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Itä-Suomi
ProAgria

JÄSEN- JA ASIAKASLEHTI  I 26. vuosikerta
ProAgriat Etelä-Savo ja Itä-Suomi, Maa- ja kotitalousnaiset Etelä-Savo ja Itä-Suomi

Kuvassa puutarhatuotannon 
asiantuntija Mirja Tiihonen on 
tarkastamassa, onko liima- 
ansoihin tarttunut tuholaisia. 
Kädessään hänellä on kanan-
hirssi, hiljalleen vakiintuva 
hankala tulokasrikkakasvi, 
joka leviää mm. vihannesten 
siementen mukana. 
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PÄÄKIRJOITUS

Meistä jokainen tarvit-
see ja kaipaa tunnus-
tusta ja kiitosta teke-
mästään työstä. Eikä 

arvostusta ja tunnustusta ansaitse 
vähiten joukko, joka kantaa päivittäin 
vastuun kansallisesta huoltovarmuu-
desta ja tuottaa maailman puhtainta 
laadukkainta ruokaa. Viime aikoina 
julkisessa keskustelussa maatalous ja 
kotimaiset elintarvikkeet ovat saaneet 
pyyhkeitä ilmastotyön riittämättömyy-
destä. Ulkomaisia tuotteita ei tunnu-
ta arvioivan samoin perustein, koska 
tuotannon päästöt ja ympäristövaiku-
tukset eivät synny täällä ja niitä ei siksi 
havaita. Koronan saapuessa Suomeen 
keväällä kotimainen ruoka ja elintarvi-
keketju ja alkutuotanto sen osana oli 
hetkellisesti julkisuudessa laajasti esil-
lä positiivisesti. Keskustelu ympäristö-
näkökulmista nousi kuitenkin kesän 

INNOSTU  
ILMASTOSTA – ARVOSTA 
AIKAANSAAMAASI

lukusali.fi

Maan kasvukuntoa 
voi kartoittaa myös  

yläilmoista käsin s. 9

edetessä otsikoihin, ja alaa etääm-
mältä seuraavat ovat arvostelleet an-
karasti maatalouden ympäristötyön 
riittävyyttä.

Olemmeko tehneet itse riittävästi? 
Olemmeko viestineet riittävästi koko 
ketjussa jo tekemästämme työstä sekä 
tavoitteista tuleville vuosille? Emme 
ole tottuneita nostamaan alana it-
seämme esille, mutta se meidän on 
opeteltava yhdessä eri toimijoiden 
muodostamissa verkostoissa ja osal-
listuttava julkiseen keskusteluun osaa-
misellamme ja kokemuksillamme ja 
edistysaskeleista viestien ja uutisoi-
den. Tulokset, jota voimme tällä työllä 
saavuttaa ovat merkittäviä, parhaim-
millaan käänteentekeviä; Miltä tun-
tuisi tehdä töitä, jos koko yhteiskun-
ta nostaisi työtäsi positiivisesti esille 
ympäristön vaalijana ja oman työnsä 
kehittäjänä entistä ympäristöystävälli-

sempään suuntaan. Millä mielellä he-
räisi työpäivään, kävelisi pihan poikki 
töiden ääreen tai lähtisi edustamaan 
omaa alaa järjestöjen tai alueen luot-
tamustoimiin? Miten tämä vaikuttai-
si maatilojen jatkajien innokkuuteen 
jatkaa vanhempiensa työtä tai oman 
maatilan arvoon vieraalle myydessä, 
jos omasta lähipiiristä ei löydy jatka-
jaa työuran päättyessä. Uskon, että 
työn motivaatio ja imu saisi nykyisin-
kin vahvasti työhönsä sitoutuneet yrit-
täjät voimaan paremmin. 

Toimialamme on asettanut visioksi 
eri yhteyksissä hiilineutraaliuden, hii-
len sidonnan parantamisen ja luon-
non monimuotoisuuden ylläpitämi-
sen. Jotta saamme nämä tavoitteet 
toteutumaan, pitää meidän tehdä 
töitä yhdessä työtä koko sektorilla. 
Uudistaa ja kehittää viljelytekniikoita 
ja käytäntöjä ketjun kaikissa vaiheis-
sa. Tutkimusten tuottaessa uutta tie-
toa esimerkiksi hiilensidonnasta tulee 
meidän muuttaa käytäntöjä ja viestiä 
näistä edistysaskeleista ja tekojen vai-
kuttavuudesta, olla mukana kehittä-
mässä sekä selvittää, mikä minun ti-
lanteessani on paras ratkaisu. Ympä-
ristöasioiden kehittämistä oman tilan 
toiminnassa voi hyvin ajatella panos-
tuksena työhyvinvointiin, omaan sekä 
seuraavien sukupolvien. 

Innostutaan yhdessä ilmastotyös-
tä, huolehditaan, että se vie samalla 
eteenpäin tuottavuutta ja hyvinvoin-
tia laajasti koko sektorilla. Nostetaan 
alan erinomaista työtä ja edistysaske-
leita yhdessä esille, jotta vaikuttavuus 
ja arvopohja, jolla työtä tehdään nyt 
ja on aina tehty, nousee esille. 

KATRI KOSTAMO
Toimitusjohtaja

ProAgria Itä-Suomi

Oletko etsimässä uusia yhteistyö-
kumppaneita tilallesi? Autamme maa-
tilaasi löytämään yhteistyökumppa-
neita eli alihankkijatiloja maatilanne 
tarpeen mukaisesti. Yhteistyökumppa-
nitilan löydyttyä, maatiloja autetaan 
kirjallisen sopimuksen laadinnassa 
työsuoritteesta yhteistyökumppanien 
välille. Sopimus voi liittyä esimerkiksi 
rehuntuotantoon, lannan vastaanot-
toon, koneurakointiin, lomitukseen 
tai vuokratyönkäyttöön, sopimuspoh-

jaiseen tuotantoon, muuhun vastaa-
vaan maatalouden alihankintaan. 

Palvelu on maksutonta ja sillä voi-
daan auttaa maatalousyrittäjiä luo-
maan yhteistyöverkostoja maatalou-
den tueksi. Yhteistyön avulla voit hel-
pottaa tulevien investointien toteutta-
mista vähentämällä pääoman tarvetta 
uuden pellon hankinnassa tai tehos-
tamalla konetyöketjua uusilla urakoit-
sijoilla.   Yhteistyökumppanin avulla 
saat halutessasi lisättyä maatalousyri-

tyksesi asiantuntemusta. 
ProAgria Itä-Suomen ja Pielisen Kar-

jalan Kehittämiskeskuksen Verkostot 
maatilainvestointien voimaksi -hank-
keesta saat apua tilanteeseen. 
 Jos kiinnostuit, niin ota yhteyttä.

JUHO LUOSTARINEN
Yritysasiantuntija
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy 
PIKES
juho.luostarinen@pikes.fi
puh. 040 128 9339

* www.pikes.fi
* www.facebook.com/PikesOy
* www.facebook.com/

PielisenImmeiset

VERKOSTOISTA APUA 
MAATILOILLE
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Hyödynnä 
nyt parhaat 
korjuukelit

Syksy saapuu ja luvassa on mainioita 
puunkorjuukelejä. Aloita puukauppojen 
suunnittelu hyvän sään aikana.

Elämässä mukana - Stora Enso

Asiakaspalvelu puh. 020 46 1478
storaensometsa.fi

Maidontuotannon tulosseminaarissa maaliskuussa 2020 julkaistiin 500 parasta 
tuotosseurantakarjaa EKM tuotoksen mukaan. Kartoitimme Itä-Suomen alueen 
top 15 tilan mietteitä menestyksen avaimista. Maatalousyrittäjät eivät kyenneet 
antamaan yhtä keinoa korkeaan EKM tuotostasoon, koska onnistuminen oli yrit-
täjien mukaan monen tekijän summa. Oleellisena osana tässä ovat eläinten terve-
ys, rehujen laatu ja ammattitaitoiset työntekijät.   

Rehujen laatu ja ruokinnan tasaisuus
Kotoisten rehujen laatu ja ruokinnan tasaisuus ovat maatalousyrittäjien mieles-
tä tärkeimpiä seikkoja ruokinnan ja maidontuotannon onnistumisen kannalta. 
Säilörehun oikea-aikainen korjuu ja rehuhygienia ovat ruokinnan kivijalka. Siilo-
säilörehun tasaisuutta verrattuna paalisäilörehuerien vaihteluun pidettiin etuna. 
Tiloilla paalierien välistä vaihtelua kompensoitiin tarjoamalla lehmille riittävästi 
säilörehua ympäri vuorokauden. Riittävää kuidun saantia alleviivattiin yhtenä tär-
keimmistä lehmien terveyttä tukevista toimenpiteistä. Usealla tilalla tarjottiin leh-
mille kuivaa heinää säilörehun ohella. 

Olosuhdetekijät kuntoon
Laidunkausi oli tuonut usealle tilalle mukanaan haasteita. Lehmien syönti vaihte-
lee ja maidon pitoisuudet heittelehtivät. Jaloittelu ja laidunnus koettiin eläinten 
hyvinvointia ja terveyttä tukevina seikkoina, joten niistä ei haluttu luopua. Hieho-
jen talviaikaisen jaloittelun oli todettu vaikuttavan positiivisesti sorkkaterveyteen. 
Lisäksi hiehojen laidunnuksen tai jaloittelun havaittiin johdattavan ensikot hyvä-
kuntoisina ensimmäiselle tuotoskaudelle. Pihatoissa ruokintakäytäville asenne-
tuilla matoilla huomattiin positiivisia vaikutuksia lehmien sorkkaterveyteen. 

Navettarakennuksiin oli lähes kaikilla tiloilla asennettu kesän kuumien hellejak-
sojen varalle erilaisia viilennyslaitteita kuten tuulettimia ja vesisuihkuja. Niiden ha-
vaittiin helpottavan lehmien lämpöstressiä ja tasaavan maitotuotoksen vaihtelua 
hellekausien aikana. Viilennyksen ohella juomaveden saatavuus ja puhtaus sekä 
parsien mukavuus koettiin tärkeinä hyvinvointiin vaikuttavina olosuhdetekijöinä. 
Vasikoiden olosuhteisiin ja hoitoon panostamista pidettiin tärkeänä tulevia tuo-
toskausia ajatellen.

Kestävä eläinaines ja huolellinen karjasilmä 
Yrittäjät kokivat pitkäjänteisen työskentelyn kantavan hedelmää melkein itses-
tään. Karjanjalostuksen apuna käytettiin jalostussuunnittelua ja genomitestaus-
ta. Jalostuksessa tärkeimpiä omaisuuksia olivat kestävyys ja maidon pitoisuudet. 
Korkeaa tuotostasoa tavoitellessa tasaisen poikimavälin merkitystä alleviivattiin. 

Eläinten terveyden osalta ennakointi nousi yhdeksi avaintekijöistä. Kun mah-
dollisiin ongelmiin puututaan hyvissä ajoin jää mahdollinen tuotannon alene-

TUOTOSSEURANTATILOJEN EKM 
tuotoksen mukainen top 15  
Itä-Suomessa 

ma pienemmäksi. Yrittäjän oma karjasilmä on tärkeä työkalu, joka kehittyy ajan 
mittaan. Lisäksi ulkopuolisen, kuten ruokinnan asiantuntijan, tekemät karjaha-
vainnot auttavat kehittämään toimintaa eteenpäin. Joka päivä työtä tulee tehdä 
huolella ja tavoitteellisesti. Kaiken tämän päälle tarvitaan hyvää tuuria ja onnea, 
kuten moni yrittäjä naurahtaen totesi. 

HANNA-KAISA RUUSKANEN
Ruokinnan asiantuntija
ProAgria Itä-Suomi

Nyt hihat heilumaan
ja kivennäisiä 

tilaamaan!
KUN TILAAT

1000 kg rakeisia kivennäisiä, erikois-
rehuja ja Premi-Tähti-kivennäisiä tai 
2000 kg muita jauheisia kivennäisiä 

kerralla

tyylikkään ja monikäyttöisen 
softshell-takin.

08 514 4700 
kinnusentahtirehut.fi

SAAT KAUPAN PÄÄLLE

Kampanja voimassa 
1.9.–31.10.2020

Saat halutessasi 
kampanjaedun alennuksena.
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Ilomantsin Huhuksessa Liepalan 
maitotilaa pyöritetään maata-
lousyhtymänä Jenny Salmelan, 
Jari Puhakan sekä Ville Puhakan 

voimin. Yhtymä on osa vaiheittaista 
sukupolvenvaihdosta, joka perustet-
tiin 2015 samalla, kun tilalle nousi 
uusi robottipihatto.  Päätavoitteena 
oli saada nuori polvi mukaan tilan 
toimintaan ja kehitykseen varhaisessa 
vaiheessa turvaten tilan tulevaisuuden 
kehitys, samalla minimoiden tilakau-
poista syntyvät yritystoimintaa rasit-
tavat kulut. 

Sukupolvenvaihdoksen 
suunnittelu tehtiin  
huolellisesti
Liepalan tila on ollut Puhakan su-
vun hallinnassa vuodesta 1768. Jari 
Puhakka astui maatalousyrittäjän 
saappaisiin 1994 isänsä äkillisen ta-
paturman seurauksena, minkä vuoksi 
Jari halusi varmistaa omalle pojalleen 
paremman tuen yrittäjänä toimimisen 
alkutaipaleelle. Sukupolvenvaihdok-
sen käynnistyessä Jari ja Jenny olivat 
luopujina nuoria, mutta maatalous-
yhtymä ja sitä seurannut navettainves-
tointi mahdollisti jalansijan 18-vuoti-
aalle Ville Puhakalle ryhtyä yrittäjäksi 
kotitilalleen. Ville valmistui maata-
lousyrittäjäksi 2015, yhtymän perusta-
misvuonna, ja kolmantena osakkaana 

MAATALOUSYHTYMÄSTÄ 
POLKU SUKUPOLVEN- 
VAIHDOKSEEN

hän edustaa kymmenettä sukupolvea 
Liepalan tilan historiassa.

Ennen sukupolvenvaihdosta Lie-
palassa tuotettiin maitoa 25 lehmän 
parsinavetassa. Peltoa viljelyssä oli 40 
hehtaaria, minkä lisäksi omistettiin 
noin 60 hehtaaria metsää. Sukupol-
venvaihdoksen suunnittelu aloitettiin 
samanaikaisesti navetan investointi-
suunnitelman kanssa. Suunnittelun 
käynnisti Villen tuleva maatalousyrit-
täjän ammattiin valmistuminen, per-
hepiirissä käydyt keskustelut tulevai-
suudesta sekä Villen kiinnostus jatkaa 
maatalousyrittäjänä kotitilallaan. 
Lähialueen kasvinviljelijöiden kanssa 
tehdyt viljelysopimukset nostivat vil-
jelyalan 80 hehtaariin mahdollistaen 
navettalaajennoksen. 

”Maatalousyhtymä on hyvä tapa 
siirtää yritys vanhalta sukupolvelta 
uudelle silloin, kun yhteistyö ja kom-
munikaatio perheen sisällä toimii”, 
toteaa Ville Puhakka. Lisäksi yhtymä 
mahdollisti pehmeän laskun maan-
viljelijäksi, vaikka Ville olikin nuores-
ta pitäen ollut mukana kaikissa tilan 
töissä.  Alusta saakka oli selvää, että 
vanha ja nuori sukupolvi tulevat teke-
mään töitä yhdessä ennen kuin vastuu 
tilasta siirtyy kokonaan Villelle. Tällä 
mahdollistettiin, että Villellä oli aikaa 
suorittaa asepalvelus ja haluamansa 
jatko-opinnot ennen täysipäiväiseksi 

yrittäjäksi ryhtymistä.
Navettainvestointi oli keskeinen osa 

sukupolvenvaihdosta. Puhakat pitävät 
nykyaikaisia tuotantorakennuksia tär-
keänä motivaation, kilpailukyvyn sekä 
eläinten ja työntekijöiden hyvinvoinnin 
kannalta. Ville Puhakka osallistui ak-
tiivisesti uuden navetan suunnitteluun 
ja oli mukana etsimässä heille sopivia 
navettaratkaisuja. Uuden navetan ra-
kentaminen aloitettiin heti yhtymän 
perustamisen jälkeen vuonna 2015. 
Ilman yhtymää ja sen tuomaa tukea 
Villen olisi ollut vaikea toteuttaa inves-
tointi yksin. Toisaalta Jari ja Jenny ei-
vät välttämättä olisi enää investoineet 
uuteen tuotantorakennukseen ilman 
Villeä. 

Sukupolvenvaihdoksen  
tavoitteena oli minimoida 
yritystä rasittavat kulut
Käytännön tasolla yhtymän suunnit-
telu aloitettiin vuoden 2014 keväällä, 
noin vuosi ennen kaupantekohetkeä. 
Puhakoilla taloushallinnan osaaminen 
oli vankkaa ja omistajanvaihdoksen 
suunnittelua vietiin eteenpäin pitkälti 
perheen kesken. Tietoa oli hyvin saa-
tavilla ja sitä kerättiin jo sukupolven-
vaihdoksen (spv) tehneiltä tiloilta. 
Keskustelu perheen sisällä oli koko 
prosessin ajan avointa. Jari hoiti pää-
osan suunnitteluun liittyvistä käytän-
nöntöistä, mutta Ville tarkasti kaup-
pakirjaluonnosten oikeellisuuden. Ju-
ridisiin asiakirjoihin käytettiin ProAgri-
an asiantuntijoita. 

Tilan kehityksen kannalta Jari Pu-
hakka pitää ensiarvoisen tärkeänä, 
etteivät luopujat rokota jatkajia koh-
tuuttomilla kauppasummilla. Suku-
polvenvaihdoksen suunnittelun lähtö-
kohdista Puhakat kiteyttävät, ”Suku-

polvenvaihdoksesta aiheutuu kuluja 
luopujalle ja jatkajalle, joten tavoit-
teena oli siirtää omaisuus seuraavalle 
polvelle siten, ettei turhia veroseuraa-
muksia synny. Spv on järkevintä tehdä 
silloin, kun yrityksen omaisuuden käy-
päarvo on pienimmillään, eli tässä ta-
pauksessa ennen navettainvestointia.” 
Verotuksen suunnitteluun ja kaup-
pakirjojen luonnosteluun käytettiin 
aikaa, etteivät ylimääräiset verot tule 
rasittamaan yrityksen toimintaa tar-
peettomasti. Matala käypäarvo mini-
moi veroseuraamukset. Puhakat pitä-
vät tärkeänä, että nuori sukupolvi on 
tiiviisti mukana sukupolvenvaihdoksen 
suunnittelussa. ”Vaarallinen tie, jos 
jatkaja ei ole mukana, eikä tiedä mi-
hin joutuu ja on ryhtymässä”, varoit-
taa Jari Puhakka. 

Yhtymän edellytyksenä 
osakkaiden välinen  
keskusteluyhteys
Tammikuussa 2015 Ville Puhakka osti 
Liepalan päätilan sekä rakennuksista, 
irtaimistosta ja eläimistä 9/10. Nykyi-
sen maatalousyhtymän yrittäjiä ovat 
Ville Puhakka, Jari Puhakka ja Jenny 
Salmela. Heti yhtymän perustamisen 
jälkeen alkoi uuden robottipihaton 
rakentaminen, joka valmistui 2015. 
Eläinten hyvinvointiin panostaminen 
kannatti, koska keskituotos ja keski-
poikimakerta ovat nousseet yhtymän 
aikana. Koneita ja kalustoa on uusittu 
tarpeen mukaan ja peltoala on kasva-
tettu 100 hehtaariin. Vastuu yhtymän 
toiminnasta ensimmäisinä vuosina 
säilyi Jarilla ja Jennyllä. Ville suoritti 
opintoja, jonka jälkeen kävi armeijan. 
Töitä tilalla hän teki viikonloppuisin 
ja loma-aikoina. Tammikuussa 2017 
oli ensimmäinen hetki, kun kaikki yh-
tymän osakkaat työskentelivät yhdes-
sä ja asuivat saman katon alla. Töitä 
tilalla ei kuitenkaan riitä talvisin kol-
melle ja Ville aloitti agrologi-opinnot 
Seinäjoella. 

Vuoden 2020 kesällä Jari ja Jenny 
muuttivat Liepalasta siirtäen vastuuta 
uudelle sukupolvelle. Jenny on viime 
vuosina opiskellut toisen ammatin ja 
työllistynyt tilan ulkopuolelle. Jari jat-
kaa edelleen tilan töissä ja on kesän 
pyörittänyt tilan toimintaa yhdessä 
Villen kanssa. Villen tyttöystävä Kaisa 
osallistuu tilan töihin aina opintojen 
salliessa. Sekä Kaisa että Ville valmis-
tuvat AMK agrologeiksi vuoden 2020 
aikana. ”Asteittainen sukupolvenvaih-
dos toimii hyvin, jos välit vaihtajien 
kesken ovat kunnossa”, kommentoi 
Ville Puhakka, johon Jari lisää, ”Vas-
tuiden jako, töiden jako ja omaisuu-
den käyttö ovat asioita, jotka kan-
nattaa sopia huolellisesti ennen kuin 
aloittaa yhtymänä.” 

 Liepalan vuonna 2015 valmistunut robottipihatto. (Kuva: Ville Puhakka)
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ASIAKASLÄHTÖINEN OMISTAJANVAIHDOS -HANKE 
TULEVAT TAPAHTUMAT

Tervetuloa sukupolvenvaihdos-infoihin!  
Tilaisuudet järjestetään lyhyinä n. 3h mittaisina tietoiskuina.
19.10. Kitee, 27.10. Juuka 
23.10. Nurmes, 29.10. Polvijärvi
2.11. Liperi, 7.11. Ilomantsi
7.11. Joensuu, 11.11. Lieksa
19.11.  Joensuu Maatalousyhtymästä reitti sukupolvenvaihdokseen  
25.11.  Nurmes Henkinen valmistautuminen maatilan omistajanvaihdokseen 
2.12 Webinaari  ”Kun jatkajaa ei ole” -webinaari
ita-suomi.proagria.fi/tapahtumat

Lisätietoja:  ANNIKA LEHTONEN
ProAgria itä-Suomi, hankevastaava
annika.lehtonen@proagria.fi, 041 730 3345

Huonoksi puoleksi maatalousyh-
tymässä Puhakat kertovat sen, ettei 
mahdollisuutta korotettuun inves-
tointiavustukseen ja nuorenviljelijän 
tukeen ole, vaikka Ville omistaakin 
enemmistön tilasta. Tulevaisuudes-
sa toivotaan muutosta suomalaiseen 
mentaliteettiin maanomistuksesta. 
Monet tilat ovat pirstaloituneita pie-
nine peltoaloineen. Silti peltoja ei ha-
luta myydä, vaan enintään vuokrata. 
Kasvua ja kehitystä tavoittelevia tiloja 
tämä jarruttaa, koska ympäristöluvan 
saaminen edellyttää riittävää lannan-
levitysalaa. Vuokramaita pidetään ris-
kinä, mikä vaikeuttaa luvan saantia. 
Tilan huonot kehitysnäkymät hidasta-
vat sukupolvenvaihdoksia ja vähentä-
vät nuorten kiinnostusta maatalous-
yrittämiseen. 

Nykyaikaisen maatalous- 
yrittäjän ominaisuudeksi ei 
riitä enää pelkkä  
maahenkisyys
Yhtymä on toiminut nyt viisi vuotta ja 
suunnitelmat sukupolvenvaihdoksen 
loppuun saattamisesta ovat vireillä. 
Yhtymä muoto aiotaan säilyttää, mut-
ta osakkaat tulevat vaihtumaan. Lähi-
tulevaisuudessa Liepalassa keskitytään 
tuotantoprosessien tehostamiseen. 
Maitomarkkinoiden ylikuormittumi-
sen takia laajennosinvestointeja ei ole 

suunnitteilla. ”Ollaan kuitenkin val-
miudessa investoimaan, mikäli mark-
kinat näyttävät siltä, että se kannat-
taa”, kertoo Ville.

Sukupolvenvaihdoksessa tärkeintä 
on, että luopujat ovat halukkaita luo-
pumaan ja jatkaja taas halukas jatka-
maan. Maatalousyhtymän edellytykse-
nä on osakkaiden välinen yhteistyö ja 
hyvä keskusteluyhteys. Ville Puhakka 
neuvoo, ”Jatkajan täytyy olla tietoinen 
siitä mihin on alkamassa ja hänellä 
täytyy olla selkeä näkemys mitä, miksi 
ja miten yritys toimii ja tulee jatkossa 
toimimaan.” Sukupolvenvaihdoksia 
ei saisi tehdä pelkästä historian pai-
neesta. 

”Maatalouden rakennekehitys ja 
globalisaatio lisäävät kilpailua ja an-
tavat paineita tuotannon tehostami-
seen ja yksikkökustannusten alenta-
miseen. Jatkajan täytyy ymmärtää, 
kuinka yritystä johdetaan ja kuinka 
markkinat toimivat. Jokaisen olisi yri-
tystä perustaessa mietittävä, mitä 
tuotetta tai palvelua yritys tuottaa ja 
ennen kaikkea ketkä ovat ostajia nyt 
ja tulevaisuudessa”, Ville muistuttaa. 
Puhakoista neuvontajärjestöjen olisi 
syytä olla tiukempia tapauksissa, jois-
sa spv:n suunnittelu aloitetaan yrityk-
selle, jonka toiminnan kehittäminen ei 
ole mahdollista. 

Jari korostaa, ”Jatkajalla ja yrityk-

sellä on oltava hyvät toimintaedelly-
tykset. Tilaa ei ole saatu ajaa loppuun 
ennen sukupolvenvaihdosta, koska 
korjausvelan ollessa suuri, ei jatkajilla 
ole mahdollista kehittää tilaa.”

Ville kehottaa nuoria jatkajia kou-
luttautumaan, koska nykyaikana 
maatalousyrittäjän ominaisuudeksi 
ei riitä pelkkä maahenkisyys, vaan on 
osattava katsoa pitkälle tulevaisuu-
teen monesta näkökulmasta, jotta tila 
pysyy ajanhermolla ja kilpailukykyise-
nä. Kouluttautumisen ansiosta Ville 

uskoo välttävänsä tietynlaiset virheet 
ja sudenkuopat, jolloin yritystoimin-
nan kehitys voi tapahtua nopeammin. 
”Maatalousyrittäminen on hieno ja 
monipuolinen ammatti, jossa mah-
dollisuudet ovat loputtomat”, kan-
nustaa Ville Puhakka. 

Sukupolvenvaihdosta suunnittelevia 
Jari Puhakka neuvoo, ”Suunnittelussa 
on lähdettävä liikkeelle jatkajan ajat-
telusta, ei lopettajien!”

Jalasahon tilalla on kehitetty maidontuo-
tantoa eteenpäin

Esa-Jussi ja Henriikka Jalasaho toimivat yrittäjinä 40 leh-
män maidontuotantotilalla Vesannolla. Tilalla kasvatetaan 
teurasikään saakka omat sonnit sekä liharotuiset lehmä-
vasikat. Eläinten ruokinta perustuu hyvälaatuiseen säilöre-
huun sekä viljaan.

Tilan toimintaa alettiin kehittämään yhdessä ProAgrian 
ruokinnan asiantuntijan kanssa vuonna 2017. Tilalla on 
aina ollut erinomaista säilörehua ja karjapuolen kehittä-
mistoimenpiteitä oli helppo lähteä tekemään, kun ruokin-
taa ei tarvinnut korjata suurilla väkirehumäärillä tai suurilla 
investoinneilla. Ruokinnan ongelmana oli loppulypsykau-
della lihominen, mikä johtui väkirehuannosten jäämisestä 
turhan korkeiksi. Tämä johti eläinten laihtumiseen poiki-
misen jälkeen ja hitaampaan palautumiseen. Seurauksena 
tästä siemennysten aloittaminen myöhästyi ja poikimaväli 
venyi turhan pitkäksi.

Yrittäjän panos tilan tavoitteisiin pääsemiseksi on ollut 
määrätietoista. Kerran kuussa tehtävä koelypsy, tuotosseu-
rantanäytteet sekä niistä tehdyt tiineystestit antavat tärke-
ää tietoa tuotannon tilasta sekä ruokinnan onnistumisesta. 
Tilalla on lisätty rehuanalyysien ottoa sekä ruokinnan op-
timointia eläinterveyden ja talouden kannalta parempaan 
suuntaan.

Karjatsekin tavoitteet täyttyi
Vuoden 2019 Karjatsekki -tilakäynnillä asetettu tiukka litra-

RUOKINNAN OHJAUKSELLA 
ENEMMÄN TUOTTOA

määrätavoite saavutettiin. Vuoden 2017 tasoon verrat-
tuna meijeriin lähetetyn maidon määrä on noussut 80 
000 litraa pitoisuuksien ollen huippuhyvät. Umpilehmil-
le ja hiehoille on tehty uusia tiloja ja lypsynavetasta on 
saatu kaikki hyöty irti. Tämä on alentanut hiehojen poi-
kimaikää kolmella kuukaudella ja ensikoiden tuotos on 
parantunut reilulla 1000 kilolla.

Yhteistyö ProAgrian ruokinnan asiantuntijan kanssa 
on ollut tiivistä. Tilakäyntejä tehdään 5-6 kpl vuodessa, 
jolloin seurataan eläinten kuntoluokkia, kasvua eri ikä-
vaiheissa sekä eläinkohtaisia väkirehuannoksia. Tehty-
jen havaintojen avulla ruokintaa on saatu tarkennettua, 
kuntoluokat ovat tasoittuneet ja tämä on alkanut nä-
kymään muun muassa lehmien tiinehtymisessä. Karjan 
poikimaväli on pienentynyt 20 päivällä ja hormonihoi-
toja on käytetty aiempaa vähemmän. Tämä kertoo siitä, 
että ruokinta on tasapainoista ja mahdollisiin ongelmiin 
puututaan ajoissa.

Tilan tulevaisuuden tavoitteena on korkeampi tuotos-
taso hyvillä pitoisuuksilla. Kehitystyö tilalla jatkuu ja ta-
voitteena on siirtyminen robottilypsyyn.

IDA KEKÄLÄINEN
ruokinnan- ja tuotannonohjauksen asiantuntija
ProAgria Itä-Suomi
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RIVERIA.FI

// Aloitus 21.10.2020
// Monimuoto-opiskelua, joten voit  

opiskella myös työn ohessa

“VaraFarmarina” pääset pitämään huolta  
maatilakokonaisuuksista työntekijänä tai  
lomittajana. Otat työssäsi haltuun maa- 
talouden työkokonaisuuksia, uusinta  
teknologiaa, konetöitä ja eläintenhoitotöitä.

“VaraFarmari”

Hae koulutukseen  
jatkuvassa haussa: 

riveria.fi/jatkuvahaku

Voit kysyä lisätietoja:  
sanna.raisanen@riveria.fi,  
p. 050 4703 511 tai 
olli.lotjonen@riveria.fi,  
p. 050 365 5601

Osaamista maatiloille – ota teknologia haltuun 
Maatalousalan ammattitutkinto

myös oppisopimuksella

KUOPIO (017) 465 3011
JUANKOSKI (017) 613 999
SUONENJOKI (017) 465 3031

LAPINLAHTI (017) 731 234
PIELAVESI (017) 465 3021

Huomisen maatalousyrittäjältä odo-
tetaan moniottelijan kykyjä. Osata 
täytyy niin johtaa yritystä ja ihmisiä, 
viljellä viisaasti hiiltä sitoen sekä hoi-
taa karjaa niin, että maksimaaliseen 
tuotantopotentiaaliin päästään kes-
tävällä ja karjan terveyttä ylläpitävällä 
tavalla. Etunenässä kulkeminen tekno-
logisten ratkaisujen osalta on tärkeää, 
uusia innovaatioita on hyödynnettävä 
tilan kannattavuuden virittämiseksi 
huippukuntoon. Näitä teemoja on kä-
sitelty kahdessa Kainuussa toteutetus-

sa hankkeessa, jotka ovat nyt loppu-
suoralla. Maidon, lihan ja nurmentuo-
tannon kehittäminen Kainuussa (Mai-
NuLi II) -hankkeen ydintä ovat olleet 
eri teemoihin pureutuneet pienryh-
mät. Älykkäät mittaukset karjan ruo-
kinnassa ja terveydessä (ÄLYREHU) 
-hankkeessa on pilotoitu ratkaisuja re-
hun laadunvalvontaan ja ruokintaan,
käytännön esimerkkinä rehun kuiva-
aineen mittaus ja RehuApp-sovellus
apereseptin hienosäätöön.

Koronapandemiasta johtuen hank-

HUOMISEN MONIOTTELIJAT
MaiNuLi II  ja Älyrehu -hankkeet päätökseen 
webinaarisarjana  

Webinaarisarja 
Valitse aihe, tule linjoille ja 
kuuntele vaikka kaikki!
ke 7.10.  klo 11-12.Pienryhmästä 
potkua nurmentuotantoon
to 22.10. klo 11-12.Dieetti kun-
toon kuiva-ainemittauksella
ke 4.11.  klo 11-12.Valmenna vasi-
kat vahvoiksi
ke 25.11. klo 11-12. Kilpajuoksu 
ketoosia vastaan
Lisätiedot ja webinaareihin  
osallistumisohjeet:
ita-suomi.proagria.fi/tapahtumat
Webinaarit järjestää ÄLYREHU ja 
MaiNuLi II -hankkeet

keiden päätöstilaisuudet toteutetaan 
yhteisenä webinaarisarjana, joka pyö-
rähti käyntiin 23. syyskuuta johtami-
seen teemaan keskittyneellä jaksolla 
Maidosta mansikkaan – esimiestyön 
kolmiloikka. Jaksossa tutustuttiin mai-
totilan tuotantosuunnan muutospro-
sessiin ja siihen liittyviin esimiestyön 
haasteisiin. Lokakuun webinaarijak-
soissa käsitellään pienryhmälähtöistä 
nurmentuotannon kehittämistä sekä 
rehun kuiva-aineen seurannan rat-
kaisuja ja hyötyjä. Marraskuun we-

binaareissa kurkistetaan vasikkakas-
vattamon arkeen ja annetaan ideoita 
vasikkaterveyden parantamiseen sekä 
tutustutaan tarkemmin ketoosiin ja 
haastatellaan ELL Seija Perastoa ai-
heeseen liittyen. 

Webinaarisarja koostuu viidestä 
jaksosta, joihin voi ilmoittautua kuu-
lolle oman mielenkiinnon mukaan. 
Jaksoissa pääsee sekä alan asiantun-
tijoiden että maatalousyrittäjien ääni 
kuuluviin. Tule mukaan! 

Jaksojen tarkemmat kuvaukset ja 
ilmoittautuminen löytyvät ProAgrian 
tapahtumakalenterista. Webinaarijak-
sot tallennetaan ja tallenteet julkais-
taan myöhemmin hankkeiden netti-
sivuilla.
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Uudessa Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hankkeessa vahvistetaan työ-
ikäisten maatalousyrittäjien hyvinvointia ja voimavaroja erilaisissa työhön ja elä-
mään liittyvissä tilanteissa. Hankkeen toiminta-alue on Etelä-Savo, ja se kestää 
vuoden 2022 loppuun. 

Muutoksen tuulia
Muutos voi konkretisoitua esimerkiksi sukupolvenvaihdoksessa, tuotannon 
muutoksissa tai kannattavuuden haasteissa. Myös työkyvyn muutokset, työn ja 
perhe-elämän yhteensovittaminen tai uudelleenkouluttautuminen ja alan vaihto 
voivat askarruttaa. 

Muutos avaa jotain uutta, mutta samalla jotain vanhaa jää taakse – siksi se ei 
aina ole helppoa. Mistä aloittaisin? Kenen kanssa pohtisin asioita? Miten voisin 
valmistautua uuteen tilanteeseen?

Yhdessä uutta kohti – tilakäyntejä ja toimintaa
Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hankkeessa tunnistamme maatalous-
yrittäjän arjen erilaisia tilanteita ja niissä tarvittavia voimavaroja tilakäynneillä 
yhdessä yrittäjien kanssa. Koska jokaisen kokemus muutoksesta ja arjen erilaisis-
ta tilanteista on yksilöllinen, myös toimintatapamme nousevat yrittäjien toiveis-
ta. Sinun ei siis tarvitse mahtua valmiiseen muottiin – suunnittelemme ja toteu-
tamme hyvinvointia ja voimavaroja vahvistavat toimet yhdessä kanssasi.

Järjestämme mm. muutosvalmennusta, yksilöohjausta, pienryhmätoimintaa, 
teemapäiviä ja benchmarkkausta. Työskentelytapamme on asiakaslähtöistä, ko-
keilevaa ja osallistavaa. Hankkeen järjestämät toiminnat ovat osallistujille mak-
suttomia.

Kokoamme hyvinvointia ja työssä jaksamista tukevia toimintatapoja yhteis-
työssä sidosryhmien kanssa myös muiden maatalousyrittäjien käyttöön.

Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana on Pro-
Agria Etelä-Savo. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon 
ELY-keskus, alueen kunnat, LähiTapiola Savo-Karjala ja hankkeen toteuttajat. 

Millaisia muutoksia sinun elämässäsi on meneillään?

Ole yhteydessä meihin:
Projektipäällikkö  
MERJA NYKÄNEN
050 465 9698, merja.nykanen@diak.fi
Hankevastaava JENNI VATTULAINEN
044 431 4170, jenni.vattulainen@proagria.fi 
maaseutu.diak.fi        
Instagram: @lupamuutokseen 
proagria.fi/tyouramuutoksessa
#lupamuutokseen #hyvinvoivamaaseutu #diakmaaseutu #licensetochange

SELKEYTTÄ  
ELÄMÄNTILANTEESEEN JA 
TYÖURAAN!

Mikä on Diak? 
Diak eli Diakonia-ammattikorkeakoulu on Suomen suurin sosiaalialan 
korkeakouluttaja, joka toimii Helsingissä, Oulussa, Pieksämäellä, Po-
rissa ja Turussa. Koulutamme osaajia kirkon ja yhteiskunnan palveluk-
seen sosiaali- ja terveysalalla, kirkon alalla sekä tulkkauksen alalla. Diak 
tarjoaa myös työelämän asiantuntijoille ja organisaatioille monenlaisia 
koulutus- ja kehittämispalveluita, mm. työnohjausta, täydennyskoulu-
tuksia ja konsultaatiopalveluja. www.diak.fi 

MAINIO MAITOTILA
ProAgria Itä-Suomi ja ProAgria Etelä-Savo ovat hakeneet ESR -rahoitteista Mainio 
Maitotila- hanketta. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Osuuskunta Maito-
suomi ja Osuuskunta Tuottajan Maito, jotka ovat mukana myös rahoittamassa 
hanketta. Mukana olevien osuuskuntien tavoitteena on vuoteen 2035, että kaikki-
en maidontuottajien tuottama maito on hiilineutraalia.

Hankkeessa on tavoitteena maidontuotantotilojen tuottavuuden ja ilmastote-
hokkuuden parantaminen erilaisilla toimenpiteillä, joissa viljelijöillä on aktiivinen 
rooli. Hankkeen aikana on tavoitteena, että n. 300:lla tilalla on käytössään toteu-
tettava hiiliviljelysuunnitelma. Hiiliviljelysuunnitelmia työstetään pienryhmissä, se-
minaareissa ja koulutuksissa. 

Maidontuotantotilojen kannattavuus on myös hankkeen keskeisenä teemana. 
Pienryhmän tapaamisten aiheita kannattavuus teemassa ovat managementin ke-
hittäminen, lypsylehmien kestävyyden ja maidontuotannon kannattavuuden pa-
rantaminen. Maidontuotannon kannattavuuteen liittyy myös kuluttajien tarpeet 
ja toiveet hiilineutraalista tuotteesta ja tällä hankkeelle halutaan olla mukana luo-
massa maidolle parempaa menekkiä ja luoda edellytyksiä maidontuotannon jat-
kumiselle Itä-Suomessa ja Kainuussa.  Hanketta toteutetaan elokuusta 2020 aina 
loppukesälle 2023. Tilakohtainen hankkeeseen osallistuminen maksaa n. 100€/
tila ja se sisältää kaikki hankkeen toimenpiteet.

Rahoittaja edellyttää ennen hankepäätöksen tekemistä, että kohderyhmänä 
olevilta asiakkailta saadaan ilmoitus halukkuudesta osallistua hankkeen toimen-
piteisiin. 
Ilmoita halukkuudestasi osallistua hankkeeseen  
ita-suomi.proagria.fi/tapahtumat/ 
mainio-maitotila-15507

Arvoisat Lihantuottajat!
Rahtiteurastus-, ja paloittelupalvelut kaupan 

myyntipakkauksiin.
Lisäksi hankimme teuraseläimiä:

 Nautaa, hevosia ja lampaita
SAVO-KARJALAN LIHA OY

P. 017 2618918
www.savokarjalanliha.fi
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VVaallttrraa  TT44  ––AAlluusstteerräätt  AAmmmmaattttiillaaiissiillllee  

VVUUOOMMEETT®

  JJoo  2200  vvuuoottttaa  
  ssuuoommaallaaiissiillllaa  tteeiillllää  

wwwwww..vvuuoommeett..ffii  

VVuuoommeett  OOyy    ppuuhh..  00440000220088882244  ··  00550033000077771133  

Tule mukaan jakamaan omia ajatuksia, kuulemaan muiden kokemuksia ja ideoi-
ta nurmentuotannon kehittämisestä. Pohditaan yhdessä mitä voisi tehdä toisin 
ja poimitaan uusia ideoita, uusia kasveja, hyviä käytäntöjä ja mitä ryhmäläisillä 
mieleen tuleekaan.

Onnistuneita nurmiryhmätapaamisia on ollut muissa maakunnissa ja nyt 
tämä toteutetaan Itä-Suomessa.

Toteutamme ryhmän tapaamiset verkossa ajan säästämiseksi. 

Verkkotapaamiset:
21.10., 11.11. ja 2.12. klo 12- 13.30
1. päivän aiheena nurmiseokset, eri seoksien analyysituloksia, ruokinnallista
vaikutusta

Laita päivät jo nyt ylös ja ilmoittaudu mukaan Nurmitinderiin. 
Hinta 25€+ ALV/kerta

MARITA JÄÄSKELÄINEN,   
marita.jaaskelainen@proagria.fi, 043 825 1210
SARI PERÄLÄ, sari.perala@valio.fi

NURMITINDER 
-NURMIRYHMÄ ETÄNÄ

AITAA LUONNONKIVISTÄ 
Ammattitaidolla luonnonkivistä kasattu kiviaita kestää katsetta ja aikaa. Poh-
jois-Karjalan alueelta löytyy vähän laastittoman kivirakentamisen ammattilaisia. 
Kiviurakointi soveltuu kuitenkin hyvin osaksi muuta yrittäjyyttä, etenkin jos yrit-
täjällä on koneistoa ja kalustoa. Maaseudun Sivistysliiton ja Itä-Suomen Maa- ja 
kotitalousnaisten Yhteinen ympäristö -elinvoimaa ympäristöstä -hanke sai opin 
kivirakentamiseen keväällä. Kuvassa oikealla opettajana toiminut yrittäjä Allu 
Karttunen. Lue lisää aiheesta: msl.fi/yhteinenymparisto 

Ahvenmäen Aistipihan Soile Laitinen on toiminut yrittäjänä lähes vuoden 100 
vuotta vanhassa Poijinpellon hirsisessä koulussa Leppävirralla, jonne Soile per-
heineen muutti 10 vuotta sitten. Nyt mäellä sijaitsevaa jykevää rakennusta ym-
päröi viehättävä puutarha eläimineen. Hän toimii neuropsykiatrisena valmenta-
jana hyödyntäen toiminnassaan myös aistipihan eläimiä, puutarhaa ja muuta 
luontoa. Hän tapaa asiakkaita myös asiakkaan kotona, kouluissa tai jossakin 
muussa julkisessa paikassa. 

- Jos asiakas haluaa, pihapiirimme eläimet ovat käytössä valmennuksen tuke-
na, toteaa Ahvenmäen Aistipihan Soile Laitinen. Itse ajattelen hevosistani, että 
ne ovat todellisia opetusmestareita. Työskentely eläimen kanssa opettaa eläi-
mestä paljon, mutta myös ihmisestä itsestään. Eläin rohkaisee kokemaan uut-
ta ja se auttaa oppimaan lisää. Koira katsoo silmiin ja hyväksyy sinut sellaisena 
kuin olet. Se opettaa katsekontaktin merkityksen. Samalla se opettaa paremmin 
kuulemaan itseään ja muita. Eläin auttaa vetämään omat rajat. Eläimen seuras-
sa asioita ratkotaan positiivisessa hengessä. 

Monien tutkimusten mukaan eläinten läsnäolo rauhoittaa ihmistä. Ihminen 
ylittää itsensä eläimen avulla. Rohkeus ja elämänilo lisääntyy. Keskittymiskyky 
paranee. Eläin myös aktivoi. Eläin tempaa ihmisen mukaan kokonaisvaltaisesti. 
Sekä keho että aivot lähtevät liikkeelle. Toiminta avartaa ajattelukykyä ja itse-
tuntemus lisääntyy. Toimintakyky paranee fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja 
kognitiivisesti.  

Soile Laitinen on mukana Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten / ProAgria 
Itä-Suomen Green Care -laatujärjestelmällä kilpailukykyä -hankkeessa.  Hank-
keessa verkostoidumme muiden yrittäjien kanssa ja kirjoitamme yhdessä Green 
Care -laatukäsikirjaa, kertoo yrittäjä Soile Laitinen. Palvelujen tuotteistaminen 
ja markkinointi ovat myös merkittävässä roolissa. Tavoitteenani on hakea Green 
Care LuontoHoiva Laatua -merkkiä. 

Yritysasiantuntija Johanna Rinnekari toimii Green Care Laaturyhmän val-
mentajana. Rinnekari toteaa, että Green Care tarjoaa yrityksille erikoistumisen 
ja erottautumisen mahdollisuuden. Meillä Itä-Suomessa Green Care -toiminta-
tapoja hyödynnetään jo hienosti kuntoutuksessa, lasten ja nuorten palveluissa, 
ikäihmisten ja erityisryhmien hoivassa, päivätoiminnassa, päihde- ja mielenter-
veystyössä, erityisryhmien palveluissa, työhyvinvointitoiminnassa ja matkailussa. 

JOHANNA RINNEKARI
MKN yritysasiantuntija
Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset

AHVENMÄEN AISTIPIHALLA 
VOIMAANTUU ELÄINTEN,  
LUONNON JA PUUTARHAN 
PARISSA

GreeCare-laaturyhmän virkistäytymisosio, kuvassa oikealla yrittäjä Soile Laitinen. Kari Ran-
tonen, FotoElämys Oy.
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Ilmakuvasta on helppo havainnoida esimerkiksi lietevaunun maata tiivistävä 
vaikutus ja lohkon vesitalousongelmat. Kuva: Tuomas Ruottinen

Dronen hyödyntämistä maataloudessa tutkitaan ahkerasti ja sen hyödyntämi-
nen työssä on yleistynyt lähivuosina asiantuntija- ja viljelijäkäytössä. Usein pelto-
lohkon ja kasvuston kuvaaminen ylhäältä päin kertoo enemmän lohkon tilasta 
ja kokonaiskatsauksen saa nopeammin kuin maan tasolla työskennellen. Dronen 
kuvamateriaalia voi hyödyntää esimerkiksi maan kasvukunnon tilan ja maan ve-
sitalouden tarkastelussa, lannoituksen ja kasvinsuojelun suunnittelussa, kasvus-
tojen tarkkailussa ja orastumisen seuraamisessa. 

Kartoita vesitalousongelmia ja maan tiivistymiä
Pellon vesitalousongelmat näkyvät ilmakuvissa seisovana vetenä keväisin ja run-
saiden sateiden jälkeen sekä heikkoina kasvustoina paremmin kasvavien koh-
tien rinnalla. Ilmakuvausta voi hyödyntää salaojien toiminnan tarkastelussa ja 
mahdollisten tukkeutumien paikantamisessa. Myös maan tiivistymistä voidaan 
tarkastella ilmakuvien avulla: maa tiivistyy helposti painavien työkoneiden kuten 
lietteenlevityskaluston alla, ja tiivistymät näkyvät ilmakuvissa heikosti kasvavina 
kohtina erityisesti märkinä vuosina. 

Pellon ongelmakohtien tarkastelussa ja kasvukunto-ongelman kartoittami-
sessa voidaan hyödyntää useampana vuotena otettuja ilmakuvia ja verrata niitä 
keskenään. Myös tarjolla olevaa satelliittidataa kannattaa hyödyntää pellon kas-
vukunnon tarkastelussa, jolloin voidaan seurata pidemmän aikavälin muutosta 
pellolla. 

Ilmakuvista ongelmanratkaisuun
Kun ongelmapaikat on kuvien avulla löydetty, voidaan tarkemmat analyysit teh-
dä perinteisin menetelmin maan rakennetta ja veden virtausta tarkastelemalla. 
Tällöin kannattaa käyttää lapiota maan kasvukunnon määrittämisessä. Esimer-
kiksi veden seisonta pellolla voi johtua tiivistymisestä jossain pellon maakerrok-
sessa ja mahdollisen tiivistymän löytäminen lapion avulla on avainasemassa, 
kun ongelmaa ruvetaan korjaamaan ja tiivistymän poistamista suunnittelemaan. 
Myös ojaston kunto, salaojien laskuaukot ja veden virtaaman tarkistus hoide-
taan maan pinnalta käsin. 

Ilmakuvat toimivat hyvänä kartoitusvälineenä pellon kasvukunnon tarkaste-
luun, ongelmakohtien paikantamiseen ja toimenpiteiden suunnitteluun. Niiden 
avulla voidaan tehokkaasti käydä läpi peltoalueita ja saada nopeasti kokonais-
kuva niiden kunnosta ja sadontuottokyvystä. Dronen ja ilmakuvien hyödyntämi-
nen onkin helppo tapa kartoittaa maan kasvukuntoa omalla maatilalla.  

IINA HAIKARAINEN
Luomukasvintuotannon asiantuntija, ProAgria Etelä-Savo
Hiili hallintaan – ravinne ruokkimaan -hanke
iina.haikarainen@proagria.fi, p. 043 827 0632
Lisää maan kasvukunnosta ja kestävästä tuotannosta: proagria.fi/hiilihallintaan

MAAN KASVUKUNTOA VOI  
KARTOITTAA MYÖS YLÄILMOISTA 
KÄSIN

”KAIPO-verkko tutustui Kajaanin Paltaniemen Haukilammen hoitoon elokuun lopulla. 
Paltaniemen lampia on hoidettu vesikasvillisuutta niittämällä paikallisin voimin jo useam-
man vuoden ajan. Nyt mietitään jatkosuunnitelmia lampien tilan parantamiseksi. KAIPO-
verkko tarjoaa koulutusta kunnostusyhdyshenkilöille ja tukea ja neuvontaa vesienhoidon 
rahoitukseen ja verkostoitumiseen Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa.”

Yhteystiedot: KAIPO-verkko
Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Itä-Suomi ry
Kainuu: TUULI MÄKINEN, tuuli.makinen@maajakotitalousnaiset.fi, 
puh. 043 827 2308 
Pohjois-Karjala: PÄIVI JOKINEN, paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi, 
puh. 040 301 2409

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Koulutuksiin ilmoittaudutaan www.kao.fi/lyhytkoulutukset, josta 
löytyvät tarkemmat koulutuspäivien ohjelmat sekä koulutusten hinnat. 
Lisätietoja: Sari Laukkanen p. 044 797 4581 tai sari.laukkanen@kao.fi.

KANTRI-NEUVO –HANKKEEN maaseutuyrittäjille ja 
metsänomistajille suunnatut loppuvuoden 2020 koulutukset:

• Hankalien pihapuiden poisto paloina puukiipeilytekniikalla, teoriaa ja
kiipeilynäytös 29.9.2020

• Hankalien pihapuiden poisto paloina puukiipeilytekniikalla, käytännön
harjoittelua 30.9.2020

• Maatilan riskien hallinta 1.10.2020*
• Seppälän vertikaali 6.10.2020
• Kasvihuoneviljely vertikaalipuutarhassa 7.10.2020*
• Maan mikrobiologiaa 20.10.2020
• Säilörehun laatu ja hävikit 21.10.2020*
• Kanintuotannon perusteet 27.10.2020 VERKKOKOULUTUS
• Ajankohtaista nautojen tarttuvista taudeista 3.11.2020*
• Fiksut lehmät 12.-13.11.2020
• Onnistumisen avaimet biologiseen torjuntaan 17.11.2020*
• Maatilan talouspäivä 19.11.2020*
• Sorkanhoitokurssi 2.-4.12.2020
• Positiivinen vahvistaminen tuotantoeläinten käsittelyssä 10.12.2020

VERKKOKURSSI
• Hevosmetsätyökurssi 14.-15.12.2020 (3/2020 aloitetun kurssin pv:t 3

ja 4)

*sisältää verkko-opiskelumahdollisuuden (AC). Tarvittaessa
kurssi järjestetään kokonaan verkossa.
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ONNISTUMISESTA OPIKSI
KASVINVILJELYN SYKSYN 
HAVAINTOTAPAHTUMA
Toteutamme loka-marraskuussa kasvinviljelyn palaute- ja havaintotapahtuman 
etäyhteydellä.

Päivämäärät ovat vielä avoinna ja tietoa lähetämme mukaan ilmoittautuneille 
syksyn aikana.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille niille, jotka haluavat kehittää omaa kasvintuo-
tantoa. Mukaan tuleminen ei ole sidottu viljelysten sijaintiin tai paikkakuntaan. 

Haemme viljanviljelyä, erikoiskasveja (esim.rypsi, herne, siementuotanto) tai 
puutarhakasveja viljeleviä tuotantosuunnasta tai tuotantotavasta riippumatta.

Kokoamme 5-10 henkilön ryhmät saman tyyppisiä kasveja viljelevistä viljeli-
jöistä. Rikkautena on jos saamme eri puolelta Suomea kokemuksia.

* Tapahtumien runkona ovat osallistujien omat kuvamateriaali.
Myös lyhyet kännykkävideot ovat mahdollisia.

* Pohdimme onnistumisia, kokemuksia, havaintoja ja yhdessä
opittavia asioita.

* Erityisen arvokkaita kokemuksia ovat pienimuotoiset kokeet, joita
jokaisen kannattaa tehdä. Helpoimmillaan se tapahtuu niin, että
lohko jaetaan kahteen osaan, joilla tehdään erilaisia toimenpiteitä
(lannoitus, muokkaus, lajikkeet yms).

* Laskemme tapahtumassa myös viljelyn katteen kaikilta osallistujilta.
* Tarpeen mukaan ryhmä jatkaa kokoontumisia.

Osallistuminen tilaisuuteen maksaa 50 e + alv.
Ilmoita kiinnostuksesi ita-suomi.proagria.fi/tapahtumat -sivulla. Laita lisätieto-
ja ja toiveita toteutukselle, otamme yhteyttä syksyn aikana. Ilmoittautuminen ei 
vielä sido sinua.
Lisätiedot: TIINA POLO p. 040 301 2402 tai tiina.polo@proagria.fi  tai 
KAISA MATILAINEN p. 040 301 2423 kaisa.matilainen@proagria.fi

Laiduntajat hoitavat rantaniittyä Ylä-Savossa. Kuva Sinikka Jokela

PERINNEBIOTOOPPIEN  
INVENTOINTI KÄYNNISSÄ
Perinnebiotoopit ovat luontoympäristöjä, jotka ovat syntyneet perinteisen karja-
talouden vaikutuksesta ja ovat voimakkaasti uhanalaistumassa. Perinnebiotoop-
peja ovat mm. niityt, kedot, rantaniityt, metsälaitumet ja hakamaat. Laidunnus 
ja niitto ovat muokanneet kasvillisuutta ja maisemaa, jolloin hoidettu perinne-
biotooppi on helmi myös maisemassa. Rakennukset ja rakenteet kuten riuku- ja 
kiviaidat kuuluvat myös perinteiseen ympäristöön. Niittyjen ja ketojen säilyttämi-
nen ja hoitaminen turvaa myös paikallista ruoantuotantoa, sillä ne ovat tärkeitä 
elinympäristöjä pölyttäjähyönteisille. 

Osana Helmi-elinympäristöohjelmaa on perinnebiotooppeja inventoitu ym-
päri Suomea. ELY-keskukset kartoittavat arvokkaita perinnebiotooppeja vuosina 
2019–2021. Pohjois-Savossa myös ProAgria Itä-Suomen / Itä-Suomen Maa- ja 
kotitalousnaisten maisemasuunnittelun asiantuntija on suorittanut inventointia 
ELY-keskuksen toimijoiden lisäksi. Inventoitavilta kohteilta kartoitetaan kasvila-
jistoa ja mm. arvioidaan hoidon tasoa. Pohjois-Savon arvokkailta perinnebio-
toopeilta on löytynyt yleisimpien niittykasvien lisäksi mm. jäkkiä, nurmitatarta, 
ketonoidanlukkoa, isopukinjuurta, kissankäpälää ja ketoneilikkaa.   

Perinnebiotoopit tarvitsevat jatkuvaa hoitoa, jotta niiden umpeenkasvu voi-
daan estää ja luonnon monimuotoisuus turvata. Erityisen paljon uhanalaisia 
lajeja on kasveissa ja hyönteisissä. Neljännes uhanalaisista lajeista elää perinne-
biotoopeilla. 

Helmi-ohjelman tavoitteena on inventoinnin lisäksi kunnostaa koko Suomessa 
15 000 hehtaaria perinnebiotooppeja vuoden 2023 loppuun mennessä. Hoito 
ja kunnostuskohteet valitaan kartoitusten perusteella. Jos tilallasi on niitty, luon-
nonlaidun tai muu kohde, jota on pitkään laidunnettu, se voi hyvin olla inven-
toinnin ja hoidon arvoinen. 

SINIKKA JOKELA
Maisemasuunnittelun asiantuntija
ProAgria Itä-Suomi /  
Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset
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Vespaikka – vesistömaisemat veto-
voimatekijänä Etelä-Savossa on juuri 
käynnistynyt hanke, joka kertoo etelä-
savolaisen vesistömaiseman tarinaa ja 
vahvistaa sen merkitystä alueidentitee-
tin rakennusmateriaalina sekä vetovoi-
matekijänä.

Hankkeen päätavoitteina on:
1. Nostaa vesistömaisemat sekä nii- 

  hin kytkeytyvä kulttuuriympäris- 
  tö ja kulttuuriperintö vahvaksi  

 osaksi alueen identiteettiä ja ve- 
  tovoimaa. 

2. Saada vesistömaisemissa piile- 
  vä elinkeino- ja hyvinvointipoten- 
  tiaali parhaiten asukkaiden ja yri- 
  tysten käyttöön. 

Hankkeella
* lisätään ja parannetaan maaseu- 

  dun toimijoiden keskinäistä yh 
teistyötä ja verkostoitumista;

* tarjotaan yrityksille eväitä tuottei
den ja palveluiden kehittämiseen
mm. maiseman tuotteistuksen
kautta;

* parannetaan yritysten toimin- 
  taympäristöä kannustamalla 

 konkreettisiin hoitotuloksiin mai- 
  semassa ja kulttuuriympäristössä.

ETELÄ-SAVO ON VESPAIKKA
Hankkeen kohderyhmänä ovat eri-

tyisesti maaseudun matkailu- ym. pal-
veluyritykset sekä kyläyhdistykset ja 
muut vastaavat toimijat. Vespaikka 
edistää osaltaan mm. Saimaa Geo-
parkin ja Saimaa-Ilmiö 2026:n eli Sa-
vonlinnan EU-kulttuuripääkaupunki-
hankkeen sekä VisitMikkelin ja Visit-
Savonlinnan tavoitteita. Hanke toimii 
Etelä-Savossa ja hankkeen toteutusai-
kataulu on 31.10.2019-31.12.2022. 
Hanketta toteuttavat Etelä-Savon 
Maa- ja kotitalousnaiset ja ProAgria 
Etelä-Savo. Hanketta rahoittavat EU:n 
Maaseuturahasto ja Etelä-Savon ELY-
keskus.

#vespaikka #MKNmaisema
Lisätietoja: SAARA RYHÄNEN,  
maisema- ja ympäristöasiantuntija 
saara.ryhanen@maajakotitalousnai-
set.fi p. 040 4868 237
www.maajakotitalousnaiset.fi/ 
vespaikka tai https://proagria.fi/ves-
paikka

Kuva: Saara Ryhänen.

MAASEUTUYRITTÄJÄLLE
ASIANTUNTEVAA PALVELUA

TYÖSUHDEASIOISSA

MAASEUDUN 
TYÖNANTAJALIITTO

MTA
EHDOTA VUODEN  
MAA- JA KOTITALOUSNAISTA
Maakunnissa valitaan taas Vuoden maa- ja kotitalousnainen, joka edistää alu-
eellaan Maa- ja kotitalousnaisten toimintaa, toimii itse alueellaan aktiivisesti 
Maa- ja kotitalousnaisten hyväksi sekä jaksaa myös innostaa ja kannustaa muita 
naisia toimintaan mukaan ja edistää yhteisöllisyyttä. 

7.10 mennessä ehdotukset perusteluineen Kainuun, Pohjois-Karjalan ja 
Pohjois-Savon maakunnissa toiminnanjohtaja MARJATTA PIKKARAISELLE, 
marjatta.pikkarainen@maajakotitalousnaiset.fi tai puh. 044 320 1585 sekä 
23.10. mennessä Etelä-Savon maakunnassa toiminnanjohtaja KIRSI MUTKA-
PAINTOLALLE, kirsi.mutka-paintola@maajakotitalousnaiset.fi tai  
puh. 043 826 7882.

Haaveiletko yrittäjyydestä? Kaipaatko tietoa, tsemppausta 
tai tukea yrittäjyyteen? Osallistu viiden kerran  

tehovalmennukseen! 

Itä-Suomen Maa- ja kotitalous-
naisten Yrityspalvelut järjestää  
Portaat yrittäjäksi -valmennuksen 
syksyllä 2020.

Valmennus koostuu neljästä noin 
3 tunnin tilaisuudesta, jotka toteu-
tetaan Teams -etäkoulutuksena. 
Viidennellä kerralla tapaamme kas-
vokkain maakunnittain.

Valmennuksessa saa tietoa, kan-
nustusta sekä vertaistukea yrittä-
jyyteen. 

VALMENNUKSEN OSIOT
• yrittäminen ammattina,

mitä yrittäjyys vaatii
• liiketoiminnan suunnittelu ja

perustaminen
• talouden hallinta ja rahoitus
• markkinointi, myynti ja

hinnoittelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
OKM tukee toimintaa.  

TERVETULOA MUKAAN!
Ajankohdat: 
6.10. klo 17 – 20,  
20.10. klo 17-20, 27.10. klo 17-20,  
3.11. klo 17-20,  
5. kerta sovitaan myöhemmin
Hinta: 125 €

VALMENTAJAT
Valmentajina toimii MKN yritysasi-
antuntijat KTM Anu Meriläinen, 
FM Johanna Rinnekari, KTM Heli 
Sulola ja MMM Marjatta Räsänen. 
Heillä on vuosien kokemus aloitta-
vien yritysten tukemisesta ja yritys-
toiminnan kehittämisestä. 

LISÄTIEDOT,  
ILMOITTAUTUMISET:
JOHANNA RINNEKARI  
p. 040 301 2441,
johanna.rinnekari@
maajakotitalousnaiset.fi
Itä-Suomen Maa- ja kotitalous-
naiset
ProAgria Itä-Suomi

yrityspalvelut
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KULKU- ja ProYritys Pohjois-Karjala -hankkeilla aktivoidaan maaseudun yritystoimintaa. 
Elokuussa hankevetäjät Anna ja Jaana vierailivat pohjoiskarjalaisilla maatiloilla ja yrityksissä idän suunnalla  

Ilomantsissa ja Pohjois-Karjalan eteläpuolella Kesälahdella, Kiteellä ja Hammaslahdessa. Roadtrip-reissujen ta-
voitteena on kuulla maatilojen ja maaseudun yrittäjien ajankohtaisia kuulumisia ja käydä yhdessä läpi mahdolli-
sia kehittämistarpeita.  Tulossa on vielä vastaavat vierailut maakunnan muille alueille. Jos haluat meidän vierai-

levan maatilallasi tai yrityksessäsi, ota meihin yhteyttä! 

Ruoka- ja kulttuurimatkailuhankkeen päätavoitteena on liittää Via 
Karelia -matkailutie osaksi eurooppalaista kulttuurireittiä vahvista-
malla ja kehittämällä alueen matkailupalveluita. Hankkeen kantavia 
teemoja ovat kulttuurinen luovuus ja monimuotoisuus, ruoka, kar-
jalaisuus ja itärajan läheisyys. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin 
aluekehitysrahasto ja Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton tulevaisuus-
rahasto. 
Projektipäällikkönä toimii Anna Rinteinen. 

”Sisältöä kulinaristille kulttuurista” -hanke (2019 -2021). 

KULKU 

 
 
Kestävän kehityksen edistämiseen sitoutuneet emäntä Meri Viljamaa ja 
isäntä Sauvo Henttonen pitävät Puustilan maisematilaa Maukkulan kylällä 
Ilomantsissa. Pelloilla käyskentelee kaksi suomenhevosta ja kainuunhar-
maslampaita. Lampaiden villasta valmistettua villalankaa, lampaan taljo-
ja ja lihatuotteita voi ostaa suoraan tilalta.  Maisematila tarjoaa vieraille 
aamiaismajoituksen lisäksi myös luonto-opastusta, villiyrtti- tai kasvivärjä-
yskursseja. Tilalla on myös mahdollisuus osallistua rosvopaistiruokailuun 
tai yhteiseen ateriaan päättyvälle lammasruokakurssille. Ympäristön vaara-
maisemiin voi tutustua lumikenkäillen tai rekiretkillä ja mukavan retkipäi-
vän voi päättää  leppoisiin löylyihin haapahirrestä käsinveistetyssä piha-
saunassa tai paljussa. Omatoimimatkailijat voivat tutustua perinnemaise-
maaan kulttuuripolulla vapaasti ympäri vuoden.  
www.puustilanmaisematila.fi

Ilomantsissa perinteikästä Anssilan Maatilaa emännöivät sisarukset Lee-
na Mononen ja Liisa Sorjonen. Tilan pääasiallinen hoitaminen on Leenan 
vastuulla, mutta B&B -toimintaa pyöritetään sisarusten yhteisvoimin. Ans-
sila tarjoaa B&B-majoitusta neljässä eri rakennuksessa. Vieras voi valita 
tilalla sijaitsevan aittamajoituksen lisäksi yöpymismahdollisuuden myös 
päärakennuksesta tai maatilalta n. kilometrin päässä sijaitsevasta omako-
titalosta. Entisajan mummolatunnelmaa pääsee kokemaan päärakennuk-
sen läheisyydessä sijaitsevassa Ansalan talossa. Ilomantsin kirkonkylällä on 
mahdollista majoittua kaksioon. Karavaanareille ja telttaillijoille on tarjol-
la leirintämahdollisuus maatilan pihan läheisyydessä. Maatilalle ovat terve-
tulleita myös lemmikit. Lähiruoka-aineksista koottu aamupala tarjoillaan 
tilalla majoittuvilla päärakennuksessa tai sen voi valmistaa omatoimisesti 
majoitustilan yhteydessä olevassa keittotilassa. Kauniin karjalaisvaaramai 
seman hoidosta vastaavat  lähipelloilla laiduntavat kesälampaat ja kyytöt. 
anssila.fi/

Kuvassa Liisa Sorjonen.

Kuvassa Annika Lampert
Soinilan Oy,  
Hammaslahti, 
Joensuu

Perinteikkään Soinilan tilan luo-
vuttua maidontuotannosta Piia ja 
Markku Soininen perustivat per-
heyrityksen, jossa tuotetaan omis-
ta ja lähialueen hedelmistä ja mar-
joista kuplivia juomia. Tuotteiden
väri ja maku tulee aidoista hedel-
mistä ja marjoista ja niitämakeu- 
tetaan osittain tilan omassa mehi- 
läistarhassa tuotetulla hunajalla.
Yrityksen perustamisen yhteydessä
omistukseen siirtyi myös 1995
vuonna perustettu Tuliniekka, 

Puustilan Maisematila, 
Maukkula, Ilomantsi

Anssilan Maatila, Ilomantsi
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Hankkeen tavoitteena on aktivoida erityisesti maatilojen ja muiden 
maaseudun yritysten käynnistämistä ja toiminnan kehittämistä.  Palve-
lemme uutta yritystoimintaa, tuotteita ja palveluita tai toiminnan ke-
hittämistä suunnittelevia maatiloja, maaseudun mikroyrityksiä (alle 10 
hlöä työllistävät yritykset) sekä yksittäisiä henkilöitä. Saat yritysasian-
tuntijamme käyttöösi yhden maksuttoman neuvontapäivän ajaksi. Han-
ketta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 
2014 – 2020.
Hankevastaava Jaana Puhakka 

ProYritys Pohjois-Karjala -hankE 
(2018-2020)

Kuvassa Juha Quist ja Anna-Maija Harikoski

Kuvassa Anne Lindeberg-Piiroinen ja Anna-Liina Lindeberg

Historiallinen Mäntyniemen kartano Kesälahdella tarjoaa erilaisia matkai-
lu- ja hyvinvointipalveluita maatalouden lisäksi. Kartanon mailla viljellään 
luomuna mm. spelttiä, ruista ja tattaria. Uusimpana yrityksenä Mäntynie-
messä aloitti keväällä Anna-Liina Lindeberg monipuolisia kulttuuri- ja hy-
vinvointipalveluja tarjoavan yritystoiminnan lapsuudenkodissaan. Havinoi 
yritys järjestää mm. ohjattuja luontoretkiä kartanon upeissa maisemissa. 
Retken ohjelma voi sisältää hiljentymis- ja meditaatioharjoituksia, lajintun-
nistusta, musiikkia, venyttelyä tai vaan pelkästään yhdessäoloa.  Kesällä 
kartanon ladossa toteutettiin kaksi konserttia. Anne Lindeberg-Piiroisen 
johdolla kartanon mielenkiintoiseen historiaan pääsee tutustumaan opas-
tettujen historiakierrosten kautta. Tarjolla on myös kokous- ja seminaari-
palveluja tarjoiluineen noin 10–15 hengelle.  
mantyniemenkartano.fi/havinoi-etusivu/mantyniemenkartano.fi

Ukonniemen viinitarha, 
Kesälahti, Kitee

Viime vuosituhannen alussa raken-
netussa kansakoulussa Eija Irene 
Hiltunen ja Eero Tuomisto pitä-
vät B&B Kuuksenkaari majoitus-
yritystä. Samoissa tiloissa toimii 
myös Eijan vastikään aloittama 
vaateyritys Koitadesign. Kauniis-
ti remontoiduissa tiloissa vierail-
le on tarjolla yöpymismahdolli-
suus opettajan entisessä asun-
nossa tai isossa alakerran salissa, 
jossa on tilavan makuuhuoneen 
lisäksi myös keittiö, aula, wc ja 
suihkuhuone. Entisen koulun juh-
lasali toimii juhla- ja kokoustilana 
noin 50-70 vieraalle pitopalvelu-
mahdollisuuksin. Aamiaista voi 
valmistaa itse tai sen saa valmiiksi 
toimitettuna tai tarjoiltuna. B&B 
Kuuksenkaari järjestää sesonki-
aikaan pienryhmille rapuretkiä.  
www.kuuksenkaari.fi 

Mäntyniemen kartano / Havinoi, Kesälahti, 
Kitee

Bed and breakfast  
Kuuksenkaari,  
Kuuksenvaara, Ilomantsi

Kiteen Kesälahdella sijaitsevalla Ukonniemen Viinitarhalla tuotetaan 
uniikkeja, käsintehtyjä suomalaisia puna-, valko- ja roseerypäleviinejä. 
Rypäleviinituotannon mahdollistaa ilmastoltaan ja kasvillisuudeltaan  
hedelmälliseen ja lämpimään Laatokan vyöhykkeeseen kuuluva Kesälah-
den seutu.  Tilan isäntä Juha Quist halusi kokeilla, voisiko pohjoisessa 
avomaalla viljellä aitoja viiniköynnöslajikkeita. Ensimmäiset köynnökset 
istutettiin vuonna 2014. Alkuvuosien talvitappioiden ja erilaisten kokei-
lujen jälkeen määrä on kasvanut liki 500 köynnökseen. Pääasiassa Sola-
ris- ja Rondo-lajikkeita ja pienessä mittakaavassa myös Pinot Noir laji-
ketta tuottavalla pohjoisella viinitilalla pyritään luonnonmukaisuuteen 
viljelyssä ja viinin valmistuksessa. Niin sanottujen natural-viinien valmis-
tuksessa ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita eikä kirkasteita vaan vii-
nin annetaan hiljalleen suodattua itsekseen kypsymisastioissa. Ukonnie-
men Viinitarha tarjoaa heinä-syyskuussa viinitarhavierailuija, joissa esi-
tellään viinitarhaa ja pohjoista viininviljelyä. Viinitarhan esittelyyn sisäl-
tyy myös maistiainen tilan tuotteista. EU-säädökset ja Alkon monopoli 
estävät Suomessa aidon rypäleviinin myymisen viinitilalta ns. tilaviininä.   
www.ukonniemenviinitarha.fi

jonka valikoimiin kuuluu perinteikkäällä menetelmällä valettu-
ja ja käsin koristeltuja kynttilöitä. Omenasadon valmistutut-
tua syksyllä tilalla eletään kiireistä aikaa. Soinilan Oy tekee me-
hustuspalvelua yksityis- ja yritysasiakkaille. Hunajantuottajia pal-
vellaan tarjoamalla hunajalinkousta. Äskettäin avatusta viehät-
tävästä pihamyymälästä voi ostaa kuplajuomia ja hunajaa. Myy-
mälässä on myös tarjolla laaja valikoima Tuliniekka -kynttilöitä.  
www.soinilan.fi
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28.10.2020 Kasvinsuojelukoulutus webinaarina klo 9.30 – 12.30. Kou-
lutus on suunnattu puutarhatuotantoon, mutta myös muiden tuotan-
tosuuntien yrittäjät voivat halutessaan osallistua. Koulutuksen sisältönä 
perusteet lainsäädännön vaatimuksista sekä parhaat käytännöt puutarha-
kasvien kasvinsuojelussa.  
Hinta: 35 € + alv 24 %/nettiyhteys. Huom. Tutkinto laskutetaan erikseen. 
Lisätiedot: MIRJA TIIHONEN, mirja.tiihonen@proagria.fi,  
puh. 0400 638 138.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
HIILI HALLINTAAN – RAVINNE RUOKKIMAAN (HIHAT)-hanke
21.10. Hiiliviljelyryhmä 2 aloittaa peltokäynnillä. Sopii kaikkien tuotan-
tosuuntien maatiloille.
Lisätiedot: IINA HAIKARAINEN, 043 827 0632, proagria.fi/hiilihallintaan
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DIGIPORTAAT -hanke
15.10. ja 27.10. LinkedIn yrityskäytössä -verkkokoulutus Tehosta rekry-
tointia, paranna työnantajakuvaa, kerää liidejä ja kehitä myyntiä. 
29.10. Pk-yrityksen digiopas ja mobiilivideo-opas. -verkkokoulutus
Jos pääsi on pyörällä kaikesta digi-alkuisesta, osallistu tähän. Saat selkeitä 
konkreettisia ohjeita.
Lisätietoa: MINNA LAITINEN, p. 041 730 0648, etela-savo.proagria.fi/ 
digiportaat, digiportaat.fi

Tapahtumat
ETELÄ-SAVO

Lisätiedot ja Ilmoittautuminen: 
etela-savo.fi/tapahtumat tai puh. 0400 261 094 tai 
www.maajakotitalousnaiset.fi/es 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@proagria.fi tai  
etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

MAATALOUSYRITTÄJÄN TYÖURA MUUTOKSESSA -hanke
Selkeyttä elämäntilanteeseen ja työuraan! Mikä tukee sinua pienen tai ison 
muutoksen keskellä? 
Ota reilusti yhteyttä – jutellaan lisää: merja.nykanen@diak.fi,  
050 465 9698 tai jenni.vattulainen@proagria.fi, 044 431 4170.
Lisätiedot: proagria.fi/tyouramuutoksessa
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MAILI – MAITOA JA LIHAA ETELÄ-SAVOSTA -hanke
13.10. Yrittäjän huoltopäivä, Teams-etäyhteydellä.  Hellitä hetkeksi ja tule 
virkistäytymään digisti kuulokkeet päässä! Luvassa meitä kaikkia puhuttele-
via, oman ja läheisten arkeen ja hyvinvointiin liittyviä teemoja. Tapahtuma 
on myös ajanhallinnan pienryhmän aloitus.
11.11. Ajanhallinnan pienryhmä jatkuu, seuraavat tilaisuudet sovitaan yh-
dessä.
Miljoona asiaa ja tekemättömät työt mielessä? Vapauta aikaa ja ajattelua 
oleellisiin tehtäviin hyvillä ajanhallinnan vinkeillä ja sparrauksella!
27.10. Tasainen tuotanto ja maidon pitoisuudet -teemapäivä sekä jatko-
päiviä aiheista:
Millä keinoilla ja työkaluilla edetään kohti tasaista maidontuotantoa ym-
päri vuoden? Kuinka maidon pitoisuuksia voidaan parantaa? 
Käytännönläheinen teemapäivien sarja ruokinnasta, kertaa ja opi uutta! 
Lähiopetus ja/tai etänä.
4.11. Pöhinää pötsissä, vältä ruokintaongelmat karjassa
26.11. Tunne rehut ja syöntimäärät 
8.12. Ruoki taloudellisesti, eurot esiin
Lisätietoa: LIISA HEINONEN, p. 043 824 9506, etela-savo.proagria.fi/ 
maitoajalihaa
-------------------------------------------------------------------------------------------------
UUTTA VIRTAA -hanke
14.10. Omistajanvaihdospäivä maatilan luopujille ja jatkajille Juva/etänä. 
Miten, suunnittelu etenee, miten rahoituksen voi järjestää ja miten turva-
taan luopujien toimeentulo.
15.10. Verskit viljelijät etänä - pienryhmän aloitus. 
Lisätiedot: JENNI VATTULAINEN, p. 044 431 4170, etela-savo.proagria.fi/
uuttavirtaa
-------------------------------------------------------------------------------------------------
TAITAVA JOHTAJA – PÄTEVÄ LIIDERI
18.11. Taitavia kohtaamisia -seminaari on-line tapahtumana 
Tiukkaa asiaa henkilöstöstrategiasta, vuorovaikutuksesta työyhteisössä 
sekä kokemuksia ja tarinoita yritysten henkilöstöjohtamisesta. Puhujina 
mm. Tommi Talasto ja Tony Dunderfelt sekä Johtamispolkuvalmennukseen
osallistuneita yrittäjiä.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: henriikka.suvinen@proagria.fi
proagria.fi/taitavajohtaja

HENKILÖSTÖUUTISET 

HANNA-KAISA 
RUUSKANEN
Eveliina Turpei-
sen sijaisena ajalla 
1.9.2020-31.3.2021 
aloitti Hanna-Kaisa 
Ruuskanen ruokin-
nan asiantuntijana 

Kuopion seudulla.
Hanna-Kaisan tavoittaa 
p. 041 730 3990.

MATILDA 
 VEIJOLA- 
PYYKKÖNEN
Elokuun alussa talous-
asiantuntija Matilda 
Veijola Pyykkönen saa-
pui jälleen Kainuun 

vahvuuteen. Tehtäviin kuuluu maksu-
valmiuslaskelmat, liiketoimintasuun-
nitelmat ja kassabudjetointi. Matildan 
tavoittaa numerosta  
040 703 2870, toimipaikka on Ka-
jaani.

PROAGRIA

PROAGRIA

ETELÄ-SAVON 
MAA- JA KOTI-
TALOUSNAISET

ITÄ-SUOMEN
MAA- JA  
KOTITALOUSNAISETITÄ-SUOMI

ETELÄ-SAVO
etunimi.sukunimi@ 
proagria.fi

etunimi.sukunimi@ 
maajakotitalousnaiset.fi

KATJA 
RISSANEN 
aloitti maa- ja kotita-
lousnaisten ruoka- ja 
järjestöasiantuntijana 
17.8. Katjan työhön 
kuuluvat mm. ruo-

kaan ja ravitsemukseen liittyvät kurs-
sit ja luennot kuluttajille ja yrittäjille. 
Erityisosaamistaan ovat erityisruoka-
valiot. Toimipiste on Juvalla, toimin-
ta-alueena koko Etelä-Savon alue. 
Katjan tavoittaa  
p. 041 730 3397.

JONNA 
SMEDBERG 
toimii syksyn ajan 
viestintäasiantunti-
jan tehtävissä MKN 
Yrityspalveluissa 
ERG Juhlavuosi 

-hankkeessa. Toimipaikka on Kuopi-
ossa Pohjois-Savossa. Jonnan tavoit-
taa numerosta 041 730 5826.

Palvelupäällikkö PETRI TUNNILA on isyys- ja hoi-
tovapaalla 1.9.2020-31.8.2021 välisen ajan. Kasvin-
tuotannon ja talouden kysymyksissä sinua palvelevat 
ProAgria Etelä-Savon muut kasvintuotannon ja talou-
den asiantuntijat. Esimies- ja palvelupäällikkötehtävis-

sä sijaisena MINNA PIRKKALAINEN. 
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ITÄ-SUOMI

Lisätiedot ja Ilmoittautuminen: ita-suomi.proagria.fi/tapahtumat 
tai ita-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat
Sähköposti: etunimi.sukunimi@proagria.fi tai 
etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi 
Facebook: ProAgria Itä-Suomi
Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset 

NURMITINDER -NURMIRYHMÄ VERKOSSA klo 12-13.30
etäkokoontumiset 21.10, 11.11., 2.12. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ÄLYREHU- JA MAINULI II -HANKKEET WEBINAARISARJa klo 11-12
Valitse aihe, tule linjoille ja kuuntele vaikka kaikki!
ke 7.10.  Pienryhmästä potkua nurmentuotantoon
to 22.10. Dieetti kuntoon kuiva-ainemittauksella
ke 4.11.  .Valmenna vasikat vahvoiksi
ke 25.11. Kilpajuoksu ketoosia vastaan
Lisätiedot ja webinaareihin osallistumisohjeet:
ita-suomi.proagria.fi/tapahtumat
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ASIAKASLÄHTÖINEN OMISTAJANVAIHDOS -HANKE
Sukupolvenvaihdos-infot, kesto n.3h.
19.10. Kitee, 28.10. Juuka 23.10. Nurmes,
29.10. Polvijärvi, 3.11. Liperi, 14.11. Ilomantsi
12.11. Lieksa, info tiloille joilla ei ole jatkajaa tiedossa.
19.11.  Joensuu Maatalousyhtymästä reitti sukupolvenvaihdokseen  
25.11.  Nurmes Henkinen valmistautuminen maatilan omistajanvaihdokseen 
2.12 Webinaari  ”Kun jatkajaa ei ole” -webinaari
ita-suomi.proagria.fi/tapahtumat
Lisätietoja:  ANNIKA LEHTONEN ProAgria itä-Suomi, hankevastaava
annika.lehtonen@proagria.fi, 041 730 3345
-------------------------------------------------------------------------------------------------
VILJELLÄÄN VIISAASTI -HANKE
22.10. Joensuu klo. 12-15  Salaojitus ja pellon muotoilu -pellonpiennar, yh-
teistyössä Vastuullista proteiinia pöytään -hankkeen kanssa.
Lisätiedot: TIINA POLO, tiina.polo@proagria.fi p. 040 301 2402, 
JOHANNA RINNEKARI, johanna.rinnekari@proagria.fi, p. 040 301 2441

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Koulutuksiin ilmoittaudutaan osoitteessa
www.kao.fi/lyhytkoulutukset, josta löytyvät tarkemmat 

koulutuspäivien ohjelmat sekä koulutusten hinnat. Lisätietoja: 
 Heidi Kotilainen, p. 044 710 1141, heidi.kotilainen@kao.fi

KANTRI-SAMPO - Luonnosta ja elintarvikealalta 
hyvinvointia ja palveluita Kainuuseen -hanke 

Sinä kainuulainen maaseutu-, luonto- ja luonnontuotealan, hoitoalan 
sekä elintarvike- ja elintarvikkeiden jatkojalostusalan yrittäjä ja yrittäjäksi 
aikova tai alan opiskelija! Hankkeen toteuttajat Kainuun ammattiopisto ja 
ProAgria Itä-Suomi ry / Maa- ja kotitalousnaiset Itä-Suomi.  

Koivun mahlasta liiketoimintaa koulutuskokonaisuus (5 pv)
Kaksi kokonaisuutta videotallenteena: 
Mahlasta liiketoimintaa
Mahlanvalutus demo metsäpalstalla

Kaksi lähipäivää:  
21.10.2020 Mahlan tuotteistaminen I Mahlan pullotus lasipulloon, pastö-
rointi ja autoklaavaus 
22.10.2020 Mahlan tuotteistaminen II Mahla elintarvikkeissa ja kosmetii-
kassa – työpaja 

Retkipäivä: (päivämäärä ilmoitetaan heti sen varmistuttua!) 
Mahlan tuotteistaminen III Mahlan pullotus PET pulloihin ja Bag-in-Box 
-pusseihin, HPP (korkeapaine) käsittely

Kokonaisuuden hinta: 300€, päivät yksittäin kainuulaisille 60€ , Kainuun 
ulkopuolelta tuleville 70€.

Seuraa tapahtumia ja osallistu myös somessa
https://facebook.com/groups/kestavaviljely
https://facebook.com/groups/katraskannattavaksi
https://facebook.com/groups/maitoajalihaa
https://facebook.com/groups/taitavajohtaja
https://facebook.com/groups/unelmakauppa

---------------------------------------------------------------------------------------------------
ALUEELLINEN ENERGIANEUVONTA
Tietoa asukkaille, yrityksille ja kunnille, miten lisätä uusiutuvaa energiaa, 
tasoittaa energiakustannuksia ja parantaa energiatehokkuutta. Yrityksille ja 
kunnille tietoa energiatehokkuussopimusjärjestelmästä. 
Lisätietoja: JUKKA SAIRANEN, p. 0400 165 414, MAARIT KARI,  
p. 040 536 6411,etela-savo.proagria.fi/alueellinenenergianeuvonta,
facebook.com/groups/energianeuvonta ES

06.10.2020 Portaat yrittäjäksi -valmennus toimiville hevosalan yrityksille 
Liittyvätkö hevoset liiketoimintaasi? Osallistu viiden kerran maksuttomaan 
tehovalmennukseen! Aiheina mm: Asiakastarpeet muuttuvat – muuttuvatko 
palveluni. Kehitän palvelustani paremman. Apua talouden hallintaan ja pal-
velujen hinnoitteluun. Uusia vinkkejä palveluni markkinointiin ja myyntiin. 
Lisätietoja: kirsi.mutka-paintola@maajakotitalousnaiset.fi
p. 043 826 7882

VERKOSTOT MAATILAINVESTOINTIEN VOIMAKSI-HANKE 
järjestää  pieryhmät yhteistyössä Umpi- ja Umppari-hankkeiden kanssa 
Umpilehmien rakennukset klo 10-14
20.10. Joensuun seutu, 21.10. Ylä-Karjala 
Umpilehmän rakennusten toiminnallisuus klo 10-14
17.11. Joensuun seutu, 18.11. Ylä-Karjala klo 10-14
Hyvinvointi ja olosuhteet klo 10-14
8.12. (alustava)  Joensuun seutu, 9.12.Ylä-Karjala (alustava) 
Ilmoittautuminen viimeistään 18.9. Ilmoittaudu mahdollisimman pian,  
paikkoja rajoitetusti.
Ilmoittautumiset: ita-suomi.progria.fi/tapahtumat
Lisätiedot: 
TAPANI KESKI-SOINI, p. 040 301 2429 tapani.keski-soini@proagria.fi
MINNA NORISMAA, p. 040 301 2431 minna.norismaa@proagria.fi 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ITÄ-SUOMEN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN EDUSTAJAKOKOUS
la 7.11.20 klo 11.30 Hyvärilä Nuoriso- ja matkailukeskus,  
Lomatie 12, Nurmes
Valtakirjojen tarkastus ja omakustanteinen lounas alk. klo 10.30.
Tarkempi kutsu ilmoittautumisohjeineen tulee lähempänä kokousta  
sähköpostilla, myös tieto mahdollisesta etäosallistumismahdollisuudesta. 
Lisätiedot: toiminnanjohtaja MARJATTA PIKKARAINEN,  
puh. 044 320 1585, marjatta.pikkarainen@maajakotitalousnaiset.fi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kuopio: Rytkyn MKS monipuolista ja maukasta lautaselle 
kurssi lauantaina 24.10. klo10. Kurssilla valmistetaan helppoa ja monipuolista 
kotiruokaa. Ilmoittautumiset arja.karkkainen12@gmail.com tai  
040 848 8651
Iisalmi: Ryhälänmäen MKS Perunasta on moneksi- kurssi lauantaina  
7.11. klo 9. Kurssilla valmistetaan ruokia ja leivonnaisia perunasta.  
Ilmoittautumiset  SEIJA HUTTUNEN p. 0400 677 423
Kuopio: Vehmasmäen MKS Leipää ja leivonnaisia-kurssi lauantaina 
14.11. klo 10. Kurssilla valmistetaan erilaisia helppoja ja nopeita leivonnaisia. 
Ilmoittautumiset RIITTA AHTIAINEN p. 050 436 1237
Kiuruvesi: Kiuruveden maa- ja kotitalousnaiset Koukussa kalaan-särkikala herk-
kupala kurssi lauantaina 28.11. klo 10. Kurssilla opetellaan kalan käsittelyä 
sekä valmistetaan muutamia herkullisia kalaruokia.  
Ilmoittautumiset PIRJO LIND p. 040 577 8410

ETELÄ-SAVON MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN PIIRIKESKUKSEN 
EDUSTAJAKOKOUS 
LA 21.11.20  Suomen Metsämuseo Lustossa, Lustontie 1,  
58450 Punkaharju
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Lehmän hyvästä ja pitkästä elämästä rakentuu lypsykarjatilan kannattavuus.

LAATUA TILAN
JALOSTUSTYÖHÖN

Raija Rissanen sekä kolme Brawlerin tytärtä samasta 
alkiohuuhtelusta, emänisä Goldwyn. Etummaisena 
4 kertaa poikinut AK Jádorenita VG85-CAN, 305 pv (3.) 
12604 kg, keskellä 4 kertaa poikinut AK J’taimenita 
VG85-CAN, 305 pv (3.) 11613 kg ja takana 3 kertaa 
poikinut AK Jabounita VG85-CAN, 305 pv (2.) 10907 kg.

Juha ja Raija Rissanen Ala-Korholan tilalta ovat tyytyväisiä 
Semexin eläinainekseen. ”Tuotosta ja rakennetta tulee jalostaa 
tasapainoisesti niin, että saadaan tasaisesti lypsäviä, 
rakenteeltaan kestäviä ja terveitä lehmiä.”




