönen, Joroinen
0400-178 711 

Yrjö Ehrnrooth, Mikkeli
0400-824 731
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Sukupolvenvaihdos –  
ei pelkkä taloudellinen prosessi! 

Arvot ja tunteet kaupassa
Sukupolvenvaihdosprosessis-

sa keskitytään talouslaskelmiin 
ja omaisuuden siirtoon. Vaikka 
talousasiat kulkevat päällimmäi-
senä sukupolvenvaihdossuun-
nittelussa, se ei ole pelkkä yri-
tyskauppa, vaan muutos, johon 
sisältyy useimmiten koko per-
hettä koskevia muistoja, arvoja 
ja tunteita. Isännyyden aikakau-
si kytkeytyy osaksi tilan ja su-
vun historiaa. Sukupolvenvaih-
doskaupassa muuttuu molem-
pien kaupan osapuolien vastuu, 
työhön sitoutuminen ja sosiaali-
nen status. Se yritys, minkä luo-
puja sai aikaan elämäntyönään, 
on jatkajan lähtöruutu. 

Henkisen johtajuuden 
siirtyminen

Maatilan siirtyminen seuraa-
valle sukupolvelle on talou-
dellinen prosessi mutta sisältää 
myös luopujan ja jatkajan hen-
kistä sopeutumistyötä. Hallin-
nan siirtyminen jatkajalle, ei 
välttämättä siirrä tilan henkistä 
isännyyttä ja johtajuutta, mikä-
li toiselta tai molemmilta puut-
tuu valmius siirtyä uuteen roo-
liin. Etenkin nopeassa tai yllät-

tävässä muutosvaiheessa voi 
käydä, että roolit eivät asetu 
paikoilleen. Mikäli vanha suku-
polvi ei pysty luopumaan johta-
juudesta, vähentää se jatkajan 
motivaatiota ja kääntyy helpos-
ti maatilan kehityksen jarruksi. 
Luopuvan sukupolven fyysisen 
etäisyyden kasvattaminen maa-
tilaan helpottaa muutosta var-
masti molemmin puolin.   Van-
hemman sukupolven tuki ja tie-
to on tärkeää aloittavalle yrittä-
jälle, mutta vastuu päätöksien 
tekemiseen pitää antaa osata 
seuraavalle sukupolvelle. Mitä 
huolellisemmin suunnitellaan 
ja mitä aktiivisemmin molem-
mat osapuolet ovat mukana su-
kupolvenvaihdossuunnittelussa, 
sitä enemmän se helpottaa osa-
puolten sopeutumista muutok-
seen, vastuun ottoa ja vastuun 
luovuttamista. 

Luopuja käynnistäjä, 
jatkaja aktiivinen  
suunnittelija

Useimmiten sukupolvenvaih-
doksen käynnistäjä on luopuja 
ja ensisijaisena tavoitteena eläk-
keelle pääseminen ja elämän-
työn ja omaisuuden säilyminen 

ja jatkaminen oman suvun voi-
min. Osa jatkajista on kasvanut 
tuleviksi isänniksi, osalle se roo-
li on kasvatettu. Oma ryhmänsä 
ovat myös jatkajat, jotka lähte-
vät yrittämään oma-aloitteisesti 
ja näkevät maatilan pikemmin-
kin yritystoiminnan mahdolli-
suutena, kuin suvun perinteen 
jatkumisena. Tilan tulevaisuu-
den kehityssuunnitelmaa ei pi-
täisi määritellä pelkästään luo-
puvan sukupolven näkemyksen 
perusteella. Parhaimmillaan 
jatkaja on aktiivinen osallistu-
ja yritystoiminnan suunnittelus-
sa sukupolvenvaihdosasiantun-
tijan kanssa. Tähän haluaisin 
jatkajia kannustaa, vaikka siinä 
vaiheessa oma kokemus ja nä-
kemys voikin tuntua vielä vä-
häiseltä. Kyseessähän on jatka-
jan tulevaisuuden yritys ja sen 
ensimmäisen kymmenen vuo-
den suunnittelu.

 
Luopujan kolmas 
elämä, jatkajan  
ensimmäinen

Eläkkeelle siirtyvillä on edes-
sään todennäköisesti kolmasosa 
elämästään. Ideaalitilanne olisi, 
että luopuja turvaisi tilakaupal-

la oman taloudellisesti tyydyttä-
vän elämän raamit ainakin seu-
raavalle kolmellekymmenelle 
vuodelle. Se on aikana niin pit-
kä, että pelkkä eläke riittää har-
voin elintason ylläpitämiseen. 
Jatkajan suhteen on muistetta-
va, että hän ostaa itselleen työ-
paikan, jossa on kiinni merkit-
tävä pääoma. Mikäli tilan kaup-
pahinta on jo hyvin korkea, 
heikentää se tilan kehittämis-
mahdollisuuksia jatkossa inves-
tointikyvyn puuttumisen vuok-
si. Keskimääräinen tilanpitoai-
ka on 27 vuotta. On hyvä näh-
dä myös jatkajan elämänkaaren 
kokonaisuus, vaikka tilakauppa 
onkin yksi jatkajan suurimmista 
tapahtumista sillä hetkellä.

Koko perhe saman  
pöydän ääreen

Avoimuus, asioiden yhteinen 
käsittely ja jokaisen asianosai-
sen kuulluksi tuleminen ovat 
tärkeitä, kun kaupan kohteena 
on koti ja työpaikka. Mikäli jat-
kajaehdokkaita on vain yksi, on 
luopujien ja jatkajien tilakaup-
pasuunnittelu hyvä tuoda jatka-
jan sisaruksille tiedoksi, kun sen 
sisältö ja toteutustapa on sel-

kiintynyt. Mikäli jatkajahaluk-
kaita on useampia ja tilan kan-
nattavuus sallii, voidaan pohtia 
yhteisyritystä. Kaikkien perillis-
ten miellyttäminen ja liittämi-
nen tilakauppaan ei aina ole 
yrityksen tulevaisuuden kan-
nalta paras vaihtoehto. Sen si-
jaan luopuja voi harkita muuta 
tapaa jakaa omaisuutta tilakau-
pan ulkopuolelle jääville. Suku-
polvenvaihdos on talousproses-
si sekä henkilökohtainen kehi-
tysprosessi. Suunnittelun alusta 
tilan hallinnan siirtoon välisenä 
aikana asianosaiset joutuvat kä-
sittelemään paljon tietoa, sekä 
kohtaamaan omia ja toisen su-
kupolven arvoja ja tunteita. Tä-
män tiedostaminen helpottaa 
muutoksen läpikäymistä. Par-
haimmillaan sukupolvenvaih-
dos on perheen yhteinen pro-
jekti, jossa ratkaisuja pohditaan 
yhdessä eri vaihtoehtoja huo-
mioiden.

Marjaana Olenius
Asiantuntija, talous

ProAgria Pohjois-Karjala

Maanviljely jatkuu, viljelijät vaihtuvat
Valmistautuminen tilan siirtä-

miseen seuraavalle sukupolvel-
le on hyvä aloittaa useita vuo-
sia etukäteen.  Nuorena viljeli-
jänä kaikki tuntuu olevan edes-
säpäin ja aikaa on paljon, mutta 
taaksepäin katsottaessa vuodet 

ovat useimmiten kuluneet liian-
kin nopeasti. 

Sukupolvenvaihdos maatilal-
la vaatii erityisesti henkistä val-
mistautumista ja se vie oman 
aikansa. Sitä ei useinkaan riit-
tävästi tiedosteta. Maanviljelijä 

on käytännön pakosta kasvanut 
erityisen suureen itsenäisyyteen 
ja oppinut ratkaisemaan mo-
nenlaisia ongelmia. Sukupol-
venvaihdos merkitsee yleensä 
viljelijälle luopumista keskeisis-
tä asioista, joiden varaan vilje-
lijät ovat rakentaneet elämän-
kulkunsa. Tilanpidosta luopuvat 
viljelijät joutuvat opettelemaan 
uuden roolit, he eivät enää ole-
kaan tilalla päätöksentekijöi-
tä. Jatkajalle siirtyy tavallisesti 
työpaikan ohella perheen koti 
ja vanhemmat tulevat muutta-
maan pois maatilalta. 

Maatilan sukupolvenvaihdok-
sen tavoitteena sekä luopujilla 
että jatkajilla on siirtyä elämän-
tilanteesta toiseen; nuori yrittäjä 
pääsee aloittamaan itsenäisen 
työskentelyn ja tilan kehittämi-
sen omien aikomustensa mukai-
sesti ja tilasta luopuvat pääsevät 
nauttimaan eläkepäivistä. Vil-
jelijöiden, sekä luopujien että 
jatkajien itse, tuleekin päättää 
lopulta se missä aikataulussa ti-
lan omistajanvaihdos etenee ja 
miten se tehdään. Ulkopuolis-
ta asiantuntija-apua kannattaa 
käyttää vaihtoehtoisten ratkai-
sujen löytämiseen ja päätösten 
perustana.

Luopujilla on yleensä toivee-
na tilan pitäminen jakamatto-
mana ja saman suvun hallussa. 

Samalla vanhemmilla on huoli 
kaikkien lasten kohtelemisesta 
tasapuolisesti ja ihmissuhteiden 
säilymisestä hyvinä perheen-
jäsenten välillä. Vanhemmat 
saattavat kokea loukkauksena 
omaa työtään kohtaan, jos jat-
kajat eivät ole kiinnostuneet jat-
kamaan samaa tuotannonsuun-
taa.  Tällöin luopujille saattaa 
tulla tunne, että he ovat turhaan 
kehittäneet tilaa pitääkseen sen 
jatkamiskelpoisena. Jatkajat ra-
kentavat kuitenkin itse oman 
työnsä sisällön.

Jatkajilla tavoitteena on selvi-
tä tilan veloista ja muista mak-
suista tilan tuotoilla ja saada 
toimeentulo tilalta. Jatkajat ta-
sapainoilevat oman perheensä 
ja maanviljelyn vaatiman ajan 
kanssa, etenkin jos työpaikka 
maatilalla on vain yhden per-
heenjäsenen. Oma vapaa-aika 
on tärkeä hengähdystauko ja se 
antaa palautumisaikaa työstä. 
Välillä on hyvä päästä irrottau-
tumaan kokonaan tilalta.

Sukupolvenvaihdos tuo myös 
muutoksia jatkajan ja hänen si-
sarustensa suhteisiin. Sisarusten 
lapsuudenkoti muuttuu jatkajan 
oman perheen kodiksi ja van-
hemmat eivät asu enää tilalla. 
Kaikkien sisarusten mielipitei-
den kysyminen ja kuuntelemi-
nen on tärkeää, jotta ihmissuh-

teita ei turhaan rikottaisi.
Viljelyyn panostava ja kehit-

tävä tila on yleensä houkuttele-
va myös seuraavan sukupolven 
silmissä. Joku lapsista saattaa 
olla kiinnostunut maataloudes-
ta jo pienenä, mutta on paljon 
tiloja, joilla lapset ovat ensin 
hankkineet toisen ammatin ja 
ajatus viljelijäksi ryhtymises-
tä tulee esiin vasta muutaman 
vuoden työnteon jälkeen. Aktii-
visesti kehitetty tila ja hyväkun-
toiset pellot antavat mahdolli-
suuden harkita tilan tai peltojen 
myyntiä myös perheen ulko-
puoliselle ostajalle, jos perheen 
tai suvun sisältä ei löydy maata-
louden jatkajaa.

Sirpa Lintunen



Nyt kaikkiin 
T-sarjan traktoreihin 
liikenne- ja 
mukavuuspaketti 

• Liikennevarustus  
   50 km/h   
• Etulokasuojat   
• Jarruventtiili  
• Etuakselin jousitus  
• Ohjaamon jousitus-50%

PäästömääräyksEt muuttuvat 2014. 

Nyt oN oikea aika
ostaa Valtra t-sarjaN traktori

Lisäksi T-sarjaN 
DirecT-maLLeihiN

kaupan päälle 3G-tabletti-
tietokone, jossa käytönopastus-
videot ja käyttöohjekirja.

Valtra-myyjät, aGcO suomi Oy 
Lähimmän valtra-myyjän 
yhteystiedot saat numerosta 
020 45 501 tai www.valtra.fi

kysy lisää! 
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Navetan rakennushankkeen esisuunnittelu
Maatilayrittäjillä on jatkuvasti 

vireillä erilaisia ja kustannuksil-
taan pieniä tai suuria hankintoja 
tai hankkeita, jolloin esisuunnit-
telua tehdään. Tällöin tutkitaan, 
mitä vaikutuksia investoinnilla 
on tilan toimintaan, työmäärään 
ja tulokseen. Lisäksi pohditaan 
onko investointi kannattava tai 
keventääkö se vaikkapa työtä. 
Tärkeintä on, että investoinnin 
vaikutuksia arvioidaan ennakol-
ta.

Tulorahoituksella investointe-
ja tehtäessä perusteluja on teh-
tävä lähinnä itselleen. Suurten 
hankkeiden toteuttaminen vaatii 
yleensä ulkopuolista rahoitusta 
pankista sekä julkista rahoitusta 
ELY- keskuksen kautta ja tällöin 
kattavan esisuunnittelun tärkeys 
korostuu. 

ProAgria haluaa järjestönä 
tarjota avuksi hankkeeseen ryh-
tyville asiantuntijoitaan. Monet 
asiantuntijamme ovat tilalle tut-
tuja jo vuosien ajalta. Heidän 
kanssaan voi pohtia tulevan 
hankkeen vaikutuksia. Yhdes-
sä mietitään koko tuotantoketju 
pellolta maitotankkiin ja meije-
riin tai lihatiloilla teurastamoon 
jo hyvissä ajoin ennen varsi-
naista investointia.

Rahoittajapankit odottavat 
entistä tarkempaa paneutumis-
ta, mitä investointi vaikuttaa ko-
konaisuutena tilan toimintaan ja 
talouteen. Lisäksi lasketaan mil-
laisia kustannuksia investoinnin 
myötä syntyy ennen investoin-
tia, investoinnin aikana ja in-
vestoinnin jälkeen. 

Kun rahoitusneuvotteluja ale-
taan käydä pankin kanssa, ra-

hoittaja edellyttää mahdollisim-
man oikeita ja tarkkoja talous-
laskelmia investoinnin kannat-
tavuudesta.

Ota Investoinnin 
tarveselvitys avuksi!

Palvelu nimeltään ”Investoin-
nin tarveselvitys”, on oivallinen 
ja tilalle kustannuksiltaan edul-
linen työkalu erilaisten ja kus-
tannuksiltaan erihintaisten vaih-
toehtojen vertailuun.

Investoinnin tarveselvityksellä 
pyritään löytämään tilalle kus-
tannuksiltaan ja ajoitukseltaan 
oikean kokoinen hanke. Hanke 
voi olla kustannuksiltaan pieni 
tai suuri. 

Investoinnin tarveselvitys 
painottuu kustannusvaihtoeh-
tojen selvittämiseen lähtötieto-
jen pohjalta sekä vaihtoehtojen 
kannattavuuden vertailuun ta-
louslaskelmien avulla. 

Rakennusasiantuntija käy ti-
lalla, jolloin selvitetään tausta-
tietoja mahdollisimman laajas-
ti oikean kokoisen investoinnin 
hakemiseksi. Ajankohta voi olla 
vaikkapa 4 vuotta ennen ole-
tettua investointia. Viimeistään 
tässä vaiheessa aletaan selvit-
tää, kuinka on ajateltu toteutet-
tavan johtaminen, yhtiömuoto, 
laadukkaan eläinaineksen han-
kinta tai kasvatus, tilan työvoi-
man riittävyys ja tarvittavan pel-
topinta-alan hankkiminen rehun 
tuotantoon ja lannan levityk-
seen sekä mahdolliset urakoitsi-
joiden tehtäväksi aiotut työt.

Taustatietojen pohjalta määri-

tetään eläinmäärä ja tulevan ra-
kennuksen koko sekä annetaan 
seurantaan pohjautuvaa kustan-
nustietoa erilaisista ja kooltaan 
sopivista rakennustyypeistä.

Käytyjen keskustelujen poh-
jalta asiakkaalle toimitetaan kir-
jallinen muistio ja taloudellisten 
laskelmien pohjaksi kustannus-
arviot eri vaihtoehdoista.

Talousasiantuntija käy tilalla 
ja määritetään investointikus-
tannusten ylärajan vertailevien 
talouslaskelmien avulla ja pää-
tetään lopullinen eläinmäärä ja 
rakennustyyppi.

Kun nämä selvitykset on teh-
ty, voivat rahoitusneuvottelut 
pankissa alkaa. Mikäli vakuudet 
ovat linjassa pankin odotusten 
kanssa, rahoitus yleensä järjes-
tyy. Kun pankin luottolupaus on 
saatu, ELY- keskuksen rahoitus 

toteutuu ongelmitta. Varsinai-
sen rakennussuunnittelun käyn-
nistyessä tulee pitää kirkkaana 
mielessä, millaisista kustannuk-
sista pankin kanssa on sovittu.

Muista ProAgrian koko 
asiantuntijaverkosto!

ProAgrian asiantuntijat, kuten 
rakennussuunnittelijat, lypsy- ja 
kotieläinasiantuntijat, rehu- ja 
ruokintateknologia- asiantunti-
jat, talous- ja veroasiantuntijat 
ovat mielellään myös raken-
nushankkeeseen ryhtyvän asi-
antuntijoina ja avustajina aina 
luonnosvaiheesta rakennuksen 
valmistumiseen ja jälkiseuran-
taan saakka. 

On erittäin tärkeää, että uusi 
ja paljon euroja vaatinut inves-
tointi saadaan täyteen tuotan-
toon viipymättä valmistumisen 

jälkeen.
Rakennuksen käyttöönoton 

onnistuminen, eläinten siirrot 
ja totutus uuteen systeemiin, 
lypsytyön käynnistyminen, ko-
neiden ja laitteiden toimivuus 
ja oikean ja riittävän ruokin-
nan varmistaminen vaikuttavat 
olennaisesti, kuinka investointi 
alkaa tuottaa. Tähän ProAgrian 
asiantuntijat tarjoavat myös aut-
tavaa kättään. 

Kun edellä mainitut vaiheet 
on huolella mietitty ja suunni-
teltu, on mahdollista saada ra-
kennettua uusi, hankkeeseen 
ryhtyville kannattava tuotanto-
kokonaisuus, jossa käyskente-
lee terveitä eläimiä ja työsken-
telee tyytyväisiä ihmisiä.  

Tapio Pasanen 
Rakennusinsinööri

ProAgria Pohjois-Savo

Luomumärehtijöiden 
hyvinvointi uhattuna

Orgaaninen seleenihiiva sai 
luomuhyväksynnän vuoden 
2006 lopussa, jonka jälkeen sen 
käyttö on yleistynyt nopeasti. 
Seleenihiiva sisältävät rehuval-
misteet ovat osoittautuneet toi-
mivaksi tavaksi huolehtia eläin-
ten seleeninsaannista luomu-
karjatilalla sekä turvanneet luo-
mukuluttajien seleenin saannin.  
EU:n rehuluokituksen muuttu-
essa 1.1.2014 inaktivoitu hiiva 
luokitellaan maatalousperäisek-
si ainesosaksi, eikä tavanomai-
sen hiivan ja siitä valmistettavi-
en rehujen käyttöä sallita luo-
mumärehtijöiden ruokinnassa. 
Kielto koskee myös seleenihii-
vaa, koska sitä ei ole hyväksyt-
ty hivenainelähteeksi luonnon-
mukaisessa tuotannossa, joskin 
hakemus on nyt vireillä.  Evira 
on antanut 31.10. asiasta tie-
dotteen (7953/0405/2013), jon-
ka mukaan luomutiloille ennen 
vuodenvaihdetta hankitut rehut 
saa kuitenkin käyttää loppuun.  

Seleeni on ihmisille ja eläi-
mille, mutta ei kasveille, vält-
tämätön hivenaine, jonka tur-
vallisen käytön alue on hyvin 
kapea. Seleenin puute alentaa 
vastustuskykyä ja altistaa mo-
nille tulehduksille. Tunnetuin 
seleenin puutosoire on vasikoi-
den ja kasvavien nautojen li-
hasrappeuma, mutta seleeniva-
je voidaan liittää myös tiinehty-
mättömyyteen, utaretulehduk-
siin, kohtutulehduksiin, ripu-
leihin hengityssairauksiin jne. 
Rehukasvien ja hiivaseleenin 
orgaaninen seleeni on nautojen 
luonnollisin ja tehokkain selee-
ninottomuoto ja elimistö kyke-
nee myös varastoimaan orgaa-
nista seleeniä.

ProAgrian kanssa yhteistyössä 
äskettäin tehty tilakoe vahvisti, 
ettei natriumseleniittiä sisältävä 
kivennäisruokinta kykene sal-
lituilla ja eläimille turvallisilla 
käyttömäärillä turvaamaan nau-
tojen riittävää seleeninsaantia 

eikä maidon seleenipitoisuutta 
luomutiloilla, koska kotoisten 
luomurehujen seleenipitoisuus 
on maaperämme äärimmäisestä 
seleeniköyhyydestä johtuen lä-
hes nolla. Tavanomaisessa tuo-
tannossa rehukasvien seleenipi-
toisuus pysyy riittävällä tasolla 
ainoastaan seleeniä sisältävien 
väkilannoitteiden vuosittaisen 
lisäyksen johdosta. Orgaaninen 
seleenihiiva nosti luomumaidon 
seleenipitoisuuden tavanomai-
sen maidon tasolle, kun samalla 
määrällä yksinomaan natrium-
seleniittiä maidon seleenipitoi-
suus jäi miltei kolmasosaan ta-
vanomaisen maidon seleenipi-
toisuudesta.

Eläinten hyvinvoinnin turvaa-
miseksi on toivottavaa, että hii-
vaseleenin käytölle on mahdol-
lista myöntää kansallinen poik-
keuslupa siihen asti, kunnes se-
leenihiiva on hyväksytty EU:n 
luomuhivenainelistalle.  On 
myös maita, joissa seleenihiivat 
on hyväksytty kansallisella pää-
töksellä.  

FT Eeva Kuusela
Yliopistonlehtori

Itä-Suomen yliopisto

ma i to
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Uudet Ruokinnan 
ohjaus PLUS –palvelut 

ProAgrian Ruokinnan ohjaus 
-palveluperheeseen on tulos-
sa kolme uutta PLUS-palvelua: 
Tuotto PLUS seostilalle, Tuotto 
Plus AMS-tilalle (Automaattilyp-
sy) ja Kasvu Plus investoinnin 
käyttöön ottovaiheeseen. 

ProAgrian Ruokinnan ohjaus 
yhdistää ruokinnan seurannan 
ja suunnittelun lehmien tuotta-
vuutta ja terveyttä edistäväksi 
palveluksi. Säännöllinen ruo-
kinnan onnistumisen havain-
nointi ja sen perusteella tehdyt 
ruokintasuunnitelmat auttavat 
hyödyntämään kotoiset rehut 
täysmääräisesti ja rehujen laatu-
vaihtelut eivät ehdi näkyä tuo-
tannon notkahduksina.

Tuotto PLUS seos- ja 
AMS-tilalle

Tuoteperheeseen on tulossa 
kolme uutta PLUS-palvelupa-
kettia: Ruokinnan ohjaus Tuotto 
PLUS seostilalle, Ruokinnan oh-
jaus Tuotto PLUS AMS-tilalle ja 
Ruokinnan ohjaus Kasvu PLUS 
investoinnin käyttöön ottovai-
heeseen. Nämä uudet palvelut 
ovat vastaus asiakkailta tullee-
seen palautteeseen.  

Kun AMS-lypsyyn investoi-
nut haluaa saada lupausten 
mukaisesti enemmän maitoa ja 
enemmän vapaa-aikaa, lehmi-
en ruokinnan on toimittava re-
huissa tapahtuvista muutoksis-
ta huolimatta. Toimiva ruokin-
ta on lehmäliikenteeseen rat-
kaisevasti vaikuttava tekijä, ja 
ruokinnan seurannan on oltava 
säännöllistä. Samoin seurannan 
perusteella tehtävät muutokset 
ruokintaan ja resepteihin ovat 
onnistumisen edellytys. Tähän 
tarpeeseen olemme kehittäneet 
uuden palvelun, joka on Tuotto 
Plus –palvelu AMS tilalle.

Seosrehuruokinnan etujen 
ulosmittaaminen edellyttää sa-
maten tiivistä ruokinnan ja re-
hujen seuraamista sekä aktii-
vista reagointia kaikkiin muu-
toksiin. Kun erilaiset rehuerät 
kohdistetaan eri eläinryhmille, 
saadaan sekä eläimen että ruo-
kinnan kannattavuuden kannal-

ta hyvä lopputulos. Tämä edel-
lyttää useita suunnitelmia eri re-
huille ja erille eläinryhmille, ja 
siten enemmän vuorovaikutusta 
tilan ja ProAgrian asiantuntijan 
välillä. Ratkaisumme tähän tar-
peeseen on Tuotto PLUS -palve-
lu seosrehutilalle.

Investoinnin käyttövai-
heeseen Kasvu PLUS

Onnistunut investoinnin käyt-
töönottoa voidaan nopeuttaa 
säännöllisesti ja usein tehdyillä 
navettahavainnoilla sekä ruo-
kinnan toimivuuden seuran-
nalla. Tällöin huomataan heti 
alkuun mahdolliset ”valuviat” 
olosuhteissa, tekniikan toimi-
vuus, mutta etenkin uuden ja 
laajemman navetan täyttymi-
nen. Jotta maidosta saadaan 
tuloja, parsipaikat on saatava 
mahdollisimman nopeasti täy-
teen ja niillä olevat lehmät lyp-
sämään hyvin. Tämä edellyttää 
ruokinnan seurantaa ja päivitys-
tä. Ulkopuolinen silmä ja spar-
raaja auttaa tilan väkeä hyp-
päämään uusiin saappaisiin, eli 
hoitamaan ja johtamaan tilaa 
isomman tilan mukaisesti eikä 
jääden entisiin rutiineihin uu-
sissa ympyröissä. Ratkaisumme 
sujuvaan investoinnin käyttöön-
ottoon on Ruokinnan ohjaus 
Kasvu PLUS–palvelu.

KarjaKompassi tuntee 
karjan ja rehut

Kaikkien Ruokinnan ohjaus 
-palveluiden ydin säilyy sama-
na: tilan tuotantopotentiaalin ja 
rehut tuntevalla KarjaKompas-
silla tehdyt laskelmat ja suunni-
telmat, joiden tuloksia peilataan 
asiantuntijan kanssa navetassa 
ja mietitään tilan tavoitteisiin 
parhaiten sopivat ruokinnan to-
teutusvaihtoehdot. Asiantunti-
jamme ovat käytettävissäsi, kun 
haluat muuttaa rehut tehokkaas-
ti maidoksi ja saada lisää tuot-
toa ruokinnasta. 

Maitoa Markkinoille  
hanke 2010–2013

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luo-
da edellytykset ja toimintamallit 
sellaisen maidontuotantokeskit-
tymiin tukeutuvan tilarakenteen 
kehittymiselle Pohjois-Karjalas-
sa, jolla säilytetään vähintään 
150 milj. litran maidontuotan-
tovolyymi. Tavoitteena on tehdä 
10 maidontuotantokeskittymän 
(yli 600 000 l) toteutettavuus-
selvitystä, joissa tuotanto perus-
tuisi usean maatilayrittäjän so-
pimuspohjaiseen yhteistyöhön.

Hankesuunnitelman keskei-
nen tavoite oli laatia 10 kappa-
letta maidontuotannon yhteis-
yritysten toteuttamisselvityksiä.   

Toimenpiteet 

Pohjois-Karjalan alueella teh-

tiin hankeen toimesta 210 tila-
käyntiä maitotiloille.  Tilakäyn-
tien kautta saatiin pohjatietoa, 
missä on mahdollista lähteä 
käymään läpi useamman tilan 
yhteistä maidontuotantoyhteis-
yritystä. Tilakäyntien kautta tuli 
esille myös monta uutta tilakoh-
taista investointia, joita on työs-
tetty eteenpäin. 

Hankkeen aikana on pidetty 
20 eri osallistujien pienryhmää 
yhteisnavetan investoinnista ja 
siihen liittyvästä rehuntuotan-
nosta ja lannan vastaanotosta. 
Näistä pienryhmistä on tehty 
toteuttamisselvitykset. Näihin 
tilaisuuksiin on osallistunut yh-
teensä 274 asiakasta. 

Hankkeessa järjestettiin kaik-
kiaan 93 tilaisuutta/opintomat-
kaa, joissa oli yhteensä 629 

osallistujaa. 

Hankkeen tulokset

Jokainen maitolitra on tärkeä 
ja jokaisen maidontuottajan työ 
on arvokasta. 

Tulevaisuudessa tarvitaan 
maidontuotannossa laajasti ti-
lojen välistä yhteistyötä. Maitoa 
Markkinoille hanke on tuonut 
yhden vaihtoehdon maidon-
tuotannon laajentamiseen, mai-
dontuotannon osakeyhtiömuo-
toiset yhteisyritykset. Hankkeen 
aikana on tuotu laajasti tietoi-
suuteen osakeyhtiöittämisen 
tuomat mahdollisuudet maidon-
tuotantoyritysten kasvun vauh-
dittamiseksi.  Maitoyritysten in-
vestointien vakuuksien turvaa-
miseksi on selvitetty vakuussää-
tiön perustamista maakantaan. 
Prosessi on vielä kesken ja nyt 
on menossa EU-komission kuu-
lemisvaihe. 

Pohjois-Karjalassa oli uusi-
en navettainvestointien suhteen 
2010 pysähtynyt tilanne. Vuo-
desta 2011 lähtien investointe-
ja on tehty vuosittain 5-6 inves-
toinnin vuositasolla. Tämä tar-
koittaa noin 300 lehmän lisäys-
tä maidontuotannossa ja noin 
2,4 milj litraa meijerimaitoa. 
Tällä investointitahdilla Poh-
jois-Karjalan meijerimaitomää-
rä laskee keskimäärin noin mil-
joona litraa vuodessa. Lisäksi 
peruskorjataan n. 10 navettaa / 
vuosi.  Maakunnallisen tavoit-
teen 150 milj litran saavuttami-
seksi vuoteen 2020 mennessä 
tarvitaan noin 700 uutta lehmä-
paikka/vuosi.  Lisäksi tarvitaan 
maidontuottajien ja peltoviljeli-
jöiden yhteistyötä.

Lisätietoja:
Antero Stedt

Maitoa markkinoille  
hankevastaava

ProAgria Pohjois-Karjala
 p. 040 301 2459

Maitoa markkinoille hankkeen loppuseminaari ”Maitoa lisää markkinoille” pidettiin Joensuussa 5.11.
Johtaja Arto Tikkanen Valio Oy:stä loi puheenvuorossaan positiivisen tulevaisuuden kuvan maidon-
tuottajille. Maidolla on jatkuvaa kasvavaa kysyntää maailmanlaajuisesti.

Ainoa 7 eri märehtijälle rekisteröity elävä hiiva

Actisaf Sc 47, elävä hiiva mikä pitää lupauksensa

Lisää maidon määrää

Edistää eläinten hyvinvointia

Tehostaa rehun hyväksikäyttöä   

Vähentää hapanpötsin riskiä 

Lisätietoja, ota yhteyttä
Oy Farmika Ab
08700 Lohja

Puh. 019-343921
0400-616151
info@farmika.fi

Ota yhteyttä alueesi ProAgriaan!



Maanparannuskalkit: Puh. 050-464 04 82

www.smamineral.com   sma@smamineral.com
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Kalkitseminen Crescolla on investointi 

tuleviin satoihin. Magnesiumin ja kalsiumin 

oikea tasapaino tehostaa ravinteiden hyväksi-

käyttöä kasveilla. Tulokset paranevat ja saat 

määrällisesti ja laadullisesti korkea -

luokkaista satoa pidempään.

satoa Cresco®-
maanparannuskalkeilla
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Laita huomennakin maitoa tulemaan 

MaitoTaito-hankkeen viimei-
nen sisäruokintakausi on alka-
nut täydellä tohinalla. Siitä kii-
tos teille itäsuomalaiset mai-
toyrittäjät.  Teemme parhaamme 
teidän odotuksienne ja yrityk-
senne tavoitteiden tukemises-
sa. Olemme valmiita kanssan-
ne pohtimaan ja testaamaan eri 
näkökulmia oman toimintanne 
kehittämiseksi tavoitteidenne 
mukaisesti. 

MaitoTaidossa olemme saa-
neet opetella kanssanne monia 
uusia toimintatapoja. Niistä hy-
vin ovat edenneet esimerkik-

si Benchmarking-toiminta, hal-
litusmalli, Oppimisnavetta ja 
sähköinen toimintatapa monin 
eri vivahtein. Näistä olemme 
tuotteistamassa tämän vuoden 
aikana Bencmarking-toiminnan 
ja hallitusmallin.  Tämä tarkoit-
taa, että ensi vuoden alusta al-
kavat uudet ryhmät, esimerkiksi 
Hienot Hiehot, Robotista hyöty 
irti ja Kiimakoulu, toteutetaan 
ilman hankkeen tukea. Näitä 
ryhmiä varten voi koota oman 
ryhmän mielenkiintoisen aiheen 
ympärille tai osallistua ProAgri-
oiden tarjoamiin ryhmiin. 

Hankkeen suosio kertoo mie-
lestäni tulevaisuuden uskosta 
ja luottamuksesta maidontuo-
tantoon sekä koko sen ketjuun 
myös tulevaisuudessa. Maito-
Taidon ohella Itä-Suomessa on 
useita muita hankkeita, jotka 
kertovat myös oman toimintan-
ne kehittämisen innosta. Mi-
nua työssäni kannustaa useiden 
emäntien ja isäntien kertoma 
tiivistettynä: ”Meidän tavoit-

teemme on saada kotoiset rehut 
mahdollisimman hyvinä ja so-
pivaan hintaan sinne ruokinta-
pöydälle, sopivasti täydentäen. 
Hyvälaatuinen maito haetaan 
vähintään joka toinen päivä. 
Tili tulee kaksi kertaa kuukau-
dessa omalle tilille. Kun on teh-
nyt osuutensa hyvin, ei tarvitse 
hätäillä, että tuote jää käsiin tai 
myyntitulot saamatta”.  Siinä se 
on! Jo yli 100 vuotta sitten sil-
loiset maidontuottajat katsoi-
vat tarpeelliseksi rakentaa omat 
maidonmyynti ja – jalostusor-
ganisaatiot.  Tilat voivat kehit-
tyä omaan ydinosaamiseensa ja 
liiketoimintaansa tuottaen tuo-
tetta, jonka markkinat ovat ole-
massa joka päivä eri puolilla 
maailmaa.

Tulevaisuus tarvitsee jokai-
sen maitotilan oman näkymän 
siitä: mitä yrittäjät haluavat elä-
mältä kaiken kaikkiaan, paljon-
ko vapaa-aikaa, peltoa, lehmiä, 
koneita… Tulevaisuuden raken-
taminen tarkoittaa arkisen teke-

misen ja sen johtamisen ohella 
myös monenlaisia investointe-
ja. Ne voivat olla osaamiseen, 
eläimiin, eläinainekseen, työ-
voimaan, ostopalveluihin tai 
rakennuksiin kohdistuvia - va-
paa-aikaa ja harrastuksia unoh-
tamatta.

Lähestymme vuoden 2013 
loppua ja alkaa olla vähintään 
”välitilinpäätöksen” teon aika 
eli miten vuosi on tähän saakka 
mennyt. Siinä samalla kannat-
taa vilkaista mielessään tai ihan 
kirjaten myös tulevaa eli miten 
jatkossa. Joskus pohdinta on 
käytävä suurtenkin vaihtoehto-
jen huolellisen mietinnän kaut-
ta. Lopputuloksena on oma vi-
sio siitä tulevaisuuden kuvasta, 
jota tavoittelemme omalla tilal-
la. Sinne on olemassa erilaisia 
teitä ja joskus joutuu koukkaa-
maan sivupolun kautta, mutta 
suunnan ollessa selvä on hel-
pompi edetä. 

Rohkaisen ottamaan omaan 
eväsreppuun tulevaisuusmat-

kalle mukaan onnistumiset. 
Niitä onnistumisia on jokaises-
sa päivässä ja se onnistumisten 
ketju kantaa yli nekin päivät, 
kun kaikki ei mene kuin Ström-
sössä. Tähän loppuun erään 
työkaverin ajatus: ”Onko sinul-
la ja yritykselläsi suunnitelma 
oman yrityksen tulevaisuudesta 
vai oletteko osa jonkun toisen 
suunnitelmaa?”

Minulla on ilo esittää sy-
dämellinen kiitos MaitoTaito-
hankkeen ja Itä-Suomen ProAg-
rioiden sekä ProAgria Keskus-
ten Liiton puolesta erinomai-
sen hyvästä yhteistyöstä tämän 
kuluneen vuoden aikana teille 
hankkeen asiakkaat sekä yhteis-
työkumppanit. Tästä meidän on 
hyvä jatkaa vuodelle 2014.

Hyvää ja rauhallista Joulua 
sekä Karjaonnea & Elämäniloa 
vuodelle 2014! 

Tarja Pirkkalainen
hankepäällikkö

MaitoTaito  
ProAgria Pohjois-Savo

Antaa hyvän kiertää  
- hyvät käytännöt leviävät pienryhmissä

Hienot hiehot, Päätöksillä pa-
rannuksia, Robotista hyöty irti, 
Säilörehusta maitoa… Siinäpä 
muutamia benchmarking pien-
ryhmiä, joita MaitoTaito hank-
keessa on pidetty. Pienryhmiä 
eri aiheiden tiimoilta on ollut 
yhteensä noin kuutisenkym-
mentä, määrä on huikea ja kiin-
nostus ryhmiin on ollut erin-
omaista. 

Benchmarking pienryhmissä 
ideana on kokoontua tietyn ai-
heen ympärille pohtimaan, ana-
lysoimaan, kyseenalaistamaan 
ja vertailemaan niin omaa toi-
mintaa kuin toisten toimintaa. 
Tavoitteena on löytää parhai-
ta käytäntöjä hyvässä ja raken-
tavassa hengessä. Jokaisella on 
omia, hyväksi havaittuja käy-
täntöjä, joista toiset voivat ot-
taa oppia, mutta samalla tavalla 
jokaisella on niitä kehittämisen 
kohteita, isoja tai pieniä, joihin 
ryhmissä voi saada uusia vink-
kejä. Käytännössä siis on ver-
tailtu tunnuslukuja ja pohdit-
tu omia kehittämisen kohteita 
niitten kautta, saatu lisää tietoa 
vierailevien asiantuntijoiden 
tuomana ja saatu iloita omista 

onnistumisista yhdessä toisten 
kanssa.  Avoimuus ja luottamus 
ryhmissä ovat tärkeitä asioita. 
Kun päiviin tuodaan tunnus-
lukuja tai arempiakin asioita 
omasta tilakokonaisuudesta, on 
hyvä muistaa sovitut pelisään-
nöt. Asiat eivät lähde liikku-
maan ryhmän ulkopuolelle ja 
valintoja ei arvostella, vaan ar-
vostetaan. 

Ryhmistä saatu palaute on ol-
lut hyvää – ryhmäläiset ovat ko-
keneet saavansa selkeää hyö-
tyä benchmarkkauksen avulla. 
Kaikissa palautteissa on noussut 
esille se, että pienryhmäpäivät 
ovat hyvä tapa oppia asioita ja 
ajatusten vaihto toisten yrittä-
jien kanssa avaa omia silmiä 
enemmän kuin perinteiset luen-
not. 

Myös jatkoryhmät sekä uu-
det pienryhmät ovat herättäneet 
kiinnostusta. Pienryhmätoimin-
ta jatkuu vuoden vaihteen jäl-
keen ilman hanketta. Nyt on 
hyvä hetki pohtia, onko sinulla 
jo valmis aihepiiri, jonka ympä-
rille haluaisit saada ryhmän? Tai 
onko teitä jo valmis, tiivis po-
rukka, jonka kanssa olisi muka-

va käydä ajatuksia läpi ohjatus-
ti? Ota rohkeasti yhteyttä oman 
ProAgria keskuksesi ihmisiin, 
laitetaan hyvät käytännöt kier-
toon!

Yhteyshenkilöt keskuksittain:
etunimi.sukunimi@proagria.fi

ProAgria Pohjois-Karjala
Anna Liimatainen

p. 040 3012421 
ProAgria Etelä-Savo

Mervi Ukkonen
p. 040 728 7263

ProAgria Pohjois-Savo
Paula Moisanen 

p. 040 673 9465

Tero Kanala ItäMaidon 
kehittämisneuvojaksi  

Osuuskunta ItäMaitoon on 
valittu agrologi AMK Tero Ka-
nala Lapinlahdelta. Työt Itä-
Maidossa Tero Kanala aloittaa 
vuoden vaihteessa 1.1.2014 ja 
hänen toimipisteensä tulee ole-
maan Lapinlahdella.



Kiimamessut 
– varmista lehmälle vasikka vuosittain  
19.–20.2.2014 Pohjois-Savo, Maaninka-Iisalmi

Haluatko oppia ja saada lisätietoa lehmien hedelmällisyydestä?  
Tule Kiimamessuille Pohjois-Savoon! Messujen aikana perehdymme lehmien hedelmälli-
syyteen ja hormonitoimintaan, tutustumme kiimanseurannan laitteisiin sekä tapaamme  
tuttuja iltatilaisuudessa, tanssittajana Virpi Piippo orkestereineen. 

Keskiviikko 19.2. Navettavierailut MTT:n Halolan tutkimusnavetassa Maaningalla ja  
Peltosalmen koulutilan navetassa Iisalmessa sekä iltatilaisuus Olvi-hallissa. 

Torstai 20.2. Asiantuntijaluennot sekä kiimanseurannan apuvälineiden ja laitetekniikan 
esittelyt Savoniassa. Kansainvälisenä puhujavieraana VikingGeneticsin jalostusjohtaja  
Lars Nielsen. Mahdollisuus seurata luentoja myös etäyhteyden välityksellä.

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.
Lisätietoja: Anna Liimatainen, puh. 040 301 2421 
 Mervi Ukkonen, puh. 040 728 7263 
 Paula Moisanen, puh. 040 673 9465
 www.proagria.fi/maitotaito

Merkitse päivät kalenteriin jo nyt.
Ilmoittautuminen päättyy 31.1.2014.

Tervetuloa!

MaitoTaito, MAILI ja Eläinterveyden tekijät –hankkeet
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Joulukuu
9.12. Juva Palkokasveilla omavaraisempaan 
valkuaistuotantoon
Lisätietoja: Arja Nykänen p. 0400 429 089
Ilmoittautumiset marjo.h.laitinen@proagria.fi
11.12. Iisalmi, Savonia Ruokinnalla tulosta, 
mahdollista etäosallistumiseen
Tammikuu 2014
14.1. Varkaus, Peltoviljelyn automaatiopäivä
Lisätietoja: Petri Tunnila p. 040 533 6683
Ilmoittautumiset marjo.h.laitinen@proagria.fi
8.1. Joensuu ja 16.1. Nurmes, Hienot hie-
hot – vasikasta ennätysensikoiksi pienryhmä 
alkaa  
Lisätietoja: Minna Norismaa p. 040 301 2431
Ilmoittautuminen ajuri.fi
21.-22.1.  Varkaus, Lanta-+ nurmiseminaari 
Lisätietoja: Arja Nykänen p. 0400 429 089
Ilmoittautumiset marjo.h.laitinen@proagria.fi
21.1. Joensuu, Jalosta jalokiviä, tiineytä 
timantteja pienryhmä alkaa Lisätietoja: 
Minna Norismaa p. 040 301 2431
Ilmoittautuminen ajuri.fi
22.1. Nurmes, Jalosta jalokiviä, tiineytä 
timantteja pienryhmä alkaa Lisätietoja: 
Minna Norismaa p. 040 301 2431
Ilmoittautuminen ajuri.fi
Helmikuu
4.2. alkaen Welcome to our Farm, katso lisää 
viereisestä ilmoituksesta.
10.-13.2. Latvia ja Liettua Opintomatka
Ilmoittautumiset marjo.h.laitinen@proagria.fi
19.-20.2. Iisalmi /Savonia Kiimamessut
Ilmoittautumiset marjo.h.laitinen@proagria.fi

MaitoTaito koulutuksia

Peltoviljelyn automaatio  
-teemapäivä

Viljelijän webit ja verkot  
- vinkkejä netin hyötykäyttöön maatilalla

Olitpa tietotekniikan aloittelija, arkikäyttäjä tai netis-
sä surffaaja, tule jakamaan kokemuksia ja kuulemaan 
uusia vinkkejä netin hyötykäyttöön maatilalla.  Viljely-
suunnittelu muuttaa nettiin – nyt koulutusta kokeiluun.
Ohjelmassa sähköisen osallistumisen vinkit maatilayrit-
täjille, viljelynsuunnittelu Webwisulla, verot verkkoon 
Webwakalla ja sähköinen veroilmoitus sekä maatalous-
yrittäjän nettilinkit ja laskurit.

Lantapäivät Lantaa nurmille 
– miten, milloin ja missä muodossa?

Aika: 21.-22.01.2014
Paikka: Kylpylä Kuntoranta, Kuntorannantie 14, 78400  Varka-
us, www.kuntoranta.fi. Mahdollisuus etäosallistumiseen We-
bex-nettiyhteyden kautta. Kuntorannasta voi varata myös ma-
joituksen kylpylä- ym. palveluineen. Seminaariin osallistujille 
on varattu 20 huoneen alennushintainen kiintiö. 
Sisältö: 

Lannankäsittelytavat (biokaasutus, separointi, fraktiointi, • 
kompostointi, lantabakteerin ja hapon käyttö) sekä lannoi-
tusvaikutukset nurmilla
Nurmirehun laatuasiat lannankäytön näkökulmasta• 
Lannanlevitystekniikat ja vaikutukset maan rakenteeseen• 
Ympäristövaikutukset ja talousasiat• 

Alustuksia kuullaan MTT:n, HY:n ja ProAgrian asiantuntijoilta. 
Mukana on myösrunsaasti viljelijöiden kokemuksia ja kansain-
välistä näkökulmaa kehityksen kärjestä.   
Lisätietoja: Arja Nykänen, p. 0400 429 089, arja.nykanen@
proagria.fi www.proagria.fi/es  -> tapahtumat
Tilaisuuden hinta ilmoitetaan myöhemmin. 
Päivien järjestäjät: ProAgria Etelä-Savo / MaitoTaito-, Lihati-
lan skarppiohjelma-, RAE - ravinnehävikit euroiksi ja Luomulla 
etumatkaa Etelä-Savolle –hankkeet.

Aika     Ti 14.1.2014 klo 10-15
Paikka  Navitas Taitotalo. Wredenkatu 2, Varkaus kokoustila (Ank-

kuri 1 ja 2) Päivän ohjelmaa on mahdollista seurata myös 
sähköisesti webex -  etäyhteyden kautta.

Tavoite Tutustua monipuolisesti peltoviljelyn automaatioon ja tie-
totekniikan sovellutuksiin ja luoda katsaus tulevaisuuden 
tekniikkaan.

Ohjelma (Aamukahvi klo 9:45 alkaen)
10:00 Avaus, hankevastaava
10:15 Aikaa olennaiseen.Miten hyödynnän viljelynsuunnittelu 

ohjelmistoa tehokkaasti. WebWisuun liittyvä uusi teknolo-
gia, mitä kehitteillä, mitä tulossa (mm. wisuennuste ja hä-
lytykset, etäneuvoja/remote advisor, mobiilitallennus, tie-
donsiirto työkoneeseen ja takaisin)   Pertti Savela/Proagria

12:00 Lounasmahdollisuus, omakustanteinen 
12:30 Tarkkuutta viljelytoimiin ja tuotantopanosten käyttöön. 

Ajo-opastimet ja paikannus tekniikka, kasvinsuojelun au-
tomaatioTage Stam/Geotrim

14:00- Mitä tapahtuu tutkimuksessa. Katsaus tutkimukseen 
15:00 peltoviljelyn automaatiossa ja tulevaisuuden suuntaukset 

Liisa Pesonen/ Mtt

Lisätietoja: Petri Tunnila, petri.tunnila@proagria.fi tai 
puh. 040 5336683 Ilmoittautuminen 10.1.2014 mennessä 
marjo.h.laitinen@proagria.fi, p. 0400 261 094  
ja  www.proagria.fi/es 

Welcome to our Farm! 
- englanninkielen verkkokurssi maatalousyrittäjille

MaitoTaito- hanke järjestää ylimaakunnallisen englan-
ninkielen kurssin verkossa, jonka tavoitteena on päi-
vittää yrittäjien maataloussanastoa. Aiheina mm. oman 
maatilan ja tuotannon esittely, kotieläimet, peltoviljely, 
koneet, rakennukset, erilaiset fraasit ja kulttuurierot, EU-
tukisanastoa.
4.2.2014, 18.2.2014, 11.3.2014 ja 25.3.2014, lähitun-
nit tiistaisin klo 12.00 -14.00
Opiskelu verkossa, lähitunnit Adobe Connect Pro:n 
kautta
Lähitunteja 4 x 2 h sekä välitehtävät, yhteensä 20 tuntia
Opettaja:  Karelia amk:n englannin opettaja FM Marita 
Suomalainen Osallistuja tarvitsee toimivan nettiyhtey-
den, sähköpostiosoitteen sekä tietokoneeseen liitettävän 
kuuloke-mikrofonin.  Välitehtävissä apuna hankeasian-
tuntijat. 
Kurssimaksu:  25 EUR/henkilö, + alv 24 %. 
Lisätietoja: Pia Takkunen p. 040 3012443 tai 
Anna Liimatainen p. 040 3012421
Tule mukaan päivittämään maataloussanaston 
englanninkielen taitosi! 

Koulutukset päivittäin klo 10 -15. 
28.1.2014 Kitee, Kiteen kansanopisto, 
Opistontie 7, 82500 Kitee
29.1.2014 Joensuu, Karelia –ammattikorkeakoulu, 
Sirkkalantie 12 A, ATK-luokka
30.1.2014 Nurmes, Hyvärilä, Lomatie 12, 75500 Nurmes
Kurssipäivän hinta:  25EUR + alv
Ilmoittautumiset viimeistään 23.1.2014 ajuri.fi tai 
Pia Takkunen p. 040 3012442
Lisätietoja: Helvi Leinonen p.040 3012420.  
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Ajattele Isosti - etene pienesti 

Luomusianlihan tuotanto nousussa
Luomusianlihan markkinat 

ovat hyvät ja kysyntä kasvaa. 
Moni tuottaja pohtii luomusi-
antuotantoon siirtymistä tai sen 
aloittamista. Tämä selvisi Pro-
Agrian luomuhankkeessa, jossa 
kerättiin alueittain luomusian-
tuotannosta kiinnostuneita tuot-
tajia pienryhmiin pohtimaan 
tuotannon toteuttamista.

Hyvä suunnittelu, monipuo-
lisuus ja yhteistyö varmistavat 
menestyksen

Luomusiantuotannossa koros-
tuu viljelysuunnittelun ja ruo-
kinnan suunnittelun merkitys. 
Luomusäädökset, lait ja asetuk-
set varmistavat kuluttajalle tuo-
tannon luonnonmukaisuuden 
ja ohjaavat luomutuotannon 
toteuttamista tiloilla. Luomu-
tiloilla sian rehun valkuainen 
koostetaan monipuolisesti eri 
valkuaisraaka-aineita käyttäen 
(härkäpapu, herne, rypsipuriste, 
lupiini, pellavansiemenpuriste, 
jne.) sian riittävän valkuaisen 
saannin turvaamiseksi. Yhteis-

työ tilojen välillä ja yli eläinla-
jien varmistaa edulliset hankin-
nat, monipuoliset raaka-aineet 
ja rehuomavaraisuuden täytty-
misen.

Tuotannon toteutuminen pe-
rustuu hoitajan hyvään ammat-
titaitoon ja sikasilmään  

Luomuemakko imettää pit-
kään, minkä takia kuntoluokkaa 
tulee seurata tiheään ja emakoi-
den riittävästä ravinnonsaan-
nista on tarkoin huolehdittava. 
Myös porsaiden lisäraudan tar-

ve jatkuu pitempään pitemmän 
imetysajan (40 päivää) vuoksi.  
Pelloille ei lisätä seleeniä lan-
noitteiden mukana, joten sioille 
annettava kivennäistä, joka si-
sältää tavallista enemmän selee-
niä. Lisäksi luomusiat ulkoilevat 
ja liikkuvat paljon, mikä lisää 
jonkin verran rehunkulutusta, 
mutta pitää myös siat terveinä 
ja hyvinvoivina. Luomusioilla 
on harvoin käytöshäiriöitä, ku-
ten hännänpurentaa virikkeelli-
semmän ympäristön (ulkotarhat, 

ProAgrian luomuasiantuntijat ovat tehneet Luomusikatuo-
tannon Hyvät Toimintatavat -oppaan luomusikojen tuotan-
toon siirtyvälle tai tuotantoa aloittelevalle tuottajalle. Op-
paaseen on koottu käytännön vinkkejä ja käytännössä hy-
väksi havaittuja toimintatapoja luomusiantuotannossa.
Opas on luettavissa ProAgrian kotisivuilla osoitteessa:  
www.proagria.fi/toimiala/luomutuotanto. 

Lisätietoa luomusiantuotannosta: 
Sini Perttilä

p. 040 167 9270
ProAgria Liha Osaamiskeskus.

kuivikkeet) vuoksi. Lääkkeiden 
käyttöä rajoitetaan, jolloin si-
kojen hoidossa korostuu saira-
uksien ennaltaehkäisy ja sika-
lan olosuhteista ja sian hyvin-
voinnista huolehtiminen.

Kannattavuus paranee ja toi-
mintatavat selkiytyy

Luomutuotannossa liha-
sian rehukustannus on noin 

150 EUR sikaa kohti ja emak-
ko porsaineen syö vuodessa 
noin 1500 euron edestä rehua, 
mikä on noin kaksinkertainen 
verrattuna tavanomaiseen tuo-
tantoon. Lihasta ja porsaasta on 
viime vuonna alettu saamaan 
parempaa hintaa ja tuotannon 
kannattavuus on parantunut.  

Kiteen koulutilan auditorioon 
kokoontui joukko viljelijöitä 
kuuntelemaan asiaa parsinave-
toista ja niiden remontoinnista 
ja rakentamisesta. Päivän aloit-
ti ItäMaidon palveluassistentti 
Taina Voutilainen luomalla kat-
sauksen tämän hetkiseen mai-
dontuotannon tilanteeseen. Hä-
nen sanomansa oli selkeä; Mai-
toa tarvitaan, jokainen maitolit-
ra on tärkeä! Pääluennoitsijana 
oli Jarmo Keskinen ProAgria 
Etelä-Suomesta. Jarmo on ollut 
ProAgrialla 20 vuotta yritysneu-
vojana  ja tehnyt yli tuhannel-
le tilalle talouspalveluja. Muita 
luennoitsijoita olivat ELY-kes-
kukselta Tapio Leinonen, Pro-
Agria Pohjois-Karjalasta Maitoa 
markkinoille -hankkeen hanke-
vastaava Antero Stedt sekä ra-
kennussuunnittelija Raimo Saa-
relainen. 

Miksi maitoon kannat-
taa investoida? 

Onko investointi kannatta-
vaa? Tähän Jarmo Keskinen 
vastasi jämäkästi että on. Aina 
kannattaa investoida, maitoti-
lalla tullaan kyllä pärjäämään 
jos maidon hinta on vähintään 
32 senttiä, tavoitteena kuiten-
kin 40 senttiä. Montako lehmää 
pitää sitten olla, jotta sillä elää? 

Se toki riippuu tilan tarpees-
ta, perheen koosta ja siitä mikä 
on perheen elämiseen tarvitta-
van rahan tarve? Tavoitteena 
on, että 1000 euroa/lehmä/vuo-
si jää itselle. Näin ollen se tekisi 
10 lehmällä 10 000 euroa ja 30 
lehmällä 30 000 euroa. 

Ajattele Isosti, etene pienes-
ti; pienin askelin ei kaadu liuk-
kaalla. Tehdään navetassa pien-
tä lisäystä kokonaisuuteen tai 
vaikka yksi osa-alue kerrallaan. 
Pyritään tekemään myös komp-
romisseja. Uusi navetta on aina 
uusi; velkamäärä nousee ylös 
ja riski suurenee. Jos tarve on 
alle 50 lehmää, Jarmo suositte-
lee rakentamaan parsinavetan, 

jos taasen yli 50 lehmää, sitten 
tehdään pihatto. Pelto-alan lisä-
ys on mietittävä tarkkaan. Kes-
kimääräinen tarve on yksi heh-
taari per lehmä. Suuri ei ole 
aina kaunista; tärkeintä on se, 
että tykkää omastaan! Ratkai-
sevaa ovat velan määrä, henki-
löstömenot, juoksevat menot ja 
tuotostaso. 

Maitotilan verotettava tulo-
tavoite on 25 % liikevaihdosta. 
Esimerkki: 30 lehmää, yksityis-
käyttöön jää 30 000 euroa ja lii-
kevaihdosta 25 % on 38000 eu-
roa, eli verotettava tulo. Tämä 
mahdollistaa perheen elannon 
lisäksi uudehkon auton ja vii-
kon ulkomaan loman ja pari te-
atteriviikonloppua. Mukavaa, 
eikö? 30 lehmää antaa perheel-
le kohtuullisen taloudellisen tu-
loksen, ja siksi miljoonahallia ei 
välttämättä tarvitse.

Maidontuotantokokonaisuu-
den hinta on 13.000 - 18.000 
EUR/lp, ja pelkän uuden pihat-
torakennuksen hinta 10.000 
EUR/lp kalusteineen. Peruskor-
jaus ja laajennus seinien sisälle 
on edullisempaa kuin uusi na-
vetta. Peruskorjauksen tyypilli-
sin hinta on noin 3 500 euroa/
lehmäpaikka. Jarmo kertoi kuu-
lijajoukolle kolmesta eri remon-
tista esimerkki laskelmia, esi-
merkeissä remontin nettohyöty 

vaihteli 25 000 eurosta 46 000 
euroon. Neljäntenä esimerkki-
nä oli mukana uuden navetan 
rakentaminen.

Helpota työtäsi ja 
paranna parsia

Eläinten terveys ja hyvinvoin-
ti näkyy myös tilan tuloksessa, 
kertoi Raimo Saarelainen. Tark-
kailemalla eläimiä viljelijä saat 
vinkkejä mitä omassa navetassa 
tarvitsee parantaa. Viljelijän täy-
tyy samalla valmistautua muut-
tamaan omia toimintatapojaan. 
Totutusta pois oppiminen vaatii 
paneutumista, tehdään sellaisia 
töitä joista on oikeasti hyötyä. 
Muutos on luopumista vanhas-
ta, mutta se on myös mahdol-
lisuus uuteen. Eläinten hyvin-
vointi on tärkeää.

Tervetuloa Parrenpieli-
päiviin 

MaitoTaito-hanke järjestää 
parrenpielipäiviä kaikille kiin-
nostuneille Pohjois-Karjalan 
alueella. Tarkoitus on tutustua 
erilaisiin parsiratkaisuihin ja 
saada vinkkejä oman navetan 
remontoimiseen ja kunnosta-
miseen. Päivässä käydään en-
sin läpi tilakohteen piirustukset 
ja kuunnellaan isäntäväen kom-

mentteja remontista/rakentami-
sesta, sen jälkeen siirrytään na-
vettaan keskustelemaan. Päivät 
ovat maksuttomia. ajuri.fi –si-
vuilta löytyvät ajankohdat ja il-
moittautuminen

Pia Takkunen
asiantuntija, MaitoTaito hanke

ProAgria Pohjois-Karjala

Helpota työtäsi ja paranna parsia.

Jarmo Keskinen
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Havaintokoetoimintaa 
Etelä-Savossa kesällä 2013

Lihatilan Skarppiohjelma 
-hankkeessa havainnoitiin, mi-
tattiin ja analysoitiin maissikas-
vustoja sekä palkokasvipitoisia 
kokoviljasäilörehuja. Kokovilja-
kasvustojahan kutsutaan Pohjo-
lan maissiksi. Tämän kesän lu-
paavat tulokset esitellään tässä 
artikkelissa. Lehden seuraavas-
sa numerossa puolestaan kirjoi-
tetaan tällaisten rehujen käytös-
tä nautojen ruokinnassa. 

Rehumaissilajikkeet 
vertailussa Savonlin-
nassa

Savonlinnan alueella kaksi 
viljelijää innostui vertailemaan 
kolmea eri rehumaissilajiketta 
säilörehuksi. Vertailtavat lajik-
keet olivat Pioneer (Berner), Ac-
tivate (Raisio) ja NK Cheer (Ag-
rimarket). Vertailut tehtiin kah-
della peltolohkolla, jotka kum-
pikin oli jaettu kolmeen 0,5 – 1 
hehtaarin osaan. Molemmat 
kokeilupellot olivat runsasmul-
taisia hietamoreenimaita, jotka 
viettävät etelään. Ravinnetasoil-
taan pellot olivat hyvällä ja tyy-
dyttävällä tasolla. 

Molemmat pellot olivat kevyt-
muokattuja lautasmuokkaimella 
ja s-piikkiäkeellä ja ne lannoi-
tettiin keväällä naudan lietelan-
nalla (30 – 40 tn/ha) sekä Suo-
mensalpietarilla (150 – 250 kg/
ha). Kylvöpäivä oli 22.–23.5. ja 
tavoiteltu kylvömäärä 75 000 
siementä hehtaarille.

Kylvössä ja rikkakasvien 
hallinnassa haasteita

Toisella tilalla kylvökoneena 
käytettiin Väderstadtin suora-
kylvökonetta, jossa on erilliset 
siemenlaatikot kullekin siemen-
vannasparille. Siemenet siis kyl-
vettiin paririviin, jossa siemenri-
vin väli oli 12,5 cm ja paririvin 
riviväli 75 cm. Kylvösyvyys oli 
2-3 cm, mikä osoittautui liian 
matalaksi, sillä sade paljasti sie-
meniä ja linnut söivät niitä. 

Toisella tilalla puolestaan 
käytettiin Tumen sokerijuurikas-
kylvökonetta, jossa kolopyörien 
kolot oli porattu suuremmiksi. 
Siemenet kylvettiin siis yksirivi-
kylvönä, jossa riviväli on 55 cm 
ja siemen/taimiväli noin 20 cm, 
vaikka tavoiteltiin 15 cm. Kyl-
vösyvyys oli 4 – 5 cm. Tällä ti-
lalla kylvö jäi aukkoiseksi joh-
tuen siementen rikkoutumisesta 
ja tukkeutumisesta kolopyöräs-
sä. Jatkossa kolot pitäisi porata 
vielä suuremmiksi.

Kasvustot ruiskutettiin kesä-
kuun puolivälissä (10.6./20.6.) 
Tituksella ja Harmonylla rik-
kakasvien tuhoamiseksi. Rik-
kakasviruiskutus oli tehonnut 
osaan rikkakasveja, mutta suu-
remmat peltosavikat ja pelto-or-
vokki näyttivät selviävän. Rui-
kutus olisi kannattanut tehdä 
aikaisemmin ja molemmat rik-
kakasviaineet olisi voinut laittaa 
samaan tankkiseokseen, jolloin 
teho olisi ollut parempi. Tosin 
rikkojen määrä oli kohtalaisesti 
hallinnassa ja ne jäivät kasvus-
ton varjoon.

Maissisadot säilörehun korjuuhetkellä.

Eri maissilajikkeiden sulavuudet 13.9. otetuissa näytteissä.

Lämpimänä kesänä 
hyviä satoja

Lämpimillä kasvupaikoilla 
maissikasvustot olivat korjuu-
hetkellä keskimäärin 250 cm 
korkeita, mutta parhaimmil-
laan lähes kolmemetrisiä. Vilje-
lijöiden kärrykuormien ja 450 
kilon kuutiopainolla laskettu-
na keskimääräinen hehtaarin 
kuiva-ainesato oli noin 15 000 
kg, kuiva-ainepitoisuus vaihteli 
239 – 261g/kg. Paras sato saa-
tiin Pioneer -lajikkeella pellolta, 
jonka kasvukunto (multavuus) 
ja kasvuolosuhteet olivat opti-
maaliset. Rinteissä kasvaneiden 
kasvien sato jäi alhaisemmak-
si kuivuuden ja aukkoisuuden 
vuoksi. 

Tilalla 1 kasvuston kasvu-
ajaksi tuli 130 päivää ja Tilal-
la 2 kaksi viikkoa vähemmän. 
Tämä kasvuaikaero heijastui 
selvästi kasvustojen D-arvoihin, 
jotka aikaisemmin korjatuissa 
maisseissa olivat noin 700 g/kg 
ja myöhemmin korjatuissa kas-
vustoissa keskimäärin 670 g/
kg. Valkuaispitoisuudet olivat 
alhaiset, mikä oli odotettavaa. 
Yllättävää oli suuri vaihtelu val-
kuaispitoisuuksissa (43 – 93 g/
kg), mikä heijastellee edustavan 
näytteen ottamisen vaikeutta. 
NDF-kuitu oli Tilan 1 rehunäyt-
teissä 520 – 540 g/kg).

Lajikkeiden välillä ei luotet-
tavasti voitu näiden kokeilujen 
perusteella osoittaa selkeitä ero-
ja, vaan kasvuolosuhteet vaikut-

tavat eniten satotuloksiin. Pio-
neer –lajike kuitenkin osoittaa 
sen, millainen sadontuottopo-
tentiaali rehumaissilla tällaise-
na kesänä hyvällä kasvupaikal-
la voi olla, kun kylvö saadaan 
onnistumaan niin, että kasvusto 
saadaan tiheäksi.

Arja Nykänen ja 
Jukka Sairanen

Lihatilan Skarppiohjelma 
-hanke

ProAgria Etelä-Savo

Korjuukalustona tarkkuussilppuri jossa maissipää.

Maissisäilörehun korjuuta 2.10.2013.
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Palkokasvit mukana kokoviljasäilörehuissa
Kasvinäytteitä tiloilta

Etelä-savolaisilta tiloilta kerät-
tiin kaikkiaan 15 kasvustonäy-
tettä, joista yhdeksässä oli mu-
kana vihantarehuhernettä, kol-
messa virnaa ja kolmessa här-
käpapua. Hernelajikkeet olivat 
Arvika ja Florida ja Rif, virnala-
jikkeet Ebena ja Aneto (rehuvir-
na) ja härkäpapulajikkeena Tan-
genta. Viljoina kaikissa oli kau-
raa ja joissakin lisäksi vehnää 
ja ohraa. Kasvustojen lannoi-
tukseen käytettiin karjanlantaa 
20 – 40 tn/ha. Kylvöseoksissa 
palkokasvien määrä vaihteli 40 
– 80 kg/ha. Palkokasvin osuus 
kannattaakin miettiä myös siltä 
kannalta, että jos palkokasvia 
on yli 50 %, on mahdollisuus 
saada valkuaiskasvipalkkio.

Kasvustoista leikattiin neljän-
nesneliön näytteitä, joiden ko-
konaismassa punnittiin. Lisäksi 
eri kasvilajit eroteltiin toisistaan, 
punnittiin ja laitettiin Valion säi-
lörehun raaka-aineanalyysiin. 
Näin saatiin kustakin kasvustos-
ta kasvilajien osuus ja rehuarvot 
selville

Kuiva-ainesadot herne-vil-
jakasvustoissa olivat 5 300 –  
7 900 kg/ha, virna-viljakasvus-
toissa noin 3 000 kg/ha ja här-

käpapu-viljakasvustoissa noin  
5 000 kg/ha. Palkokasvien 
osuus kasvustoissa ja sadoissa 
vaihteli 20 – 70 %. 

Valkuaista ja sulavuutta

Valkuaista kasvustoihin saa-
tiin parhaiten virnoilla ja här-
käpavulla. Virnojen valkuaispi-
toisuudet olivat 150 – 242 g/kg 
ja härkäpavulla 175 – 205 g/kg. 
herneiden valkuaispitoisuudet 
vaihtelivat hyvin paljon (129 – 
194 g/kg) riippuen lajikkeesta ja 
kasvupaikasta. Viljojen valku-
aiset olivat selkeästi alhaisem-
pia (97 – 109 g/kg). Lajikkeella 
näyttäisi olevan merkitystä, sil-
lä Anniina –vehnän ja Roope 
–kauran arvot olivat muita lajik-
keita korkeammat ollen ohran 
kanssa samalla tasolla.

D-arvot olivat herneellä 610 
– 713 g/kg, härkäpavulla 644 – 
695 g/kg ja virnalla 595 – 643 
g/kg. viljojen D-arvot olivat al-
haisimmat ja vehnällä erityises-
ti. Kasvuajalla oli selvästi su-
lavuutta alentava vaikutus ja 
edelleen pätee sääntö, että kas-
vustot kannattaa korjata viljan 
kasvuasteen mukaan eli maito-
taikinatuleentumisasteella. Hy-
vän rehun saavuttamiseksi op-

timaalinen kasvuaika on noin 
kaksi kuukautta. 

Seokset ja korjuuaika 
rehutarpeen mukaan

Yllä olevienkin tulosten pe-
rusteella voi seoksia miettiä ni-
menomaan siitä näkökulmasta, 
millaista rehua tilalla tarvitaan. 
Alhaisempi sulavuus ja valku-
aispitoisuus voi olla tavoitelta-
vaa esimerkiksi umpikaudella, 
kun taas parhaaseen tuotannon 
vaiheeseen tarvitaan korkeam-

Härkäpapu-kaura-vehnä-kas-
vusto, jonka kasvuaika oli 62 
päivää, valkuainen 151 g/kg, 
D-arvo 645 g/kg ja NDF 517 
g/kg.

Virna-vehnä-kasvusto, jonka 
kasvuaika on 56 päivää, valku-
ainen 182 g/kg, D-arvo 601 g/
kg ja NDF 559 g/kg.

Herne-kaura-ohra-vehnä –kas-
vusto, jonka kasvuaika on 66 
päivää, valkuainen 151 g/kg, 
D-arvo 624 g/kg ja NDF 548 
g/kg.

man pitoisuuden rehuja. luon-
nolliesti kasvustojen kuiva-ai-
nepitoisuudet nousevat myös 
kasvuajan pidentyessä. 

Aiempien kokemusten perus-
teella kokoviljasäilörehut, joissa 
on mukana palkokasveja, tun-
tuvat maistuvan eläimille oikein 
hyvin. Varsinkin vihantarehu-
herneestä on paljon hyviä koke-
muksia. Myös härkäpapupitoiset 
rehut maistuvat, kunhan vain 
kasvusto niitetään ajoissa, eikä 
pavun varsi pääse liian puiseksi 
ja kuituiseksi. Kannattaa myös 

valita lajikkeita, joissa on vähän 
tanniineja (Fuego, Tangenta) tai 
ei ollenkaan (Taifun).

Arja Nykänen
Lihatilan skarppiohjelma 

–hanke
ProAgria Etelä-Savo

Viljelysuunnittelu on tärkeä osa tilan johtamista
Viljelyn suunnittelu on ko-

rostunut nykypäivänä kun tuo-
tantopanosten ostohinnat ja 
sadon myyntihinnat vaihtele-
vat merkittävästi. Viljelyn suun-
nittelu onkin tänä päivänä yhä 
enemmän tilan johtamista, jos-
sa suunnitellaan tilan tuotanto, 
tuotantopanosten hankinnat, 
viljelymenetelmät, koneiden 
käyttö, logistiikka sekä sadon 
myyntistrategia tuotantoym-
päristön muutoksiin ja markki-
nanäkymiin meillä ja muualla 
vahvasti peilaten. 

Löydä taloudellisesti 
kannattavimmat 
ratkaisut 

Sadon markkinahintojen ja 
kustannusten huomattava vuo-
sittainen vaihtelu on heikentä-
nyt viljelyn tuloksen ennakoi-
tavuutta. Epävarmuus on vilje-
lyssä entisestään lisääntynyt, 
kun myös sadon määrä ja laatu 
voivat vaihdella vuosittain mer-
kittävästi. Viljelyn kustannusten 
laskenta on jo viljelysuunnitte-
lun yhteydessä tärkeä apukeino 
viljelyn tarkempaan suunnitte-
luun ja myyntistrategian laatimi-
seen. Ennakkolaskelman avul-
la voidaan arvioida, mitä kan-
nattaa viljellä itse ja mitä ostaa 
sekä myös milloin ja millaisissa 
erissä ja millä hinnalla kannat-

taa myydä. Viljelysuunnittelu ei 
siis ole enää pelkästään tukieh-
tojen täyttämistä ja tukien opti-
mointia, vaan kokonaisvaltais-
ta tilan toiminnan suunnittelua. 
Asiantuntijan avulla viljelysuun-
nitteluun saa vaihtoehtoisia las-
kelmia kannattavimpiin ratkai-
suihin.

Selvitä säästöpaikat 
kustannusrakenteesta

Kun tehty viljelysuunnitelma 
merkitään satokauden päätteek-
si toteutuneeksi lohkomuistiin-
panojen avulla, on enää lyhyt 
askel tuotannon tuloksen las-
kentaan. Tuotantokustannusten 
tarkempi laskenta paljastaa suu-
rimmat kustannuserät ja tekijät, 
jotka vaikuttavat tulokseen eni-
ten.  Se auttaa hahmottamaan 
toisaalta, mihin on järkevää pa-
nostaa ja toisaalta, mihin kan-
nattaa kustannussäästöt koh-
distaa. Jo pelkällä lannoitteiden 
valinnan suunnittelulla voi sääs-
tää useita tuhansia euroja.

Jos tulokset poikkeavat mer-
kittävästi keskimääräisestä, on 
syytä arvioida omaa tuotannon 
kustannusrakennetta ja miettiä 
sopivia ratkaisuja kustannus-
ten hallitsemiseksi. Näitä voivat 
olla tuotantopanosten käytön 
optimointi satotason mukaises-
ti, ja vaihtoehtojen haku kone-

kustannusten pienentämiseen 
yhteiskoneiden tai urakoinnin 
kautta. Yksi vaihtoehto kustan-
nussäästöjen sijaan on arvioida 
satotason noston mahdollisuuk-
sia. Pohtiminen on hyvä aloit-
taa niistä peltolohkoista, joilla 
sato jää useina vuosina alle ta-
voitellun.

Kehitä tuotantoa 
kokonaisvaltaisesti

Lohkotietopankki kokoaa kas-
vintuotannon viljely- ja talous-
tietoa sekä tuottaa seuranta- ja 
vertailutietoa kasvintuotannon 
kehittämiseen. Tieto mahdollis-
taa samalla raaka-aineen alku-

perän eli jäljitettävyyden osoit-
tamisen. Viljelysuunnittelu voi 
siis olla kokonaisvaltainen tilan 
kehittämiseen tähtäävä palvelu, 
jossa hyödynnetään edellä mai-
nittuja työkaluja ja tärkeänä li-
sänä eri alan asiantuntijoiden 
antamat tulkinnat ja suositukset.
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Hernepeltoja lisää karjan rehuksi

Tarvitsemme lisää valkuaista 
maakuntaan. Pellot Tuottamaan 
hankkeessa on tutkittu erilai-
sia valkuaiskasveja ja seoksia 
tiloilla havaintokokeissa. Ke-
sällä 2013 hankkeen havainto-
kokeessa kahdella luomutilalla 
vertailtiin eri hernelajikkeiden 
soveltuvuutta seoskasvustoissa 
ja toisella tilalla lisäksi tutkit-
tiin eri kylvötapojen merkitystä 
hernesatoon. Yleensä vilja-her-
ne -kasvustoissa on tavoitteena 
se, että sadossa olisi mahdolli-
simman paljon herneitä. Vilja 
on tukikasvi, jonka tarkoitus on 
varmistaa hernesadon onnistu-
minen. Polvijärven koetilalla 
kylvettiin Rocket-hernettä 280 
kg/ha ja Anniina-vehnää 120 
kg/ha hehtaarin alalle. Koe-
lohkon ympärillä oli tilan oma 
seos: Karita-herne 150 kg/ha ja 
Anniina 120 kg/ha. Lannoittee-
na käytettiin naudan kuivalan-
taa.  Rääkkyläläisellä tilalla pe-
rustettiin yhden hehtaarin koe-
ala, joka jaettiin neljään osaan. 
Kokeessa kylvettiin kahta her-
nelajiketta (Rocket ja Hulda) 

  

  

Rääkkyläläisen tilan koejärjestelyt.

siemen- ja lannoitevantaiden 
kautta. Tukikasvina oli vehnä 
Anniina 107 kg/ha.

Rocket lakoontui  

Rocket on lajikkeena satoisa, 
mutta se on lakoherkkä. Se tar-
vitsee lujakortisen tukikasvin. 
Loppukesän sateissa Rocket 
kasvusto lakoontui voimakkaas-
ti Polvijärven tilalla. Polvijär-

ven koetilalla Rocket -kasvus-
tosta saatiin satoa n. 4500 kg/
ha, mutta kasvusto kypsyi epä-
tasaisesti ja osa herneistä va-
risi maahan. Tämä saattoi joh-
tua siitä, että kylvövaiheessa 
osa siemenistä jäi liian pintaan. 
Karita-herne+ vehnä -seoksesta 
saatiin satoa n. 3200 kg/ha. Ti-
lan havaintojen mukaan jatkos-
sa Rocketin määrää seoksessa 
kannattaa vähentää.

Rääkkylän koetilalla tehtiin 
havaintoja eri kylvötapojen vai-
kutuksesta. Kun herne kylvettiin 
matalampaan siemenvantaiden 
kautta, niin se orastui nopeam-
min ja orastiheys oli suurempi 
kuin lannoitevantaiden kautta 
kylvettynä.  Käytännössä kaik-
ki lannoitevantaiden kautta kyl-
vetty vehnä ei jaksanut orastua.  
Myöhemmin kesällä ero näkyi 
siten, että lannoitevantaiden 
kautta kylvetty vehnä oli mata-
lampi.

Kylvötapa ratkaisi 
herneen määrän

Puinnin jälkeen koeruuduista 
otettiin siemennäytteet ja todet-

tiin, että niissä ruuduissa, joissa 
herne kylvettiin siemenvantai-
den kautta, oli hernettä sados-
sa enemmän n. 90 %. Kun her-
ne kylvettiin lannoitevantaiden 
kautta, herneen osuus tippui n. 
80 %:in kokonaissadosta. Kun 
tavoitteena on mahdollisimman 
suuri hernesato, niin herne kan-
nattaa kylvää siemenvantaiden 
kautta. Herneen siementä ei saa 
kuitenkaan jäädä pellon pin-
taan. Muuten kyyhkyset pääse-
vät herkuttelemaan. 

Rehuanalyysejä vertailtaes-
sa huomattiin, että Huldassa 
on valkuaista enemmän kuin 
Rocketissa. Kun lasketaan ruu-
tujen valkuaissatoa, niin Rocket 
ruuduista saatiin eniten valku-
aista johtuen Rocket herneen 
suuremmasta satopotentiaalista. 
Nämä havainnot ovat saman-
suuntaisia MTT:n virallisten la-
jikekokeiden kanssa.

Puintikosteudesta voitiin ha-
vaita, että pienempisiemenise-
nä Rocket kuivui Huldaa nope-
ammin puintikuntoon. Voimak-
kaimmin lakoontunut Hulda 
–ruutu oli selvästi hankalin pui-
da. Ihanteellisissa olosuhteissa 

saatiin kaikki ruudut kuitenkin 
korjattua talteen. Sateisina syk-
syinä voimakkaimmin lakoon-
tuneet kasvustot voisivat jäädä 
korjaamatta.

Rääkkylän kokeessa osalle 
matkaa koeruuduista kylvettiin 
10 kg/ha italianraiheinää alus-
kasviksi. Kylvö tehtiin sokko-
äestyksen yhteydessä, jonka jäl-
keen koko ruudut jyrättiin. Rai-
heinä ei vaikuttanut kasvustojen 
puitavuuteen.  Heti puinnin jäl-
keen raiheinä lähti reippaaseen 
kasvuun. 

Kaisa Matilainen
  ja Tero Tolvanen 

Pellot Tuottamaan hanke
ProAgria Pohjois-Karjala  

Puitava herne-vilja
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Markkinariskeiltä suojautuminen on 
kannattavuuden suojaamista

Kasvintuotanto kannattaa 
-hankkeessa on järjestetty ete-
läsavolaisille kasvintuotantoti-
loille pienryhmäkoulutusta mo-
nista eri aiheista. Marraskuun 
alussa pienryhmäläiset kokoon-
tuivat yhteen kuulemaan, miten 
viljamarkkinoilla voidaan hal-
lita erilaisia riskejä ja miten ti-
lojen välistä kauppaa voitaisiin 
edistää. 

Asiantuntijajohtaja Timo Jaak-
kola Nordeasta kertoi viljelijöil-
le markkinariskien hallinnasta. 
Maatalouden toimintaympäris-
tö on muuttunut poliittisen oh-
jauksen heikentyessä ja kehitys 
on menossa yhä voimakkaam-
min markkinaohjautuvaan tuo-
tantoon, jossa kuluttajien tar-
peet ovat lähtökohtana sille, 
mitä tuotetaan. Tukien merkitys 
kannattavuudelle pienenee ja 
tuotteesta saatava myyntihinta 
määrää tuotannon kannattavuu-
den. Maailmanlaajuisilla mark-
kinoilla tapahtuvat heilahte-
lut näkyvät hintojen vaihteluna 
myös Suomessa.

Viljan hinnalla on keskeinen 
merkitys myös muiden maata-
loushyödykkeiden markkina-
hinnoille. Viljan satoennusteet 
ja niiden toteutuminen selit-
tävät suurimman osan hinnan 
vaihtelusta. Esimerkiksi mylly-
vehnän hinnan vaihteluväli on 
todennäköisesti tulevaisuudes-
sakin suuri, reilu 100 euroa/ton-
ni. Jaakkolan mukaan hintariski 
on suomalaiselle viljelijälle ny-
kyään merkittävämpi kuin sääs-

tä johtuva satoriski. Markkina-
riskeihin kuuluvat myös korko-
tason kehitys ja valuuttakurssit, 
koska suurin osa maataloushyö-
dykkeiden kaupasta tehdään 
dollareissa. Jaakkola muistutti, 
että hintavaihtelu on toimivien 
markkinoiden ominaisuus, ei 
vika.

Suojautua voi monin 
tavoin

Kun tilan kannattavuus ja 
maksuvalmius on kunnossa ja 
kiinteät kustannukset hallinnas-
sa, tila kestää jonkin verran vil-
jan myyntihinnan laskua. Hinto-
jen nousua voidaan odottaa va-
rastoimalla viljaa, mutta varas-
toinnin kustannukset pitää ottaa 
huomioon. Kauppoja kannattaa 
hajauttaa, eikä myydä samaan 
aikaan kuin kaikki muutkin. 
Ostajan kanssa voidaan tehdä 
kiinteähintainen sopimus vaik-
ka useammaksi vuodeksi, mut-
ta tällöin hinta pitää alun perin 
saada sovittua kannattavalle ta-
solle. Hinta voidaan myös suo-
jata esimerkiksi futuureilla.

Futuurikaupassa viljelijä myy 
futuureita tiettyyn hintaan, riip-
pumatta siitä milloin, kenelle 
ja millä hinnalla myy viljansa. 
Futuurit voi ostaa takaisin mil-
loin tahansa, mutta viimeistään 
ne on lunastettava sopimuksen 
raukeamispäivänä. Mikäli fu-
tuurin hinta on noussut, viljelijä 
häviää futuurikaupassa, mutta 
saa erotuksen parempana viljan 

hintana. Mikäli futuurin hinta 
on laskenut, erotus kompen-
soi alempaa viljan hintaa kä-
teismarkkinoilla. Futuurin hin-
ta määräytyy Pariisin hyödyke-
pörssissä. Viljan hinta Suomen 
markkinoilla voi erota pörssi-
hinnoista, mutta hinnankehityk-
sen suunta on yleensä sama.

Myös ostaja voi  
suojautua

Futuurit ovat myös viljan osta-
jan käytettävissä, kun halutaan 
pitää viljan ostohinta kohtuul-
lisena. Tämä on tärkeää paljon 
viljaa käyttävillä kotieläintiloil-
la, kuten siipikarjan-, kananmu-
nan- ja sianlihantuotannossa, 
mutta yhtä hyvin suojautua voi 
myös esim. siemenviljapakkaa-
ja. Ostajan kohdalla futuurikau-
pan mekanismi on sama kuin 
viljan myyjän kohdalla, mutta 
käänteisenä, eli ostaja ensin os-
taa futuureita. 

Futuurikauppa on periaattees-
sa erillistä fyysisen tuotteen kau-
pasta, mutta yksi futuurisopimus 
kattaa aina 50 tonnia viljaa. Vil-
jelijän kannalta futuurikaupas-
sa ei ole kyse voittojen maksi-
moinnista, vaan myyntihinnan 
pitämisestä vakaalla, kannat-
tavalla tasolla, mikä helpottaa 
myös tulevien kausien suunnit-
telua ja budjetointia. Jaakkola 
ei suosittele koko sadon hinnan 
suojaamista futuureilla, vaan ti-
lanteen mukaan noin 10–50 
prosenttia on sopiva laajuus.

Tilojen välisellä kaupal-
la parempaa yhteistyö-
tä ja vakautta viljelyyn

Viljelijä, MTK:n Etelä-Suomen 
viljavaliokunnan jäsen Jukka 
Niittyoja kertoi omia ja muilta 
viljelijöiltä keräämiään koke-
muksia tilojen välisestä kaupas-
ta. Niittyojalla on kokemusta 
viljakaupan molemmilta puolil-
ta, koska hän aiemmin kasvat-
ti sikoja. Nyt hän on keskittynyt 
kasvintuotantoon ja tekee lisäk-
si urakointia. 

Hyvin suunniteltu viljakaup-
pa tilojen välillä voi tuoda hyö-
tyjä molemmille osapuolille. 
Jos vilja myydään tuoreena vas-
taanottajalle, kasvintuottajan ei 
tarvitse investoida kuivaukseen 
ja puintiin. Vaikka vilja kuivat-
taisiin, varastotilaa ei välttämät-
tä tarvitse rakentaa koko tuotan-
nolle. Ajoissa tehdyt sopimukset 
helpottavat viljelyn suunnittelua 
ja kun viljan osoite on tiedos-
sa, viljelijä voi keskittyä tuotta-
maan tarvittavaa laatua ja mää-
rää. Viljakauppa voi myös lisätä 
muuta tilojen välistä yhteistyötä 
ja sosiaalista kanssakäymistä.

Tilojen välisessä kaupassa 
voidaan saada myös kustan-
nussäästöjä, kun keskusliike jää 
välistä pois. Jos tilat ovat lähek-
käin, kuljetukset hoituvat oma-
na työnä traktorilla. Jos taas 
määrät ovat riittävän suuria, 
myös kuljetusliikkeen käyttö 
voi kannattaa. Tilat sopivat kes-
kenään kuljetustavasta ja -ajan-
kohdasta, sekä kumman vas-
tuulla kuljettaminen on.

Esteenä tilojen väliselle kau-
palle Niittyoja näki mm. vaikeu-
den luopua perinteisistä toimin-
tatavoista, mahdolliset naapuri-
en väliset kaunat ja kateuden, 
yhteistyökumppaneiden puut-
teen riittävän lähellä ja sen, että 
määrä ja laatu eivät kohtaa os-

tajan tarpeita. Kotieläintilallinen 
tarvitsee tasalaatuista viljaa, jot-
ta ruokintasuunnitelmaa ei joka 
erän kohdalla tarvitse tehdä uu-
destaan. Yleinen sopimusmalli 
taas ei pysty ottamaan huomi-
oon kaikkia erityistilanteita.

Viljan laadun määrittämiseen 
kaivataan uusia keinoja. Eten-
kin valkuaispitoisuus on mer-
kittävä kotieläintilalliselle. Val-
kuaispitoisuuden tulisikin olla 
yksi viljan hinnan määräävä te-
kijä ja sen määrittämisen tulisi 
olla yksinkertaista ja nopeaa. 
Tällöin kasvinviljelijälläkin olisi 
motivaatiota pyrkiä tuottamaan 
mahdollisimman laadukasta vil-
jaa.

Tilojen välillä kannattaa aina 
tehdä kaupasta kirjallinen sopi-
mus, vaikka kyse olisikin tutusta 
naapurista. Suullisen sopimuk-
sen sisältöä on vaikea kiistati-
lanteessa todentaa. Sopimuk-
seen voidaan kirjata myös, mi-
ten mahdollisissa sopimusrikko-
mustilanteissa toimitaan, esim. 
maksujen viivästyessä tai jos 
sovittua määrää viljaa ei saa-
dakaan toimitettua. Agronet.fi 
-palvelusta löytyy ohjeistusta ti-
lojen väliseen kauppaan ja Pro-
Agria Keskusten Liiton laatimat 
sopimusmallit rehukauppaan.

Kasvintuotanto kannattaa 
-hankkeen toteuttamisesta vas-
taa ProAgria Etelä-Savo. Han-
ketta rahoittavat Euroopan maa-
seudun kehittämisen maatalo-
usrahasto ja Etelä-Savon ELY-
keskus. 

Mirja Tiihonen
hankevastaava

ProAgria Etelä-Savo
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Viljelysuunnittelun sähköiset palvelut  avaavat uusia käyttö-
mahdollisuuksia.

Viljelysuunnittelussa siirry-
tään tulevan vuoden aikana täy-
sin nettikäyttöisen viljelysuun-
nitteluohjelmiston, WebWisun 
käyttöön. Viljelysuunnitteluoh-
jelman käyttäminen verkkoym-
päristössä tarkoittaa monien toi-
mintojen helpottumista käyttä-
jälle sekä myös uusien käyttö-
mahdollisuuksien avautumista.

Päivitykset hoidetaan 
keskitetysti

WebWisun käyttäjältä poistuu 
tarve ohjelman päivittämiseen 
ja omien tietojen varmuuskopi-
ointiin. ”Ohjelmistoon päivitty-
vät automaattisesti ja reaaliajas-
sa muuttuneet tiedot tukiehtoi-
hin, tukihakulomakkeisiin sekä 
lannoitteisiin ja kasvinsuojelu-
aineisiin. Myös tietoturva pa-
ranee. Tilan viljelysuunnitelma 
ja muistiinpanot ovat tallessa 
WebWisun palvelimella, ja nii-
den selailu ja käyttö on mah-
dollista vain käyttäjätunnusten 

avulla”, kertoo palveluryhmä-
päällikkö Sari Peltonen ProAg-
ria Keskusten Liitosta.

Suunnitelman teko ja 
tarkastaminen  
joustavaa

Sähköisessä viljelysuunnit-
telussa asiointi ja yhteydenpi-
to asiantuntijaan on sujuvaa. 
”Asiantuntijaan saa helpos-
ti yhteyden netin kautta, mikä-
li suunnitelma tarvitsee nope-
aa oikeellisuuden tarkistamista. 
Myös itse viljelysuunnitelmaa 
voidaan alkaa työstää jo ajois-
sa ensimmäisiä hankintoja var-
ten sekä jatkaa siitä eteenpäin 
vaiheittain sitä mukaa kun asiat 
varmistuvat”, kertoo Peltonen.

 
Tilakäynnillä keskity-
tään kehittämiseen

WebWisu mahdollistaa myös 
kohdennettujen hälytysviestien 
lähettämisen tietylle tilajoukolle 

tai tiettyä kasvia viljelevälle ryh-
mälle. Tämä lisää erityisesti asi-
antuntijan antamien kasvukau-
den aikaisten toimenpidesuosi-
tusten lähettämisen mahdolli-
suuksia nopeilla hälytysviesteil-
lä. Kun itse viljelysuunnittelun 
tekninen työstö voidaan kes-
kittää nettiin, jää tilakäynneillä 
aikaa keskittyä olennaiseen eli 
viljelyn kehittämistoimien pun-
tarointiin ja toimenpidesuosi-
tusten antamiseen.

Sähköisten palvelujen 
kokonaisuus jatkuvasti 
täydentyy

ProAgria on kehittänyt mene-
telmiä, jotka helpottavat tietojen 
keruuta, analysointia ja vertai-
lua tiloilla. WebWisu-ohjelma 
on merkittävä osa tätä kokonai-
suutta. ”Kun viljelysuunnittelu- 
ja lohkokirjanpito-ohjelma on 
netissä, mahdollistaa se keskus-
telun muiden ProAgrian ohjel-
mien kanssa ja samojen tietojen 

käytön, mikä vähentää tieto-
jen kirjauksen tarvetta moneen 

www.proagria.fi/kasvi

Yara Megalabilla selvität ravinnepuutokset 
Yara Megalab -kasvianalyysi 

on hyvä työkalu viljavuustutki-
muksen rinnalla tarkentamaan 
kasvukauden ravinnetaloutta 
kasvinviljelyssä niin kaikilla vil-
joilla, nurmilla, rypsillä, rapsil-
la, sokerijuurikkaalla, perunal-
la, keräkaalilla, porkkanalla ja 
mansikalla. 

Tämä palvelu oli kuluneena 
kesänä toista kautta käytössä 
myös ProAgria neuvontajärjes-
tön kasvukauden neuvontavä-
lineenä. Analyysin ideana oli, 
että kasvustonäytteestä saatiin 
tarkka tieto kasvin ravinneti-
lasta. Tämän lisäksi niin vilje-
lijä kuin neuvoja saivat ohjeen 
mahdollisen ravinnepuutoksen 
korjaamiseksi. 

Yara Megalab- kasvianalyy-
sin oikea käyttöajankohta mää-
räytyy kasvikohtaisesti, käytän-
nössä näytteenottoaika on kesä-
kuussa. Viljoilla oikea näytteen-
ottoajankohta on korrenkasvun 
alussa, perunalla mukulanmuo-
dostusvaiheessa. Nurmikasvus-
tot saisivat olla 20-25 senttistä 
kasvustoltaan. 

Näytteenotto on tärkeää teh-
dä huolella, sillä vain edustava 
näyte kertoo oikean tuloksen. 
Yksi näyte on hyvä ottaa mak-
simissaan 6-7 hehtaarilta. Näyt-
teen koko on noin 150-200 
grammaa lehtiä, joka laitetaan 

Yara Megalab - analyysikuo-
ren sisällä olevaan muovipus-
siin. On myös huolehdittava, 
ettei näytteessä ole maata tai 
lehtien pinnoille jääneitä lan-
noitteita tai kasvinsuojeluai-
neita. Tarvittaessa näytteen voi 
huuhdella vedellä ja kuivata. 
Muutoin sen voi lähettää heti 
tutkittavaksi Mikkeliin. Analyy-
situlosten saaminen kestää mak-
simissaan viisi arkipäivää, joten 
kasvustoon annettavat lisäravin-
teet ehditään lisätä vaikka seu-
raavan kasvustolannoituksen 
yhteydessä. 

Alustavien tulosten perus-
teella esim. ohrakasvustot kär-
sivät eniten mangaanin ja boo-
rin puutteesta. Puutteita ilme-
ni myös rikin kohdalla yhdessä 
pääravinteiden kanssa. Kasvus-
toissa puutteet eivät aina välttä-

mättä edes näkyneet, mutta ra-
vinnevajeesta jyvät jäävät pie-
niksi ja hehtolitrapaino alhai-
seksi. Yara Megalab -kasviana-
lyysin vahvuus viljelijän kannal-
ta on myös siinä, ettei turhaan 
käytetä jo kasvin käytössä riit-
tävästi olevia ravinteita. Väärä 
lannoitus menee aina hukkaan 
ja tuo turhia kustannuksia. Toi-
saalta myös jos kasvusto kärsii 
useista ravinnepuutoksista, yh-
den korjaaminen ei ratkaise mi-
tään. Kaikki puutokset on kor-
jattava.

 Kauralohkoilla kaliumin puu-
te on ollut hyvin yleistä. Kalium 
kevätviljoilla saattaa puutteesta 
aiheuttaa lakoherkkyyttä. Fosfo-
rin puute ilmenee hitaana kehit-
tymisenä ja myöhäisenä tuleen-
tumisena. Kasvi tarvitsee kaik-
kia kuuttatoista eri ravinnetta ja 
ravinteet eivät korvaa toisiaan.  

Nurmilla suurin huoli 
pääravinteista 

Kesän tulosten perusteella 
nurmilla huoli on kaikista pää-

ravinteista. Lannoitukset on teh-
tävä viipymättä niin keväällä 
peltojen kantaessa kuin kesällä 
sadonkorjuun jälkeenkin. Riit-
tävän vahva lannoitussuositus 
monipuolisilla YaraMila NPKS 
-lannoitteilla on perusta karjan 
perusrehun riittävään kivennäis-
sisältöön myös seleenin osalta. 
Vaikka lannoitteissa seleeni tu-
lee kasveille epäorgaanisessa 
muodossa, kasvit muuttavat sen 
100 % orgaaniseen muotoon. 
Orgaanisen seleenin eläimet 
pystyvät käyttämään hyväkseen 
huomattavasti epäorgaanista se-
leeniä paremmin. Näin välty-
tään monista murheista karjan 
pysyessä terveenä ja tuottavana. 
Tämä koskee nautoja, sikoja ja 
hevosia, sekä loppujen lopuksi 
jopa meitä ihmisiä saadessam-
me elintarvikkeiden kautta tuon 
puuttuvan seleenin kehoomme. 

Mangaanin puute on ollut 
yleinen ongelma myös nurmi-
näytteissä Yara Megalab -tulos-
ten perusteella. Boorin puut-
teesta juuriston kunto heikke-
nee maanpäällisen kasvupisteen 

ohella ja hellejaksoina jopa ve-
den riittävä saanti ei enää ole 
niin tehokasta. Rikkilisä Yara 
Thiotrac 300 -ruiskutuksena yh-
dessä Starane XL kanssa on an-
tanut jopa 9 % lisää satoa. 

Sinkki on aina liitetty eläi-
miin. Tiineysongelmat ja tark-
ka karjasilmä havainnoi jo eläi-
men karvasta siitä aiheutuvat 
ongelmat. 

Kasvukaudella voidaan tehdä 
täydennys YaraVita –lehtilan-
noitteilla. Huomioi siis jo vilje-
lysuunnitelmissa hivenlannoitus 
ja tarkista niiden riittävyys vie-
lä kasvukaudella Yara Megalab 
–kasvianalyysin avulla. Hivenil-
lä vaikutetaan kasvin kivennäis-
pitoisuuksiin, viljoilla jopa jyvi-
en kokoon ja painoon. 

Näytteenottotarvikkeita saa 
maatalouskaupoilta ja lisätietoa 
yara.fi-sivuilta 

paikkaan”, toteaa Peltonen vie-
lä lopuksi. 
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Lietelannan ravinnehuuhtoumat
MTT Maaningalla tutkitaan RAE-hankkeessa syksyllä nurmelle sijoittamalla levitetyn lietelannan ravinnehuuhtoumia.

Valuma-alueen maankäyttö-
muodot ja siellä toteutettavat 
toimenpiteet, kuten erilaiset vil-
jelykäytännöt, vaikuttavat ra-
vinnekuormituksen määrään ja 
laatuun. Nurmelle pintaan levi-
tetty lannoitefosfori ja lietelanta 
kerryttävät huuhtoumalle altis-
ta fosforia valumaveden kans-
sa kosketuksissa olevaan pinta-
maakerrokseen, mikä lisää fos-
forin huuhtoutumisriskiä. Eroo-
sioalttiilta hienojakoiselta savi-
maalta fosfori kulkeutuu pinta-
valunnassa suurelta osin kiinto-
aineksen mukana, kun taas kar-
keilla kivennäismailla olevilta 
nurmialueilta huuhtoutuvasta 
kokonaisfosforista valtaosa voi 
olla liukoista, leville suoraan 
käyttökelpoisena pidettyä fos-
foria. Koska Suomen peltoalasta 
noin kolmannes on nurmia, on 
vesiensuojelun kannalta tärke-
ää tuntea nurmenviljelyalueel-
ta tulevan ravinnekuormituksen 
määrä ja dynamiikka sekä kuor-
mituksen vähentämiskeinojen 
käyttökelpoisuus nimenomaan 
nurmenviljelyssä. Tilakohtai-
sen suunnittelun ja opastuksen 
sekä tiedotuksen lisäksi RAE-
hankkeessa tuotetaan tutkimus-
työn kautta tietoa vesistökuor-
mituksen vähentämiskeinojen 
ja lannan käytön tehostamiseen 
liittyvien käytäntöjen soveltu-
vuudesta nimenomaan Itä- ja 
lumi-Suomen nurmenviljelyalu-
eelle. Muiden tutkimusaihei-
den ohessa MTT Maaningalla 
selvitetään naudan lietelannan 
syyslevityksen vaikutuksia ty-
pen ja fosforin kulkeutumiseen 
nurmelta tulevassa lysimetri- ja 
pintavalunnassa, kun liete sijoi-

tetaan nurmelle myöhään syk-
syllä. Nurmet ovat tehokkaita 
ravinteiden ottajia, niiden kas-
vukausi on pitkä ja ravinteiden 
otto alkaa keväällä varhaisessa 
vaiheessa. 

MTT Maaningan 
lysimetrikentällä 
toteutettavan nurmiko-
keen tausta ja esittely

Suomala i sessa  a iemmin 
huuhtoutumiskentällä toteute-
tussa lietelannan levityskokees-
sa nurmelle syksyllä pintaan le-
vitetty liete lisäsi selvästi enem-
män fosfori- ja typpihuuhtou-
mia kuin lietteen kevätlevitys. 
Koska pintalevitykseen verrat-
tuna lietelannan sijoittaminen 
vähentää fosforin kertymistä 
maan pintakerrokseen ja fosfo-
rin huuhtoutumista nurmelta, 
tarvitaan tutkimustietoa myös 
syksyllä sijoittamalla ja nykyisil-
lä nitraattiasetuksen mukaisilla 
määrillä levitetyn lietteen ravin-
nehuuhtoumista. Kirjallisuudes-
sa on esitetty, että maan läm-
pötilan laskiessa 10-15 cm:n 
syvyydessä yhtäjaksoisesti alle  
 10 oC:n nitrifikaatio hidastui-
si ja siten ammoniumin muun-
tuminen huuhtoutumisalttiiksi 
nitraatiksi vähenisi. Verrattuna 
helposti veden mukana kulkeu-
tuvaan nitraattiin, ammoniu-
mioni voi pidättyä maahiukka-
siin. Syyslevityksen mahdollisia 
etuja ovat mm. lietelannan levi-
tysajan pidentyminen, koneka-
pasiteetin tehokkaampi käyttö 
ja levityksen konekustannusten 
aleneminen, maan lämpötilan 
laskun myötä typen mikrobiolo-

gisten prosessien hidastuminen 
(nitrifikaatio, denitrifikaatio ja 
mineralisaatio) ja kaasumaisten 
ammoniakkipäästöjen aiheut-
tamien tappioiden pienentymi-
nen. Syyslevityksen mahdollisia 
haittoja ovat mm. maan tiivisty-
misen riski, kun myöhään syk-
syllä märällä maalla ajetaan ras-
kaalla lietteenlevityskalustolla 
sekä kasvukauden ulkopuolella 
käyttämättä jääneen ja orgaani-
sista yhdisteistä vapautuneen 
epäorgaanisen typen huuhtou-
tuminen pinta- ja pohjavesiin. 
Syksyllä levitetyn lietelannan 
typpilannoitusvaikutuksen ar-
vioiminen voi olla vaikeaa sää-
olojen vaihtelun takia. 

Tutkimus toteutetaan MTT 
Maaningan toimipisteen hienoa 
hietaa olevalla lysimetrikentäl-
lä, ja siinä selvitetään myöhään 
syksyllä säilörehunurmelle si-
joittamalla levitetyn lietelannan 
huuhtoutumalla tapahtuvaa typ-
pihävikkiä sekä typpilannoitus-
vaikutusta. Kokeessa on kaksi 
käsittelyä: toiselle koejäsenistä 
liete levitään 2. sadolle (40 tn/
ha), ja toisella koejäsenistä levi-
tettävä lietemäärä jakautuu kah-
tia siten, että lietettä levitetään 
2. sadolle ja myöhään syksyllä 
(20 + 20 tn/ha). Molemmissa 
käsittelyissä 1. sadolle annetaan 
NK-lannoitus ja 2. sadolle typ-
pitäydennys. Timotei-nurmina-
ta -nurmi perustettiin vuonna 
2011 ja syksyllä 2012 ja 2013 
syyslevitys on tapahtunut loka-
kuun lopussa. Kokeen tuloksis-
ta ei voi vielä tehdä johtopää-
telmiä, koska keväällä 2013 lu-
men sulamisesta aiheutuva va-
luma muodostui roudan takia 

ennen kaikkea pintavalunnasta, 
ja kun kevät oli myös kuiva, jäi 
lysimetrivalunta vähäiseksi. Koe 
jatkuu nurmivuodet 2012-2015 
sekä kyntövuoden 2015-2016. 

Teksti ja kuvat:
Mari Räty ja Perttu Virkajärvi

MTT Maaninka
Kotieläintuotannon tutkimus

etunimi.sukunimi@mtt.fi
  

MTT Maaningan kenttäkokeissa liete levitetään toimipisteen omavalmisteisella nostosovitteisella 
1m3:n vetoisella konttilevittimellä (6 kiekkovannasta, vannasväli 25 cm), joka sijoittaa lietteen n. 5-7 
cm:n syvyyteen. Haluttu lietemäärä levitetään kiertokokeen perusteella määräytyneillä ajosäädöillä 
ja kentälle levitetty määrä varmistetaan punnitsemalla traktorin ja levityskontin yhdistelmä aina en-
nen levitystä ja levityksen jälkeen.

MTT Maaningan peltomittakaavan lysimetrikentällä (0,7 ha) voi-
daan mitata maan läpi suotautuvan ja pintavaluntana tulevan 
veden määrä. Maahan kaivettujen 10 m x 10 m astioiden eli ly-
simetrien alaosasta ja pintavaluntaruutujen keräyskouruista vesi 
johdetaan keruuputkien avulla näytteenottorakennuksessa oleviin 
kaksiosaisiin mitta-astioihin, joiden kääntyminen täyttymisen jäl-
keen rekisteröityy vesimäärälaskureihin. Lumen sulamisen aikaan 
tiedot käydään lukemassa laskureista 3-4 kertaa päivässä ja ke-
räyskanistereista otetaan virtaamapainotteiset kokoomanäytteet 
analyysejä varten. Ravinnehuuhtouma saadaan laskettua tarkasti, 
kun tiedetään valumaveden määrä ja sen ravinnepitoisuus.



Kiitämme 
kuluneesta 
vuodesta!

Nyt on aika tilin-
päätöskaupoille!
Joulukuussa kaupan päälle
pipo ja kalenteri 
kun tilaat kerralla
yli 3000 kg

Myynti:
maatalouskaupat

Lupiinikasvustot ovat levinneet kylätien varrella. Kaunis, mutta 
petollinen vieraslaji. (Kuva: Terttu Laitila)
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Kysy Huippuosaajalta
Miksi kasvukauden tulokset 

ja kokemukset kannattaa kirjata 
ylös heti sadonkorjuun jälkeen?

Muistiinpanoja kannattaa teh-
dä pitkin kasvukautta, kun asiat 
ovat tuoreessa muistissa. Vuo-
desta toiseen samalla tavalla 
tehty muistiinpano on paras ke-
hityksen mittari. Jo pelkästään 
tarkoin tehty verokirjanpito yh-
distettynä viljelijältä vaaditta-
vaan täydelliseen lohkokirjanpi-
toon kertoo paljon tärkeitä asi-
oita viljelyn kehittämistä silmäl-
lä pitäen. Toteutuneet panosten 
osto- ja myyntihinnat ja sadon 
laatutiedot löytyvät pääosin ve-

rokirjanpidosta. Lohkokohtai-
set satomäärät sekä toteutuneet 
lannoitusmäärät ja kasvinsuoje-
lutoimenpiteet kannattaa kirja-
ta muistiin mahdollisimman tar-
kasti. Havainnot salaojituksen 
toimivuudesta sekä hukkakau-
rasta kuuluvat kaikkein olennai-
simpiin.

Sadon markkinoinnin perus-
tana toimiva tuotantokustan-
nuslaskelma tehdään muistiin-
panojen perusteella. Laskelman 
tekoa helpottavat tarkat tiedot 
mm. kuivaukseen käytetystä 
ajasta. Maatalouden työaikakir-
janpito käsittää yksinkertaisim-
millaan päivittäiset työtunnit. 

Maisemapajoja koululaisille
Mahdollisuutena maisema 

MAMA-hankkeen yhtenä ta-
voitteena on lisätä kiinnostus-
ta maisemaan ja maisemanhoi-
toon. Maisemilla ja paikoilla on 
ihmiselle merkitystä. Kun hän 
tuntee seudun omakseen, hän 
myös viihtyy paremmin. Tämä 
pätee myös ja etenkin lasten 
kohdalla, sillä mitä pienemmäs-
tä lapsesta on kyse, sitä vähem-
män mahdollisuuksia hänellä 
on itse valita paikkaansa ja mai-
semaansa. Oman lähimaiseman 
tuntemus lisää paikkaan kiinnit-
tymistä ja turvallisuuden tun-
netta. Myös maisemassa piile-
vät merkit, jotka kertovat luon-
nossa tapahtuneista muutoksista 

ja menneiden aikojen ihmisten 
toiminnasta, tuovat ympäris-
tön kokemiseen uutta syvyyttä. 
MAMA järjestää Juvan Vuoren-
maassa ja Mikkelin Porrassal-
mella kyläkoulujen kanssa yh-
teistyössä maisemapajat, joiden 
tarkoituksena on avata silmiä 
katsomaan omaa lähimaisemaa 
uudella tavalla.

Lisätietoa maisemapajoista:
Saara Ryhänen

Etelä-Savon Maa- 
ja kotitalousnaiset

MKN Maisemapalvelut
saara.ryhanen@

maajakotitalousnaiset.fi

Vieraskasvilajit kuriin kyläympäristöissä
Vieraskasvilajit ovat lisään-

tyneet ja vallanneet alaa viime 
vuosina. Vieraslajit ovat sitkeitä 
ja elinvoimaisia kasvilajeja, jot-
ka ihmisen toimesta ja myötä-
vaikutuksella ovat runsastuneet 
luontoympäristössä, mikä ei ole 
niille luontainen. Vieraskasvi-
lajit ovat usein näyttäviä, mut-
ta valtaamalla elintilaa luontai-
silta kasvilajeilta ne heikentä-
vät luonnon monimuotoisuutta. 
Monimuotoisuudelle tuottaman 
haitan lisäksi jättiputki aiheut-
taa ihmisille myös terveydellisiä 
haittoja, jotka voivat olla vaka-
via (mm. ihovauriot). Vieraslaji-
en leviämisestä on tullut uhka, 
jota täytyy torjua. Onnistunut 
torjunta voi edellyttää koviakin 
keinoja, ja se vaatii tietoa lajeis-
ta ja torjuntamenetelmistä.  

ProAgria Pohjois-Savo / maa- 
ja kotitalousnaiset saivat toimin-
taryhmä Mansikka ry:n rahoitta-
man vuoden kestävän tiedonvä-
lityshankkeen ”Vieraslajit kuriin 
kyläympäristöissä”. Hankkeen 
toiminta-alueena on Kuopion 

Karttula, Leppävirta, Rautalam-
pi, Suonenjoki, Tervo, Vesan-
to ja Varkauden maaseutualu-
eet. Kohderyhmänä ovat kaik-
ki maaseudun asukkaat - mm. 
maatilalliset ja muut maaseutu-
yrittäjät. 

Kyläilloissa ja kokouksissa 
sekä kesäaikana maastokäyn-
neillä ja talkoissa kerrotaan vie-
raskasvilajien ominaisuuksista 
ja haittavaikutuksista luonnol-
le ja ihmisille Kartoitettuja vie-
raslajiesiintymiä hävitetään yh-
dessä alueen asukkaiden kans-
sa kesällä 2014.  Tunnistettavia 
ja hävitettäviä kasvilajeja ovat 
pääasiassa jättiputki ja jättipal-
sami. Vieraslajien hävittämises-
sä ja torjunnassa avainasemas-
sa ovat maaseudun asukkaat ja 
erityisesti maanomistajat. 

Ota yhteyttä, niin sovitaan, 
milloin tulen kylänne kokouk-
siin ja tapahtumiin kertomaan 
vieraskasvilajeista ja niiden hä-
vittämisestä. Ilmoita myös, jos 
tiedät kohteita, joissa kasvaa 
erityisesti jättipalsamia tai jät-

tiputkea. Mietitään keinot kas-
vuston hävittämiseksi, ja to-
teutetaan yhdessä ensimmäiset 
käytännön hävitystalkoot.

Sinikka Jokela
maisemasuunnittelun 

asiantuntija
ProAgria Pohjois-Savo, MKN

p. 0400 571 643
sinikka.jokela@

maajakotitalousnaiset.fi

Sen avulla kustannuslaskelma 
säätyy yhä tarkemmaksi. On 
helpompaa tehdä markkinointi-
päätöksiä, kun taustalla on tark-
ka laskelma. Seuraavan vuoden 
viljelysuunnitelmaa tehtäessä 
muistiinpanot toimivat pohjana 
esimerkiksi kasvinsuojelusuun-
nitelmaa ja pellon perusparan-
nuksia mietittäessä.

Mitä haluaisit kysyä Huip-
puosaajalta? Esitä kysymyksesi 
ProAgrian Facebook-sivulla. 

Jussi Nurkka 
kasvinviljelyn talous

ProAgria Etelä-Suomi
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Lampaasta on moneksi

Lampuri ja yrittäjä Chris Ca-
erts Belgiasta vieraili Rantasal-
mella ja piti Tosilampuri - hank-
keen ja Mahdollisuutena Mai-
sema MAMA -hankkeen orga-
nisoimana luennon 19.9.2013 
maisemanhoitoyrittäjyydestä 
Oskari -Linnasaaren luontokes-
kuksessa. Tilaisuutta oli järjes-
tämässä myös Suomen Paimen-
koirayhdistys ry. 

Maatalous Belgiassa on pel-
lon vähyyden ja asukastiheyden 
takia erittäin tiukan kilpailun ja 
tehokkuuden säätelemää. Pelto 
maksaa 30 000 – 50 000 euroa 
hehtaarilta. Maan eläintuotan-
to toimii pääasiassa sisätiloissa, 
jotta niukalta peltoalalta saatai-
siin maksimaalinen rehusato. 
Belgialaiset tilat ovat normaa-
listi suuria yksiköitä. Vaikka pe-
rinteinen lammastalous ei olisi 
tämän tilan kokoluokassa kyen-
nyt elättämään perhettä, päätti 
belgialainen Chris Caerts aikoi-
naan elättää perheensä lampu-
rina. Hän haki lampaantuotan-
tomallinsa kevyiden investoin-
tien ja ulkokasvatuksen Skot-
lannista ja laajensi yrityspohjan 
monelle tukijalalle. Pääpaino 
oli lampaan tarjoamassa moni-
puolisuudessa ja muiden toimi-
joiden kanssa tehtävässä yhteis-
työssä. Tilan toiminnan kahdek-
san osa-aluetta ovat perinteinen 
maatalous, ympäristönhoito, 
tuet, teambuilding-elämysta-
pahtumat, koulutus ja valistus, 
turismi, vapaa-aika ja tapahtu-
majärjestäminen. 

Palkkaa rehellisestä 
työstä

Caertsille lampurin työn te-
keminen merkitsee rahaa, kos-
ka hänen mukaansa mikään toi-
minta ei pitkällä aikavälillä ky-
kene kehittymään tai jatkumaan 
ilman asianmukaista korvaus-
ta käytetyistä resursseista. Jos 
työstä ei saa tarpeeksi palkkaa, 
ei työn laadusta tai mielekkyy-

destä ole mitään takuita. Ihmi-
set hinnoittelevat usein itsensä 
ja tuotteensa liian halvoiksi. Jos 
toiminta ei kannata perinteisem-
mällä tavalla, täytyy tekemisen 
perusteita kehittää siten, että ta-
lous saadaan tasapainoon. ”Ha-
luan tarjota perheelleni elannon 
ja yrittäjälle kuuluvan elintason. 
Jos en tähän tällä pysty, vaihto-
ehtoja on olemassa, ”valtio-op-
pia ja kansainvälistä politiikkaa 
opiskellut Caerts kertoo. ”Kaikki 
alkaa siitä, mitkä ovat oman toi-
mintaympäristön mahdollisuu-
det.”

Työtä  
ympäristönhoidosta

Maatalouden Caertsien tilal-
le antamat tuet rajoittuvat Bel-
giassa tilatukeen ja alkuperäis-
eläintukeen, joka on 25 euroa 
uuhta kohti 600 uuheen asti vii-
den vuoden sopimuksella.  Ca-
ertsin valitsema lammasrotu on 
alueelle alkuperäinen lammas, 
joka tuottaa keskimäärin vä-
hän päälle yhden karitsan vuo-
dessa. Se on tottunut Belgian 
hiekkaisen ja vähäravinteisen 
maaperän tarjoamaan niukkuu-
teen. Villan, lihan ja myytävi-
en eloeläinten lisäksi lampaal-
la hoidetaan ympäristöä. EU:n 
jakamat, ympäristöön liittyviin 
toimenpiteisiin hyvin sopivat 
muut kehittämis- ja koulutustuet 
ovat jaossa erilaisten ohjelmien 
kautta. Ympäristönhoidossa ja 
maisemalaidunnuksessa tulee 
Caertsin mukaan saada korva-
us siitä, että lihaa tulee vähem-
män, kun laidunnetaan heik-
kotuottoisia maita ja työmäärä 
lisääntyy. Korvauksen on katet-
tava vähintään toiminnasta koi-
tuvat kulut ja erotuksen siihen 
vaihtoehtoon, joka menetetään, 
kun eläimiä hoidetaan huonom-
milla laidunmailla.”EU:n erilai-
set projektituet perustuvat ny-
kyisellään kilpailutukseen,” Ca-
erts toteaa, ”Aina löytyy villejä 

toimijoita, jotka tekevät sellai-
sen tarjouksen alueiden hoidos-
ta, että se on kannattavuusrajan 
alapuolella. Tällöin kukaan ei 
voita. Pahimmassa tapauksessa 
se johtaa eläinten hyvinvoin-
nin kärsimiseen.” EU:n ja Bel-
gian valtion hanketarjouksissa 
on alettu verrata hinnan lisäksi 
myös kohtuullisuutta ja tarjotun 
palvelun laatua, jolloin pelkkä 
hinta ei enää määrääkään ha-
kemusten sijoittumista. Caerts 
perusti kahden muun lampurin 
kanssa säätiön Co-partnership 
Landschapszorg, johon jokai-
nen sijoitti alkupääomaa. Sää-
tiö pystyy hakemaan projekteja 
kaikista hankerahaa tarjoavista 
kohteista. Säätiö maksaa myös 
palkkaa kolmelle täyspäiväisel-
le ja kahdelle osa-aikaiselle am-
mattipaimenelle, jotka hoitavat 
Caertsin ja hänen kumppanei-
densa lampaita kohdealueilla. 

Maisemalaidunnus on kovaa 
työtä. Eläinten kuntoa ja terve-
yttä seurattava säännöllisesti. 
Lampaat laiduntavat usein jul-
kisilla virkistysalueilla ja hoidon 
tason täytyy olla huippuluok-
kaa, jotta yleinen käsitys lam-
mastaloudesta pysyy korkealla. 
Eläimiä täytyy vaihtaa ja siirtää 
sen mukaan, että rehua riittää. 
Heikoimpien alueiden laidun-
nuksen jälkeen eläimet otetaan 
paremmille laitumille toipu-
maan. ”Lihoiksi kasvatettavia ei 
voi kuvitellakaan vievänsä ym-
päristölaitumille.” Caerts sum-
maa. ”Jos eläimet eivät riitä, ja 
teuraseläimiä joudutaan pyörit-
tämään ympäristönhoitoalueil-
la, maksettavan korvauksen on 
katettava lihantuotannon hei-
kompi tulos tai muuten men-
nään miinukselle. Tämä on yk-
sinkertaista taloushallintaa.” 

Yhdessätekeminen järkevää
Säätiö hanketarjouksessaan 

lajittelee tarjoamansa toimen-
piteet kolmeen hintaluokkaan: 
1) lampaat ja täyspäivänen pai-
men 2) lampaat ja väliaikai-

nen, siirrettävä sähköaita ja 3) 
lampaat ja kiinteä verkkoaita.  
Säätiön sisällä on pystytty hyö-
dyntämään kunkin kumppanin 
vahvuusalueet. Yksi osakkaista 
hallitsee esim. talouskirjanpi-
don ja hankehakemusten teon. 
Suurimmat asiakkaat Caertsin 
ympäristönhoitoprojekteissa 
ovat tällä hetkellä valtio, luon-
nonsuojelusäätiöt sekä Belgi-
an armeija. Mukaan mahtuu 
myös pienempiä yksityisiä ta-
hoja. Projektit kestävät yleensä 
vähintään kolme vuotta. Pisin 
projekti on ollut tähän mennes-
sä kymmenen vuotta. ”Parhaat 
projektit kestävät monia vuosia, 
sillä niitä varten voi palkata hy-
viä työntekijöitä sekä suunnitel-
la investoinnit ja tekemiset kes-
tävästi,” Caerts kertoo. ”Pitkän 
projektin tuloksetkin näkyvät jo 
hankkeen aikana paremmin.” 
Hankerahoituksen turvin on 
säätiölle pystytty hankkimaan 
mm. lammastrailereita.

 
Investoinnit pelottaa

Alkuperäinen tuotantomalli 
Skotlannista nojasi nolla inves-
tointeihin. Nyt suunnitelmis-
sa on lampolan rakentaminen. 
”Säät ovat sallineet talvipoiki-
misen katoksissa ja talvilaitu-
milla lähellä tilakeskusta. Nyt 
viimeiset neljä talvea ovat olleet 
todella vaikeita sään ja olosuh-
teiden takia. Olimme vaimoni 
kanssa miettineet, ettei raken-
teisiin sijoiteta, koska jos tämä 
ei toimikaan, emme jää velka-
loukkuun. Nyt asetelma muut-
tuu hiukan. Tosin tämä mah-
dollistaa lampaiden lisäämisen 
ja helpottaahan se toivottavasti 
työtä.”

Elämyksiä etsimässä

Brysselissä on EU hallinnon 
mutta myös suurten kansainvä-
listen yritysten pääkonttoreita ja 
se tarjoaa mahdollisuuksia mo-
neen. Caerts on nyt useamman 
vuoden ollut kolmen eri ohjel-
mistotoimiston listoilla tarjoten 
ja rakentaen elämyslomia yritys-
ten työntekijöille. Näiden team-
building –tilaisuuksien osuus 
Caertsin kahdeksankantaisessa 
tulonmuodostuksessa on koko 
ajan ollut kasvava.  ”Aloitim-
me ohjelmatoiminnan aluksi 
koulujen teemapäivinä. Se on 
edelleen tärkeä ikkuna lapsille 
ja nuorille maatalouteen, mutta 
tulot ovat sieltä vaatimattomat 
ja siksi sitä pystytään tekemään 
vähemmän,”Caerts kertoo. Vii-
me aikoina Caerts on ollut jär-
jestämässä tapahtumakokonai-
suuksia, joissa ohjelman kes-
kiössä ovat lampaat monella-
kin eri tavalla.  Lierin kaupunki 
täytti 800 vuotta, Caerts järjesti 
kaupunginhallituksen tilaukses-
ta keskiaikaiset lammasmarkki-
nat kaupungin keskustaan. Juh-
liin liittyi mm. satojen lampai-

den kuljetus kaupungin torille 
sekä käsityöläisten ja pientuot-
tajien tuotteiden markkinat.

 
Majoitus- ja ravitse-
muspalveluita

Caertsin tilalla tarjotaan myös 
pienimuotoista aamiaismajoitus-
ta. Kolmesta huoneesta ja pien-
ten ryhmien ravontolapalve-
luista vastaa Ellen Caerts. Hyvä 
sana kiertää ja majoittujia on 
ollut tasaisen varmasti. Lammas 
toimii vetovoimana tässäkin. 
Caerts on huippupaimenkoira-
kilpailija ja enenevässä määrin 
turistit, jotka heillä käyvät, liit-
tyvät paimenkoiriin tavalla tai 
toisella, esim. treenaamisen ja 
kurssien kautta. Caerts on käy-
nyt jo parinkymmenen vuoden 
ajan Skotlannissa itse treenaa-
massa ja siellä hänellä on hyvät 
kontaktit alan ihmisiin. ”Väli-
tän ja koulutan pienimuotoises-
ti työkoiria toisille tiloille. Tämä 
siis palvelee samalla rakasta 
harrastustani ja ruokkii kiinnos-
tukseni kohteita. Lisäksi vai-
mo pysyy rauhallisena, kun sii-
tä saa joskus tulojakin,” Caerts 
nauraa. ”Tänä vuonna oli Belgi-
an vuoro järjestää paimennuk-
sen EM -kilpailut, ja meillä oli 
hyviä ystäviä Suomesta majoit-
tumassa täällä. Lampaan avulla 
olen kyennyt matkustamaan ja 
tutustumaan muihin maihin ja 
ihmisiin. Mielestäni kovin harva 
muu eläin voi tarjota samankal-
taista monipuolisuutta.” Caerts 
summaa kiitollisena. 

Caertsin kotisivut: 
www.15inn.be

Säätiön kotisivut: 
www.landschapszorg.be

Anne Konstin artikkeli aiheesta 
on julkaistu ensiksi Lammas ja 

Vuohi lehdessä

Lisätietoa MAMA –hankkeesta:
Leena Lahdenvesi-Korhonen

toiminnanjohtaja
Mahdollisuuten Maisema

-hankkeen projektipäällikkö
Etelä-Savon Maa- 
ja kotitalousnaiset

MKN Maisemapalvelut



Järjestäjä: Pohjois-Savon Ely-keskus

Kahvitarjoilu                                          Tervetuloa

Ma 9.12.2013 
klo 12–15
Lomakartano Kivennapa, Kuonantie 280, 73410 Pieksänkoski

Tilaisuus on avoin viljelijöille, maanomistajille, suunnittelijoille, 
kaivu-urakoitsijoille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Ilmoittautumiset: puh. 029 502 6832/Vuokko Mähönen
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ALUEILLA 2013 TOTEUTETTU KOSTEIKKO- 
JA LUMO-KARTOITUS

Ajankohtaista
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Uudistimme nettisivut, tutustu!
      Asiantuntijat
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Järjestötoiminta

Vinkit ja teemat

MKN Ruokaneuvot

TapahtumatKOTI-lehti MKN Yrityspalvelut

Yhdistyssivut

maajakotitalousnaiset.fi
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Aina on hyvä sää 
tehdä puukauppaa. 
Stora Enson kanssa teet elämäsi vaivattomimman 
puukaupan ja metsänhoitopalveluilla autat metsän 
uuteen kasvuun. Puukauppatulojen paras paikka 
on 5 prosentin koron tarjoavalla Tähtitilillä®. 
Kysy lisää puunostajiltamme.

Stora Enso Metsä
puhelin 02046 1478
www.storaensometsa.fi
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Biokaasua Itä-Suomeen

Liikennebiokaasua Energiati-
loilta hanke teki opintomatkan 
Kainuuseen ja Pohjois-Ruotsiin. 
Matkan aikana Kainuussa tutus-
tuttiin MTT Sotkamon kuivamä-
dätysjärjestelmään ja valmis-
teilla olevaan biokaasulaskuriin 
se suomussalmelaisen Markus 
Moilasen itse suunnittelemaan 
ja rakentamaan biokaasulaitok-
seen.  Ruotsin puolella Piteåssa 
osallistuimme Biogas Nordenin 
järjestämään liikennebiokaasu-
seminaariin, Luleån lähellä si-
jaitsevaan suureen maatilabio-
kaasulaitokseen Alviksgårdeniin 
ja Bodenin kaupungin jäteve-
sien ja eloperäisen jätteen kä-
sittelyyn biokaasutusmenetel-
mällä. Bodenissa ryhmällemme 
esiteltiin myös Biosling AB:n 
kehittelemä ja jo käytössä ole-
va metaanin puhdistusmenetel-
mä liikennebiokaasuksi. Opin-
tomatka oli mielenkiintoinen ja 
antoisa. Eloperäisestä jättees-
tä valmistettu biokaasu tulee jo 
lähitulevaisuudessa olemaan 
myös meillä Suomessa vahvasti 
esille. Ei ainoastaan EU:n aset-
tamien ilmasto- ja energiata-
voitteiden takia, vaan myös sik-
si, että biokaasu mahdollistaa 
maatilojen energia- ja lannoi-
teomavaraisuuden ja myös kun-
nilla on mahdollisuus kierrättää 
yhdyskuntajäte energiaksi, joko 
lämpönä, sähkönä tai liikenne-
polttoaineena. 

MTT Sotkamon 
koeasema 

MTT:n Sotkamon koeasemal-
la vanhempitutkija Elina Virk-
kunen esitteli ryhmällemme 
koeaseman toimintaa ja esitte-
lyn painopisteenä oli biokaa-
sututkimus kuivamädätysme-
netelmällä. Sotkamon koease-
malla tehdään EU - rahoitteista 
hanketta ”BIOJÄTE ja hepolan-
ta”. Tässä hankkeessa on ta-
voitteena saada hevosenlantaa 

ja eloperäistä jätettä hyötykäyt-
töön aiempaa enemmän ja tut-
kia kokeellisesti biojätteen sekä 
energia – ja sekajätteestä saata-
van seula-alitteen biokaasutus-
ta. Hankkeessa siirretään tietoa 
Suomesta ja muualta maailmas-
ta Kainuuseen ja kootaan tietoa 
tallien lantahuollon nykytilasta 
Kainuussa. Hankkeesta saa tie-
toa netistä osoitteesta tukinet.
net. Lopuksi esiteltiin valmis-
teilla olevaa biokaasulaskuria, 
josta on valmistumassa työkalu 
tilakohtaisen biokaasulaitoksen 
kannattavuuden ja mitoituksen 
laskentaan. Laskuri valmistuu 
vuoden vaihteessa 2013–2014.

Markus Moilasen tilan 
esittely Suomussalmella

Moilasten tilalla on tällä het-
kellä yhden lypsyrobotin lypsy-
karjatila (n. 60 lehmää +nuo-
rikarja), joka on valmistunut 
vuonna 2005 kolmantena Kai-
nuussa. Biokaasulaitosta aloitet-
tiin suunnitella 2008 ja se val-
mistui monien mutkien kautta 
v. 2011. Biokaasureaktorin koko 
on 500m3. Markus on pääasi-
assa rakentanut ja suunnitellut 
biokaasulaitoksen itse. Kaik-
ki biokaasujärjestelmään sisäl-
tyvät kustannukset ovat olleet 
yhteensä 262 000 euroa(alv 0). 
Energia käytetään tällä hetkellä 
kahden talon energian tuottami-
seen, mutta jatkossa on suunnit-
teille myös liikennebiokaasun 
valmistaminen. Tilalla on vara-
järjestelmänä öljypoltin. 

Piteån seminaari

Seminaaripäivän antina oli 
mm. polttoaineiden ympäris-
tösertifiointi, ilmastonmuuto-
saiheet ja kestävä kehitys myös 
tulevaisuudessa. Lisäksi meil-
le esiteltiin suunnitteilla olevan 
biokaasulaitoksen suunnitelmat 
ja saimme myös tutustua uusim-

paan Valtran biokaasutraktoriin. 
Alviksgårdenin tilavierailu
Iltapäivällä seminaarin jäl-

keen vierailimme suurella sika-
tilalla Alviksgårdenissa, jossa 
tutustuimme tilan toimintaan 
ja sen biokaasun tuotantoon. 
Kaikki sikaliete ja tilateuras-
tamon jätteet biokaasutetaan 
ja myydään ”vihreään” sähkö-
verkkoon. Tilalle ostetaan vas-
taavasti sitten halvempaa säh-
köä normaalisähköverkosta. Tu-
loja syntyy myös jonkin verran 
porttimaksuista, joita saadaan 
muiden teurastamoiden jättei-
den käsittelystä.  

Bodenin kaupungin 
jätevesien käsittely 
biokaasuksi

Urban Jahnsson, kaupungin 
jätehuollon tuotantopäällikkö, 
esitteli Bodenin kaupungin ym-
päristö- ja energiastrategian. Jä-
tevesilietteen biokaasutuksen al-
kuunpanija ja innokas puolusta-
ja on alun perin ollut vesilaitok-
sen johtaja, joka on saanut kau-
pungin päättäjät ymmärtämään 
biokaasutalouden merkityksen 
ympäristölle ja koko kaupungin 
taloudelle ja myöskin sen ima-
golle. Boden on nyt julistautu-
nut ns. ekokunnaksi. Biokaasu-
laitoksen rakentamisinvestoin-
tiin on saatu 50 % valtion avus-
tusta ja loput on ollut kunnan 
oma rahaa.  Jos jäteliettä ei kä-
siteltäisi biokaasuttamalla, oli-
si se joutunut metsiin. Tuotettu 
biokaasu käytetään osin lämpö- 
ja sähköenergiaksi, mutta myös 
liikennebiokaasua valmistetaan, 
suomalaisilla laitteilla muuten.

Mitä seuraavaksi?

Liikennebiokaasua energiati-
loilta hanke tekee edelleen ti-
lakohtaisia selvityksiä biokaa-
suntuotannon käynnistämiseksi 
Pohjois-Karjalassa yhteistyös-
sä Pikesin biokaasuhankkeen 
kanssa. Tavoitteena on saada 
ainakin yksi maatilamittakaa-
van biokaasulaitos sellaiseen 
valmiuteen, että EU:n uudella 
ohjelmakaudella se voitaisiin 
toteuttaa. Tulossa on myös neu-
vojille ja muille aiheesta kiin-
nostuneille yksinkertainen bio-
kaasuopas, sillä näyttää siltä, 
että tästä aiheesta ei vielä ole 
riittävän paljon tietoa ja ennak-
koluulojakin biokaasuun koh-
distuu, vaikka oikein käsiteltynä 
se on riskitön ja ympäristöystä-
vällinen tuote. Muista toimenpi-
teistä kerromme hankkeen ede-
tessä. Hanke päättyy vuoden 
2014 lopussa.

Marja Pulkkinen
ProAgria Pohjois-Karjala

Hankevastaava
Liikennebiokaasua 

Energiatiloilta hanke

Kuvassa Bodenin biokaasulaitos. Koska laitos sijaitsee melko kes-
kellä asutusta, hajuhaitat on ehkäisty erilaisilla suodattimilla.

Moilasten tilalla talvella suuremman energian tarpeen vuoksi, liet-
teeseen sekoitetaan puhdistusniittäjätteitä ja vanhoja säilörehuja. 
Purkaimena reaktoriin päin toimi ihan perinteinen Belaruksen itse-
purkava säilörehuvaunu. 



 

  
MTT:n Ilmastonmuutos ja maaseutu –hanke ja Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutin Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle–hanke 
järjestävät työpajan 
 

Hiilitase, typpitase ja energiatase 
– Miten hallita niitä maatilalla 
ilmastoviisaasti ja 
kustannustehokkaasti? 
 
tiistaina 14.1.2014 klo 9 - 16 
Pieksämäellä, Kanttilasalissa (Vilhulantie 5, 76850 Naarajärvi) 
 
9.00-9.30 Kahvitarjoilu ja ilmoittautuminen 
9.30    Tervetuloa Ilmastonmuutos ja maaseutu -hanke, MTT Mikkeli 
9.40    Avaus: Suomen selviytymistie ja maaseutu 
            Seppo Kääriäinen, kansanedustaja   
10.10  Ilmastonmuutos ja maataloutemme nykytila ja muutos 
            Sirpa Kurppa, MTT  
10.40  Ravinteiden, hiilen ja energian kierto ja maatilan tehokas 
            toiminta Miia Kuisma, MTT 
11.10  Typen kierto ja palkokasvit ilmastoystävällisinä ruoan, rehun,  
            lannoituksen ja energian tuottajina 
            Arja Nykänen, ProAgria Etelä-Savo  
11.40  Lounas (omakustanteinen) 
12.30  Maatilan energiatase ja sen laskentaesimerkki 
            Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto 
13.00  Luomutuotteiden ilmastovaikutukset Merja Saarinen, MTT 
13.30  Ilmastonmuutoksen etenemisen eri skenaariot ja satojen 
             kehitys Taru Palosuo, MTT 
14.00  Hiiltä peltoon ja pelto kasvukuntoon - Kuinka nopeasti pellon 
             hiilimääriä voi lisätä? Kokemuksia omalta tilalta  
             Tuomas Mattila, maanviljelijä, TkT 
14.30   Kahvi 
14.45   Keskustelua: ”Millainen on ilmastoviisas maatila ja millaisilla 
             askelilla sitä kohti”? 
15.45   Loppuyhteenveto ja eväitä kotimatkalle 
 
Työpaja on maksuton ja kaikille avoin. Ilmoittauduthan ti 7.1.2014 
mennessä sivustolla www.ilmase.fi, tai puh tai tekstari 050 571 4548 
tai sähköpostilla: riitta.savikko@mtt.fi. Lämpimästi tervetuloa! 
 
 
 
 
 

 

 

Savonkatu 15, 74100 Iisalmi, puh. 029 041 2500  
Kauppakatu 27 B 3, 80100 Joensuu, puh. 029 041 2690  
Kiurukatu 1, 74700 Kiuruvesi, puh. 029 041 2600  
Kauppakatu 22, 70100 Kuopio, puh. 029 041 2650  
Juhani Ahontie 2, 73100 Lapinlahti, puh. 029 041 2610  
Savontie 17, 73900 Rautavaara, puh. 029 041 2560  
Lyseontie 1, 74300 Sonkajärvi, puh. 029 041 2570  
Kauppatie 25, 73200 Varpaisjärvi, puh. 029 041 2580 
Ponssentie 2, 74200 Vieremä, puh. 029 041 2590
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www.saastopankki.fi/optia

Petri Korolainen
konttorinjohtaja
Kuopio
050 590 5013

Heikki Paasonen
konttorinjohtaja
Iisalmi
044 544 9950

Eeva Kettunen
konttorinjohtaja
Joensuu
044 561 4440

Jenna Oikarinen
konttorinjohtaja
Sonkajärvi, Vieremä
044 528 2574

Juha-Antti Puurunen
konttorinjohtaja 
Lapinlahti 
044 331 5002

Risto Hämäläinen
konttorinjohtaja
Rautavaara, Nilsiä, 
Varpaisjärvi
044 714 2586

Martti Koponen
yritysrahoitus päällikkö
Kiuruvesi, Pielavesi
044 732 2627

Ville Pekkala
konttorinjohtaja
Kiuruvesi, Piela vesi
044 732 2601

Maatilan rahoitusasioissa 
Sinua palvelee
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Vuoden 2013 pohjoiskarjalainen hedelmätila 

Hedelmän- ja Marjanviljeli-
jäin liiton Pohjois-Karjalan piiri 
on valinnut jo 11 vuoden ajan 
jäsenistöstään vuoden marja-
tilan.  Tänä vuonna tunnustus 
myönnettiin Lempisten luomuo-
menatarhalle, ensimmäistä ker-
taa hedelmätilalle.  Lempisten 
luomuomenatarha on perhe-
viljelmä, jota hoidetaan Reetta 
Lempisen johdolla ja töissä aut-
tavat vanhempien ohella puoli-
so Markku Tukiainen ja perheen 
kaksi lasta. Hedelmätarha sijait-
see Romon kylällä Kontiolah-
dessa ja tila on ollut saman su-
vun hallinnassa yli 200 vuotta.  
Lempisten hedelmätila on poh-
joisimpia ammattimaisia he-
delmätiloja Suomessa ja ehkä-
pä koko maailmassa. Otollinen 
sijainti ja kiinnostus ja sitoutu-
minen kehittää tilaa sekä teh-
dä pitkäjänteistä tutkimustyötä 
ovat tämän osaltaan mahdol-
listaneet. Tilaa hoidetaan luon-
nonmukaisin menetelmin, mikä  
tuo yrittämiseen lisähaastetta. 
Hedelmillä esiintyy lukuisia tu-
holaisia ja tauteja, joita pide-
tään vaikeina hallita tavanomai-
sessakin viljelyssä. Tarhan yhte-
yteen on rakennettu nykyaikai-
nen mehustamo, jossa omenoi-
ta jatkojalostetaan luomuome-
namehuksi. Jatkojalostus onkin 
oivallinen keino hyödyntää pik-
kuviallisia omenoita huonoina 
satovuosina, lisätä jalostusarvoa 
sekä pidentää markkinointiai-
kaa. Tilan periaatteena on eri-
laistua itsepoimintaan, mikä ei 
ole yleistä omenatiloilla. Ome-
nien poiminnan ohella voi siten 
kokea myös elämyksiä kauniis-
sa vaaramaisemassa.

Omenatarhan juuret 
1930 luvulla

Perustukset nykyiselle ome-
natarhalle on luotu jo 1930-lu-
vulla, jolloin tarhan edelleen 
satoa tuottavat vanhimmat puut 
on istutettu Reetan isoäidin toi-
mesta. Seuraavan sukupolven, 
Mauno ja Helka Lempisen, ai-
kana tilalla kasvatettiin aluksi 
lampaita. 1990-luvulla lampais-
ta luovuttiin ja tila siirtyi luo-
mutuotantoon vuonna 1997. 
Omenatarhan laajentaminen 
ammattiviljelmäksi alkoi vuon-
na 2005, kun Reetta Lempinen 
aloitti omenantuotannon opin-
not.  Nykyisin kolmen hehtaa-
rin alalla kasvaa noin 1 800 
hedelmäpuuta. Omenan lisäk-
si viljellään kirsikkaa, luumuja 
ja päärynöitä.  Lempisten luo-
muomenatarha on ollut muka-
na lajikeseurannassa, jonka ta-
voitteena on löytää Itä-Suomen 
ammattiviljelyyn sopivia lajik-
keita ja perusrunkoja. Eri ome-
nalajikkeita on viljelyssä yh-
teensä yli 200, päärynälajik-
keita 20 ja luumulajikkeita 15. 
Tarhassa kokeillaan aktiivisesti 
eri lajikkeiden ja perusrunko-
jen soveltuvuutta luomuhedel-
mänviljelyyn pohjoiskarjalai-
sissa olosuhteissa. Tämä on hy-
vin pitkäjänteistä toimintaa sillä 
kestää liki 10 vuotta ennen kuin 
osataan sanoa, mikä lajike so-
veltuu viljelyyn ja mikä ei.

Valinnan perusteina olivat 
Reetta Lempisen jäsenyys He-
delmän- ja marjanviljelijäin 
liitossa ja aktiivinen toiminta 
Pohjois-Karjalan piirin johto-
kunnassa vuodesta 2011 läh-

tien. Tällä valinnalla Pohjois-
Karjalan Marjanviljelypiirin joh-
tokunta haluaa osoittaa suurta 
arvostusta ja kannustusta Lem-
pisen Luomuomenatarhan yrit-
täjille, jotka ovat hienosti on-
nistuneet vaativien kasvilajien 
viljelyssä, jatkojalostuksessa 
ja markkinoinnissa. He ovat 
osoittaneet, että osaaminen 
ja sinnikkyys palkitaan en-
nemmin tai myöhemmin 
menestymisenä. Yrittämi-
sessä on nyt päästy kun-
non vauhtiin, aika näyt-
tää mitä kaikkea tältä ti-
lalta saamme vielä kuul-
lakaan.

Hedelmän- ja Marjan-
viljelijäin liitto on alan yrit-
täjien valtakunnallinen toi-
mialajärjestö. Se on puutar-
ha-alan keskusjärjestö Puutar-
haliiton jäsenmäärältään suurin 
erikoisyhdistys. Jäsenmäärä on 
tällä hetkellä noin 800. Liiton 
tehtävänä on kehittää maam-
me hedelmän- ja marjanvilje-
lyä sekä huolehtia yleisten tuo-
tantoedellytysten säilymisestä. 
Hedelmän- ja Marjanviljelijäin 
liitto on alueellisesti jakautunut 
yhteentoista maakunnalliseen 
piiriin, joista Pohjois-Karjalan 
marjanviljelypiiri on yksi. Jos 
toiminta kiinnostaa, niin ota yh-
teyttä, niin kerron lisää.

Päivi Turunen 
ProAgria Pohjois-Karjala

 asiantuntija, puutarhatalous 
Pohjois-Karjalan 

marjanviljelypiirin sihteeri.

Lempisten luomuomenatarhan yrittäjä Reetta Lempinen.



Siemenet
tilinpäätökseen

Pohjois-Karjalan Siemen  
Osmo Koponen p. 044 534 6914
osmo.koponen@tilasiemen.fi
www.pksiemen.fi

Satoisat viljansiemenet
Ohrat ELMERIBOR, WOLMARIBOR

Kaurat AKSELIBOR, VENLABOR

Vehnät ANNIINABOR, WELLAMOBOR

Monipuolinen valikoima  
nurmisiemeniä ja valmiita seoksia.

www.tilasiemen.fi
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Polku maaseutuyrittäjyyteen
ProAgria Pohjois-Savo toteut-

taa koko maakunnan alueella 
neuvonta- ja tiedotushanketta 
nimeltään Polku maaseutuyrit-
täjyyteen. Hankkeen rahoitus 
tulee 100 % Manner-Suomen 
maaseutuohjelmasta Pohjois-
Savon Ely-keskuksen kautta. 
Hankkeen kohderyhmänä on 
maaseudulla yritystoiminnan 
aloittamista suunnittelevat ja 
yritystoiminnan kehittämistä ja 
laajentamista harkitsevat yri-
tykset ja henkilöt. Hanke toimii 
aiemman ProYritys-hankeen ja 
muualla toimivien Masva-hank-
keiden tapaan antaen ensineu-
vontaa kaikissa yrittäjää askar-
ruttavissa asioissa ja auttaa ke-
hittämistarpeiden määrittämi-
sessä. Hankkeen asiakkaille py-
ritään turvaamaan oikeanlaista 
asiantuntijapalvelua heidän tar-
peidensa mukaan. Hanke tukee 
yrittäjämyönteistä ilmapiiriä yh-
dessä muiden seudullisten yri-
tystoimijoiden kanssa. 

Yritysasiantuntija toimii alu-
eella auttaen niin alkavaa, kuin 
jo toimivaakin yrittäjää löytä-
mään ratkaisun tarpeisiin. Ensi-
tapaamisessa kartoitetaan kehit-

tämistarpeet ja arvioidaan oike-
at toimenpiteet. ProAgrian yri-
tysasiantuntijat täydentävät elin-
keinoasiamiesten ja muiden or-
ganisaatioiden yritysneuvojien 
verkostoa maaseutuelinkeino-
jen ja yritystoiminnan vahvalla 
tuntemuksella. Yritysasiantunti-
joiden tavoitteena on maaseu-
dun elinkeinotoimintaa yleisesti 
hyödyttävä kehittäminen yhdes-
sä osana alueen muun elinkei-
noelämän kehittämistä. Yritys-
asiantuntijat toimivat yhteis-
työssä kuntien, Ely-keskuksen, 
TE-toimistojen, Finnveran, neu-
vontaorganisaatioiden, oppilai-
tosten ja yksityisten yrityspal-
veluyritysten kanssa. ProAgria 
Pohjois-Savon asiantuntijoiden 
toiminta on osa valtakunnallista 
Yritys-Suomi- palvelukokonai-
suutta ja he ovat mukana kehit-
tämässä alueiden toimintatapo-
ja.

Maksullisia, syvällisempiä 
ProAgria Yritys-palveluita on 
myös saatavissa koko Pohjois-
Savon ja Itä-Suomen alueella. 
Palveluihin voi hakea vuoden 
loppuun mennessä Manner-
Suomen maaseutuohjelmas-

Yritysneuvonnan palvelut. Kuvassa yritysasiantuntijat (vas.) Heli Sulola, Marjatta Räsänen ja Minna 
Päivärinta. Kuvasta puuttuu yritysasiantuntijoista Marja Niskanen ja Juhani Paavilainen.

Tmi Taitavat Kaviot on ratsas-
tustalli Kiuruvedellä. Yritys on 
perustettu asiakkaiden toivees-
ta vuonna 2007 vuotta aiem-
min ostetulle, tyhjillään olleel-
le asuintilalle Kiuruveden Nie-
miskylään. Yrittäjä Tiina Dahl-
grenilla oli hevosalan koulutus 
ja kokemusta ratsastuskoulu-
toiminnasta sekä haave omas-
ta yrityksestä. Vuodesta 2006 
on yrityksen toimintaympäris-
töä saneerattu, laajennettu ja 
rakennettu. Peltoa on vuokrat-
tu ja maata ostettu ja raivattu. 
Viimeisimpänä otettiin käyttöön 
vuonna 2010 maneesi, joka 
mahdollistaa tasaisen ympäri-
vuotisen toiminnan. Viimeiste-
lyä ja lopputarkastus suoritet-
tiin elokuussa 2013. Jo alusta 
asti lähtökohtana on ollut, että 
toiminta on SRL:n hyväksymää 
harrastetallitoimintaa ja tule-
vaisuuden tavoitteena on saada 
SRL:n laatutalli status. Yrityksel-
le on laadittu liiketoimintasuun-
nitelma, tulosennustelaskelmia 
sekä rakennussuunnitelmia yri-
tyksen kehittämisen tueksi yri-
tysasiantuntijan avustamana.

Mitä ProAgrian 
yrityspalveluita 
olet käyttänyt?

ProAgria Pohjois-Savon yri-
tysasiantuntija Minna Päivärinta 
on ollut mukana yritykseni alku-
metreistä asti.  Hän on auttanut 
rahoitusmahdollisuuksien sel-
vittämisessä, aina rahoitushake-
muksiin ja maksatuksiin saakka.  
Rahoituksen ja muun byrokrati-
an hoitamisessa ja ymmärtämi-
sessä olen saanut lisätietoa siitä 
pyytäessäni. Olemme hakeneet 
niin kehittämisavustuksia suun-
nitteluun, kuin investointiavus-
tusta kehittämistoimien toteutta-
miseksi. Rakennussuunnitelmis-
sa on käytetty ProAgrian raken-
nustoimiston rakennusmestari 

Jouko Kulinin asiantuntemusta 
niin suunnitelmien tekemises-
sä toiveidemme mukaan, kuin 
myös rakennusvalvonnassa.  

Miten olet kokenut 
saamasi palvelut?

Koen saaneeni asiantuntevaa 
ja luottamuksellista apua kai-
kessa rahoitus- ja muissa byro-
kratiaan ja yritystoiminnan ke-
hittämiseen liittyvissä asioissa. 
Kaikki asiat investointien hake-
misesta aina maksatuksiin asti 
on hoitunut sujuvasti, vaikka li-
säselvityspyyntöjäkin on maksa-

tuksiin liittyvissä asioista tullut 
Ely-keskuksesta, neuvonnasta 
huolimatta. Olen pohtinut myös 
mitähän ne olisivat olleetkaan, 
jos omin avuin olisin yrittänyt 
tehdä. Yritystoimintani on kehit-
tynyt paljon ja olen saanut roh-
kaisua ja tukea kaikissa vaiheis-
sa. Yhteistyö jatkuu. Vielä ei ole 
kaikkia haaveita toteutettu. Nyt 
toimintaa vakiinnutetaan hetki 
kesällä syntyneiden kaksosten-
kin hieman kasvaessa.

www.tallitaitavatkaviot.fi 

Polku maaseutuyrittäjyyteen –hanke

Maksutonta apua alkavi l le ja tukea toimivi l le  
yrityksille, esimerkiksi yrityksen aloittamiseen ja kehitty-
miseen liittyvissä kysymyksissä, liiketoiminta- ja inves-
tointisuunnitelmien laatimisessa, yritystukien hakemises-
sa, sopivan asiantuntijan löytämisessä.

ProAgria Pohjois-Savon yritysasiantuntijat:
Minna Päivärinta  p. 040 5091 511
Marja Niskanen  p. 0400 905 782
Juhani Paavilainen p. 0400 172 782
Heli Sulola  p. 040 6720 597
Marjatta Räsänen  p. 0400 124 897

www.proagria.fi
www.yritys-suomi.fi

ta kehittämisavustusta 50-90 
%. ProYritys antaa käyttöösi eri 
alojen asiantuntijoita ratkaise-
maan yrityksesi asioita ja ongel-
mia alueellisesti ja valtakunnal-
lisesti.

ProYritys on palvelukokonai-
suus, joka koostuu juuri niistä 
palveluista, joita yrittäjä tarvit-
see yrityksen eri elinkaaren vai-
heissa tavoitteidensa toteuttami-
seksi, kannattavuuden paranta-

miseksi ja kilpailukyvyn raken-
tamiseksi. Kysy lisää omasta 
ProAgriastasi.

Taitavat Kaviot yrittäjä Tiina Dahlgren

Yrityspalvelut ja Taitavat Kaviot



Tutkitusti
edullisin 

ostokanava*

Tervetuloa ostoksille!

Tutustu myymälöihin 
lähemmin:

www.itamaito.fi

www.tuottajainmaito.fi
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Kaupan päälle hyvä ja 
ystävällinen palvelu.

Kaupan päälle hyvä ja 
ystävällinen palvelu.
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Onko sisävesien ammatti-
kalastuksella tulevaisuutta?

Pohjois-Karjalan vesillä kalas-
taa 65 ELY-keskuksen ylläpitä-
mään ammattikalastajarekiste-
riin ilmoittautunutta ammattika-
lastajaa. Rekisteri on vapaaeh-
toinen ja siihen voi ilmoittautua 
kuka tahansa kalaa myyntiin 
kalastava henkilö. Rekisteriin 
kuulumisesta voi olla hyötyä 
lupien saannissa osakaskunnil-
ta. Viranomaiset eivät myönnä 
kalastuslupia kellekään. Lisäksi 
maakunnan vesillä kalastaa ar-
violta 200-300 myyntiin kalas-
tavaa henkilöä, jotka eivät kuu-
lu rekisteriin. Mikäli rekisteris-
sä oleva kalastaja haluaa hyö-
tyä kalastuselinkeinolle tarjolla 
olevista tuista, tulee kalastajan 
osoittaa verotustiedoillaan, että 
hänen kalastuksesta ja oman 
saaliinsa jalostuksesta saama 
tulo valtion verotuksessa on vä-
hintään 30 % verotettavasta ko-
konaistulosta. Yli 30 % kalasta-
jia on maakunnassa tällä hetkel-
lä noin 40. Tässä joukossa on 
kymmenkunta kalastajaa, joilla 
kalastustulo muodostaa 90-100 
% kokonaistulosta. 

Kalastuselinkeinotukien tar-
jonta ei ole kehuttava. Tukikel-
poinen kalastaja saa kesäkalas-
tuksessa käyttämästään poltto-
aineesta verot palautuksena, 
mutta verohelpotus ei koske 
talvikalastuksessa käytettäviä 
moottorikelkkoja.  Pitkien neu-
vottelujen tuloksena EU sen-
tään hyväksyi moottorikelkan 
tukikelpoiseksi, tietyin ehdoin.  
Lisäksi Euroopan kalatalous-

rahastosta ammattikalastajille 
myönnetään avustuksia laite- 
ja kalustoinvestointeihin, mutta 
monet soveltamisehdot vähen-
tävät merkittävästi rahoitusväli-
neen käyttökelpoisuutta. Alus-
ten, moottoreiden tai pyydysten 
hankintaa ei voida tukea vaikka 
ne muodostavat selkeästi suu-
rimman kustannuserän kalastus-
yrityksessä. Vaikka turvallisuus-
investointeja pidetään kalatalo-
usrahastossa yhtenä tärkeimmis-
tä painopistealueista, joutuvat 
kalastajat yleensä liikkumaan 
vesillä liian pienillä aluksilla, 
koska veneet ovat kalliita ja ne 
joudutaan hankkimaan koko-
naan omin kustannuksin. On-
gelma korostuu toimintaansa 
aloittelevilla kalastajilla. Kalaan 
mennään pienehköllä veneellä 
ja vähäisellä kalastuskokemuk-
sella.  Sitä paitsi pienen aluksen 
ergonomia ja toimivuus ovat 
kalastamisen kannalta yleensä 
kaikkea muuta kuin tarkoituk-
senmukaisia. Nykyinen elin-
keinokalatalouden rahoitusvä-
line on laadittu merialueiden 
tarpeisiin eikä se näytä millään 
konstilla taipuvan sisävesien tai 
rannikon pienimuotoisen kalas-
tuksen tarpeisiin edes tyydyttä-
västi. 

Rahoitusvälineen ongelmat 
eivät ole ammattikalastajan ai-
noa riesa. Vaikeudet lupien 
saannissa ja lupajaksojen lyhy-
et voimassaoloajat eivät tue toi-
minnan pitkän tähtäimen suun-
nittelua.  Myös kateus näyttää 

tarttuneen yllättäen jopa nuo-
rempiin vapakalastaja -suku-
polviin. Ei ole harvinaista, että 
varsin vähäisen tiedon varas-
sa julistetaan totuuksia oman 
harrastuksen hyvistä puolista, 
muita kalastajaryhmiä vastaan. 
Tänä vuonna mm. uistelijat ja 
ammattikalastajat ovat käyneet 
sanasotaa eteläisellä Saimaal-
la. Keskustelua siellä on käyty 
erityisesti järvilohen kalastus-
kuolevuuden syistä. Vastaveto-
na ammattikalastajat ehdottivat 
maa- ja metsätalousministeri-
ölle lajin rauhoittamista koko-
naan kaikelta kalastukselta ja 
perusteita siihenkin on olemas-
sa. Joskus tuntuu siltä, että tiet-
tyjen asioiden osalta päätöksen-
tekojärjestelmämme on tehty 
liian monimutkaiseksi ja se luo 
hyvän kasvualustan erilaisille 
kärhämille. Toivottavasti tuleva 
kalastuslaki lisää mahdollisuuk-
sia napakampaan ja kokonais-
valtaiseen kalastuksen ohjauk-
seen. 

Kalakannat vaihtelevat  eikä 
vaihtelun ennakointi ole help-
poa. Esimerkiksi on jouduttu ih-
mettelemään eräiden tärkeiden 
ammattikalastusjärvien muik-
kukantojen tilaa. Kohtalaisen 
säännönmukaisesti toistunut  
muikkukannan tiheyden ja yk-
silökoon koon vaihtelu näyttää-
kin eräillä järvillä loppuneen ja 
tilalle on syntynyt kääpiöitynyt 
kanta, joka muodostuu pienis-
tä, taloudellisesti ei-arvokkaista 
pienistä muikuista. Aiemmin sa-

moissa järvissä sai kookkaam-
paakin kalaa, jolla oli kaupallis-
ta arvoa. Monet ammattikalasta-
jat ovat reagoineet tilanteeseen 
kalastamalla muita lajeja. Tällä 
hetkellä kuhan kalastus pelastaa 
monen kalastajan talouden. Toi-
vottavasti kuhan kalastamisesta  
ei tule lohipetokalojen ohella 
toista kalavesien kiistakapulaa. 
Myös monet vapaa-ajankalasta-
jat kalastavat kuhaa.

On totta, että kalakantoja voi-
daan joissain olosuhteissa ylika-
lastaa. Sen täsmällinen arviointi 
edellyttäisi kuitenkin työläitä ja 
kalliita tutkimuksia, kalakanta-
kohtaisesti. Sisävesillä tehtävä 
on mahdoton toteuttaa katta-
vasti. Onneksi suuntaa antavia 
johtopäätöksiä voidaan tehdä 
kalakantojen tilasta vuosittais-
ten saalisarvioiden perusteella, 
osakaskunnissa ja kalastusalu-
eissa. Vaarantuneet ja uhanalai-
set kalakannat tiedetään varsin 
hyvin kokemusperäisen tiedon 
perusteella.

Ammattikalastajien henkilö-
kohtaiset kalastustaidot, kyky 
varautua muuttuviin olosuhtei-
siin ja mm. kaupan teon taidot 
ovat merkittäviä tekijöitä toi-
meentulon ja yrittäjänä menes-
tymisen kannalta. Pohjois-Kar-
jalassakin on huippumenestyjiä 
ja toisaalta niitä, jotka ovat jou-
tuneet lopettamaan toiminnan 
ainakin väliaikaisesti kannatta-
mattomana. Tiedon vaihtoa, yh-
teistyötä ja koulutusta tarvittai-
siin nykyistä enemmän.

Vapakalastuksen lisääntyessä 
harrastajien kokonaiskalansaa-
liit pienenevät. Vapakalastuk-
sessa keskitytään joskus vain 
yhteen tai kahteen lajiin, kuten 
järviloheen ja -taimeneen. On-
neksi suuri kalastajien enem-
mistö kalastaa monipuolisesti 
ja saaliiksi kelpaavat monet eri 
lajit. 

Kansalaiset ostavat yhä use-
ammin ruokakalan kaupasta 
mutta lähikalan tarjonnassa tu-
lemme yhä riippuvaisemmiksi 
vähenevästä määrästä ammatti-
kalastajia. Joudumme myös jat-
kossa turvautumaan ulkomai-
siin kaloihin. 

Näyttää vahvasti siltä, että, 
että ammattikalastus ei säily Itä-
Suomessa nykyisessä laajuu-
dessaan 10-20 vuotta kauem-
paa.  Toisaalta kehitys tarjoaa 
jäljelle jääville ammattikalasta-
jille mahdollisuuden menestyä 
taloudellisesti nykyistä parem-
min. Kalan saannin vaikeutumi-
nen nostanee kalastajan kalas-
ta saamaa hintaa.  Jostain syys-
tä hinnan korotukset ovat tähän 
mennessä olleet riittämättömiä. 
Sen seurauksena toimialan ke-
hittyminen on pysähtynyt, ala 
ei houkuta, välttämättömätkin 
investoinnit jäävät toteuttamatta 
ja kurjistumisen kierre jatkuu.      

 
Veli-Matti Kaijomaa

Pohjois-Karjalan 
ELY-Keskus

Kehityshaluisia kotityöpalveluyrityksiä 
haetaan Etelä-Savossa

Moni yritys tekee kotityöpal-
veluita ilman, että ajattelee aut-
tavansa kotien arkea: yksi auraa 
naapurista lumet, toinen käy 
avustamassa viikkosiivouksessa. 
Nyt ProAgria ja Etelä-Savon am-
mattiopisto, Esedu etsivät näitä 
yrityksiä. Tavoitteena on löytää 
ne, jotka haluavat kehittää yri-
tyksensä toimintaa ja vahvistaa 
osaamistaan.

Kotityöpalveluilla tässä yhte-
ydessä tarkoitetaan niitä yrityk-
siä, jotka tarjoavat mm. asioin-
ti-, avustamis-, ruokahuolto-, 
kotisiivous- ja kiinteistönhoito-
palveluita, mökkitalkkaripalve-
luja tai vaikkapa tietotekniikan 
neuvonta- ja asennuspalveluita.

Noin 200 eteläsavolaista koti-
työpalveluja tarjoavaa yrittäjää 
on saanut marraskuussa sähkö-
postiinsa kyse-lyn, jolla haetaan 
yrittäjyyden kehittämistoiveita. 

Kyselyyn vastaajista etsitään 20 
-30 yritystä, jotka halua-vat läh-
teä mukaan laajempaan kehit-
tämishaastatteluun. Haastattelut 
tehdään tammi- ja helmikuun 
aikana. 

Sähköposti ei varmasti tavoit-
tanut kaikkia kotityöpalveluyri-
tyksiä. Jos yrityksen kehittämi-
nen kiinnosta, mukaan pääsee 
ottamalla yhteyttä yritysneuvoja 
Suvi Korhoseen ProAgria Etelä-
Savoon.

Kun kehittämistarpeet ja -aja-
tukset on saatu kootuksi, ProAg-
ria ja Esedu tarjoavat yrityksille 
koulutusta, ohjausta ja opastus-
ta. Mukaan lähtevien yritysten 
on mahdollista aloittaa kehittä-
mistyö, jonka päämääränä on 
laadukkaat ja sertifioidut koti-
työpalvelut sekä mahdollisuus 
liittyä valtakunnalliseen Koti-
työpalvelujen yrittäjien laatu-

verkostoon. Tällöin yritystään 
yksin pyörittäväkin saa vertais-
tukea ja parhaassa tapauksessa 
vaikka sijaisen loman ajaksi.

Kotityöpalveluyritysten haku 
on osa ProAgrian Kilpailukykyä 
eteläsavolaiseen maaseutuyrit-
tämiseen –hanketta, ja sitä ra-
hoittavat Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahasto 
ja Etelä-Savon ELY-keskus. Yh-
teistyökumppanina toimii Etelä-
Savon ammattiopisto Esedu.

Lisätietoja 
kotityöpalveluyritysten 

hausta antaa yritysneuvoja 
Suvi Korhonen 

Maa- ja kotitalousnaiset 
Etelä-Savo 

suvi.korhonen@
maajakotitalousnaiset.fi 

p. 043 824 9505
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Uuden sukupolven
pyörivään seularumpuun

perustuva lajittelija

TARJOUS!
KUN TILAAT 

LAJITTELIJAN
15.12.2013 

MENNESSÄ, SAAT
LISÄSEULAN

VELOITUKSETTA!

METSÄOPIT
 VALTIMOLTA

AIKUISKOULUTUS
Järjestämme näyttötutkintoon 
valmistavaa aikuiskoulutusta 
seuraavasti:

Metsäkoneenkuljettaja
•	 8.1.2014	-	10.4.2015	Joensuussa
•	 6.5.2014	-	25.9.2015	Valtimolla

Metsäkoneasentaja
•	 8.1.2014	-	9.10.2015	Valtimolla

Harvesterikuljettaja osatutkintona
•	 8.1.2014	-	14.11.2014		Valtimolla

Koneelliset metsänparannustyöt 
osatutkintona
•	 8.1.2014	-	14.11.2014	Vatimolla

Pohjois-Karjalan	ammattiopisto	Valtimo
Metsurintie	2	A,	75700	Valtimo
puh.	013	244	3100	|	www.pkky.fi/amov

Metsässä on reilu meininki 
ja hyvä työpaikka käytännön 

ammattilaiselle!

Yhteydenotot 
Mikko Saarimaa 050 349 7172
mikko.saarimaa@pkky.fi
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Luomutuotannon kasvuvauhti 
jatkuu Pohjois-Karjalassa

Luomupeltoalan kasvu on 
hidastunut koko maan katta-
vasti, mutta Pohjois-Karjalassa 
kasvuvauhti on jatkunut. Vuo-
den 2013 aikana luomupelto-
ala kasvoi Pohjois-Karjalassa 10 
%, kun koko maassa kasvu jäi 
4 %:iin. Eri tuotantoaloista luo-
muun on siirtynyt erityisesti li-
hakarjatilat ja kasvu jatkuu, sillä 
luomulihalla on kysyntää. 

Pohjois-Karjala on todelli-
nen luomumaakunta. Peltopin-
ta-alasta on luomussa peräti 20 
%, kun koko maan luomupinta-
ala on 9 %. Vain Kainuussa on 
suhteellisesti enemmän luomu-
peltoa kuin Pohjois-Karjalassa. 
Kolmoseksi tulee Ahvenanmaa 
(19 %) ja neljänneksi Etelä-Savo 
(13 %). Eniten luomulihanauta-
tiloja on Pohjanmaalla ja Poh-
jois-Karjalassa. Vastaavasti eni-
ten luomumaitotiloja on Poh-
janmaalla, Varsinais-Suomessa 
ja Pohjois-Savossa. 

”Monet kuvittelevat, että luo-
mutilat ovat pienempiä kuin 
tavanomaiset tilat, mutta se ei 
pidä paikkansa. Luomutilojen 
keskikoko on 48 hehtaaria, kun 
tavanomaisten tilojen keskikoko 
on 39 hehtaaria,” toteaa Johan-
na Rinnekari ProAgria Pohjois-
Karjasta. 

Luomutuotteiden 
kysyntä kasvaa

Luomutuotteiden myynti on 
kasvanut vuoden aikana 24 %. 
Nyt luomutuotteiden osuus elin-
tarvikemyynnistä on 1,6 % (yli 
200 milj.EUR). Markkinoilla on 
noin 2 000 luomutuotetta, joi-

den kotimaisuusaste on 60 %. 
Suurinta luomumyynti on luo-
muhiutaleissa (10 %), luomu-
ruokaöljyssä (10 %), luomuka-
nanmunissa (8,5 %), tummissa 
luomuleivissä (4 %), luomumai-
totuotteissa (2,1 %) ja tuoreessa 
luomulihassa (2,2 %). 

Luomutuotteita käyttää päi-
vittäin 17 % ammattikeittiöistä. 
Julkisten ruokapalvelujen käyt-
tämistä raaka-aineista on noin 
5 % luomua. Eniten luomua 
on tarjolla päiväkodeissa, jois-
sa sen osuus on 10 % raaka-ai-
neista ja vähiten vanhustenpal-
veluissa, vain 2 %. 

”Luomun käytön lisäämisen 
suurimmaksi esteeksi koetaan 
julkisissa ruokapalveluissa riit-
tävän isojen raaka-aine-erien 
saatavuus.  Tilanteessa tapahtuu 
kuitenkin koko ajan kohentu-
mista! Vielä kuitenkin 1/3 luo-
musta ei päädy markkinoille 
luomuna. Lisäksi on tuotettava 
tuotteita, joilla on kysyntää. Asi-
an korjaamiseksi teemme laa-
ja-alaista kehittämistyötä mm. 
Ekotassu –hankkeessa. Välinei-

nä käytämme asiakaslähtöistä 
viljely- ja tuotantosuunnittelua, 
elintarvikeketjun yhteistyötä ja 
Living Lab –toimintaa.”

Ruokapalvelut tarvitse-
vat lisää luomutuotteita

Luomutuotteille löytyy uutta 
kysyntää Pohjois-Karjalan alu-
een ruokapalveluissa. Portaat 
luomuun –ohjelmaan on ilmoit-
tautunut jo 34 ammattikeittiötä 
Pohjois-Karjalassa. Suurin haas-
te ammattikeittiöiden luomu-
tuotteiden käytön lisäämiselle 
on sopivien tuotteiden saata-
vuus ja tarvittavat suuret vo-
lyymit. ProAgria Pohjois-Kar-
jalan Ekotassu-hankkeen yksi 

Portaat luomuun -ohjelma
Portaat luomuun –ohjelmaa ”jalkautetaan” Pohjois-Kar-
jalaan ProAgrian Ekotassu –hankkeessa. Portaat luomuun 
-ohjelma sopii kaikille ammattikeittiöille. Ohjelma auttaa 
ammattikeittiöitä lisäämään luomutuotteiden käyttöä ja ke-
hittää muiden luomuketjun toimijoiden kanssa yhteistyös-
sä luomutuotteiden tarjontaa. Ohjelmaan on liittynyt tä-
hän mennessä yli 2 000 keittiöitä, joista valtaosa on julki-
sia keittiöitä. Ohjelmaa ylläpitää Savon koulutuskuntayhty-
män kehittämisyksikkö EkoCentria.  
Portaat luomuun- keittiöt löytyvät osoitteesta www.portaat-
luomuun.fi. Portaat luomuun -ohjelmaa rahoittaa maa- ja 
metsätalousministeriö.

tavoitteista onkin juuri tämän 
haasteen nujertaminen. Portaat 
luomuun -ohjelman avulla au-
tetaan keittiöitä lisäämään luo-
mun käyttöä asteittain. 

Koulutuskuntayhtymän 
luomutuotteiden käyttö 
vahvistuu

Pohjois-Karjalan koulutus-
kuntayhtymä tarjoaa päivittäin 
yli 3 000 ateriaa oppilaitoksissa 
ja henkilöstöravintoloissa. Pai-
kallisten raaka-aineiden käyttä-
minen koulutuskuntayhtymän 
ruokapalveluissa on jo arkipäi-
vää. Ruokapalveluissa halutaan 
lisätä luomutuotteiden käyttöä. 

Liittymällä Portaat luomuun 
-ohjelmaan koulutuskuntayhty-
mä tukee kestävän kehityksen 
ohjelmaansa. Kaikki 7 koulu-
tuskuntayhtymän oppilaitosta 
liittyivät portaalle 1.  ”Jatkossa 
aiomme edetä Portaat luomuun 
-ohjelmassa ottamalla käyt-
töömme raaka-aineita harkitus-
ti. Odotuksemme toimittajille 
ovat toimintavarmuus, saata-
vuus sekä kustannustehokkuus. 
Ostot tulee voida tehdä keskite-
tysti, samoin laskutus ja toimi-
tukset. 

Nyt käytämme luomuraa-
ka-aineista hiutaleita ja muita 
tuotteita pienissä määrin mm. 
tilaustarjoilun raaka-aineina. 
Teemaviikoilla käytämme pai-
kallisia kausituotteita saatavuu-
den mukaan. Luomujuureksista 
ei ole käyttökokemuksia. Toi-

veemme uusista luomutuotteis-
ta käyttöömme ovat juurekset, 
kaali, sipuli, vilja ja viljatuot-
teet. 

Valmistettavat lounasannok-
semme jakaantuvat puoliksi Jo-
ensuun ja maakunnan keittiöi-
den välillä.

Valmistettaviin lounasmääriin 
vaikuttavat opetuksen työjärjes-
tykset ja opiskelijoiden työssä-
oppimisjaksot, jolloin he eivät 
ruokaile oppilaitoksissa.” kertoo 
Pohjois-Karjalan koulutuskun-
tayhtymän ruokapalvelupäällik-
kö Sirkka Jormanainen. 

Portaat luomuun –diplomi 
luovutettiin koulutuskuntayhty-
mälle tiedotustilaisuudessa ma 
30.9. Diplomin vastaanotti ruo-
kapalvelupäällikkö Sirkka Jor-
manainen  vastaanotti diblomin 

Ekotassu -hanke vahvis-
tetaan koko elintarvike-
ketjun yhteistyötä

Ekotassu -kehittämishank-
keessa (2012–2014) kehite-
tään luomu- ja paikalliselintar-
viketuotannon liiketoimintaa 
Pohjois-Karjalassa. Hankkees-
sa kehitetään elintarvikeketjun 
yhteistyötä (tuottaja – jalostaja 
– kauppa – ammattikeittiö – ku-
luttaja), jotta asiakaslähtöisten 
tuotteiden saatavuus  arantuu ja 
uusia myyntikanavia avautuu. 
Yhteistyön kehittämisellä tavoi-
tellaan luomuraaka-aineista ja 
paikallisista raaka-aineista elin-
tarvikkeita jalostavien lukumää-
rän kasvua. Hankkeen tavoit-
teena on myös vahvistaa luo-
mustatusta ja paikallisen ruoan 
brändiä.  

”Ekotassu –hanke on saanut 
hyvän vastaanoton, sillä toimin-
nassa on vajaan vuoden aikana 
ollut jo 165 yritystä. Koko elin-
tarvikeketjun vuoropuhelu on 
lisääntynyt, uusia tuotteita on 
syntynyt ja paikalliset yrittäjät 
ovat saaneet tuotteilleen uusia 
myyntikanavia,” toteaa palve-
lupäällikkö Johanna Rinnekari 
ProAgria Pohjois-Karjalasta.

Lisätietoja: 
Johanna Rinnekari

Ekotassu-hanke
p. 040 301 2441

johanna.rinnekari@proagria.fi
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Uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset 

Hiljattain julkaistut uudet 
pohjoismaiset ravitsemussuosi-
tukset viitoittavat terveyttä edis-
tävän ruokavalion tietä. Suosi-

tusten mukaan väestön terveyttä 
edistää runsas kasvisten, hedel-
mien ja marjojen sekä palkokas-
vien popsiminen. Reilusti syötä-
väksi suositellaan myös kuitu-
pitoisia täysjyväviljavalmisteita, 
kasviöljyjä ja niistä tehtyjä levit-
teitä, kalaa ja mereneläviä sekä 
vähärasvaisia maitovalmisteita. 
Myös maustamattomien, suo-
laamattomien pähkinöiden ja 
siementen käyttöä kannattaa li-
sätä. 

Voi ja voita sisältävät ravin-
torasvat neuvotaan edelleen 
vaihtamaan kasviöljypohjaisiin 
vaihtoehtoihin. Punaista lihaa 
ja lihavalmisteita ei suositella 
syötäväksi päivittäin, vaan osa 
on hyvä vaihtaa kalaan ja me-
reneläviin tai kasviksiin. Lisät-

tyä sokeria sisältäviä ruokia ja 
juomia sekä suolaa ja alkoholia 
kannattaa rajoittaa. 

D-vitamiinin saantisuositus 
nostettiin yli 2-vuotiaille ja ai-
kuisille 10 mikrogrammaan päi-
vässä. Yli 75-vuotiaille suositel-
laan kaksinkertaista määrää eli 
20 mikrogrammaa päivässä.

Lisäksi muistutetaan, että ai-
kuisten tulisi liikkua kohtuul-
lisen kuormittavuuden teholla 
vähintään 2,5 tuntia viikossa tai 
rasittavalla teholla tunti ja 15 
minuuttia viikossa. Lasten tuli-
si liikkua monipuolisesti vähin-
tään tunti päivässä.

Ravitsemussuositukset on tar-
koitettu väestötasolle, terveille 
ja kohtalaisesti liikkuville ihmi-
sille. Suosituksia käytetään tut-

kimuksessa, suunnittelussa ja 
ravitsemustieteen opetuksessa 
sekä päätöksenteon välineenä. 

Pohjoismaisten ravitsemus-
suositusten päivitystyöhön on 
osallistunut yli sata asiantuntijaa 
vuodesta 2009 lähtien.  Suoma-
laisia ravitsemussuosituksia päi-
vitetään parhaillaan. Tulevana 
vuonna myös Maa- ja kotitalo-
usnaisten asiantuntijoilta voi ti-
lata esimerkiksi aiheeseen liitty-
viä luentoja.  

Katja Pethman
kehityspäällikkö 

ruoka, ravitsemus ja 
kotitalousneuvonta 

Maa- ja kotitalousnaisten 
Keskus

Lisätietoa alueilla:
Etelä-Savo

Mervi Kukkonen  
p. 040 842 3549

Pohjois-Karjala
Johanna Rinnekari 

p. 040 301 2417 
Pohjois-Savo
Sanna Louna 

p. 0400 571 642 
ja Marja Niskanen 

p. 0400 905 782
sähköpostit: 

nimi.sukunimi@
maajakotitalousnaiset.fi

Kuva: Kotimaiset Kasvikset ry / 
Teppo Johansson / Ateljee Unli-
mited Oy.

Kekrikemut toi valoa 
ja iloa lokakuuhun

Kekri oli maalaisyhteisön tär-
kein syksyn juhla 1800-luvun 
lopulla. Tilojen palvelusväki sai 
kaivatun huiliviikon ja vanho-
jen uskomusten mukaan myös 
esi-isiä muistettiin runsaalla pi-
topöydällä ja saunan lämmityk-
sellä. Uskottiin myös pyhäin-
miesten olevan liikkeellä ja sii-
hen varauduttiin vieraanvarai-
suudella. Kekri vai Halloween? 
Tämä päivänä perinne muuttuu 
ja syksyyn tarvitaan juhlanai-
heita. Koillis-Savossa juhlittiin 
Kekriä mukautettuna meidän 
aikaamme.

Valoa lokakuuhun toi syksyn 
iloinen sadonkorjuujuhla Ki-
vennavan Kekrikemut, jota juh-
littiin 24.10.yli sadan hengen 
voimin. Aiemmin Kekrijuhlia 

on juhlittu Suonenjoella, Iisal-
messa ja Kiuruvedellä. Tapah-
tuma oli lähiruoan arvonnostoa 
ja yhdessäoloa nautittiin paikal-
lisista herkuista ja savolaisesta 
hullutuksesta. Ilta koostui pito-
pöydästä, pelimannimusiikista, 
savolaisesta leppoisasta haus-
kuudesta sekä kekriperinteen 
esityksestä matkailualan opis-
kelijoiden tuottamana. Lisäsuo-
lana illassa revittiin huumoria 
kuntaliitoksista, savonkielen lä-
hettien Rytkösen Olavin ja Lut-
junperän Amalian kutkuttavassa 
sketsissä.

Illan menu oli tarkoin suunni-
teltu lähiherkuista, ja pitopöytä 
kytkettiin kekrin tarinaan. 

Runsaasta herkkupöydästä 
löytyivät mm. naurissosekeitto 

ja ryyniries-
ka, palvilam-
mas ja sa-
laatit, Piek-
sänjärven 
muikut, uu-
nijuurekset 
ja punajuuri-
laatikko sekä 
jälkiruokana 
marjasors-
sua.

Kekrin tarinan kertoivat Sa-
von ammatti- ja aikuisopiston 
matkailualan opiskelijat, jotka 
olivat kaivelleet isovanhempi-
en kaappeja löytääkseen ylleen 
vanhat kekrivaatteet. Yleisö 
pääsi myös osallistumaan iloi-
seen tanssiin ja kekri-iloihin Ke-
kripukkien johdolla. Elävää mu-

siikkia ammentivat Eino ja Euk-
ko ja Hiertyneet Hinkit. Ilta hui-
pentui kekrituliin ja kekripukin 
polttoon.

Tapahtuman rakensivat yh-
teistyössä ProAgria Pohjois-
Savo / Pohjoissavolaiset maut 
matkalla kansainvälisyyteen 
-hanke, Pohjois-Savon ruoka-

kulttuuriryhmä, Savon ammat-
ti- ja aikuisopisto, Kehittämisyh-
distys Kalakukko ry, MTK- Juan-
koski yhdessä Kivennavan Mat-
kailukartanon kanssa. 

Helena Lehtoaro
hankepäällikkö

Pestuu Illassa revittiin huumoria kuntaliitoksista, kun ökyisäntä Kuopio ja pientilan 
emäntä Iisalmi pestasivat piikoja ja renkejä.

Venäläisille asiakkaille – Ljubimij Kuopio

Lähiruokapuoti Tahkolla 1.1 – 5.1.2014

Pohjoissavolaiset maut mat-
kalla kansainvälisyyteen ja Fu-
ture Food -hanke järjestävät 
Tahkolla lähiruokatapahtuman 
venäläissesongin aikaan 1.1. 
– 5.1.2014. Myymälä raken-
netaan Break Sokos hotel Tah-
kovuoren tiloihin ja se on auki 
päivittäin klo 12- 20. Tapah-

tuma tavoittaa sekä venäläi-
set että myös suomalaiset Tah-
kon asiakkaat. Lähiruokapuotia 
markkinoidaan alueen mökkei-
hin jaettavilla mainoslehtisillä 
ja ulkona olevilla banderolleil-
la. Savon Sanomat on julkais-
sut marraskuun puolessa välis-
sä venäjänkielisen aikakausi-

lehden, jossa on kerrottu Tah-
kon lähiruokapuodista. Lehti on 
matkaopas Kuopion seudulle 
saapuville venäläisille turisteil-
le. Lehteä jaetaan Petroskoissa 
ja Niiralan raja-asemalla sekä 
Kuopion ja Tahkon alueen eri 
majoitusliikkeissä kaupoissa ja 
liikennepaikoissa. Lehden lisäk-
si on julkaistu venäjänkieliset 
nettisivut ja myös sosiaalinen 
media, VKontakte otetaan käyt-
töön.

 Lähiruokapuotiin palkataan 
kaksi- kolme venäjänkielen-
taitoista myyjää esittelemään 
ja myymään pohjoissavolaisia 
herkkuja ja designkäsityötuot-
teita. Myymälässä on työpajoja, 
missä lapsiperheet voivat osal-
listua eri päivinä joko pipari-
en leivontaan tai leivän leivon-
taan. Näin saamme joulun tun-
tua ja ihanan tuoksun myymä-

lään. Savon ammatti- ja aikuis-
opiston matkailualanopiskelijat 
tarjoavat glögiä ja kehittelevät 
myös muuta oheisohjelmaa ta-
pahtuman ympärille. Lisäksi in-
nostamme Tahkon alueen ra-
vintoloita tarjoamaan lähiruo-
kamenuita tapahtuman aikana.

Lähiruokapuotiin on tulossa 
myyntiin 21 yrityksen tuottei-
ta mm. tuotetta leipää, herkku-
juustoja, voita, järvikalatuottei-
ta, lohituotteita, täyslihamakka-
raa, hunajaa, yrttimausteita ja 
– teetä, marjamehuja - ja hyyte-
löitä, marmeladeja ja sienituot-
teita. Designkäsityötuotteista on 
myynnissä hattuja, puutuotteita 
ja koruja, keramiikka ja sisus-
tuslasituotteita.

Yrittäjä Minna Kaasalainen 
kertoi, että Lähiruokapuoti saa 
jatkoa ja pysyvän paikkansa 
Tahko Toursin uuden ravintolan 

Lake Fordin tiloissa loppiaisen 
jälkeen. Joten pohjoissavolaisia 
herkkuja on luvassa sekä lauta-
sella että kotiin viemisiksi. 

Lisätietoja: 
Helena Lehtoaro 

ProAgria Pohjois-Savo/maa-ja 
kotitalousnaiset: 

Pohjoissavolaiset maut mat-
kalla kansainvälisyyteen -hanke 

helena.lehtoaro@proagria.fi 
p. 040 572 0312
Jonna Himanen

 Sisä-Savon seutuyhtymä: 
Future Food -hanke 

jonna.himanen@suonenjoki.fi
p. 020 746 4628 
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Pohjois-Savo
Tomi Pasa-
nen ,  ag ro-
logi  (AMK) 
aloit t i  Pro-
Agria Poh-
jois-Savossa 
ruokinnan ja 

tuotosseurannan asiantuntijana 
28.10.2013. Toimipaikkana tu-
lee olemaan Vieremän ProAg-
rian toimipiste osoitteessa Mei-
jerintie 2, 74200 Vieremä.  Pu-
helinnumeroni 5.12. alkaen on 
043 825 1213.

Heikki Inke-
roinen ,  ag-
rologi (AMK) 
ja aloitti työt 
peruna-asi-
antuntijana
ProAgria 
Pohjois-Sa-

vossa 1.11.2013. Työpiste on 
Kuopion toimiston 2. kerrok-
sessa. Heikin tavoittaa p. 0400 
375 584.

Etelä-Savo
Agrologi 
A M K  E ve -
liina Kautto 
on aloittanut 
veroneuvon-
nan,  v i l je -
lysuunnitte-

lun ja tukihakuneuvonnan asi-
antuntijana ProAgria Etelä-Sa-
vossa Joroisten toimipisteessä. 
Hänet tavoittaa numerosta 043 
824 9504.

Pohjois-Karjala

Susanna Ero-
nen, (Traden-
omi, Ylempi 
AMK)  aloit-
t i  ProAgria 
Pohjois-Kar-
jalassa cont-

rollerina Heidi Laanisen sijaise-
na 1.11.2013 Susannan tavoit-
taa puhelinnumerosta 040 301 
2463.

Henkilöstöuutiset

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Soili Montonen 
Vuoden Maa- ja 
kotitalousnainen

Etelä-Savon Maa- ja kotita-
lousnaisten 80v. juhlaedustaja-
kokouksessa myönnettiin Vuo-
den Maa- ja kotitalousnainen 
tunnustus Soili Montoselle Ris-
tiinaan. Soili oli kantava voi-
ma Ristiinan maa- ja kotitalo-
usnaisia perustettaessa v. 2011. 
Ajatuksena hänellä oli saada 
aikaan yhdistys, joka tarjoaisi 
monipuolista toimintaa kaikil-

le Ristiinan maa- ja kotitalous-
naisille. Soili toimii yhdistyksen 
sihteerinä kehittäen toimintaa 
aktiivisesti. Maa- ja kotitalous-
naisissa Soili on ollut mukana 
1990-luvulta lähtien liityttyään 
Läntiseen maa- ja kotitalous-
seuraan. 

Soili innostuu ja ideoi. Tal-
kooapuun hän on aina valmis 
ja siirtyy sujuvasti kirkon koris-

telusta keittiöön. Puutarhaan ja 
luontoon perehtyneenä hän on 
jakanut osaamistaan naisille jär-
jestäessään taimenvaihtoiltoja 
ja ohjatessaan mm. pajunpu-
nontaa tai kranssien tekoa. Hän 
on lähellä maata ja maaseutua 
tuoden sen vahvasti esille.

Soili toimii Mikkelin 4H-yh-
distyksen toiminnanohjaajana. 
Hän kuuluu Ristiinan Maaseu-
tuseuran hallitukseen ja hänel-
lä on myös monia muita luotta-
mustehtäviä.

Lisätietoa:
Leena Lahdenvesi-Korhonen 

Etelä-Savon Maa- 
ja kotitalousnaiset
toiminnanjohtaja 
p. 0400 875 326

leena.lahdenvesi-korhonen@
maajakotitalousnaiset.fi

Valinta tehtiin nyt jo seitsemännen kerran, 
aiemmin tunnustuksen ovat saaneet 
2012 Marketta Tyrväinen, Pieksämäki
2011 Marjatta Valkonen, Kangasniemi
2010 Mirja Lignell, Sulkava
2009 Kirsi Paasonen, Ristiina
2008 Leena Toiviainen, Kerimäki 
2007 Leila Lehtinen, Mikkeli

Vuoden Tekijä 
-palkinto 
kansanedustaja 
Katri Komille

Etelä-Savon Maa- ja kotitalo-
usnaisten hallitus päätti palkita 
80v. juhlavuoden kunniaksi jo-
takin toimijaa tai yhdistystä jos-
takin merkittävästä teosta. Pal-
kinto päätettiin myöntää kan-
sanedustaja Katri Komille Jo-
roisista, merkittävästä, vuosien 
pyyteettömästä työstä Maa- ja 
kotitalousnaisten järjestön sekä 
koko maaseudun hyväksi. Tun-
nustus julkistettiin Etelä-Savon 
Maa- ja kotitalousnaisten 80v. 
juhlaedustajakokouksessa Mik-
kelissä 23.11.2013

Tiedottaja -palkinto

Etelä-Savon Maa- ja kotitalo-
usnaisten piirikeskuksen hallitus 
on myöntänyt Vuoden 2013 tie-
dottaja -palkinnon Juvan Maa- 
ja kotitalousnaiset ry:lle. Tiedot-
tamispalkinto myönnettiin Etelä-
Savon Maa- ja kotitalousnaisten 
edustajakokouksessa. Aiemmin 

on palkittu Mikkelin Maa- ja 
kotitalousnaiset 2009, Kerimä-
en kirkonkylän kotitalousnaiset 
2010 ja Heinäveden Maa- ja 
kotitalousnaiset 2011.

Juvan Maa- ja kotitalousnai-
set ry on esimerkillisen aktii-
vinen, tehokas toiminnassaan 
ja tiedottamisessaan. Yhdistys 
mm. lähettää vuosittain 1-2 jä-
senkirjettä jokaiselle jäsenelle 
(jäsenmäärä 29.10. 2013  407 
jäsentä), käytössä ovat sähkö-
posti ja tekstiviestit, tiedottaa 
lehti-ilmoituksin yhteisistä ta-
pahtumista paikallislehdessä, 
kannustaa yhdistyksiä yhteiseen 
toimintaan ja tiedottamiseen, 
näkyy hyvin paikallisesti, vies-
tivät myös käyttämällä ahkerasti 
järjestön asuja ja tuotteita.
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Yli 600 naista koolla 80 -vuotisjuhlassa
Itäsuomalaiset olivat hienosti 

edustettuina Maa- ja kotitalous-
naisten Keskuksen 80 –vuotis-
juhlassa 16.11.2013. Linja-au-
tolastillinen naisenergiaa suun-
tautui jokaisesta maakunnasta 
juhlan viettoon Tampereelle. 
Kaikkiaan 80 vuotiasta juhli yli 
600 naista. Juhlassa muisteltiin, 
kuinka vuosikymmenien ajan 
järjestötoiminta on koonnut nai-
sia yhteen. 

Alkuvuosikymmeninä Maa- ja 
kotitalousnaisten keskeistä toi-
mintaa oli maaseudun naisten 
neuvominen ja kouluttaminen 
kotitalouteen, karjanhoitoon ja 
muihin arjen vaatimuksiin. Nyt 
neuvonta on laajentunut mo-
nipuolisesti maaseudun hyvin-
vointia edistäväksi toiminnaksi. 
Järjestö tukee hyvinvointia ter-
veellisen ja maistuvan ruuan, 
kauniin ja toimivan maiseman, 
menestyvien yritysten sekä voi-
maannuttavan yhteisöllisyyden 
kautta.

Kirjailija Kirsti Manninen juh-
laesitelmässään totesi: ” Ilman 
naisvoimaa olisimme tuskin sel-
vinneet kato- ja sotavuosista tai 
muuttoliikkeiden aiheuttamis-
ta sosiaalisista ja taloudellisista 

murroksista. Maaseudun nais-
ten yhteistyöllä on kylät pidetty 
elävinä ja synnytetty mm. maa-
tilojen lomitusjärjestelmä. ”

80  vuodessa maaseudun nai-
sen rooli on laajentunut: ”Maa-
tilatalouden lisäksi naisten kä-
denjälki näkyy entistä enem-
män myös maaseudun uudessa 
yritystoiminnassa ja kulttuuri-
maiseman hoidossa.”

Juhlassa palkittiin ”Näe hyvä 
lähellä” –runokilpailun voitta-
jat. Musiikista vastasi trubaduuri 
Heikki Rönni, Puhti – Naisvoi-
maa musiikillisesti ja Kansan-
musiikkiyhtye Keeva. 

Juhlan päätössanoissa toteaa 
Maa- ja kotitalousnaisten Kes-
kuksen toiminnanjohtaja Mirja 
Hellstedt: ”Jäsenet haluavat olla 
mukana järjestössä, joka toimii 
ajan hengessä tai mieluummin 
hieman aikaansa edellä ja ko-
koaa yhteen kaikenikäisiä. ”

Kaikenikäisiä naisia kokosi 
myös Pohjois-Karjalan Elintar-
vike- ja kädentaidoilla yrittäjyy-
teen opintoretki, joka suuntau-
tui juhlaan Tampereelle. Mat-
kan varrella tutustuttiin mm. 
Tertin Kartanoon, Ravintola 
Kaks´ Ruusuun, Lähiruokato-

Pohjois-Karjalasta matkalla oli mukana 37 henkilöä teemalla ”Elintarvike- ja käsityötaidoilla yrittäjyyteen”.

ri Heilaan, Vanajan Linnaan ja 
Suomen Kädentaidot messuihin. 
Matka tarjosi mukavaa yhdessä 
oloa, irtiottoa arjesta, uusia ma-
kumuistoja ja toki saatiin myös 
runsaasti uusia ideoita yritystoi-
minnan kehittämiseen. Kotimat-
kalla jo ryhdyttiin miettimään, 
mitä mukavaa me seuraavaksi 
naisporukassa keksitään.

 
Johanna Rinnekari

Pohjois-Karjalan Maa- 
ja kotitalousnaiset

Henkilövalintoja 
edustajakokouksessa

ProAgria Pohjois-Savon edus-
tajakokouksessa erovuoros-
sa olleet hallituksen jäsenet 
Asko Huttunen Sonkajärvel-
tä, Eija Åkerlund Vieremältä,  
Asko Kärkkäinen Kiuruvedeltä, 
Juha Kilpeläinen Leppävirral-
ta valittiin uudelleen kaudelle 
2014-2016.

Edustajakokouksessa luovu-
tettiin kannattavuuskirjanpidon 
palkinnot: 

50-vuotispalkinto
Timo Kuronen, Pielavesi 
10-vuotispalkinto
Lukkarinen Jouni ja Päivi,   
Pielavesi 
Partanen Sami ja Aini,   
Lapinlahti
Huttunen Kaisa, Kiuruvesi

Kannattavuuskirjanpidon palkittuja.

Tengvall Aili ja Leena, Nilsiä 
Niskanen Jouni ja Takkunen 
Tarja, Vieremä 
5-vuotispalkinto
Valjus Tommi, Vieremä
Kaatrasalo Mauri ja Minna,  
Lapinlahti
Jääskeläinen Juhani, Iisalmi 

Kämäräinen Jarno, Kiuruvesi
Väänänen Ruurikki, Iisalmi 
Niskanen Eero, Sonkajärvi 
Haatainen Arto ja Teija, Iisalmi
Vatanen Mirja, Jorma ja Ville, 
Lapinlahti 
Koistinen Pentti, Lapinlahti 

ProAgria Pohjois-Karjalan Joensuun toimisto muuttaa

tori
Areena

Tiedepuisto

Torikatu 9

Ka
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Kuopiosta

Lappeenrannasta

Uusi käyntiositteemme on 
9.12. 2013 alkaen Torikatu 9A, 
3. kerros. Vapaata sekä maksul-
lista pysäköintitilaa löytyy mm. 
katujen varsilta. Tervetuloa tu-
tustumaan ja asioimaan uusiin 
tiloihimme.

Postiosoitteemme on edelleen  
PL5, 80101 Joensuu.

Yhteystietomme löytyvät myös 
uusituilta nettisivuiltamme: 
pohjois-karjala.proagria.fi

ProA g r i a t  -  Maa-  j a  ko t i t a l ousna i se t



HELSINGIN YLIOPISTO
RURALIA-INSTITUUTTI

LUOMULLA ETUMATKAA ETELÄ-SAVOLLE -KURSSIT
TULE OPISKELEMAAN LUOMUMAATALOUTTA JA – ELINTARVIKEALAA
HIILI, TYPPI JA ENERGIA – MITEN HALLITA NIITÄ MAATILALLA ILMASTOVIISAASTI JA KUSTANNUSTE-
HOKKAASTI? , TI 14.1.2014, PIEKSÄMÄKI 
Ilmastoviisas – Työpajassa jaetaan tietoa ilmastonmuutokseen keskeisistä asioista kuten hiili-, typpi- ja energia-
taseista ja keskustellaan päästöjen vähentämisestä ja ilmastonmuutokseen varautumisesta käytännönläheises-
ti ja maaseudun hyötyjen näkökulmasta.

RAVINNETALOUDEN HALLINTA, 16.1.–16.4.2014, MIKKELI
Kurssilla perehdytään tilan ravinnetalouden hallintaan sekä suunnitellaan ravinnetalouden hallintaa lohko- ja 
tilakohtaisesti kurssilaisten omille tiloille.

LANTASEMINAARI, TI–KE 21.–22.1.2014, VARKAUS
Seminaarissa käsitellään Lantaa nurmille -teemaa  – miten, milloin ja missä muodossa? Eri lannankäsittelytavat 
(biokaasutus, separointi, fraktiointi, kompostointi, lantabakteerin ja hapon käyttö), lannoitusvaikutus nurmilla, 
nurmirehun laatu lannankäytön näkökulmasta, lannanlevitystekniikat ja niiden vaikutukset maan rakenteeseen 
sekä ympäristövaikutukset ja talous.

VAIHTOEHTOJA MARJOJEN EKOLOGISEEN KASVINSUOJELUUN, II–III/2014, MIKKELI 
Marjojen kasvinsuojelu sekä erityisesti mansikan ja herukan tuholaisten ja tautien hallinta.

KASVISSEMINAARI, 13.2.2014, MIKKELI
Ajankohtaista asiaa kasvisten tuotannosta, mm. tuoteturvallisuus, uudistuva laatujärjestelmä ja tuorekasvisten 
jäljitettävyys.

YRITYSVALMENNUS JA LIIKETOIMINTAKOULUTUS, 13.2.–16.10.2014, MIKKELI, PYK
Koulutuksen tavoitteena on olemassa olevan ja uuden liiketoiminnan kehittäminen toimijoiden omissa pro-
jekteissa. Koulutus on tarkoitettu kaikille luomuarvoketjun toimijoille sekä niille, jotka suunnittelevat luomuun 
liittyvän liiketoiminnan aloittamista.

LUOMUTUOTANNON PERUSKURSSI, 17.2.–14.3.2014, MIKKELI
LUOMUPUUTARHAPÄIVÄ, 25.2. 2014, PIEKSÄMÄKI  
Luomupuutarhatuotantoon siirtymiseen valmiuksia tarjoava kurssipäivä. 
LUOMUJATKOJALOSTUSVALMENNUS, II/III, 2014

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:  
Kurssikohtaiset esittelyt hankesivulta: 
http://luomu.fi /tietopankki/luomulla-etumatkaa-etela-savolle-valmennusohjelma/
Jukka Rajala, 044 3032210, jukka.rajala@helsinki.fi  

LUOMULLA ETUMATKAA 
ETELÄ-SAVOLLE -HANKE
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Toivotamme 
Hyvää Joulua 

lukijoillemme.

Lehtemme tavoittaa 
n. 23000 taloutta: 

ilmoittaminen 
kannattaa.



VERKOSTOT

AJANKOHTAISTA

Uudistimme nettisivumme, tutustu!
      AJANKOHTAISTA JÄSENEDUT KEHITYSTOIMINTA VERKOSTOT

TOIMIALATASIANTUNTIJAT TAPAHTUMAT

pohjois-karjala.proagria.fi

BLOGIT

VERKKOPALVELUTJÄSENEDUT

VIDEOT

ASIANTUNTIJAT

VERKOSTOT YHTEYSTIEDOT

Miten saat aikaa olennaiseen?

www.proagria.fi/tilipalvelut 
ProAgria Tilipalvelut 
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ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton  
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti.

ProAgria Etelä-Savo
ProAgria Pohjois-Karjala 
ProAgria Pohjois-Savo 
Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset
Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaiset
Pohjois-Savon Maa- ja kotitalousnaiset

proagria.fi         maajakotitalousnaiset.fi

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta  
asiakkaillemme, jäsenillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme!
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Älä märehdi 

TURHIA

VALKOISELLA VIHREÄÄ

Kyllä kalkitus kannattaa!

kalkitus kannattaa

www.maanparannus.com

Hyvin kalkittu nurmi palkitsee sekä lehmän että isännän! 

Sänkihinta voimassa vielä marraskuun ajan!
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Asuntoasioiden tuominen saman katon alle kannattaa: jos olet 
vaikka asuntolainan ansiosta jo OP-bonusasiakas, keskittämällä 
vakuutuksesi Pohjolaan voit saada vuodeksi maksutta uuden 
kotivakuutuksen. Oho. Lue lisää osoitteesta op.fi /kotiin

OP-bonusasiakas, josta tulee uusi Pohjolan etuasiakas saa uuden koti-irtaimistovakuutuksen maksutta vuodeksi tai 
omakotirakennuksen ja irtaimiston vakuutuksen vuodeksi 20 % edullisemmin. Kotivakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus. 
Etu on voimassa 1.9.–31.12.2013. Asiakkuuden ehdoista lisätietoja konttorista tai osoitteesta op.fi 

Pohjois-Savon, Suur-Savon ja 
Pohjois-Karjalan Osuuspankit

www.deere.fi

Huipputaloudellinen AutoQuad Plus 
Ecoshift -vaihteisto veloituksetta!
•  AutoQuad Plus Ecoshift -vaihteisto kiidättää sinua ja traktoriasi 

alennetulla moottorin kierrosluvulla: 40 km/h saavutetaan 
jopa alle 1500 minuuttikierroksella!

•  Helppo ja mukava hallinta, nappikytkin ja säädettävä 
vaihtoautomatiikka

• Pikavaihteen sovitus- ja vaihtamisen pehmennysautomatiikat
• Miellyttävän hiljainen ohjaamo
• Alennetun kierrosluvun myötä alennettu polttoaineenkulutus!

Kaikki tämä yhden tankkauksen taktiikalla, luonnollisesti!
 
Tarjous koskee rajallista erää uusia 
John Deere 6125M ja 6150M traktoritilauksia.

Säästöä 
joka 
tunti! 

 AutoQuad Plus 
Ecoshift 

-vaihteisto

0 €
 Etusi jopa 2 547 €

 

JD6M_ProAgria_113x355.indd   1 15.11.2013   16.09

 
Omassa yhtiössä 
sattuu vähemmän vahinkoja.  
Välitetään toisistamme. 
Asiakkaiden 100 %:sti omistamassa yhtiössä keskitytään 100 %:sti asiakkaiden 
hyvinvointiin, turvallisuuteen ja vaurastumiseen. 
 
Viime vuonna teimme yli 3000 turvallisuuskartoitusta maatila-asiakkaillemme ja 
ylpeinä voimme sanoa, että LähiTapiolan asiakkaille käy vähemmän vahinkoja 
kuin muiden yhtiöiden asiakkaille. Turvallisuuskartoitus oikeuttaa sinut jatkossa 
entistä parempaan MTK:n jäsenetuun. 
 
Ota yhteyttä ja kysy myös mainiosta korvauspalvelustamme sekä omistaja-
asiakkaidemme tarpeisiin suunnitelluista pankki- ja sijoituspalveluista. 
 
 
 

Puheluhinnat: www.lahitapiola.fi. Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola 
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy  


