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TOIMINTA-AJATUS
ProAgria Kainuu on sitoutumaton maaseutua kehittävä järjestö, joka lisää maaseudun 
ihmisten henkistä ja aineellista hyvinvointia sekä parantaa maaseutuelinkeinojen 
toimintaedellytyksiä.

ARVOT
Elinvoimaa, asutusta ja kulttuuria 
Luotettavaa laatua
Osaavaa palvelua 
Asiakkaan menestystä

VISIO 
Molemminpuolinen menestyminen (asiakas/ProAgria)

YDINOSAAMINEN
Ydinosaamista on maaseutuyrityksiä kehittävä konsultointi. Ydinosaamista tukevat 
järjestötoiminta ja yhteistyö sidosryhmien kanssa.

STRATEGIA 
Parannamme asiakkaidemme ja kumppaneidemme kilpailukykyä ja kannattavuutta 
sekä edistämme maaseudun kestävää kehitystä.   

2



Itä-Suomen yhteistyön tavoitteena 
entistä parempi asiakaspalvelu

Toimitusjohtajayhteistyö ProAgria Pohjois-Savon ja ProAg-
ria Pohjois-Karjalan kanssa eteni vuoden aikana. Etenemis-
tä on vauhdittanut vahva hallitusten yhteinen tahtotilal-
le yhteistyön tiivistämiselle. Toimitusjohtajuus Kainuussa 
siirtyi maaliskuussa ennakoitua aikaisemmin Osmon sai-
rastuttua. Vuoden aikana olen saanut tutustua ProAgria 
Kainuun toiminta-alueeseen ja Maa- ja kotitalousnaisten 
toimintaan. Olen vaikuttunut alueen tahtotilasta ja kehit-
tämisen vauhdista maataloudessa. Investointien määrä ja 
maidontuotannon kasvu ovat vailla vertaa koko Suomessa 
talouden haasteellisesta tilanteesta huolimatta. 

Toimitusjohtajayhteistyön tavoitteeksi hallitukset ovat yhdessä asettaneet yhtenäisen yh-
den johdon alla toimivan operatiivisen toiminnan aloittamisen vuoden 2019 alusta ja hal-
linnollisen yhdistyminen vuoden 2020 alusta. Vuoden 2018 aikana on tavoitteena saada 
virallisia päätöksiä konkretisoimaan tahtotilaa. Tiivistyvän yhteistyön tavoitteena on alu-
eellinen tasa-arvoisuus ja palveluiden kattavuus koko alueella, osaamisen kehittyminen 
asiakasvaateiden mukaisesti ja kustannustehokkaat, hinnaltaan kilpailukykyiset palvelut. 
Keskiössä ovat asiakastyö ja asiantuntijuuden kehittäminen.
Toiminnallisesti ja taloudellisesti vuosi oli ProAgria Kainuulle onnistunut. Taloudellinen 
tulos oli 42 869 € ylijäämäinen. Onnistumisen taustalla olivat palvelumyynnin kasvu, han-
ketoiminnan suunnitelmallinen toteutuminen, hankehauissa onnistuminen ja henkilöstön 
lomapalkka- ja ylityövelan pieneneminen. Lomia ja ylitöitä saatiin siis pidettyä vuoden ai-
kana enemmän kuin uusia kertyi. Tämä on tärkeää ennen kaikkea henkilöstön hyvinvoin-
nin näkökulmasta.

Vuoden 2017 aikana aloitettiin henkilöstön toimenkuvien kaventaminen, jotta asiakkaiden 
kaipaamaa syväosaamista voidaan kehittää, ja samalla saadaan toimenkuviin myös tehok-
kuutta. Osaamisen kehittäminen on painopisteenä myös tulevina vuosina. Olemme käyn-
nistäneet asiakastyytyväisyyden mittaamisen tekstiviestein ja toivomme teidän käyttävän 
hetken aikaa palvelumme kehittämiseen palautteen muodossa. Palautetta voi jättää sekä 
nettisivujemme että asiantuntijoidemme kautta.   

Kurssi- ja luentotoiminta vahvistui Maa- ja kotitalousnaisten ravitsemusneuvonnassa mm. 
Maistuva maaseutu –teeman myötä.  Maiseman- ja luonnonhoidon saralla Maa- ja kotita-
lousnaisten Keskuksen valtakunnallinen maisematunnustus tuli Vienan reitille Kainuuseen. 
MKN Yrityspalvelut auttoivat kymmeniä yrityksiä investointi- ja kehittymispoluille. Jäsen-
ten vapaaehtoistoiminta oli ansiokasta sekä ravitsemusluotsi- että maahanmuuttajatyös-
sä, ja Kainuu saikin Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen jollekin piirikeskukselle joka kol-
mas vuosi myöntämän tunnustuspalkinnon.

On ilo saada tehdä työtä ProAgria Kainuussa maatalouden puolesta työyhteisössä, jo-
ka on vahvasti motivoitunutta ja sitoutunut maaseudun ja maatalouden kehittämiseen.

Katri Kostamo
Toimitusjohtaja 
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Hallitus     
Sirviö Anssi, puheenjohtaja Sotkamo
Tervo Tarja, varapj.   Sotkamo
Leinonen Samuli   Vaala 
Moilanen Jussi   Paltamo
Määttä Ilkka   Kuhmo
Mönttinen Niina   Hyrynsalmi
Juntunen Jaana, toimihenk. edustaja
Tiikkainen Osmo, johtaja, esittelijä  
Kostamo Katri, toiminnanjohtaja, esittelijä 

Maa- ja kotitalousnaisten piirijohtokunta
Tervo Tarja, puheenjohtaja Sotkamo
Väisänen Kaija, varapj.   Puolanka 
Heikkinen Hilkka  Ristijärvi
Heikkinen Liisa   Hyrynsalmi
Pulkkinen Taina   Kuhmo
Rusanen Sisko-Liisa    Vaala
1. varaj. Leinonen Helena   Paltamo
2. varaj. Karjalainen Merja Kajaani
3. varaj. Pyykkönen Mirja   Suomussalmi
Pikkarainen Marjatta, tj., esittelijä 

Tilintarkastajat
Tilintarkastajana on toiminut HT Tauno Kautto ja varatilintarkastajana KHT Eero Huusko.

Varsinaiset jäsenet
Vuoden 2016 lopussa ProAgria Kainuulla oli 43 jäsenyhdistystä ja niissä 2437 jäsentä. 
Suoraan ProAgria Kainuun henkilö- tai yrittäjäjäseneksi oli vuoden lopussa liittynyt 247 
henkilöä. Lisäksi kannattajajäseninä oli kaksi yhteisöä. 

Kunniajäsen
ProAgria Kainuun kunniajäseneksi on kutsuttu emäntä Aila Alasalmi vuonna 2004.

Hallinto ja organisaatio 2017

Toimitusjohtajayhteistyö ProAgria Kainuun, Pohjois-Savon ja ProAgria Pohjois-Karjalan kanssa sai vahvistuksen 
maaliskuussa 2017. Allekirjoitustilaisuudessa olivat Tarja Tervo ja Anssi Sirviö (Kainuu), tj. Katri Kostamo, Juha 
Eskelinen (P-Savo) ja Kari Piironen (P-Karjala).
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Talous-, johtamis- ja investointipalvelut
Maatilojen yksikkökokojen kasvaessa Proagrian tarjoamien talouspalveluiden merkitys on 
tullut koko ajan tärkeämmäksi. Maatilojen talouden hallinnan tueksi tehtiin kassabudjet-
teja, seurattiin toteutumista sekä tarkennettiin budjetteja tarpeen mukaan. Maatilojen in-
vestointien ja omistajanvaihdosten suunnittelun tueksi tehtiin liiketoimintasuunnitelmia, 
jotka sisältävät pitkän aikavälin investointisuunnitelmat, kannattavuus- ja maksuvalmius-
laskelmat sekä riskien analysoinnin.

Yhtiöittämispalvelujen kysyntä kasvoi ennakoiden vuonna 2018 voimaan tullutta varain-
siirtoverovapautta. 

Neuvo 2020 -talousosioon oli heti sen tultua voimaan syksyllä 2017 kova kysyntä. Sen avul-
la pohdittiin investointien ja Spv:n toteuttamisen mahdollisuuksia tiloilla ! 

Neuvo 2020 -palvelut
Neuvo 2020 -maatilan neuvontapalvelut tarjoaa viljelijälle tukea ohjelmakaudella 2015-
2020. Jokaisella viljelijällä on käytössään 7.000 euroa yrityksen kehittämiseen asiantunti-
jan tuella. Palvelusta asiakas maksaa arvonlisäveron.
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Uutena johtamispalvelut
Järkevällä maatilayrityksen johtamisella säästetään aikaa, rahaa ja hermoja. Johtaminen on päivit-
täisen työn organisointia, visiointia, prosessitehokkuutta ja tuotantopanosten järkevää käyttöä. 
Kaikki maksaa, virheet tuplaten, ja hyvällä suunnittelulla hukkaa voidaan vähentää.Toimintam-
me pohjautuu LEAN-ajatteluun, jossa korostuu työn tehokkuus, jatkuva parantaminen ja koko 
työyhteisön yhteistyö. 
ProAgria Kainuu tarjoaa tilakohtaista apua arjen johtamistyöhön:
• Tavoitteet kirkkaiksi
• Selkeämpää otetta työn tekemiseen
• Yhtenäiset toimintatavat
• Ajankäyttö hallintaan
• Epäjärjestys kuriin ja työpisteet kuntoon
• Parempaa vuorovaikutusta työyhteisöön
 
Johtaminen on taito, jonka voi oppia. Jokaisesta on johtajaksi.  Lisätietoja: Inkeri Taurula, asian-
tuntija/johtamispalvelut, ProAgria Kainuu, inkeri.taurula@proagria.fi, 043-8254206

Viikkopalaverista ryhtiä arjen johtamiseen. Ossi Heikkinen, Korpelan Maito.

Maatalouden rakennusinvestoinnit –hanke 2015-2017 (2018)
Syyskuun alussa vuonna 2015 aloitetun hankkeen toiminta jatkui hankesuunnitelman mukaises-
ti vuoden 2017 ajan. Koska kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ei ehditty toteuttaa ja uusia tuo-
tantorakennusinvestointeja tuli vireille, ja hyväksyttyjä resursseja oli käyttämättä, haettiin hank-
keen toteutukseen jatkoaikaa v. 2018 elokuun loppuun saakka. Myönteinen päätös hakemukseen 
saatiin 16.11.2017.   

Tuotantorakennusinvestointien edistäminen
Hankkeen tavoitteena on tuottaa investoiville tiloille tietoa rakennushankkeiden esisuunnittelus-
sa, toiminnallisten ratkaisujen vertailussa, erilaisten lupien ja investointitukien hakemisessa ja 
projektien hallinnassa. Toimenpiteinä ovat olleet tilakohtainen tiedotus ja tiimitoiminta, yleiset 
koulutuspäivät ajankohtaisista aiheista sekä opintoretket. Vuoden 2017 loppuun mennessä hank-
keeseen on liittynyt 33 tuotantorakennusinvestointia suunnittelevaa maatilaa. Yhteistyökumppa-
neina investointihankkeiden edistämisessä ovat ProAgria Kainuun asiantuntijoiden lisäksi olleet 
Osuuskunta ItäMaito, Kainuun Sote, Kainuun kuntien maatalousvastaavat, MTK Pohjois-Suo-
mi, Kainuun Ely-keskus sekä lukuisa määrä muita maidontuotannon ja navettasuunnittelun asi-
antuntijoita. Yksityiskohtaiset tiedot tapahtumista ja toimenpiteistä on koottu MARA-hankkeen 
vuosiraporttiin 2017.
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Puurakentaminen
Hankkeen tavoitteena on edistää puurakentamista Kainuun maatiloilla ja muissa maaseudun ra-
kennushankkeissa. Näin voidaan lisätä omien resurssien käyttöä, taloudellisuutta sekä vähentää 
rakentamisen vaikutuksia ilmastomuutokseen. Puurakentamisen kehittämisellä, vanhojen raken-
nusten hyödyntämisellä ja perinteisten rakennustapojen sälyttämisellä edistetään myös Kainuun 
kulttuuriympäristön säilymistä. Vuonna 2016 perustettu Puurakennustaito Vuoliainen ry jatkoi 
toimintaansa. Sen päätehtävänä on massiivipuurakentamisen osaamisen edistäminen ja puura-
kentamisen verkoston kehittäminen. Vuoliainen ry:lle saatiin rahoitusta toiminnan käynnistämi-
seen Kainuun liiton AIKO-hankerahoituksen kautta. Rahoituksen turvin järjestettiin erilaisia ai-
heeseen liittyviä tapahtumia.  

Terva ja EU
EU:n kemikaaliasetus (REACH) edellyttää kaikkien markkinoille tuotavien kemikaalien, joita tuo-
tetaan yli 1000 litraa vuodessa, rekisteröintiä 1.6.2018 mennessä, muuten kemikaali poistuu 
markkinoilta. Rekisteröintivaatimus koskee myös perinteistä hautatervaa. Rekisteröinnin vaati-
man noin 125 000 euron rahoituksen keräämisestä vastaa v. 2015 perustettu Pelastetaan Terva 
ry. Rahoituksessa ovat mukana mm. Kirkkohallitus, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfon-
den ja Koneen säätiö sekä joitakin yksityisiä lahjoittajia. Rekisteröinnin edellyttämistä tutkimus-
ten teettämisestä ja rekisteröintiasiakirjoista vastaa Linnunmaa Oy Joensuusta. Maatalouden ra-
kennusinvestoinnit -hanke on toiminut suunnitelmansa mukaisesti linkkinä ja tiedonvälittäjänä 
rekisteröinnistä vastaavien tahojen ja tervantuottajien välillä sekä asiantuntijajäsenenä hankkeen 
ohjausryhmässä. 

Jani Kyllösen ja Sanna  
Peuran uuden navetan  
avajaiset Puolangalla 
22.11.2017. Yläkuvassa 
isäntäväen keskellä Maa-
talouden rakennus- 
investoinnit -hankkeen 
projektipäällikkö  

Esa Heikkinen.

7

Tu
ot

an
to



Maito- ja lihatilapalvelut

Viljelijöiden työterveyshuolto 
Viljelijöiden työterveyshuoltoon liittyviä tilakäyntejä on tehty yhdessä työterveyshoitajien  kans-
sa kaikissa Kainuun kunnissa. Hyvään työterveyshuoltokäytäntöön kuuluu työpaikkakäynti vä-
hintään neljän vuoden välein. Käynnin yhteydessä kiinnitetään huomiota mm. työtä keventäviin 
menetelmiin, työergonomiaan, tapaturmien ehkäisyyn ja lapsiturvallisuuteen sekä muuhun riski-
en hallintaan. Työpaikkakäynniltä tehtävä kirjallinen palaute auttaa tarvittaessa myös hoitavaa 
lääkäriä hahmottamaan henkilön terveyden ja hänen työolojensa välisiä suhteita.

Vuonna 2017 alueemme maidontuotanto lisääntyi 2 % eli noin 1,49 miljoonaa litraa. Tuotan-
to meijereihin toimitettuna maitona oli 75 086 841 litraa. Tuotosseurantaan kuuluvilla karjoilla 
keskituotos nousi edellisestä vuodesta 217 kg lehmää kohti, ja tuotosseurantakarjojemme ko-
ko kasvoi 2,4 lehmällä 42,8 lehmään. Asiakkaidemme lehmät ylsivät 9846 kg:n keskituotoksella 
neljännelle sijalle koko maan tilastossa sekä elossa olevien (22 806 kg) ja poistettujen lehmien 
elinikäistuotoksella (30 367 kg) mitattuina ensimmäiselle sijalle. Voimme siis sanoa, että alueel-
lamme asuvat Suomen kestävimmät lehmät.

Maitotilojen lukumäärä oli vuoden lopussa 221, näistä tuotosseurannassa oli 167 tilaa. Mai-
dontuottajien lukumäärä väheni edellisestä vuodesta 6,4 %, tuotosseurannassa olevien tilojen 
lukumäärä väheni 11 tilaa eli 6,1 %. Lypsylehmiä oli tuotosseurannassa 7182 kpl, joka on sa-
man verran kuin edellisenä vuonna, ja se on 88,9 % kaikista alueen lehmistä. Maitotiloista 76 % 
kuului tuotosseurantaan ja siten meijeriteollisuuden raaka-aineesta n. 90 % tuotetaan hyödyn-
täen ProAgria Kainuun osaamista ja tietotaitoa. Asiakastilamme kehittävät tuotantoaan, ja mi-
kä ilahduttavinta, myös lehmien kestävyys on parantunut.

Ruokinnan ohjaus -palvelut ovat maitotilapalvelujemme ydin. Ruokintasuunnitelmia tehtiin 800 
kpl 147 tilalle eli 79 %:lle tuotosseurantatiloista. Lisäksi ruokinnan seurantalaskelmia tehtiin 256 
kpl 113 tilalle eli 68 %:lle tuotosseurantatiloista. Asiakkaidemme kiinnostus ruokinnan suunnit-
teluun ja seurantaan kasvaa vuosi vuodelta. Olemme yrittäjien apuna suunnittelussa ja onnistu-
misen seurannassa niin teoriassa kuin navettakäynneillä, havainnoiden ruokinnan onnistumis-
ta ja olosuhteita käytännössä. Asiakkaitamme kiinnostavat tuotoksen lisäksi enenevissä määrin 
myös ruokinnan kate, eli kuinka paljon jää tuotannossa viivan alle.
Neuvo 2020-palveluita hyödynnettiin eläinten hyvinvoinnintuen tarkisteluun ja ehtojen täytty-
miseen tiloilla erityisen paljon.
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Keskilehmäluvun kehitys 
alueellamme ja koko maas-
sa vuosina 2000 - 2017
2000-luvun alusta keski-
lehmäluku on noussut kes-
kimäärin 26,7 lehmää/
tila.

Keskituotoksen kehitys alu-
eellamme ja koko maas-
sa vuosina 2000 - 2017. 
2000-luvun alusta kes-
kituotos on noussut kes-
kim. lähes 2000 kg/leh-
mä. Trendi 1000 kg/
vuosikymmen näyttää 
jatkuvan.*Tuotokset 2015 
ja eteenpäin ilmoitetaan 
vain virallisten karjojen 

osalta.

Elinikäistuotoksen kehitys 
alueellamme ja koko maas-
sa vuosina 2011 - 2017. 
Kuudessa vuodessa elinikäis-
tuotos on noussut keskim. 
3000 kg/lehmä. *Tuotok-
set 2015 ja eteenpäin ilmoi-
tetaan vain virallisten karjo-
jen osalta.
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Maito, Liha, Nurmi  -  MaiNuLi-hanke

ProAgria Kainuun hallinnoima kainuulaisen maidon-, nurmen ja naudanlihantuotannon ke-
hittämishanke MaiNuLi päättyi syyskuussa 2017. Hankkeella tavoiteltiin tuottavuuden, kus-
tannustehokkuuden ja työhyvinvoinnin parantamista. MaiNuLi toteutettiin pienryhminä, 
joissa saman tuotantosuunnan yrittäjät jakoivat kokemuksia ja oppivat uutta yhdessä. Pien-
ryhmille tyypillistä on luottamuksellisen ja avoimen yhteishengen kehittyminen.

Yrittäjät innoistuivat pienryhmätoiminnasta, monet osallistuivat jopa kahteen eri pienryh-
mään. Kokoontumiset olivat hauskoja ja hyödyllisiä. Ryhmässä vertailtiin kokemuksia, opit-
tiin asiantuntijoilta ja harjoiteltiin tekemistä käytännössä. Kotiin viemisinä on ollut muiden 
muassa panostaminen emolehmien kivennäisruokintaan, ternimaidon vasta-aineiden mittaa-
minen ja lapiotestien tekeminen peltolohkoilla.

Pienryhmätoiminta jatkuu Kainuussa MaiNuLi II -hankkeen tiimoilta 1.10.2017 - 30.9.2019. 
Hanke on Euroopan maaseuturahaston, A-Tuottajien ja Osuuskunta ItäMaidon rahoitta-
ma, ja se toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, A-Tuottajien ja Osuuskunta Itä-
Maidon kanssa.

Lisätietoja: Inkeri Taurula, hankevetäjä, ProAgria Kainuu, inkeri.taurula@proagria.fi, 
043-8254206.  Hankkeen kotisivu: kainuu.proagria.fi/hankkeet/mainuli
Pienryhmätoiminnan esittelyvideo: https://youtu.be/INPe9N5_CF0

MaiNuLi-hankkeen LEAN-johtamisen pienryhmä pohtii hyvän työohjeen laatimista.

Katras-hanke

Katras-hanke aloitettiin syksyllä 2016. Alkukartoituksia tehtiin Kainuussa lammasasiantunti-
jan kanssa kahdeksalla tilalla, joista kaksi oli vasta aloittanutta ja vain yksi toiminut lampuri-
na pitempään. Tiloilta löytyi selkeitä kehittämiskohteita,  ja osaamisen parantaminen onkin 
ehdoton edellytys tuotannon kehittämiselle. Lampureille on järjestetty koulutuksia etäkou-
lutuksina mm. ruokinnasta, taloudesta ja lampaiden hoidosta. Kainuulaiset lampurit ovat 
osallistuneet koulutuksiin aktiivisesti. Myös muutamia infokokoontumisia on pidetty omal-
la alueella. 

Katras-hanketta toteuttavat  ProAgria Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Kainuu. 
Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja hankealueen 
ELY-keskukset.
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Kasvituotannon palvelut
Kainuun koko viljelyala v. 2017 oli noin 27500 ha (kuntien tilastojen mukaisesti). Viljelyalasta 
nurmen osuus oli noin 19000 ha ja valkuaiskasvien ala noin 650 ha, johon alaan luetaan kuu-
luvaksi seokset viljojen kanssa sekä puhdaskasvustot mm. apila. Nurmi, jossa apilaa mukana, 
luetaan kuuluvaksi pelkästään nurmialaan. 

Täydentävät  ehdot ohjeistavat ja sisältävät ehtoja viljelyä ja kotieläintuotantoa harjoittavi-
en tilojen toimintaan. Ympäristötukeen sitoutuneen viljelijän on otettava huomioon viljelys-
sään pakollisten ehtojen lisäksi muitakin noudatettavia asioita, kuten viljelysuunnitelman laa-
timinen vuosittain. Kasvintuotannon neuvontaa ja ohjausta palveluna toteutettiin erityisesti 
kasvukaudelle tehtyjen viljelysuunnitelmien yhteydessä. Suunnitelmissa kiinnitettiin huomiota 
etenkin karjanlannan ja muiden orgaanisten lannoitteiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön. 
Lannoitusta ja sen vaikutusta viljelyssä on seurattava ympäristötuen, täydentävien ehtojen se-
kä nitraattiasetuksen ehtojen mukaisesti. Karjanlannan ravinteiden osuus karjatilojen nurmien 
ravinnehuollossa onkin lisääntynyt jatkuvasti. Karjanlanta on pyritty hyödyntämään mahdol-
lisimman tehokkaasti viljelyssä. Karjanlannan monipuoliseen hyödyntämiseen on vaikuttanut 
suuresti kehittynyt levitystekniikka sekä väkilannoitteiden noususuhdanteinen hintakehitys. 

Tilakohtainen pellonkäyttö pyrittiin suunnittelemaan tilan oman rehuntarpeen ja mahdollisten 
rehujen myyntimahdollisuuksien mukaan. Nurmirehun tuotannossa viljelijöitä aktivoitiin entis-
tä monipuolisempien laji- ja lajikevalintojen käyttöön. Apiloiden käyttö viljelyssä sekä seosten 
käyttö nurmien kylvöissä lisääntyi myös merkittävästi. Tiloilla on yleistynyt  lajien valinta ja mää-
rä nurmiseoksiin, yleisesti on käytetty viittä eri lajia. Nurmien täydennyskylvöjä käytettiin edelli-
sen vuoden mukaisesti. Nurmien perustamiseen kiinnitettiin enemmän huomioita. 

Kulunut vuosi oli haasteellinen poikkeuksellisen sateisen ja kylmän sään vuoksi. Sääolosuhteista 
kärsivät eritoten viljakasvit. Puintiviljojen korjuu viivästyi paljon. Viljoja päästiin puimaan pää-
osin lokakuun aikana. Viljoja jäi korjaamatta Kainuun alueella suhteellisen paljon. Sadon laa-
tu kärsi kosteudesta, esiintyi jälki-idäntää ja homehtumistakin paikoin. Kevään kylmä ajanjak-
so omalta osaltaan viivästytti kylvöjä. Kylvötöihin päästiin vasta kesäkuun alkupuolella.  Viileä 
ja sateinen sää haittasi kasvukauden aikana osittain toisen sadon korjuuta ja lannoituksia. Vil-
jelysuunnitelman mukaisia lannoituksia tai kylvöjä ei pystytty kaikilta osin toteuttamaan. Nur-
misadot olivat kuitenkin olosuhteisiin nähden hyviä koko Kainuussa. Rehun sulavuus ja D-ar-
vo olivat keskivertoa paremmat kesällä 2017.  Haastavat sääolosuhteet lisäsivät merkittävästi 
neuvonnan ja ohjauksen määrää, varsinkin puhelinneuvontaa annettiin paljon. 

Nurmipäivässä maan tiivistymistä havainnoitiin penetrometrin avulla. Tulosta arvioimassa maatilayritysasiantun-
tija Marjo Piirainen.
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Kainuulainen Viitalan Maitotila Sotkamosta palkittiin ensimmäisellä palkinnolla Laidunsääti-
ön valtakunnallisessa nurmikisassa. Valintaperusteina olivat mm. ennakkoluuloton asenne ko-
keilla rohkeasti mm. uusia lajikkeita sekä edistää oman tilan tuotantoa kouluttautumalla sekä 
osallistumalla aktiivisesti pienryhmätoimintaan. Yleisesti ottaen viljelyä haluttiin tiloilla moni-
puolistaa ja tarkentaa pienryhmissä saatujen kokemusten pohjalta. Käytännön kokemuksia 
ja havaintoja halutaan jakaa, ettei olla pelkästään tutkimustiedon varassa. Tilojen välinen yh-
teistyö korostui ryhmätoiminnassa, ja sitä halutaan edelleen kehittää entistä toimivammaksi. 

Uutena kasvustojen havainnoinnissa kokeiltiin yhteistyössä Luken hallinnoiman hankkeen kans-
sa Drone-kopteria kesän kasvustojen havainnoinnissa. Havainnot olivat erittäin havainnollista-
via ja jatkokäyttöä kopterin suhteen mietitään tulevalle kasvukaudelle.

Viljely- ja lannoitussuunnitelmia tehtiin noin 245 tilalle sisältäen myös luomutilojen suunnitel-
mat. Asiakastyössä omatoimista suunnittelua on tuettu ja edistetty henkilökohtaisempien pal-
veluiden avulla. Kasvukauden aikaisia tilakäyntejä tehtiin kasvuston kehityksen seuraamiseksi 
ja mahdollisen lehtilannoituksen tarpeen toteamiseksi. Ympäristötuen sitoumusehtojen velvoit-
teenkin vuoksi tiloilla kiinnitettiin enemmän huomiota peltomaan kasvukuntoasioihin, mm. 
lohkon vesitalouteen ja maan tiivistymiseen. Tiloilla tehtiin myös satomäärityksiä kasvustosta. 
Kasvustoista tapahtuvien määritysten ja näytteiden otto lisääntyi vuonna 2017. Maatalouden 
ympäristötuen erityistukiin liittyviä suunnitelmia tehtiin paljon. Suunnitelmien määrään vaikut-
ti omalta osaltaan myös ohjelmakauden vaihtuminen. Suunnitelmiin liittyviä maastokäyntejä 
tehtiin jo edellisenä syksynä seuraavaa tukihakuvuotta ajatellen. 

Kasvinsuojelun neuvonnassa kiinnitettiin erityisesti huomiota asioihin, joiden suhteen viran-
omaisvalvonnassa oli eniten huomautettavaa mm. markkinakelpoisen sadon tuottoon. Tässä 
tarkoituksessa valvonnassa tarkasteltiin mm. lohkon viljelykuntoa, esim. rikkakasvien torjunnan 
toteutusta, rehunurmien uusimista, sekä täydennyskylvöjen hyödyntämistä. Kasvinsuojeluasi-
oiden tuntemus ja lähinnä integroitu kasvinsuojelu liittyvät hyvin olennaisesti viljelynsuunnitte-
luun. Rikkakasviongelmaa omalta osaltaan kasvattivat sääolosuhteet. Poikkeukselliset sääolo-
suhteet vaikeuttivat viljelyä, mm. pellon kantavuuden ongelmat olivat suuria märkyyden vuoksi 
ja vaikutukset ovat nähtävissä osittain vielä tulevinakin kasvukausina.

Neuvo 2020-palvelut ja kasvintuotanto
Maaseutuviraston Neuvo 2020-palveluiden hyödyntämistä viljelynsuunnittelun tukena tuotiin 
esille asiakastyössä. Erityisen paljon tiloilla tehtiin maan kasvukunnon havainnointeja. Ympä-
ristökorvaukseen sitoutuneen viljelijän täytyi palauttaa itsearviointi omien lohkojen kasvukun-
nosta lomakkeella tai sähköisesti huhtikuun loppuun 2018. Tämänkin vuoksi palvelun käyttö 
oli aktiivista. Maan kasvukunnon asioita pohdittiin mm. vesitalouden ja kasvivalintojen osal-
ta tiloilla paljon. Maan tiivistymisen riskeihin ja toimenpiteisiin kiinnitettiin huomiota. Maan 
kasvukunnon havainnointiin on hankittu neuvojien käyttöön erilaisia apuvälineitä mm. penet-
rometri, maan tiivistymisen havainnointiin liittyvä työkalu. Kasvinsuojeluasioita ja kasvinsuoje-
lun tarpeellisuutta arvioitiin Neuvo-palvelun avulla tilatasolla edellisiä vuosia enemmän. Neu-
vo-palvelut olivat käytössä sekä luomu- että  tavanomaisen viljelyn puolella. 

Luonnonmukainen tuotanto 
Vuonna 2017 Kainuussa oli 113 luomumaatilaa, määrään on laskettu sekä luomussa jo olevat 
että siirtymävaiheen tilat. Luomun osuus Kainuun peltoalasta vuonna 2017 oli 25 % (6650 ha). 
Valtakunnallinen luomuviljelyn peltoala on 259451 ha, johon on huomioitu myös siirtymävai-
heen peltoalat. Prosentteina tämä on 11,4 % koko maan viljelyalasta. Kainuussa luomun osuus 
peltoalasta on melko suuri verrattuna koko maan luomuviljelyalaan. Vuoden 2017 aikana on 
järjestetty luomukoulutuksia ja -infoja, joissa on painotettu erityisesti ns. integroituun kasvin-
suojeluun liittyviä asioita. Neuvopalveluita tarjoamalla on saatu luomu tietoutta lisää viljelijöil-
le.  Tiedot: http://stat.luke.fi/luomusato-2017_fi
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Maa- ja kotitalousnaiset

Kainuun Maa- ja kotitalousnaisten jäsenmäärä toimintavuonna oli 1 363 henkilöä ja yhdistys-
ten määrä 39 kappaletta.

Vapaaehtoistyötä yhdistyksissä tehdään vuodessa noin 5 000 tunnin verran, ja aktiivisia tal-
koolaisia on yksistään yhdistysten johtokunnissa noin 250 henkilöä ja muita vapaaehtoisia on 
toiset 250 henkilöä.  Viime vuonna oli myös 6 vapaaehtoista ravitsemusluotsia, joille tilastoi-
tiin vuoden aikana 132,5 ohjaustuntia.

Kurssi- ja luentotoiminta vahvistui vuoden 2017 aikana Kainuun Maa- ja kotitalousnaisten 
ravitsemusneuvonnassa, mihin näkyvän osan toivat esimerkiksi perinneruokakurssit Maistuva 
maaseutu –teeman  ja itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden myötä. Maiseman- ja luonnonhoi-
don saralla pääsi uuden asiantuntijan työ hyvin vauhtiin. Erityistä näkyvyyttä tälle neuvonta-
alalle toi loppuvuodesta Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen valtakunnallinen maisematun-
nustus, joka myönnettiin  Suomussalmelle, Vuokin reitille Vienaan. MKN Yrityspalvelujen 
asiantuntijat auttoivat kymmeniä yrityksiä investointi- ja kehittymispoluille erityisesti ProYritys 
Kainuu -hankkeen avulla. Jäsenten vapaaehtoistoiminta oli ansiokasta. STM:n rahoittaman Ra-
vitsemusluotsit Kainuuseen –hankkeen myötä saimme koulutettuja vapaaehtoisia ravitsemus-
luotseja eri puolille Kainuuta. Jotkin jäsenyhdistykset ottivat vahvaa ja myös tiedotusvälineissä 
hyvin näkynyttä vastuuta myös maahanmuuttajatyöstä. Tämä olikin yksi peruste sille, että Kai-
nuu sai Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen jollekin piirikeskukselle joka kolmas vuosi myön-
tämän tunnustuspalkinnon.

Ruoka-, ravitsemus- ja kotitalousneuvonta  

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana toteutimme mm. työpajoja, pihatalkoita, kursseja, 
luentoja ja yleisötilaisuuksia. Kajaanilaisessa vanhusten Hoivakoti Menninkäisessä järjestimme 
pihatalkoot 7.6. ja 2.8. soveltaen mallia terapia-, aisti- ja virikepuutarhoista; 50 osallistujaa. 
Maistuva maaseutu näkyi monin tavoin: Sotkamon Jymyn Suomi 100 -pesäpallopelissä 20.6. 
kävi maistiais-, esite- ja järjestötuotepisteellä 150 henkilöä, 1.7. Vuolijoella Riihipihan kesäta-
pahtumassa 50 henkilöä.  25.8. kyläjuhlaviikonloppuna Syötiin Yhdessä  sidosryhmien kanssa 
–  MTK pääjärjestäjänä –  ja 1.9. pellonpiennarpäivässä oli lähiruoka-aiheinen kahvitus. 2.9. 
olimme Marjanpoiminnan MM-kisatorilla Suomussalmella, missä oli luonnonvara-alan opis-
kelijan toteuttama sieninäyttely sekä esitteitä ja maistiaisia kotimaisista marjoista; 200 henki-
löä poikkesi teltallamme. Nälkämaan markkinoilla 15.9. olimme mukana usealla eri teemalla; 
pisteellämme vieraili 500 henkilöä.

Maistuva Maaseutu -järjestöretki tehtiin Pohjois-Pohjanmaalle Ouluun ja Hailuotoon 13.5. 
Kohteina oli Ravintola Luoto, Emutarha, Luovon Puoji sekä Nallikarin kahvila. Oppaana ret-
kellä oli Oulun MKN:n yritysneuvoja Arja Keränen. Retkelle lähti 44 henkilöä, joista 20 oli Suo-
mussalmella asuvia syyrialaisia maahanmuuttajia.

Impi saunoo ja hiljentyy -tapahtumassa Sotkamon Rytilahden leirikeskuksessa 19.8. saunottiin, 
tehtiin yrttijalkakylpyjä, kokeiltiin luonnonkosmetiikkaa ja nautittiin yrttisiä saunajuomia, osal-
listujia oli 10 hlöä. Iltapalakurssille osallistui 7 hlöä. Kuhmon Green Care-hankkeelle pidimme 
sienikurssin 5.9. kauppasienien tunnistuksesta ja käytöstä, osallistujia oli 20. Puhtia arjen ruo-
kavalintoihin -luento ja ruoanvalmistus toteutettiin 22.11. yhteistyössä Suomussalmen Kujel-
ma-hankkeen kanssa. Osallistujia oli 17. Superruokaa Suomesta -ruoanvalmistus toteutettiin 
26.10. yhteistyössä nuorten palvelukeskus Nupan kanssa Kajaanissa; osallistujia 15. Kekriruo-
kakurssi pidettiin Suovaarassa 7.10, missä osallistujia 11 hlöä. Suomi 100 -rastipäivä Lehti-
kankaan koululla Kajaanissa pidettiin 2.11, teemana terveelliset välipalat. Rastillamme vierai-
li 30 hlöä. Ikääntyvien ravitsemus -luentoa oli 23.11. kuulemassa 68 Kuhmon Eläkeliittolaista. 13



Luomupuuron MM tapahtumassa Puolangan Väyrylänkylällä syötiin yhdessä. Mukana oli myös maahanmuutta-
jia tutustumassa suomalaiseen ruokakulttuuriin.

Metsäväen sukupolvenvaihdosmessujen kahvituspalvelun hoidimme 30.9. Kajaanissa yhdessä 
Tipasojan kyläyhdistyksen kanssa. Kahvilla kävi 205 messuvierasta. Maatalousyrittäjien työter-
veyshuollon yhteistyöryhmän 9.11. kokouskahvituspalvelun hoidimme 17 henkilölle.

Juhlistimme 100-vuotiasta itsenäistä Suomea Kainuun liiton osatukemalla Syödään Yhdessä 
Kainuussa -hankkeella, jossa oli kolme avointa kainuulaiseen ruokaperinteeseen liittyvää ruoka-
kurssia: Juustoleivän valmistusta Sotkamossa 27.4. Mirja Kyllösen opastuksella opetteli 6 hlöä. 
Villiyrteistä haettiin ytyä perinneruokiin Suomussalmella 9.6., osallistujia 11 hlöä. Lanttukuk-
koja valmisti 30.9. Kuhmossa 15 hlöä. Kainuun sote oli osatukijana, kun syksyllä järjestettiin 
vanhustenviikolla Makumuistoja-tapahtuma 6.10. hoivakoti Menninkäisessä.

Avot!- aivoterveyttä edistävä ravitsemus ja liikunta -hankkeen (KKI) luentoja ja liikuntahet-
kiä järjestettiin 20.4 Kuhmossa (8 hlöä), 21.4 Suomussalmella (17 hlöä), 20.9 Paltamossa (9 
hlöä) ja 17.10 Kajaanissa (9 hlöä). Lisäksi pelkkä luento pidettiin Kainuun keliakiayhdistyksel-
le 17.8 (15 hlöä).

STM:n rahoittaman Ravitsemusluotsit Kainuussa -hankeen tiimoilta olimme mukana seuraa-
vissa tapahtumissa: 20.5 Mahdollisuuksien tori (50 hlöä), 26.7 Pellonpiennarpäivä (25 hlöä), 
26.8 Luonto juhlii Paljakassa (30 hlöä), 15.9 Nälkämaan markkinat (500 hlöä). Puolangan 
emännät ja Tsemppiryhmä jatkoivat kokoontumisiaan (n. 5 hlöä/kerta) ja MTK-Kajaanin vä-
ki aloitti Kuntoremonttiryhmän (12 hlöä). Luotsit aloittivat oman pienryhmätoimintansa, jo-
ta toteutettiin ahkerasti. Toteutimme Vuokatissa kaksi yön yli -kuntokurssia (yhteensä 14 hlöä) 
sekä luotsien päätöstapaamisen Rokualla (6 hlöä). Hankkeen kokonaisuus ja tulokset löytyvät 
kootusti: https://www.innokyla.fi/web/hanke5478884

Parasta arjessa -hankkeen ruokapajat toteutettiin yhteistyössä Myllyn Parhaan kanssa. Ruoka- 
pajoja pidettiin Kajaanissa Klubitalo Tönärillä (15 hlöä) ja nuorten palvelupaikassa Nupassa 
(11 hlöä), Salmijärven perhekodissa (8 hlöä), Vuolijoen Havukka perhekodissa (7 hlöä) sekä 
Sotkamossa yhdessä Etsivän nuorisotyön kanssa (11 hlöä).
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 MMM:n tukemassa Pure Peruna-hankkeessa järjestettiin kaksi infotapahtumaa. Kainuun Pri-
kaatin Sotilaskodissa esittelypiste oli 14.3. ja tavoitti 70 hlöä. 28.3. esittelypiste opiskelijara-
vintola Foxissa tavoitti 65 hlöä. Kajaanin ammattiopistolla alan opiskelijoille pidettiin koulu-
tustilaisuus 5.4., joka koostui luennosta, tehtävärasteista ja käytännön ruuanvalmistuksesta, 
osallistujia 14 opiskelijaa. Pure Peruna -reseptikortteja toimitettiin Kajaanin lukiolle ja Yritys 
Amiksen liiketalouden opiskelijoille.

TEM:n tukemana opettivat syyrialaiset maahanmuuttajaperheet arabialaista ruokakulttuuria 
Suomussalmella 19.5., mukana Kerälän maatalousnaisia, paikallinen ystäväperhe ja piirikes-
kuksen väkeä. Yhteisen aterian äärellä oli 43 hlöä, joista syyrialaisia 20 hlöä. Yhteydenpito yh-
distyksen ja pakolaisten välillä jatkui monimuotoisena pitkin vuotta. Luomupuuron ME-päivän 
6.9. tapahtuma oli Puolangalla yhteistyössä Väyrylän kyläyhdistyksen ja Monikan maahan-
muuttajien kanssa. Tapahtumassa oli mukana 15 hlöä. Väyrylässä tehtiin yhteistyötä myös 
Kainuun Opiston maahanmuuttajanuorten kanssa maatilan sadonkorjuu –päivän muodos-
sa. Piparitalkoisiin maahanmuuttajien kanssa Kajaanissa 21.11. osallistui 20 hlöä. Suomus-
salmella Kerälän maatalousnaisten ja syyrialaisten maahanmuuttajien piparitalkoisiin 25.11. 
osallistui 10 henkilöä.

Maiseman- ja luonnonhoidon neuvonta  
Uuden maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntijan myötä lisättiin merkittävästi sidosryhmä-
työtä ja some-näkyvyyttä Kainuun näkökulmasta tärkeistä kulttuuriympäristö-, maiseman- ja 
luonnonhoitoon ja ympäristönsuojeluun liittyvistä teemoista. Aiheesta on löytynyt paljon yh-
teistä kosketuspintaa ja toimintamahdollisuuksia MKN maisemapalveluiden, MKN yritys- ja 
MKN ravitsemuspalveluiden, MKN järjestötoiminnan, sekä ProAgrian hankkeiden ja neuvoji-
en kesken. 

Kolmatta kertaa OKM:n tuella järjestetty valtakunnallinen Vuoden maisemateko -kilpailuun 
saatiin Kainuusta ennätysmäärä ehdotuksia. Vuoden teema oli ”Itsenäisyyden merkit maise-
massa”. Raati kiitti kilpailuehdotusten korkeaa tasoa. Kainuun alueellisen voittajan, Vienan 
reitin kulttuuriympäristötyön valinta koko kilpailun vcoittajaksi toi mukavasti medianäkyvyyt-
tä paitsi kilpailulle, myös kulttuuriympäristön hoitotyölle laajemmin. Palkinnosta on ollut pai-
kallisesti ja alueellisesti paljon hyötyä Vienan reitin tunnettavuuden lisäämisessä kulttuuri- ja 
luontomatkailukohteena.
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Kainuun Maistuvin maaseutuyritys vuonna 2017 on Saija Helttusen ja Mikko Mat-
tilan isännöimä Korpikatraan lammastila Suomussalmen Näljängästä. 

Tuotiin esille kulttuuriympäristötyön ja maisemanhoidon tärkeyttä ja ajallista perspektiiviä 
Suomi 100 -teemalla videoinfoin ja/tai luennoin ja/tai MKN maisemapalvelujen toiminnan 
esittelyin erilaisissa yleisötilaisuuksissa ja sidosryhmätapaamisissa. Niitä pidettiin yhteensä 7, 
joista Nälkämaan markkinat tavoitti 8000 henkilöä ja muut yhteensä 85 henkilöä.

Asiakastyö lähti myös hyvin käyntiin. Ympäristösopimuksiin liittyviä hoitosuunnitelmia valmis-
tui kahdeksalle eri asiakkaalle yhteensä noin 120 hehtaarin alalle. Lisäksi tehtiin puhelinneuvon-
taa, avustettiin laiduneläinasioissa ja käytiin tutustumassa neljään kohteeseen tulevan vuoden 
ympäristösopimushakua ajatellen. Yhteistyötä tehtiin ympäristöNEUVO-oikeuden omaavan 
ProAgrian neuvojan kanssa.

Kainuun länsiosissa ja Vaalassa käynnistyi 2 - 3-vuotinen LEADER-rahoitteinen Rannat kun-
toon -hanke. Osallistujakylät ovat olleet aktiivisia ja kunnostuskohteita on jo laajasti yhdessä 
mietitty ja osin toteutettukin Vaalan Kankarin kylällä. Osallistuminen talkoisiin on jo ylittänyt 
tavoitteet: on pidetty kahdet talkoot, joissa oli yhteensä 27 osallistujaa.

Yrityspalvelut 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella järjestettiin 24.4. Apua suoramyynnin haasteisiin –tilai-
suus, johon osallistui 5 yrittäjää. Soili Hypén piti asiantuntijaluennon Julkisista hankinnoista 
Oulun seudun AMK:n kutsusta 28.4.. Kainuun Maistuvin Maaseutu –yritys valittiin usean sidos-
ryhmän muodostamassa raadissa, yleisöäänten perusteella, ja voittajaksi julistettiin syyskuus-
sa Korpikatras Suomussalmelta. Yksittäisiä asiakastöitä tehtiin kysynnän mukaan myös ja val-
mistettiin kaksi matkailuaiheista opetusvideota myöhempiin asiakas- ja pienryhmätilanteisiin.

Hygieniaosaamistesti järjestettiin 17.5. Kajaanissa, osallistui 6 hlöä. Testaajana toimi yritysasi-
antuntija Marja Niskanen, Pohjois-Savon MKN. Vuoden 2017 lopussa Kainuussa järjestettiin 
OKM:n tuella ensimmäinen Portaat (nais)yrittäjäksi –koulutus. Koulutukseen osallistui yhteen-
sä viisi henkilöä, joista yksi oli mukana Webex-etäyhteydellä.

Tunnustusta monipuolisesta ja pitkäjänteisestä 
maisemanhoitotyöstä Vienan reitillä saivat Pent-
ti Kinnunen (vas.), Pauli Heikkinen (oik.) ja Juha 
Kinnunen. Palkitsemassa maiseman- ja luonnon-
hoidon asiantuntija Mariko Lindgren.
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Kantri & Co. -hankkeessa mukana olevien yrittäjien opintomatkalla tutustuttiin Ahvenanmaan maaseutu- ja elintarvikeyrityksiin.

MKN Yrityspalvelut vastasi ProAgria Kainuussa ProYritys Kainuu –hankkeen käytännön toteut-
tamisesta. Neuvonnan piirissä oli vuoden aikana 87 uutta asiakasta, ja neuvonta oli osaltaan 
vaikuttamassa yhdeksän uuden yrityksen syntyyn Kainuussa. Uusia sidosryhmäkumppanuuksia 
syntyi 12:n eri tahon kanssa. Yrityksiä kannustettiin yhteistyöhön; oltiin mm. mukana luomas-
sa maakuntien elintarvikkeiden hyllypäätyä Itäkeskuksen CityMarketiin. Yritysten saamien ke-
hittämistukien rahoituksella tuotettiin piirikeskuksessa myös tiettyjä asiantuntijakokonaisuuk-
sia, joihin rekrytoitiin tarvittaessa erityisasiantuntemusta.  Hankkeessa toteutettiin keväällä 
myös Innoryhmä-toiminta, jonka päätteeksi valmistui Pekka Reijosen laatima Innoryhmän ve-
täjän opas (nettijulkaisu).

Yritysneuvontaan liittyivät myös elintarvikealan Kantri & Co.-hanke, joka tuotti asiantuntija-
palvelua elintarvikeyrityksille, ravintoarvomäärityksiä luonnontuotteille ja mm. Ahvenanmaal-
le suuntautuneen opintomatkan 21.-24.9.. Matkalla oli sitä vetäneen Essi Keräsen lisäksi 9 
muuta osallistujaa. MaiNuLi-hankkeeseen toteutettiin työhyvinvoinnin pienryhmä; 7 maati-
laa osallistui.

Viestintä

Tuotimme aktiivisesti sisältöä Maaviesti-lehteen. Soili Hypén kirjoitti Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön tuella yritysneuvonnan aihepiirejä sivuten blogia Maakotkan pesästä, joka löytyy Maa- ja 
kotitalousnaisten blogilistalta. Vuoden mittaan tehtiin julkaisuja sekä piirikeskuksen yhteisille 
Facebook-sivuille että toimihenkilöiden Instagram-tileille. Uudella, maiseman- ja luonnonhoi-
don asiantuntijan perustamalla, tiedottamiseen, aktivointiin ja keskustelun herättämiseen kes-
kittyvällä fb-profiililla oli yli 250 seuraajaa. Postitettavia jäsenkirjeitä laadittiin vuoden mittaan 
kaksi, mitä täydensivät sähköinen jäsenuutiskirje noin parin kuukauden välein sekä muu säh-
köpostiviestintä yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien suuntaan. Markkinointisihteerimme 
toimi tiedotustehtävissä myös MTK-Pohjois-Suomen MaaseutuHarava-hankkeessa. Edustaja-
kokouksessa, Nälkämaan markkinoilla sekä useissa muissa tilaisuuksissa pidettiin esillä Koti ja 
maaseutu –lehteä sekä Maa- ja kotitalousnaisten kampanjoita ja tuotteita.  
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Vuoden kainuulaiseksi maa- ja kotitalousnaiseksi jäse-
nistön ehdotuksesta valittiin Kaija Väyrynen Puolangal-
ta. Onnittelijoina tj. Marjatta Pikkarainen ja pj. Tar-
ja Tervo.

Edustajakokouksessa muistettiin eläkkeelle jäänyt-
tä ProAgria Kainuun johtaja Osmo Tiikkaista. On-
nittelemassa Osmon seuraaja, toimitusjohtaja Kat-
ri Kostamo.

Järjestötoiminta

Vuoden alussa otetiin käyttöön uusi valtakunnallinen SENSE-jäsenrekisteri. Yhdistyskäyttäjiä 
koulutettiin ja opastettiin kylillä ja Digimessukiertueella. 13 jäsenyhdistystä on ottanut Sensen 
käyttöönsä. Myös jäsenlaskutus hoidettiin Sensen kautta.  Syksyllä soitettiin kaikille Kainuun 
jäsenyhdistysten puheenjohtajille, kysyttiin kuulumisia ja otettiin vastaan palautetta sekä toi-
veita palveluista, joita kylille toivottiin. 

Vuoden Maa- ja kotitalousnaiseksi Kainuussa valittiin Kaija Väisänen Puolangan Väyrylän kylä- 
yhdistyksestä. KKI-kampanjassa palkittiin aktiivisuudesta Kuhmon maa-ja kotitalousnaiset ry. 
Kainuun piirijohtokunnan pj. Tarja Tervo tuli valituksi MKNK:n hallitukseen. Kainuun MKN:n 
piirikeskus sai joka 3. vuosi jaettavan tunnustuspalkinnon piirikeskuksen aktiivisuudesta. 

Syksyn KyläGaalassa, 25.11., julkistettiin Vuojen Kaenuulaenen kylä ja Vuojen Kaenuulaenen, 
joiden valitsemiseen osallistuimme. Valituksi tuli Vaarankylä Paltamosta ja päätoimittaja Mar-
kus Pirttijoki.

18

Jä
rje

st
öt

oi
m

in
ta



KUNNIAJÄSEN   Alasalmi Aila

HYRYNSALMI
Hyrynsalmen Maamiesseura ry
Moisiovaaran Kyläyhdistys ry 

KAJAANI
Käkilahden kyläseura ry
Ojanperän Maaseutuyhdistys ry
Ounaksen kyläseura ry
Vuolijoen Maaseutuyhdistys ry

KUHMO
Hietaperän Kyläyhdistys ry
Iivantiiran Kyläyhdistys ry
Kuhmon maa- ja kotitalousnaiset ry
Lauvuksen Kyläyhdistys ry
Rahajärven kyläyhdistys ry
Timoniemen kyläyhdistys ry

PALTAMO
Kiehimänsuun Kyläseura ry
Melalahden kyläyhdistys ry
Mieslahden Maatalousseura ry
Vaarankylän kyläyhdistys ry

PUOLANKA
Joukokylän Kyläyhdistys ry
Suolijärven Kyläyhdistys ry
Väyrylän Kyläyhdistys ry

RISTIJÄRVI
Hiisijärvi ry

SOTKAMO
Etelä-Sotkamon Maa- ja kotitalousseura ry
Jormasjoen maa- ja kotitalousseura ry
Nuaskylän Maaseutuseura ry
Ontojoen kyläyhdistys ry
Pohjavaaran Kyläseura ry
Pohjois-Tipaksen Maaseutuyhdistys ry
Sapsoperän kyläyhdistys ry
Suovaaran maa- ja kotitalousseura ry
Tipasojan Kyläyhdistys ry

SUOMUSSALMI
Kerälän Ympäristön Maatalousnaiset ry
Kiannan Kyläseura ry
Korpelan Kyläyhdistys ry
Pesiön kyläyhdistys ry
Piispajärvi Seura ry
Vääkiön Yhteistyö ry

VAALA
Pelson Maa- ja Kotitalousseura ry
Suutarinkylän Maaseutuyhdistys ry
Säräisniemen Maa- ja Kotitalousseura ry
Veneheiton Kyläyhdistys ry

KANNATTAJAJÄSENET
Osuuskunta ItäMaito
Kainuun Nuotta ry

Jäsenyhdistykset 2017

Impi saunoo -teemalla kokoonnuttiin yhteiseen päivään 
nauttimaan mm. luonnosta, saunasta ja yrttihoidoista.

Järjestöretkelle Hailuotoon osallistui runsaasti jäseniä ja mukaan 
pyydettyjä maahanmuuttajia.
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Kehittämishankkeet 
ProAgria Kainuun ja Kainuun maa- ja kotitalousnaisten hallinnoimat hankkeet  
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittamat:
• Maatalouden rakennusinvestoinnit   
• ProYritys Kainuu   
• MaiNuLi (Maito, Nurmi, Liha) I ja II       
• Rannat kuntoon, Oulujärvi LEADER      
Muut rahoitukset:
• Ravitsemusluotsit Kainuussa, Terveyden edistämisen määrärahat, rahoittaja STM 
Toteutuksessa mukana:
• Kantri & Co. Kainuun ammattiopisto. Euroopan maaseuturahasto, Kainuun ELY-keskus
• RuralDigiServ. ProAgria Keskusten liitto. Euroopan maaseuturahasto, Kainuun ELY-keskus
• Marjataito. Luonnonvarakeskus Luke. Euroopan maaseuturahasto, Kainuun ELY-keskus
• Kainuun Maatalous-Valkuaisrehu (KaiVa). Luke. Euroopan maaseuturahasto, Kainuun ELY-keskus
• MaaseutuHarava. MTK-Pohjois-Suomi. Euroopan maaseuturahasto, Kainuun ELY-keskus
• Katras, ProAgria Etelä-Savo, Euroopan maaseuturahasto

1 000 euroa   2017 2016 2015 2014   
Tuotot        

  Valtion määräraha 211 258 258 252    

 Projektitoiminta 344 232 194 297    

 Palvelumaksut valtio 9 11 26 26    

 Palvelumaksut 692 611 606 711   

 Muut toiminnan tuotot 29 47 28 31      

 Tuotot yhteensä 1285 1159 1112 1317    
Kulut       

 Henkilöstökulut -811 -834 -775 -803   

 Poistot  -8 -6 -2 -7    

  Palvelutoiminnan kulut -80 -47 -17 -127    

  Muut kulut -350 -278 -297 -396    

Kulut yhteensä -1249 -1165 1091 -1333    
Varainhankinta 10 11 11 10    

Sijoitus- ja rahoitustoiminta -3 -1 5 13    

Satunnaiset erät 0 0 0 0    

Välittömät verot 0 0 0 0   

Tilikauden yli-/alijäämä 43 4 37 7    
 

Henkilötyövuodet

    2017  2016  2015    2014  

  htv         %   htv         % htv           %   htv         %
Maaseutuneuvonta 6,5 30    8,0    40  6,6 37 6,8   37    
Kotitalousneuvonta  2,5 11   2,0    10 2,0 11 2,3   12     
Yleishallinto    2,5 11    2,4    12 2,4 13 2,0   11     
Projektit    6,1   27     4,3    22 2,7 15 4,1   22   
Muu toiminta  4,6 21    3,2  16 4,3 24 3,3   18  
Yhteensä   22,2  100 % 19,9  100 % 18,0 100 % 18,5      100 %  
     

Talouden tunnuslukuja 
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ProAgria keskukset valtakunnallisesti 
Avaintiedot 
• BISNES+ ensiesiteltiin Farmarissa ja KoneAgriassa, avautuu asiakkaille keväällä 2018
• KPI-Avain saavutti maitotiloilla heti suuren suosion, 62 % valiolaisista tiloista käytti palvelua
• Tili- ja talousjohtamisessa painotettiin verkostomaista toimintamallia

Maito-, lihanauta- ja lammasyritysten palvelut

Bisnes+ ja KPI-Avain kiinnostivat ja hyödyttivät maitotiloja
ProAgrian, Faban ja Mtech Oy:n kehittämä BISNES+ syntyi yrittäjien tarpeista johtaa maatilaan-
sa ja saada kaikki käytettävissä oleva pirstaleinen tieto ja monet ohjelmat nopeasti käyttöönsä. 
BISNES+:ssa ovat yrittäjän tarvitsemat ja määrittelemät tiedot ja tulokset helposti saatavilla ja 
katsottavissa kertakirjautumalla ja yhdessä näkymässä hyvin jäsenneltynä ja selkeänä. Palvelu on 
käytössä 24/7 ja käytettävissä kaikilla päätelaitteilla. Palvelu tuo myös helpotusta tilan dokument-
tien, suunnitelmien ja asiakirjojen hallintaan. Jatkossa ne ovat yhdessä tietoturvallisessa paikas-
sa. Bisnes+ ensiesiteltiin Farmarissa ja KoneAgriassa ja se otetaan ensimmäisenä käyttöön mai-
totiloilla keväällä 2018.

ProAgria kehitti yhteistyössä Valion, Faban ja Mtech Oy:n kanssa valiolaisille maitotilayrityksille 
KPI-Avaimen. Sen avulla voi seurata tuotannon avaintunnuslukuja reaaliaikaisesti. Työkalu julkais-
tiin syyskuussa ja vuoden loppuun mennessä sen oli ottanut käyttöön jo 62 % valiolaisista tilois-
ta. Määrä ylitti asetetut tavoitteet, mikä kertoo, että KPI-Avain on koettu hyödylliseksi. Maitoti-
layrittäjät olivat vahvasti koko ajan mukana kehittämisessä. 

Tuotosseurannan asiakaspalvelu keskittyi
Tuotosseurannan toimintoja uudistettiin kahdesta näkökulmasta: kerätyn tiedon lisäarvon kas-
vattaminen asiakkaille ja tuotosseurannan palvelun laadun ja kustannustehokkuuden parantami-
nen. Ryhmänohjaushallitus teki marraskuussa päätöksen tuotosseurannan asiakaspalvelun kes-
kittämisestä ProAgria keskuksista ProAgria Keskusten Liittoon. 

Tuotosseurannan uusi asiakaspalvelu aloitti toimintansa helmikuussa 2018. Koelypsypalvelut ja 
tietojen tallennuspalvelut tarjoaa edelleen alueellinen ProAgria Keskus lähellä asiakasta. Uusi asia-
kaspalvelu pitää yhteyttä ProAgrian tuotosseurannan jäseniin ja kehittää tuotosseurantatiedon 
laatua.

Säilörehun märkyys ja vaihteleva laatu lisäsivät Ruokinnan ohjaus -palvelujen kysyntää
Ruokinnan ohjaus -palvelut vakiinnuttivat paikkansa maitoyrittäjien arjessa, erityisesti kun ta-
voitteena on kannattava tuotanto. Ruokintasuunnitelmia tehtiin 66 %:lle tuotosseurantatilois-
ta. Kiinnostusta suunnitelmiin lisäsi sateisena kesänä korjatun säilörehun märkyys ja vaihteleva 
laatu. Ruokintasuunnitelmia tehtiin keskimäärin 4,6 tilaa kohti eli hieman enemmän kuin edellis-
vuonna. Ruokintapalveluissa jatkui asiantuntijoiden erikoistuminen eri osaamisalueisiin. Seosre-
huruokinnan ja automaattilypsytilan ruokinnan erityispiirteisiin valmennettiin uusia erityisosaajia.

Lammastuotosseurannan ohjelma esiselvityksessä
Lammastuotosseurantaan kuului 360 lammastilan 21 322 uuhta ja 13 vuohitilan 2 605 kuttua. 
Tuotosseurannan ohjelmistouudistuksen esiselvitysprojekti aloitettiin.  Lampaiden kantakirjaus-
luokitukseen tehtiin mobiilisovellus. Lisäksi kantakirja- ja sukutodistusta päivitettiin. Vuohien kan-
takirjaohjesäännön uudistustyö aloitettiin. Seinäjoen Farmarissa Seinäjoella oli iso lammas- ja 
vuohiosasto.
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Kasvi-, puutarha-, sika- ja siipikarjayritykset

Uusia sähköisiä toimintamalleja käyttöön
Viljelyä leimasi viileä sää ja hitaasti kertynyt lämpösumma, mikä hidasti viljelykasvien valmistu-
mista ajoissa. Satoa jäi korjaamatta 130 000 hehtaaria. Se vastasi noin 440 miljoona kiloa ja ar-
voltaan 70 miljoonaa euroa. Vaihtelu oli kuitenkin suurta alueittain. Esille nousivat maan raken-
nekysymykset ja toimiva vesitalous. 

Viljelyn kehittämiseen haettiin ViljelyKasvu-ryhmissä parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja kannatta-
vuuden parantamiseksi sekä viljelyn tehostamiseksi. Pienryhmätoiminnassa vilja- ja nurmiviljelyssä 
syntyi uudella tavalla tilojen välistä verkostoitumista. Maatilojen neuvontajärjestelmässä, NEUVO 
2020:ssä, tarjottiin aktiivisesti palveluita, kartoituksia ja selvityksiä ympäristön, maan rakenteen 
ja ilmaston näkökulmista, luomutuotantoon siirtymiseen, energiaratkaisuihin, eläinten hyvinvoin-
titoimenpiteisiin sekä uutena osiona maatilan nykyaikaistamisen ja kilpailukyvyn parantamiseen.
 
Viljelysuunnittelussa ja kasvukauden aikaisissa asiantuntijapalveluissa otettiin käyttöön tehok-
kuutta parantavia sähköisiä toimintamalleja. Asiantuntijoiden tiedonvaihtoa lisättiin kasvukau-
den aikaisilla markkinatilannetta selvittävillä katsauksilla. 

Talous-, yritys- ja tilipalvelut

Talouspalvelujen kysyntä kasvoi 
Maatilojen talouden hallinnan tueksi tehtiin kassabudjetteja, seurattiin toteutumista se-
kä tarkennettiin budjetteja tarpeen mukaan. Maatilojen investointien ja omistajanvaihdos-
ten suunnittelun tueksi tehtiin liiketoimintasuunnitelmia, jotka sisältävät pitkän aikavälin in-
vestointisuunnitelmat, kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat sekä riskien analysoinnin. 
Liiketoimintasuunnitelmia tehtiin 960 asiakkaalle ja omistajanvaihdoksiin liittyviä palveluita  
1094 asiakkaalle.

Neuvo 2020 -järjestelmän uusi osuus, maatilojen nykyaikaistamisen ja kilpailukyvyn parantaminen 
otettiin käyttöön elokuussa. Loppuvuoden aikana kilpailukyky-osion palveluita halusi 1135 asia-
kasta. Kaikkiaan Neuvo 2020 -palveluja tehtiin 6692 asiakkaalle vuoden aikana.

Yhtiöittämispalvelujen kysyntä kasvoi ennakoiden vuonna 2018 voimaan tullutta varainsiirtove-
rovapautta. Kysynnän kasvuun varauduttiin kouluttamalla lisää maatilojen yhtiöittämisen asian-
tuntijoita.

Tilipalveluissa sähköiseen toimintamalliin
Tili- ja talousjohtamisen projektissa sähköisen taloushallinnon, HR- sekä liiketoiminnan palvelui-
den osalta kehittäminen painottui ProAgria Keskuksista muodostuvan verkoston toimintamalliin 
osakeyhtiömuotoisille maatiloille. Lisäksi selvitettiin yhteistyötä sähköisen taloushallinnon edel-
läkävijäyhteistyökumppaneiden kanssa. 

Yritysryhmä-hankkeita käynnistyi
Neuvo 2020:n Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen loi uusia mahdol-
lisuuksia monialaisten maatilojen liiketoiminnan suunnittelulle. Kehittämishankkeilla vaikutet-
tiin uusien maaseutuelinkeinojen syntymiseen sekä investointi- ja kehittämishalukkuuteen, mikä 
oli vielä maltillista. Yrittäjät ottivat käyttöönsä yritysryhmä-hankkeita, joista osassa ProAgria toi-
mii veturina. Yrityspalvelut ovat aluekohtaisesti mukana maakunnan uudistamisessa ja yritysten 
kehittämispalvelujen tuottamisessa. Maaseudun Kasvupolkuun liittyvä Kasvu Open on Suomen 
suurin yritysten kasvun sparrauskilpailu. ProAgrian yritysasiantuntijat olivat mukana tilaisuuksis-
sa yritysten ja yrittäjien sparraajina. 

Energiayrittäjyyden neuvonnassa ja kehittämisprojekteissa mahdollistui maatilojen lisäksi muiden 
yritysten liiketoimintaratkaisujen kehittäminen. Rakennusten energiatehokkaiden ratkaisujen tar-
kastelu sekä Neuvo 2020 -palvelut tukivat tekemistä. Valtakunnallisessa koordinaatiohankkees-
sa, Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla, tehtiin aktiivista viestintää eri kohderyhmil-
le www.energiatehokkaasti.fi -kotisivulla, Facebook-ryhmässä ja uutiskirjeillä.
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Hallintopalvelut ja järjestö
Toimitusjohtaja Kostamo Katri   043 825 1218 
Tilipalveluasiantuntija Heikkinen Tuija   044 320 1586
Tilipalveluasiantuntija Kinnunen Tiina   043 825 4205
Järjestövastaava Pikkarainen Marjatta   044 320 1585
Markkinointisihteeri Ronkainen Merja   044 320 1581
Erityisasiantuntija, tilipalvelut Vimpari Päivi   044 320 1583

Yritys-, investointi-, spv- ja johtamispalvelut
Talouden ja omistajanvaihdosten asiantuntija Leinonen Riku   043 827 2312
Projektipääll./Maatalousrakentaminen -hanke  Heikkinen Esa   040 725 0478
Erityisasiantuntija, yrityspalvelut Hypén Soili   040 776 4290 
ProAgria johtamispalvelut  Taurula Inkeri    043 825 4206

Talous- ja tilipalvelut
Maatilayritysasiantuntija Juntunen Jaana   0400 286 785
Maatilayritysasiantuntija Kalliokoski Katariina  (vanhempainvapaa)
Erityisasiantuntija, talouspalvelut Poikela Tarja   0400 386 274
Maatilayritysasiantuntija Veijola-Pyykkönen Matilda  (vanhempainvapaa)

Viljely- ja luomupalvelut 
Maatilayritysasiantuntija Partanen Maarit   0400 282 092
Maatilayritysasiantuntija Niskanen Eila   0400 282 088
Maatilayritysasiantuntija  Piirainen Marjo   043 825 4202 
Kesätyöntekijä Turunen Viivi   043 827 1983

Maito- ja lihatilapalvelut 
Maatilayritysasiantuntija Kemppainen Voitto  040 569 7423
Maatilayritysasiantuntija Niskanen Eila   0400 282 088
Maatilayritysasiantuntija  Piirainen Marjo   043 825 4202 
Maatilayritysasiantuntija Tanner Minna    040 572 3197 
Maatilayritysasiantuntija/MaiNuLi-hanke Taurula Inkeri   043 825 4206

Maa- ja kotitalousnaiset
Toiminnanjohtaja Pikkarainen Marjatta   044 320 1585
Luonnontuoteasiantuntija/järjestösihteeri Juntunen Arja   044 320 1587 
Erityisasiantuntija, MKN Yrityspalvelut Hypén Soili   040 776 4290
Elintarvikeasiantuntija Köngäs Marika    (pois toistaiseksi) 
Maisema- ja luonnonhoidon asiantuntija Lindgren Mariko   043 827 2308
Hanketyöntekijä/Kuituhamppu-hanke Matila Kaisa   043 827 2315
Yritysasiantuntija  Meriläinen Anu   043 827 2314
Hanketyöntekijä/Rannat kuntoon -hanke Misikangas Liisa   043 827 2316
Markkinointisihteeri Ronkainen Merja   044 320 1581

Yhteystiedot 2018ProAgria Kainuu
Puh. 044 320 1580
Sähköposti: etunimi.sukunimi@proagria.fi
Maa- ja kotitalousnaisten sähköposti: etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi
kainuu.proagria.fi ja kainuu.maajakotitalousnaiset.fi

Kuvat: Pixhill (kansi, s. 2), Inkeri Taurula (s. 4, 6, 8,10), Esa Heikkinen (s. 5, 7), Marjo Piirainen (s. 11), 
Marjatta Pikkarainen (s. 14, 16 vas., 19), Jukka Eskelinen (s. 15), Kainuun Sanomat (s. 16 oik.), Essi Keränen 
(s. 17), Arja Juntunen (s. 18) 

Paino: Kajaanin Offsetpaino Oy, 2018
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ProAgria Kainuu 
Osmonkatu 9, 87100 KAJAANI 
puh. 044 320 1580
kainuu.proagria.fi
kainuu.maajakotitalousnaiset.fi

ProAgria Keskusten ja 
ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on 

myönnetty ryhmäserfikaatti.

KAINUU


