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Eero Parviainen  |  toimitusjohtaja  |  p. 040 301 2435

Maatilojen investointien, sukupolvenvaih-
dosten ja toiminnanhallinnan edistäminen 
oli neuvonnan keskeistä työsarkaa v. 2013. 
Vaikka maitotilojen määrä väheni yli 7 %, 
pysyi maakunnassa tuotettu maitomäärä 
käytännössä edellisvuoden tasolla. Tämä 
kertoo siitä, että investointihalukkuus jat-
kavilla tiloilla on vahvaa, ja maakunnallisek-
si tavoitteeksi asetettu maidontuotannon 
volyymin nostaminen 150 miljoonan litran 
tasolle lähivuosina on täysin mahdollista.

Myös uusien maaseutuyritysten perusta-
minen oli vuoden aikana vilkasta. MASVA-

hankkeessa tehty aktivointi ja neuvonta yhteistyössä seudullisten kehitysyhtiöiden kanssa 
tuotti hyvää tulosta.

Silva –metsänäyttely järjestettiin viidennen kerran yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen 
kanssa. Varsinainen näyttely tuotiin uudella konseptilla Joensuun keskustaan, ja näyt-
telyyn liittyviä oheistapahtumia järjestettiin mm. Juuassa ja Vaiviossa. Näyttely saavutti 
sille asetetut tavoitteet. ProAgria Keskusten liiton hallitus myönsi Farmari 2015 –maata-
lousnäyttelyn järjestämisoikeudet ProAgria Pohjois-Karjalalle. Maatalousnäyttely järjes-
tetään 17 vuoden tauon jälkeen Joensuussa, ja valmistelutyöt ovat jo hyvässä vauhdissa. 
 
Syksyllä valittiin uusi edustajisto vuosille 2014 – 2017.  Maakunnan eri osa-alueet ovat 
uudessakin kokoonpanossa hyvin edustettuina. Lähes puolet edustajiston jäsenistä vaih-
tui.

Joensuun toimisto muutti vuoden lopulla uusiin tiloihin Torikatu 9:een. Toiveissa on 
saada tästä vakiintunut toimipaikka, ja päästään lopullisesti eroon henkilöstöä pitkään  
kiusanneista sisäilmaongelmista.

Sähköisten palveluiden kehittyminen oli vuoden aikana merkillepantavaa. Siihen liittyvä 
toimintatavan muutos toi myös säästöjä joilla oli merkittävä vaikutus siihen, että talou-
den kehityssuunta saatiin käännettyä edellisvuotista huomattavasti positiivisemmaksi.
 
Palvelumyynnin osalta asetetut tavoitteet suurimmalta osalta saavutettiin. Myös Maa- 
ja  metsätalousministeriön kanssa laadittuun tulossopimukseen liittyvät toiminnalliset 
tavoitteet saavutettiin pääosin. 

Kiitän kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme, hallintoa ja henkilökuntaa 
hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana.

Toimitusjohtajan katsaus
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Vuosi 2013 lyhyesti

Silva -2013 –metsänäyttely järjestettiin yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen kanssa. 
Näyttely järjestettiin Joensuun keskustassa uudella konseptilla.
Maitoa markkinoille, Pellot tuottamaan ja Tieto liikkeelle –hankkeet saatettiin päätök-
seen.
Joensuun toimisto muutti uusiin toimitiloihin Torikatu 9:een.
Uusi edustajisto valittiin vuosille 2014 – 2017.

Farmari 2015 –maatalousnäyttelyn järjestämisoikeudet saatiin Joensuuhun.

Toiminta-ajatus 

 
ProAgria Pohjois-Karjalan tehtävänä on maaseutuelinkeinojen kehittäminen Pohjois-
Karjalassa ja lähialueilla.
 

Strategia ja toimintaa ohjaavat arvot

ProAgria pyrkii asiakas- ja yhteis-
työsuhteissaan pitkäjänteiseen, 
sopimuspohjaiseen kumppanuu-
teen, sekä hinnoittelee palvelunsa 
osaamisen ja toimintojen kehit-
tämisen mahdollistavalla tavalla. 
ProAgria kiinnittää toiminnassaan 
huomiota asiakkaiden ja työnteki-
jöiden työhyvinvointiin ja ennakoi-
vaan työterveyshuoltoon. ProAgria 
pyrkii luomaan myönteistä kuvaa 
alueen maaseutuammateista.

Visio (v. 2020)

• P-K:ssa tuotetaan vähintään150 miljoonaa litraa maitoa
• P-K:n maaseudulla on aktiivista, kehittyvää, monialaista yritystoimintaa 
• Olemme toimialallamme merkittävä alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti 
 verkostoitunut toimija

ProAgria Pohjois-Karjala on sitoutunut ProAgria-ryhmän tavoitteisiin ja sen mukaiseen 
yhteistyöhön. Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaiset toimivat osana ProAgriaa, ja 
heillä on omat, toimintaan soveltuvat ja kokonaisuutta tukevat avaintulosalueensa.
ProAgria Pohjois-Karjala tuottaa laadukkaita kalanpoikasia kahdella kalanviljelylaitok-
sella. Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus toimii ProAgria Pohjois-Karjalan rinnalla itse-
näisenä kehittämisorganisaationa. 

Toiminnan painopistealueet perustuvat kansallisesti hyväksyttyihin arvolähtökohtiin ja 
toiminta on Pohjois-Karjalan kehittämisohjelman ja maaseutuohjelman kanssa sopu-
soinnussa. Siksi työ tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan useinkin hankeyhteistyönä 
eri sidosryhmien kanssa ympäristön tarpeet ja yhteiskunnan muutokset huomioiden.

ProAgria Pohjois-Karjalan  
toimintaa ohjaavat arvot ovat 

asiakaslähtöisyys
toisilta oppiminen

tavoitteellisuus 
eettinen ja kestävä toimintatapa

aktiivinen kumppanuus
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Hallinto ja organisaatio
Hallitus

Puheenjohtaja  Kari Tahvanainen, mv, Pyhäselkä
Varapuheenjohtaja Kari Piironen, mv, Nurmes
Jäsenet:   Risto Hiltunen, toimitusjohtaja, Kitee
 Heli Routa-Mutanen, emäntä, Polvijärvi
 Sirkka Gröhn, maanviljelijä, Juuka
 Antti Timonen, mv, Kitee

Edustajisto 2010 - 2013

Puheenjohtaja  Timo Reijonen, Polvijärvi
Varapuheenjohtaja  Minna Heinonen, Kitee

Varsinaiset  jäsenet  Varajäsenet 
Alhoniemi Ilona Valtimo Hakkarainen Jukka Nurmes
Auvinen Pirkko  Liperi Tukiainen Hannu Lieksa
Eskelinen Anu Kitee 
Huikuri Jari Liperi 
Hämäläinen Arto Valtimo 
Ikonen Taina Polvijärvi
Karttunen Irja Liperi
Karttunen Juha-Pekka Polvijärvi ProAgria Pohjois-Karjalan 
Koistinen Pertti Liperi henkilöstön edustajat
Leminen Urpo Polvijärvi Mähönen Vuokko Joensuu
Mustonen Marita Liperi Pulkkinen Marja Liperi
Sallinen Anna-Maija Polvijärvi 
Smolander Anu Outokumpu 
Säämänen Olli Nurmes
Turunen Markus Lieksa

Tilintarkastajat

Varsinaiset tilintarkastajat:
Raimo Liukku (HTM), Kitee 
Kaisa Tschokkinen (KHT), Joensuu

Varatilintarkastajat:
Sirkka Pirinen (HTM)  
Heikki Hartikainen (KHT)

Organisaatio 2013

Jäsenistö: yrittäjäjäsenet, henkilöjäsenet, yhteisöjäsenet

MAATILAPALVELUTYRITYSPALVELUT
Maa- ja kotitalousnaiset

KALANVILJELY

Maa- ja kotitalousnaisten
johtokunta

TUKIPALVELUT

EDUSTAJISTO

HALLITUS

TOIMITUSJOHTAJA

JOHTORYHMÄ

ProAgria Pohjois-Karjalan johtoryhmä 2013

Hallitus piti vuoden aikana yhteensä  
7 kokousta ja lisäksi strategiapäivän, 
jossa päivitettiin strategia toisaalta 
lähivuosille 2015 saakka ja toisaalta 
pitemmälle 2020 saakka.
Hallituksen  kokouksiin osallistumi-
nen jakaantui seuraavasti:  
Kari Tahvainen  7 
Kari Piironen  7 
Risto Hiltunen  5 
Heli Routa-Mutanen  5 
Sirkka Gröhn  6 
Antti Timonen  6 
Timo Reijonen  7
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Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
ProAgria Pohjois-Karjalan toiminnan tavoitteita ohjaa osaltaan MMM:n ja maaseudun 
neuvontajärjestöjen vuosittain solmima tulossopimus, jonka avaintulosalueet ovat

1. Tuotannon määrä, kannattavuus ja kilpailukyky

-  tavoitteina maatalouden ja elintarvikeketjun kannattavuuden ja kilpailukyvyn turvaa-
minen sekä tuotannon jatkuminen koko Suomessa kiinnittämällä huomiota yrityksen 
johtamiseen, toiminnan jatkuvuuteen (omistajanvaihdokset ja investoinnit) sekä yrit-
täjän jaksamiseen ja hyvinvointiin. Neuvonnan erityisenä painopisteenä on parantaa 
maatilayritysten markkina- ja liiketoimintaosaamista, jotta maatalouden kannatta-
vuutta voidaan parantaa markkinaehtoisesti.

Tuotannon määrän, kannattavuuden ja   kilpailukyvyn  kehittämiseksi  maatiloja aktivoi-
tiin sukupolvenvaihdoksiin ja investointeihin sekä tarjottiin suunnittelu- ja neuvontapal-
veluita niihin liittyen. ELY-keskuksen rahoittamia sukupolvenvaihdoksia toteutui  27 kpl.

Ylimaakunnallisen MaitoTaito –koulutushankkeen toteutusta jatkettiin  yhteistyössä Ete-
lä- ja Pohjois-Savon ProAgrioiden kanssa.  Hankkeessa järjestettiin koulutusta erityisesti 
maitotilojen investointeihin,  tuotannon kehittämiseen ja johtamiseen liittyen. Hankkeen 
koulutuksiin osallistui vuoden aikana yli 200 pohjoiskarjalaista viljelijää.

Tieto liikkeelle –tiedonvälityshanke sekä Pellot tuottamaan ja Maitoa markkinoille  -elin-
keinojen kehittämishankkeet  saatettiin onnistuneesti päätökseen. 

Tilaa kohti keskimäärin tuotettu maitomäärä kasvoi vuonna 2013 7,7  % ollen vuoden 
lopussa 220 750 litraa.

 ProAgria Pohjois-Karjala osallistui yhteistyössä MTT:n kanssa maatalouden kannatta-
vuuskirjanpitotoimintaan, josta saadaan tärkeätä seuranta- ja vertailutietoa 

EU:n ja kansallisen maatalouspoliittisen päätöksenteon tarpeisiin. Pohjois-Karjalasta 
kannattavuuskirjanpitotoiminnassa oli mukana 24 maatilaa. 

2. Ympäristö

-  tavoitteina maataloustuotannon ravinnekuormituksen ja maatalouden kasvihuone-
kaasupäästöjen vähentäminen sekä

-  energiatehokkuuden (sisältäen sekä energiansäästön että -tuotannon) lisääminen.

Ympäristön tilan kohentamisen osalta keskeistä on viljelysuunnittelu, jota tehtiin 523        
tilalle. Lisäksi panostettiin luomutuotannon kehittämiseen,  maisemanhoitoon sekä eri-
tyisympäristökohteiden tunnistamiseen ja saamiseen asianmukaisen hoidon piiriin. 

Yhteistyössä Savonia amk:n, MTT:n sekä Etelä- ja Pohjois-Savon ProAgrioiden kanssa jat-
kettiin RAE – ravinteet euroiksi –elinkeinojen kehittämishankkeeen toteuttamista, jonka 
avulla pyritään pienentämään maatalouden ravinnepäästöjä vesistöihin.

Niinikään jatkettiin  Liikennebiokaasua energiatiloilta –elinkeinojen kehittämishankkeen 
toteutusta.

3. Ruokapolitiikka

- tavoitteina kotimaisen elintarvikeketjun tarvitsemien laadukkaiden raaka-aineiden ja 
kuluttajien odotuksia vastaavien tuotteiden tuottaminen,

- vastuullisuuden ja jäljitettävyyden lisääminen elintarvikeketjussa sekä

- luomu- ja lähiruoan osuuden kasvattaminen.

Ruokapolitiikka –teeman osalta keskeisenä  välineenä toimi Ekotassu –elinkeinojen kehit-
tämishanke, jonka avulla kehitettiin luomuketjua sekä paikallisten elintarvikkeiden tuo-
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tantoa ja käyttöä. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Pohjois-Karjalan aikuisopisto, 
Keti, Pikes sekä Ekosentria. Hankkeen puitteissa järjestettyihin tilaisuuksiin ja tapahtu-
miin osallistui vuoden aikana yli 300 yritystä ja maatila.

4. Kansainvälinen toiminta 

-  ProAgria Pohjois-Karjalan omana erikoisalueena osin sijaintiin perustuen  

ProAgria pyrkii myymään osaamistaan erityisesti Venäjän markkinoille ProAgria Finland 
Oy:n kautta, jossa ProAgria Pohjois-Karjala ry on osakkaana. 

Maaseudun kehittämisohjelmien toteuttaja

MMM:n kanssa tehtävän tulossopimuksen ohella ProAgria Pohjois-Karjalan toiminnan 
tavoitteita ohjaavat Pohjois-Karjalan kehittämisohjelma sekä valtakunnallinen ja maa-
kunnallinen maaseudun kehittämisohjelma, joiden kautta kanavoituvat myös EU:n ra-
kennerahastojen kehittämisresurssit. ProAgrian asiantuntijat ovat osallistuneet aktiivi-
sesti kehittämisohjelmien valmisteluun ja seurantaan.

Kehittämisohjelmien ja tulossopimuksen ta-
voitteet ovat sopusoinnussa ja toisiaan tuke-
via. 

Maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen on 
maaseutuohjelmien yksi keskeinen tavoite. Tätä 
tavoitetta edistettiin toteuttamalla Masva-elinkei-
nojen kehittämishanketta yhteistyössä seudullisten 
kehittämisyhtiöiden Ketin, Pikesin ja Josekin kans-
sa. Hanke tuotti hyvää tulosta, mikä näkyi uusien 
maaseudun pienyritystoimintaan liittyvien rahoi-
tushakemusten lisääntymisenä. Lisäksi hallinnoitiin 
useita yritysryhmähankkeita.

Tapahtumien järjestäminen on yksi ProAgria 
Pohjois-Karjalan erityisosaamisalueista.

Silva 2013 –metsänäyttely järjestettiin yhteistyös-
sä Suomen metsäkeskuksen kanssa  onnistuneesti 
Joensuun keskustassa kesäkuussa. Näyttely keräsi 
130 näytteilleasettajaa ja 25 000 kävijää.

Pohjois-Karjalan esittäytymisessä Helsingin Senaa-
tintorilla oltiin keskeisesti mukana. Tapahtumassa 
esiteltiin monipuolisesti Pohjois-Karjalan elinkeino-
elämää ja kulttuuria.

Sadonkorjuutapahtuma järjestettiin Joensuun mat-
kustajasatamassa syyskuun alussa.

Farmari 2015 –maatalousnäyttelyn järjestämisoi-
keudet saatiin ProAgria Pohjois-Karjalalle.

Nuorten aktivoiminen maaseutuammatteihin

ProAgria Pohjois-Karjala haluaa osaltaan olla 
edistämässä nuorten tutustumista ja sijoittumista 
maaseutuammatteihin. ProAgria Pohjois-Karjala 
työllisti v. 2013. useita nuoria kesätyöntekijöitä ka-
lalaitoksillaan. Lisäksi tarjottiin harjoittelupaikka 4 
opiskelijalle.

ProAgria Pohjois-Karjalan asiantuntijoita osallistui erilaisten 
yhteistyöryhmien toimintaan seuraavasti:

Maakunnan yhteistyöryhmä  Eero Parviainen
ELY-keskuksen neuvottelukunta  Eero Parviainen
Yritys-Suomi – alueneuvottelukunta  Johanna Rinnekari
Pohjois-Karjalan metsäneuvosto  Johanna Rinnekari
Metsähallituksen Pohjois-Karjalan  Anu Pesonen,  
neuvottelukunta  varajäsen
Pohjois-Karjalan yhteismarkkinoinnin  Anu Pesonen  
markkinointiryhmä
Laajakaista kaikille ohjausryhmä  Anu Pesonen
Pohjois-Karjalan jäteasiain neuvottelukunta Marja Pulkkinen
MTK:N Itä-Suomen luomuvaliokunta  Marja Pulkkinen
MTK:n Itä-Suomen verovaliokunta  Harri Meriläinen
Pohjois-Karjalan alueellisen    Eero Parviainen ja 
maaseutuohjelman ohjausryhmä   Johanna Rinnekari
Luonnonvara-alan koulutuksen kehitystiimi Anna Liimatainen
Pohjois-Karjalan elintarvikeryhmä  Eero Parviainen
Pohjois-Karjalan Venäjä-työryhmä  Eero Parviainen
Manner-Suomen maaseutuohjelman   Johanna Rinnekari 
Pohjois-Karjalan alueellinen ohjausryhmä
Pohjois-Karjalan Alueellinen  Johanna Rinnekari 
ravitsemustyöryhmä
APT Nimisuojatyöryhmä  Johanna Rinnekari 
Maa- ja metsätalousministeriö
Karelia à la carte –verkoston valiokunta  pj.  Johanna Rinnekari
Liperin Leipäpäivä ry  Johanna Rinnekari
Pohjois-Karjalan perinnemaisemayhteistyöryhmä Päivi Jokinen
Pohjois-Karjalan vesienhoidon yhteistyöryhmä Päivi Jokinen

Valtakunnalliset edustukset
ProAgria Keskusten liiton hallitus  Eero Parviainen
MMM:n maaseutuneuvonnan neuvottelukunta Eero Parviainen
ProAgria Finland Oy :n hallitus  Eero Parviainen
Maveplan Oy:n hallitus  Eero Parviainen,  
   varajäsen

5



M
aa

ti
la

pa
lv

el
ut

Toimintaympäristö

Maatalouden tuottajahintojen nousu jatkui vuonna 2013 alkuvuoden ajan, mutta lop-
puvuodesta tilanne muuttui ratkaisevasti. Maatalouden tuottajahinnat laskivat Tilasto-
keskuksen mukaan keskimäärin 8,1 % loppuvuoteen tultaessa kun verrataan vuotta aiem-
paan. Kasvituotteiden hinnat laskivat vuodessa jopa 16,3%. Eläinten ja eläintuotteiden 
hinnat laskivat puolestaan vain 2,7%. Normimaidon hinta nousi vuoden 2013 aikana 7%.
Maidon keskimääräinen tuottajahinta vuonna 2013 oli 42,60 snt/litra, mikä on  
2,2 % ja 0,93 snt/l enemmän kuin vuonna 2012 (sisältäen laatu- ym. osan mutta ei mei-
jerien jälkitilejä).
Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan  
2,7 prosenttia vuoden 2013 tammikuusta vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan verrat-
tuna. Tuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palvelujen hinnat laskivat 4,1 prosenttia 
ja investointeihin käytettävien tavaroiden ja palvelujen hinnat nousivat 1,0 prosenttia.

Kasvukauden keskilämpötila 
oli koko maassa tavanomais-
ta korkeampi ja etenkin Itä-
Suomen alueella. Kesä- ja 
elokuu olivat tavanomaista 
lämpimämpiä, kun taas hei-
näkuun keskilämpötila oli 
lähellä pitkäaikaista keskiar-
voa.  Kesän sademäärässä oli 
suuria alueellisia eroja. Itä- ja 
Keski-Suomessa sademäärä 
kohosi yleisesti tavanomais-
ta suuremmaksi, paikoin yli  
250 millimetrin. 

Lämmin ja sateinen sää tuot-
ti hyvän viljasadon; esimer-
kiksi ohran satotaso oli noin 
kolmanneksen parempi kuin 

vuonna 2012. Nurmikasvien sadot olivat maakunnassa normaalit, ja säilörehujen laatu 
parani merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna.

Maatilapalvelut

Katri Karjalainen 
  palvelupäällikkö 
p. 040 301 2410

Maatalouden tuotantovälineiden hintakehitys vv. 2011–2014 

Lähde: Tilastokeskus
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Terminen kasvukausi alkoi lähes koko maakunnassa normaaliin aikaan 12.5. ja se päättyi 
22.9. Vaikka terminen kasvukausi päättyi jo syyskuussa, syksy oli lämmin mutta sateinen. 
Vielä joulun aikaan maa oli suuressa osassa maakuntaa lumeton.

Pohjois-Karjalan maatalous vuonna 2013 

Vuonna 2013 tulotukea hakeneita maatiloja Pohjois-Karjalassa oli 2376 (vuonna 2012 
2441), ja tiloilla oli peltoa käytössä yhteensä 86249 ha. Keskimääräinen peltoala oli siten 
36,3 ha/tila. 
Suomen maidontuotanto lisääntyi vuonna 2013 (tuotanto 2 220 milj. litraa). Maito-
tilojen määrä väheni reilut 5% ja lypsylehmien keskituotos nousi reilut 100 kg (vuonna 
keskimääräinen  lypsylehmän maitotuotos oli 7836l meijerimaitoa/v).
 
Pohjois-Karjalassa maitoa meijeriin toimittavien tilojen määrä joulukuussa 2013 oli 588 
kpl.  Vähennystä edelliseen vuoteen 47 tilaa eli 7,4 %. Meijeriin tuotettu maitomäärä 
maakunnassa aleni vain vähän, ollen 135,1 miljoonaa litraa. Maakunnan lehmien kes-
kituotos pysyi alkuvuoden edellisen vuoden tasolla, mutta lähti syyskaudella hienoiseen 
kasvuun.

Lypsylehmien määrä Pohjois-Karjalassa joulukuussa 2013 oli nautaeläinrekisterin mu-
kaan 16960 kpl, mikä on vain 25 lehmää vähemmän kuin 2012. Emolehmien määrä on 
maakunnassa vakiintunut, ja emolehmiä oli vuoden 2013 joulukuussa maakunnassam-
me 4063. 

Meijeriin toimitettu keskimääräinen tilakohtainen maitomäärä nousi edelleen tasaisesti 
ja oli noin 220750 litraa vuodessa. Keskimääräinen karjakoko maitotiloilla kasvoi reilut 
2 lehmän verran, nousten vuonna 2013 keskimäärin 28,84 lehmään.

Luomutuotanto lisääntyi maakunnassamme myös vuonna 2013. Luomutiloja oli Poh-
jois-Karjalassa vuoden 2013 lopussa 323 tilaa. 

Luomutilojen osuus oli Pohjois-Karjalassa 13,7 % kaikista maatiloista. Luonnonmukai-
sesti viljeltyä ja siirtymävaiheessa olevaa peltopinta-alaa oli 17381 hehtaaria ja sen osuus 
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koko peltopinta-alasta oli 20,2 %. Valtakunnallisesti verrattuna Pohjois-Kar-
jalassa oli toiseksi suurin luomupellon osuus Kainuun jälkeen.

Kiinnostus maidontuotannon investointeihin lisääntyi edelleen vuoden 2013 
aikana. Alueen meijerit olivat mukana maidontuotannon kehittämishank-
keiden toteutuksessa ja yhteistyötä alueen meijereiden kanssa tehtiin myös 
neuvontapalveluiden ja hankekoulutusten suunnittelussa ja markkinoinnis-
sa. Lisäksi tehtiin yhteistyötä talousneuvonnan, strategisen suunnittelun ja 
karjan ruokinnan tehostamisen lisäämiseksi Plus 20- ohjelman puitteissa. 

Palvelut

Maatilojen neuvontapalveluja tuotettiin 24 asiantuntijan voimin, joista osa 
toimi osa-aikaisina ja osittain hanketyössä, henkilötyövuosia neuvontapal-
veluihin kertyi yhteensä noin 19. 
Neuvojien osaamisen kehittämisessä painopisteenä olivat valkuaiskasvien 
viljelytekniikka, WebWisun käyttöönotto, Karjakompassi-ohjelmiston käy-
tön syventäminen, karjan terveydenhuolto sekä maatilojen omistajanvaih-
doksiin liittyvän lainsäädännön asiat. Kasvintuotannon asiantuntija Kaisa 
Matilainen osallistui valtakunnallinen huippuosaaja - valmennusohjelmaan. 
Maatilapalveluiden asiantuntijoiden koulutuspäivien määrä kasvoi noin 5%, 
mutta koulutuskustannus aleni 14%. Tämä selittyy sähköisten menetelmien 
(webex-etäkokousohjelmisto ja Moodle- koulutusalusta) yleistyneellä käy-
töllä koulutuksissa. Myös asiantuntijatyön tehokkuus parani, koska asiointi 
toimistoilla ja sähköisten tiedonsiirtomenetelmien käyttö lisääntyi asiakas-
palvelutyössä. 

Talous- investointi- ja sukupolvenvaihdosneuvonta

Vuoden 2013 aikana kehitettiin toimintatapoja maatilojen ja yritysten ti-
lipalveluissa. Kuukausittain ja neljännesvuosittain tehtävät kirjanpitokirja-
ukset ja niiden keskittäminen toimistoilla tehtäväksi lisäsi tehokkuutta ja 
palvelun laatua. 
Kiinnostus maatilojen toiminnan yhtiöittämiseen lisääntyi, ja tätä asiantun-

Maitoa Markkinoille -hanke 
Maitoa markkinoille hankkeessa keskityttiin 
viimeisenä toimintavuotena navettainves-
tointien käynnistämiseen ja yhteisnavetta-
pienryhmien tilaisuuksiin.  Vuoden 2013 
aikana investoitiin viisi uutta navettaa ja 
lisäksi peruskorjattiin ja laajennettiin useita 
navetoita. Hankkeen aikana saatiin yhdessä 
yrittäjien ja monien muiden toimijoiden 
kanssa aikaan kehitystoimenpiteitä.

Hankkeen aikana oli 20 pienryhmää, joissa 
käytiin läpi maidontuotannon yhteisyrityk-
sen mahdollisuuksia yhtenä laajentamis-
vaihtoehtona. Yksikkökokojen kasvaessa 
tutkittiin myös uusia vaihtoehtoja perintei-
sen perheviljelmän rinnalle, tarkoituksena 
ratkaista myös useamman tilan voimin 
peltojen riittävyys karjamäärän kasvaessa.

Maatilojen yrityskoon kasvaessa kiinnos-
tus tilojen osakeyhtiöittämiseen kasvaa. 
Hankkeen viimeisenä vuotena laskettiin 
useita vertailulaskelma yhtiöittämisen kan-
nattavuudesta tilakohtaisesti. Yhteisöveron 
laskiessa vuoden 2014 alusta 24,5 %:sta 20 
%:n lisääntyy mielenkiinto myös maatilojen 
yhtiöittämiseen.

Hankkeessa on valmisteltu Maitoa Markki-
noille vakuussäätiön käynnistämistä. 

Hankevastaava Antero Stedt

Maitomäärien kehitys kunnittain vuosina  2001-2013.
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tijatyötä tehtiin yhteistyössä muiden ProAgrioiden kanssa.
Sukupolvenvaihdoksia maatiloille suunniteltiin loppuvuodesta runsaammin kuin edellisi-
nä vuosina, liittyen luopumistukeen liittyviin säädösmuutoksiin.
Vuonna 2013 edelleen  edistettiin maitotilojen yhteisinvestointeja Maitoa Markkinoille 
hankkeen toimenpitein. Selvitystä vakuussäätiön perustamiseksi navettainvestointien tu-
eksi jatkettiin siten, että asiaan haettiin Euroopan Unionin hyväksyntää.
Investointiaktiivisuuden lisääntyminen maidontuotannossa näkyi sekä elinkeinosuunni-
telmien että rakennussuunnittelun palveluiden kysynnässä. Myös edellisvuonna aloitettu 
rakennuttamispalvelu herätti kiinnostusta. Vuoden 2013 aikana maakunnassa valmistui 
yhteensä  xx uutta tai uudistettua lypsylehmäpaikkaa.

Maitotilojen neuvonta

Vuoden 2013 aikana maitotilojen neuvonnassa oli ruokinnan teemavuosi. Ruokinnan 
ohjaus- palvelu oli maitotilojen ensisijainen palvelu ja sen kysyntä lisääntyikin noin 20% 
edelliseen vuoteen verrattuna. Ruokinnan optimointeja tehtiin yhteensä 1422 kertaa 313 
eri karjalle. 
Lypsylehmien tuotosseurannassa vuonna 2013 oli mukana 405 tilaa, eli 66% alueen mai-
dontuottajista. ProTuotos- tiloilla oli keskimäärin 31,9 lehmää, keskituotos 9002 kg, 
mikä on 23 kg enemmän kuin edellisenä vuonna. Maidon keskimääräinen rasvapitoisuus 
oli 4,1% ja valkuaispitoisuus 3,3%. 
Luomukotieläintilojen neuvonnassa valkuaisrehujen saatavuus, korkea hinta ja valkuais-
rehuomavaraisuus olivat suurimmat haasteet edelleen. Rehuomavaraisuutta parantavien 
valkuaisrehukasvien kuten herneen, rypsin ja härkäpavun viljely ja käyttö lisääntyi.
Lypsykarjavaliokunta kokoontui 2 kertaa vuonna 2013. Karjakerhon ja Lypsykarjavalio-
kunnan puheenjohtajana toimi Sari Rouvinen Kiteeltä. Kokouksissa käsiteltiin mm. tuo-
tosseurannan uudistamista  ja maitotilojen neuvontapalveluiden kehittämistä.

Muu kotieläintuotanto

Emolehmätuotantotilojen ja emolehmien määrän kehitys taittui pitkän kasvun jälkeen. 
Emolehmätiloille tehtiin lähinnä kasvintuotannon- ja talousneuvontaa. 
Lammas - ja sikatilojen neuvonta hoidettiin vuonna 2013 yhteistyössä ProAgria Pohjois- 
ja Etelä- Savon kanssa. 

Palveluiden myyntimäärien kehitys vv 2008-2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Työterveyshuollon tilakäynnit 330 172 112 148 178 128

Tulosanalyysit 66 67 45 44 23 17

Tilipalveluasiakkaita 240 290 263 305 303 226

EU-tukineuvonta 898 856 829 812 817 557

Elinkeinosuunnitelmat 47 52 54

SPV –suunnitelmat 61 69 39 70 74

ProAgria –kehityskeskustelut 83 10

 - tulevaisuuskeskustelut 65 16 46 62

 - tavoitekeskustelut 65 328 77 106

Viljelysuunnitelmia 758 729 781 676 622 485

Ravinnetase- laskemia 269 171 191 316 182 147

Maitotilasopimusneuvonta 549 510 495 458 435 406
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Viljelykasvien viljelyala ja sato Pohjois-Karjalassa v. 2013
Lähde: Tike, satotilasto

Viljelykasvi viljelyala satotaso tuotantomäärä

1000 ha kg/ha milj.kg

säilörehu 29,7 15 330 450,1

kaura 10,3 2 870 29,6

ohra 9,3 3 370 31,2

kuivaheinä 6,4 2 710 17,4

tuoresäilötty vilja 4,2 4 120 17,2

leipäviljat 2,7 2 540 6,8

peruna 0,2 27 960 5,1

seosviljat 1,0 3 210 3,3

öljykasvit 0,9 1 250 1,1

härkäpapu 0,1

Säilörehujen analyysituloksia kasvukaudet 2010-2013 Pohjois-Karjala
Lähde: Artturi-verkkopalvelu, tilanne 18.3.2014

kevätsato kesäsato Keskimäärin Koko maa

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

pH 4,09 4,16 4,2 4,13 4,38 4,36 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,31 4,32 4,22 4,29

D-arvo (g /kg ka) 683 670 667 675 646 655 664 674 669 668 666 674 671 665 680 676

kuiva-aine % 32,5 30,9 29,2 33,3 38,5 37,1 31,6 37 34,9 143 30,1 35 36,4 34,9 32,6 35,6

raakavalkuainen (k/kg) 142 145 137 136 144 140 129 138 143 143 135 137 145 146 137 143

syönti-indeksi 107 103 101 105 99 99 98 102 104 102 100 104 105 103 105 104

kalsium (g/kg ka) 4,8 4,9 3,9 4,6 6,1 6,3 4,7 5,8 5,3 5,4 4,2 5,1 4,7 5 4,1 4,7

fosfori (g/kg ka) 2,6 2,7 2,9 2,5 2,7 2,8 2,9 2,8 2,6 2,7 2,9 2,7 2,6 2,8 2,9 2,8

kalium (g/kg ka) 23,1 24,8 23,4 21,3 23,1 25,4 23,4 22,4 23 25 23,4 21,9 22,5 23,8 22,4 22,2

ProAgria Pohjois-Karjala  
lypsykarjavaliokunta 2013

Sari Rouvinen, Kitee (pj)
Pirkko Turunen, Joensuu
Katri Kinnunen, Rääkkylä
Päivi Piironen, Nurmes
Sari Ryynänen, Valtimo
Jenny Salmela, Ilomantsi
Mirja Turunen, Lieksa
Marja-Leena  Martikainen, Liperi
Marita Mustonen, Liperi
Anna- maija Sallinen, Polvijärvi
Kristiina Pirinen, Joensuu
Sari Vestman, Joensuu
Antti Shemeikka, Joensuu
Markku Hirvonen, Rääkkylä
Asiantuntijajäsenet:
Marjut Suontausta, Faba
Anita Hyvönen, Faba
Seija Silvennoinen, Maitomaa
Juha Sarkkinen, Kiteen Meijeri Oy
Arja Rissanen, ItäMaito
Ritva Rönkä, ItäMaito
Ritva Tuononen /Mari Vauhkonen, 
ProAgria Pohjois-Karjala

                   

Kasvinviljelyneuvonta

Viljelyn suunnittelun, ravinnetaselaskennan ja EU-tukineuvonnan 
kokonaisuus muodostaa kasvintuotannon palvelukokonaisuu-
den, jonka osa-alueet tukevat hyvin toisiaan. Palveluiden määrät 
ilmenevät taulukosta s.9.
Kasvinsuojelukoulutuksiin osallistui vuonna 2013 yhteensä 163 
henkilöä. 
Luomutuotannon menetelmät ja mahdollisuus siirtyä luomutuo-
tantoon herättivät vuonna 2013 paljon kiinnostusta, ja luomu-
peruskursseille maakunnassa osallistui yhteensä 55 henkilöä.
Säilörehujen sato oli määrältään normaali, sekä kevätsadon että 
myöhempien säilörehujen korjuuseen löytyi sateista huolimat-
ta hyvät mahdollisuudet. Näin säilörehujen laatu parani pariin 
edelliseen vuoteen verrattuna merkittävästi. Keskimääräisistä 
nurmirehujen kalsiumpitoisuuksista voidaan päätellä että apilan 
käyttö nurmiseoksissa lisääntyi edelleen.

Viljelijöiden työterveyshuolto

Vuonna 2013 maatilojen työterveyshuollossa neuvojat olivat 
mukana 128 työolosuhdekartoituksessa. Työympäristön ja työn 
rasittavuuden fyysisten vaikutusten rinnalla aiempaa enemmän 
keskusteltiin myös maaseudun yrittäjien henkisestä työhyvinvoin-
nista. Neuvojat osallistuivat myös alueellisten työterveyshuollon 
yhteistyöryhmien toimintaan yhdessä MTK:n ja työterveyshuol-
lon edustajien kanssa.
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Rakennussuunnittelu

Rakennussuunnittelussa tehtiin vuonna 2013 mm. lypsykarjanavettojen suunnittelua 
ja rakennuttamispalvelua, lihanauta- ja emolehmänavettasuunnitelmia, lampolasuun-
nitelmia, rehu- ja lantavarastoja, konesuoja, lämpökeskus, asuinrakennussuunnittelua, 
energiatodistuksia/-selvityksiä. Lisäksi oltiin mukana maaseudun pienyritysten tuotanto-
tilojen sekä muutamien julkisten rakennuskohteiden suunnittelussa. Raimo Saarelainen 
osallistui myös valtakunnallisen Tyyppinavettahankkeen toimintaan.

Tieto liikkeelle –sähköistä tietoa maaseudun 
toimintaympäristöstä tiedonvälityshanke 1.7.2010 – 
31.12.2013. 

Hanke toimi koko maakunnan alueella ja kohderyhmänä 
olivat Pohjois-Karjalan alueen maatalous- ja maaseutu-
yrittäjät, EU-avustajat, alan viranomaisten, toimijoiden, 
sidosryhmien ja yhteistyötahojen edustajat sekä maaseu-
dun yhteisöt. Hanketta rahoittivat Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahasto, Pohjois-Karjalan ELY-
keskus ja valtio. Hankkeella oli 100% julkinen rahoitus. 
Hankkeen tavoitteena oli välittää uusin tieto maaseu-
tuohjelmasta ja sen muutoksista, ylläpitää ja kehittää 
kohderyhmien osaamista ja tiedon tasoa maatalouden 
tukijärjestelmistä, muista maaseudulle suunnatuista 
rahoitusmahdollisuuksista sekä ympäristöasioista, 
vähentää epätietoisuutta maatalouden ja maaseudun ta-
loudellisen ja ekologisen toimintaympäristön muutosten 
vaikutuksista, lähentää kuluttajien ja ruoan tuottajien 
välistä suhdetta kaikille avoimilla, maksuttomilla infoti-
laisuuksilla, lisätä sähköistä tiedonvälitystä ja sähköisten 
järjestelmien käyttöönottoa kohderyhmälle sekä kehittää 
tiedonvälitystapoja. 

Hankkeessa onnistuttiin kaiken kaikkiaan hyvin. Toi-
menpiteet etenivät suunnitellusti niin määrällisesti kuin 
budjetinkin osalta. 

Infotilaisuuksia oli tavoitteena järjestää 92 kappaletta ja 
toteutuneita oli 111 kappaleita. Infotilaisuuksilla halut-
tiin tavoittaa 1800 osallistujaa, kaikkiaan heitä oli 3346 
henkilöä. Tavoitteena oli tehdä 35 kappaletta erilaisia 
julkaisuja ja esitteitä, toteutunut määrä oli kaksinker-
tainen, 71 kappaletta.  Maakunnan lehdissä ja ProAgria 
Itä-Suomi lehdessä julkaistiin lukuisia lehtikirjoituksia 

hankkeen aihealueiden ja tiedotteiden pohjalta. Kolmena 
keväänä julkaistiin Tukikalenteri yhteistyössä kuntien 
maaseutuhallinnon, ELY-keskuksen asiantuntijoiden ja 
RAE-hankkeen kanssa. Kalenterissa oli tiivistetysti tukiin 
liittyvät ajankohtaiset asiat sekä ympäristövinkkejä. Ka-
lenteri ilmestyi myös Kainuussa MTT Sotkamon Kainuun 
maaseutuyritysten elinvoima 2 –tiedonvälityshankkeen 
varoin. Kalenteri jaettiin kaikille EU-tukea hakeneille 
tiloille sekä sidosryhmille. Painosmäärä oli vuosittain 
4050 kappaletta.

Sähköistä tiedonvälitystä kehitettiin tavoitteiden mukai-
sesti ja sähköisen tiedonvälityksen keinot otettiin hank-
keen aikana hyvin käyttöön. Uusia menetelmiä kokeiltiin 
mm. blogi-kirjoituksia, infotilaisuuksiin oli mahdollista 
osallistua netin välityksellä ja ne tallennettiin nettisivuille 
myöhemmin katsottavaksi. Info-tilaisuuksien materiaali 
tallennettiin sähköiseen muotoon hankkeen nettisivuille 
kaikkien saataville. 

Hanketta toteutettiin yhteistyössä ProAgria Pohjois-
Karjalan muiden hankkeiden mm. Tiedosta Taitoon 
-hankkeen sekä laajan sidosryhmäjoukon kanssa. Yhteis-
työkumppaneista ELY-keskuksen asiantuntijoiden, kun-
tien ja kaupunkien maaseutuhallinnon henkilöiden sekä 
MTK-Pohjois-Karjalan rooli on ollut erityisen merkittävä.  

Hankkeen materiaalia löytyy sivuilta:
pohjois-karjala.proagria.fi/kehitystoiminta/hankkeet

Hankevastaava Päivi Turunen
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Pellot Tuottamaan -hanke toimi vuosina 2009 
- 2013 Pohjois-Karjalassa ProAgria Pohjois-Karjalan hal-
linnoimana. Hankkeessa tärkeinä yhteistyökumppaneina 
olivat MTT kasvintuotannon tutkimus Karila, Itä-Suo-
men Yliopisto ja Karelia Ammattikorkeakoulu. Hankkeen 
yhtenä tärkeänä tavoitteena oli havaintokoetoiminnan 
omaksuminen ja neuvoja-tutkija verkoston luominen. 
Hankkeessa tehtiin havaintokokeita 58 maatilalla ympäri 
maakuntaa. Erilaisia kokeita oli 23 kappaletta ja ne 
liittyivät nurmiin, laiduntamiseen, lannankäyttöön ja val-
kuaiskasveihin. Kokeet tehtiin tiloilla hankkeessa mukana 
olevien viljelijöiden avulla ja tilojen ehdoilla.  

Hankkeessa selvitettiin myös erilaisten kasviviljelytuotan-
tostrategioiden ekotehokkuutta ja energian kulutusta 
energiatasemalleja apuna käyttäen. Hankkeessa tehtiin 
kasvintuotannon kokonaisenergiankulutuslaskuri.  Mai-
toa markkinoille – hankkeen selvityksissä esiin nouseviin 
suuriin maitoyksiköihin suunniteltiin lantalogistiikkaa, 
jolloin saavutetaan pitkällä aikavälillä säästöä esim. lan-

taliikenteessä ja samalla pystytään tehostamaan ravinteiden 
kierrätystä. Lisäksi hankkeessa tehtiin kuivurin bioener-
giakäyttösuunnitelmia ja laskelmia. Energianäkökulma 
nurmiviljelyssä -osion vastuutahona oli Karelia-ammattikor-
keakoulu Oy. 
 
Hankkeen aikana järjestettiin alueellisia pellonpiennarpäiviä 
sekä muita hankkeen tulosten levittämisen kannalta tar-
peellisia teemapäiviä. Lisäksi hankkeessa toimi pienryhmiä 
liittyen rypsiin, rukiiseen ja siementuotantoon. Hankkeessa 
tehtiin luomukartoituksia tavanomaiselle tiloille. Kartoituk-
sissa analysoitiin tilan soveltuvuutta luomutuotantoon ja 
kehitettiin yhteistoimintaa kasvi- ja kotieläintilojen välillä. 
Hankkeessa järjestettiin opintomatkoja hyvien käytäntöjen 
hakemiseksi.
Materiaalia hankkeesta löytyy
pohjois-karjala.proagria.fi/kehitystoiminta/hankkeet

Hankevastaava Kaisa Matilainen
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MaitoTaito – koulutushanke 20.6.2011 – 30.6.2014  
Hanke toimii Pohjois-Karjalan, Pohjois- ja Etelä-Savon 
alueilla. Toimintaan sisältyy teema – ja koulutuspäiviä, 
seminaareja, opintomatkoja koti- ja ulkomaille sekä mo-
nimuotoista pienryhmätoimintaa, jossa tavoitteena on 
vertaisoppiminen benchmarking - periaatteen mukaises-
ti.  Ylimaakunnalliset vastuuryhmät viestinnän, talouden 
ja johtamisen, kasvinviljelyn, navetta-teemojen, luomun, 
sähköisten menetelmien, oppimisnavetan ja kansain-
välisyys-teeman aiheista suunnittelivat ja valmistelivat 
koulutukset ja tilaisuudet mahdollisimman samansisäl-
töisiksi kaikissa maakunnissa.  Koulutusten toteutukses-
sa hyödynnettiin sähköisiä menetelmiä monipuolisesti, 
seminaareihin ja teemapäiviin oli mahdollisuus osallistua 
etänä.  Myös etäluennoitsijoita käytettiin runsaasti tilai-
suuksissa ja pienryhmissä. 

Opintomatkat 
Hankkeen toinen ylimaakunnallinen ulkomaan opinto-
matka suuntautui Ranskaan 25. -28.2. ja siihen osallistui 
Pohjois-Karjalasta 17 viljelijää. Opintomatkaan liittyi 
ennakkopäivä, jossa perehdyttiin tuleviin opintokohtei-
siin, haettiin ennakkotietoja kohdemaasta, selvitettiin 
odotuksia matkalle ja valmisteltiin matkakohteissa esitet-
täviä kysymyksiä.  Matkan jälkeen pidettiin palautepäivä, 
jossa arvioitiin matkan antia ja oppeja.  Heinäkuussa 
järjestettiin opintomatka Viroon yhdessä ProAgria 
Etelä-Savon Lihatilan Skarppi-ohjelman kanssa, Pohjois-
Karjalasta osallistui kuusi viljelijää. Elokuussa järjestettiin 
opintomatka Pohjois-Savon karjatiloille ja Iskola oy:n 
maitotilalle karjapäivään, mukana 12 viljelijää. Syyskuus-
sa järjestettiin hankemaakuntien yhteinen robottipien-
ryhmien opintomatka Pohjanmaalle, Pohjois-Karjalasta 
osallistui kaksi viljelijää.

Pienryhmät
Pienryhmätoiminta vilkastui vuoden aikana.  Eurot 
Hallintaan –ryhmä jatkui Joensuussa.  Pyhäselässä ko-
koontui LuomuKasviTaito-ryhmä, joka osallistui useiden 
hankkeiden kanssa yhdessä järjestettyihin pellonpiennar-
päiviin Pyhäselässä ja Polvijärvellä. LuomuNautaTaito-
ryhmä jatkui Pyhäselässä. Robotista hyöty irti- ryhmät 
alkoivat Joensuussa ja Nurmeksessa. Kiimakoulu-
pienryhmät pyörivät Tohmajärvellä, Kiteellä, Joensuus-
sa ja Nurmeksessa. Alkionsiirto-ryhmä kokoontui eri 

puolilla maakuntaa ja apekoulu-pienryhmä Joensuussa ja 
ympäristön tiloilla.  Nurmitaito-pienryhmät olivat koolla 
Nurmeksessa ja Kiteellä. Syksyllä alkoi Valtimolla EmoTaito-
pienryhmä. Ylimaakunnallisessa oppimisnavetta - pienryh-
mässä toteutettiin keväällä 14 navettapäivää, joista kuusi 
oli Pohjois-Karjalassa. Syksyllä oppimisnavetan tilapäiviä 
pidettiin Pohjois-Karjalassa kolmella tilalla. Maakunnan 
viljelijöitä kävi oppimispäivissä myös muiden maakuntien 
alueella. Syksyllä Talouden ABC-ryhmä kokoontui neljä 
kertaa.  Syksyllä alkoi yhteistyössä osk. ItäMaidon kanssa 
Arjen Hallinta-koulutusryhmä Kiteellä, joka kokoontui 
kolme kertaa. 

Koulutukset ja teemapäivät
Helmikuussa järjestettiin Ruralia-instituutin ja useiden 
hankkeiden kanssa 2-päiväinen valkuaiskasviseminaari Lep-
pävirralla. Huhtikuussa pidettiin Kuopiossa Hyvinvointia 
navettaan-seminaari, jossa luennoitsijana oli lehmähavain-
toja-asiantuntija eläinlääkäri Joost de Veer Hollannista.  
Lokakuussa järjestettiin Kiteellä navettainvestointeja 
suunnitteleville teemapäivä Ajattele suuresti, etene pienesti, 
jonka jälkeen pidettiin Tohmajärvellä parrenpielipäivä.  
Marraskuussa Nurmeksessa oli Säilörehua kaikilla herkuilla 
– teemapäivä, johon pystyi osallistumaan etänä.  Pohjois-
karjalaisia osallistui etänä Iisalmen Vasikat vahvoiksi- ja 
Ruokinnalla tuloksiin - teemapäiviin. Joulukuussa järjestet-
tiin koulutuspäivät omatoimisille sorkanhoitajille Nurmek-
sessa ja Rääkkylässä, jossa opetus tulkattiin myös venäjäksi.  

Muu toiminta
SigSixma ongelman ratkaisuja tilastollisin menetelmin -oh-
jelma aloitettiin keväällä, pilottikokeiluun osallistui kahden 
tilan yrittäjät.  Hankeasiantuntijoiden ylimaakunnallisissa 
kokoontumisissa aloitettiin tuotteistustyö koskien mm. BM-
pienryhmätoimintaa, oppimisnavetta-teemaa, maatilan 
hallitus-mallia, kansainvälisyys-teemaa, sähköisiä palveluja 
ja talouskoulutusta. 

Pohjois-Karjalassa 1.1.–31.12.2013 koulutuksiin osallistui 
vuonna 209 henkilöä, 83 naista ja 126 miestä. Yhteensä 
toteutui 405,5 oppilastyöpäivää, joista kertyi 10,14 opinto-
viikkoa.

Hankevastaavana Pohjois-Karjalassa Anna Liimatainen



Liikennebiokaasua energiatiloilta elin-
keinojen kehittämishankkeella luodaan malli ja edelly-
tykset energiamaatilalle, joka tuottaa ja käyttää moni-
puolisesti uusiutuvaa energiaa mukaan lukien liikenne- ja 
traktoribiokaasu, sekä malli ja edellytykset maatilojen/
kuntien yhteiselle biokaasulaitokselle, joka tuottaa keski-
tetysti liikennebiokaasua. 

Hankkeen aikana luodaan uutta pysyvää osaamista 
maatiloille, kuntiin, seudullisiin kehittämisyhtiöihin ja 
ProAgria Pohjois-Karjalaan. Energiamaatilamalli pyritään 
yleistämään Pohjois-Karjalassa että maatilat voivat tulla 
osaksi kehitteillä olevaa Pohjois-Karjalan liikennebiokaa-
suverkostoa. 

Pohjois-Karjalan biokaasun kehittämistyöryhmä kokoon-
tui v. 2013 kaksi kertaa. Ryhmä käsitteli ajankohtaisia 
liikennebiokaasuun ja bioenergiaan liittyviä asioita sekä 
priorisoi omalta osaltaan hankkeen keskeisiä tehtäviä. 
Ryhmässä ideoitiin mm. hankkeelle toimenpiteeksi 
biokaasunavetan mallin suunnittelu. Mallin tarkoituk-
sena on esittää, miten biokaasulaitos voidaan integ-
roida uuteen navettaan mahdollisimman kustannus- ja 
energiatehokkaasti. Karelia-ammattikoulun ja ProAgria 
Pohjois-Karjalan yhteistyönä mietittiin tarpeita hankkeen 
jatkotoimenpiteille, joiden suunnittelua jatketaan kehit-
tämistyöryhmässä alkuvuodesta 2014.

Vuoden 2013 aikana jatkettiin biokaasutuotannosta kiin-
nostuneille tiloille biokaasuselvityksiä yhdessä Envitechpoli-
sin kanssa. Yksi joensuulainen kohde priorisoitiin keskeiseksi 
ja tilalle työstetään biokaasulaitosta. Vuoden 2013 aikana 
Kiteen ja Kontiolahden yhteistä biokaasuhanketta vietiin 
eteenpäin ja se odottaa rahoituspäätöstä. Vuoden 2013 
aikana järjestettiin kolme kotimaan ja kaksi ulkomaan opin-
tomatkaa. Hankkeen julkaisutoiminta sisälsi lehtikirjoituksia 
ja lehdistötiedotteita ja hankkeen tilaisuuksista kirjoitettiin 
runsaasti paikallis- ja maakuntalehdissä. Hanke järjesti 
toukokuussa neljännen valtakunnallisen Liikennebiokaasu ja 
Suomi -konferenssin Joensuun Tiedepuistolla. Konferenssiin 
osallistui 60 henkeä ympäri Suomen. Konferenssin alateemat 
olivat ”Puhtaan liikenteen puolesta eri puolilla Suomea”. 
Konferenssin yhteydessä laadittiin lausunto Manner Suomen 
maaseutuohjelmaluonnokseen, niin että investointitukiasi-
oissa biokaasulaitosten investointien tukiprosentti saataisiin 
nousemaan 50 %:iin. Hankkeella oli oma osasto Silva-mes-
suilla 7.-8.6. Joensuun keskustassa. Osastosta vastasi Marja 
Pulkkinen ja mukana yhteistyökumppaneina olivat Biokymp-
pi Oy (biokaasupakettiauto) ja Pohjois-Karjalan ammat-
tiopisto (biokaasuhenkilöauto). Helsingin Senaatintorilla 
Pohjois-Karjalan esittelytapahtumassa 13.–15.6. hanketta 
edusti Biokymppi Oy, joka oli paikalla biokaasuautoineen 
esittelemässä maakunnan biokaasuvisioita.

Hankevastaava Marja Pulkkinen

RAE -ravinnehävikit euroiksi –hanke 
(1.6.2011-31.12.2014) välittää tietoa viljelijöille ja maa-
talouden asiantuntijoille  ympäristön- ja vesistönsuojelun 
hyödyllisyydestä  luonnon ja  maatilan talouden kan-
nalta. Hankkeessa edistetään ravinteiden hyötykäyttöä 
peltoviljelyssä etenkin vesiensuojelun painopistealueilla 
ja tiedotetaan uusista tutkimustuloksista mm. karjanlan-
nan käsittelymenetelmistä. Hanke toimii Pohjois-Savon 
Etelä-Savon ja Pohjois- Karjalan maakunnissa.

Hankkeessa tehdään maakunnittain maksuttomia 
tilakäyntejä vesiensuojelun painopistealueille ja järjeste-

tään erilaisia tilaisuuksia ja tiedotusta liittyen esimerkiksi 
ympäristöä säästäviin tuotantomenetelmiin, lannan tehok-
kaaseen hyödyntämiseen, sekä kosteikkojen ja laskeutusal-
taiden perustamiseen. 

Hankkeen toteuttajina ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, 
MTT Kotieläintutkimus Maaninka, ProAgria Pohjois-
Karjala, ProAgria Pohjois-Savo ja ProAgria Etelä-Savo sekä 
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry ja Suomen ympäris-
tökeskus (SYKE).

Pohjois-Karjalassa hankevastaavana Helvi Leinonen
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Kalanviljelyn kuulumisia 2013   

Vuosi 2013 oli ProAgria Pohjois-Karjalan kalanviljelylaitoksille ilmastollisesti erinomai-
nen. Lunta oli paksusti, helmikuun lopusta aina maaliskuun loppuun saakka hieman yli 
puoli metriä. Vesisateiden ja lämpimien päivien ansiosta lumipeite hupeni huhtikuun lop-
pupuolella nopeasti ja laitoksilla juoksutettiinkin runsaasti kevättulvia, mutta vettä jätet-
tiin varastot täyteen kesän tarpeisiin. Kesäkuun alkupuolella mitattiinkin jo hellelukemia. 
Säät kuitenkin viilenivät pian eikä kalankasvatukselle tapahtunut vahinkoa. Kokonais-
vuosisadanta oli Pohjois-Karjalan alueella selvästi normaalia runsaampi. Sateisimmat 
kuukaudet Joensuussa olivat kesä- syys- loka- ja marraskuu, jolloin satoi keskimääräistä 
enemmän. Myös joulukuu oli hyvin sateinen. Erikoisuutena oli että jouluna ja uuden vuo-
den aikaan tehtiin tulvajuoksutuksia. Joulukuussa Pohjois-Karjalan jokien keskivirtaamat 
olivat selvästi normaalia suuremmat runsaiden sateiden johdosta.
Keskijärven kalanviljelylaitoksella on hautomohalli, poikaskatos ja vuonna 2013 valmis-
tunut uusi kevytrakenteinen poikashalli, jotka muodostuvat keinoaltaista, sekä ulkoallas-
alue, joka muodostuu betonialtaista, maalammikoista ja maauoma-altaista. Tuotannos-
sa vuonna 2013 oli järvilohen, -taimenen ja nieriän sekä harjuksen istukkaita. Laitoksella 
on omat järvilohen ja järvitaimenen emokalat.
Kontiolahden kalanviljelylaitoksella on vanha- ja uusi hautomohalli ja poikaskatos, jotka 
muodostuvat betonisista vuonna 2013 pressulla päällystetyistä altaista ja erikokoisis-
ta lasikuituisista keinoaltaista, sekä ulkoallasalue, joka muodostuu maalammikoista ja 
maauoma-altaista. Tuotannossa vuonna 2013 oli järvilohen ja -taimenen istukkaita sekä 
kirjolohen poikasia ja Onkikokoisia kirjolohia.
Kalanviljely on erittäin tiukasti lupamääräysten alaista toimintaa. Kalanviljelylaitosten 
ympäristölupia haetaan 5-8 v välein uudelleen tarkastettavaksi. Uudessa luvassa on lähes 
poikkeuksetta entistä tiukempia lupamääräyksiä ja velvoitteita kuormituksen edelleen 
alentamiseksi ja kasvatusmäärien pienentämiseksi.
Keskijärven kalanviljelylaitoksella on Itä-Suomen ympäristölupaviraston 7.6.2006 an-
tamalla päätöksellä nro 44/06/2 Dnro ISY-2005-Y-64. lupa toiminnalle. Päätöksessä 
todettiin mm. seuraavaa: Fosforipäästö vesistöön saa olla vuodesta 2007 alkaen ko-
konaisfosforina laskien enintään 100 kg vuodessa. Fosforikuormitus lasketaan kuormi-

Kari Kujala 
kalastusmestari  

p. 040 301 2418
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tustarkkailun perusteella. Vesistöön joutuva ominaiskuormitus ei saa ylittää 5 grammaa 
fosforia tuotettua kalakiloa kohti. Laitoksen käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailua toteu-
tetaan Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Keskijärven kalanvilje-
lylaitoksen ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. 
Tiukentuneiden ympäristölupaehtojen velvoittamana asennettiin 2 kpl lietetaskuja uo-
malammikoihin lietteenpoistamiseksi kesällä 2012 ja niiden toimivuutta testattiin edel-
leen v. 2013 aikana. Taskujen todettiin toimivan kohtalaisen hyvin, mutta pientä hieno-
säätöä kuitenkin jää vielä tulevaisuuteenkin, koskien lähinnä leväkukintoaikaan sihtien 
tukkeutumisen ehkäisemistä.
Kontiolahden kalanviljelylaitoksella on Itä-Suomen ympäristölupaviraston 15.11.2012 
antamalla päätöksellä Nro 88/2012/1 Dnro ISAVI/60/04.08/2011 lupa toiminnalleen. 
Kaikki laitoksen pienpoikasaltaat ovat itsepuhdistuvia ja niistä lähtee liete lietteenpois-
toputkistolla pyörreselkeyttimeen ja sieltä edelleen pumpulla turvesuodattimelle. Kuor-
mitusta pyritään pitämään alhaalla kalojen hyvällä hoidolla, ruokinnan optimoinnilla ja 
altaiden riittävän tiheällä puhdistamisella. Laitokselle rakennettiin syksyllä 2013 lupa-
määräysten velvoittamana 3 kpl lietetaskuja maauomalammikoihin ja lietteen käsittelyä 
varten turvesuodatin ja lieteallas. Hankkeelle saatiin kansallista tukea. Ympäristölupa on 
voimassa toistaiseksi. 
Keskijärven- ja Kontiolahden kalanviljelylaitoksilla lisäkasvu on jäänyt viime vuosina nor-
maalia  pienemmäksi. Laitostemme tuottavasta lammikkopinta-alasta on ollut merkittä-
vä osa pois tuotannosta lupamääräysten velvoittamien lietteenpoistoratkaisujen raken-
tamisen aikana.
Kalanmyynnin osuus kalalajeittain vuonna 2013: Järvitaimen 55%, Järvilohi 15%, Kirjolo-
hi 18%, Nieriä 5%. Ristivaaran luonnonravintolammikoissa kasvatettiin planktonsiikoja, 
osuus myynnistä oli 4 % ja välitettyjen Kuhien osuus oli 1%. Myytävät kalat koostuivat 
pääasiassa 2-3 vuotiaista istukkaista. Kevättalvella 2013 hankittiin Järvilohen, Nieriän ja 
Järvitaimenen silmäpisteastemätiä, sekä keväällä 2013 hankittiin Planktonsiian ja Har-
juksen vastakuoriutuneita poikaset Saimaan kalantutkimus ja vesiviljelyltä Enonkoskel-
ta. Tervon rodunjalostuslaitokselta hankittiin Kirjolohen tribloidi mätiä. Syksyllä 2013 
lypsimme omista järvilohi ja järvitaimen emoista mätiä mädinsaannin turvaamiseksi ja 
samalla omavaraisuuden lisäämiseksi. Mätiä haudottiin molemmilla laitoksilla. 
Viime vuosina kalantutkimuksissa, joissa mekin olemme olleet ansiokkaasti mukana, on 
vertailtu Pohjois-Karjalan alueella mm. Höytiäisellä, Pielisellä ja Orivedellä eri-ikäisten 
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järvitaimen ja -lohi istukkaiden selviytymistä istutusten jälkeen ja istutusten tuottoa. 
Tutkimuksissa on selvinnyt että eri vesistöillä on niiden erilaisesta luonteesta johtuen 
hyvinkin suuret erot istukkaiden selviytymisessä. Höytiäisessä 2-vuotiaat istukkaat an-
tavat huomattavasti parempaa tulosta, kun taas Pielisessä vaaka kallistuu 3-vuotiaiden 
puolelle. Tutkimustuloksista johtuen 3-vuotiaiden istukkaiden kysyntä on huomattavasti 
lisääntynyt varsinkin Pohjois-Karjalassa. 
Istukkaiden huonoon menestymiseen istutusten jälkeen voi olla monta tekijää, kuten 
petojen vaikutus, kalastuskuolevuus, istukkaiden kunto ja kaikki vesistöt eivät sovellu 
lohivesiksi. Yhtenä on ihmisen toiminnasta johtuva syy. Mikäli istukkaat olisivat peräi-
sin vapaana virtaavan joen tuottaman lohipariskunnan kudusta, olisi näillä poikasilla 
geeneihin selvästi kirjoitettu selviytymisstrategia, jota luonnonolosuhteissa tarvitaan. 
Monien padottujen jokien alkuperäisten viljelyssä olevien lohi- ja taimenemojen perimä 
on viimeisen 20 vuoden kuluessa heikentynyt niin että jälkeläiset eli istukkaat eivät enää 
pärjää luonnossa istutuksen jälkeen. 
Tuotekehitystä laitoksilla tehtiin 2013 istukkaiden laadun parantamiseksi. RKTL:n kans-
sa kasvatussopimuksella tehtiin virikekasvatus ja istutuskoe. Poikasaltaissa kasvatettiin 
järvilohia 1-kesän vanhoiksi 2000 kpl virikemenetelmällä ja 2000 kpl standardimene-
telmällä vierekkäisissä altaissa. Ryhmät merkittiin eri merkeillä syksyllä ja RKTL istutti 
ne lokakuun alussa Ala-Koitajokeen. Kokeen tulokset valmistuvat parin vuoden sisällä, 
kunhan luonnonolosuhteissa selviytyneitä poikasia pyydetään koekalastamalla vuosien 
2014-2015 aikana. Viljelymenetelmiä kehitetään laitoksilla myös riskienhallinnan kan-
nalta parempaan suuntaan. 
Kalanviljelylan kehitystä seurataan jäsentiedotteista, ammattilehdistä, osallistumalla ka-
latalousalan koulutuksiin ja vierailemalla muilla laitoksilla. ProAgria Pohjois-Karjala ry 
on Suomen kalankasvattajaliiton jäsen ja kuuluu jäsenjärjestönä Kalatalouden keskus-
liittoon. Yhteistyössä kanssamme on lisäksi olleet mm. Savo-Karjalan ympäristötutkimus 
Oy, Joensuun yliopisto ja Valtion kalatalousoppilaitos.
Vuoden 2013 loppuun mennessä laitoksilla valmistui pienpoikastuotannon laajentami-
nen ja parantaminen hanke, joka oli tuotannollinen investointi ja sen tarkoitus oli oman 
toiminnan kehittäminen ja kilpailukyvyn lisääminen. Keskijärven kalanviljelylaitokselle ra-
kennettu uusi kevytrakenteinen poikashalli oli käytössä jo kesän 2013 poikastuotannossa 
ja Kontiolahden kalanviljelylaitokselle hankitut keinoaltaat ja pressulla päällystetyt beto-
nialtaat olivat käytössä kesän ja syksyn aikana. Kontiolahden kalanviljelylaitoksen vuo-
den loppuun mennessä valmistunut lietetaskuhanke oli myös 2013 valmistunut hanke 
ja se oli vesiympäristöön kohdistuva investointi ympäristökuormituksen vähentämiseksi.

Keskijärven ja Kontiolahden kalanviljelylaitoksilla sekä Ristivaaran  
luonnonravintolammikossa tuotettavat kalalajit ja kannat, sekä  
tavallisimmat istutuskoot ja käyttökohteet.

Laji/muoto Kanta Ikä Koko Kohde
Järvilohi (JL) Vuoksen 

vesistö
(VUV)

1-k, 1-v  9-11 cm / 7-12 g Joki kotiutus

2-k, 2-v 18-21 cm / 50-120 g Järvet

3-k, 3-v 28-35 cm / 200-500 g Järvet

Järvitaimen (JT) Vuoksen 
vesistö
(VUV)

1-k, 1-v 9-12 cm / 8-19 g Joet ja purot

2-k, 2-v 19-23 cm / 80-130 g Järvet ja lammet

3-k, 3-v 30-40 cm / 300-600 g Järvet ja lammet

Nieriä (NN) Kuolimo 
(KUO)

2-k, 2-v 21-24 cm / 90-130 g Järvet ja lammet

Kirjolohi (KL) Jalo-marto 
(JAM)

1-k, 1-v 30-70 g Jatkokasvatus

2-k, 2-v 300-500g Jatkokasvatus

3-k, 3-v >800g Virkistyskalastus

Planktonsiika 
(MS)

Koitajoki 
(KOI)

1-k 9-12cm / 4-10g Järvet ja lammet

1-k = 1 kesän ikäinen, 1-v = 1 vuoden ikäinen jne.
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Johanna Rinnekari  
toiminnanjohtaja 

Maa- ja kotitalousnaiset 
p. 040 301 2441

Tunne oma lähimaisemasi

Maisemanhoidonneuvonnassa toiminta keskittyi suurelta osin hanketyöhön. Erityistuki-
suunnittelua tehtiin vain vähän, sillä viljelijät eivät pystyneet hakemaan erityistukea uusiin 
sopimuksiin. Kysyntää tuelle kuitenkin on, sillä vuoden aikana etenkin nuoret viljelijät 
kysyivät luonnon laiduntamiseen liittyvistä tuista ja toimintatavoista.
Liperin kuntaan tehtiin maakunnan ensimmäinen maatilaselvitys osayleiskaavaa varten 
Leader -hankkeessa. Selvitys oli tiedotusvälineissä hyvin esillä ja sitä esiteltiin myös kun-
tien kaavoittajille. Lisäksi hankkeen aikana tehtiin Malli maatilakävelystä -ohjeita tilavie-
railuun taajamien asukkaille. Tarkoituksena on tuoda nykypäivän maatalouden toimen-
piteitä tutuksi kuluttajille.

Monipuolinen maaseutuyrittäjyys 
lähellä ihmistä

Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaisten 
toiminta keskittyi vuonna 2013 yrittäjyyshank-
keisiin kuten Masva-, Ekotassu- ja yritysryh-
mähankkeisiin. Yritysneuvonnassa keskityttiin 
liiketoiminnansuunnitteluun, investointi- ja 
rahoitussuunnitteluun, alkavan yrityksen neu-
vontaan ja ateriapalvelusuunnitteluun. Kaiken 
kaikkiaan Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalous-
naisten ja yrityspalveluiden toiminnan piirissä 
oli  vuonna 2013 noin 300 pohjoiskarjalaista 
yritystä. 
Vuoden 2013 aikana Karelia à la carte –brän-
din tunnettavuus kasvoi entisestään. Karelia à 
la carte on pohjoiskarjalaisten ravintoloiden, 
matkailu-, elintarvike-, juhla- ja kokouspalvelu-
yritysten verkosto, jossa on mukana 73 yritys-
tä. Vuoden 2013 Karelia à la carte yritykseksi 
valittiin Kestikievari Herranniemi Vuonislahdes-
ta Lieksasta. Karelia à la carte esittäytyy netti-
sivuilla: www.kareliaalacarte.fi ja Facebookissa. 

Yrityspalvelut

Ekotassu -kehittämishankkeessa (2012–2014) kehitetään 
luomu- ja paikalliselintarviketuotannon liiketoimintaa Pohjois-
Karjalassa. Hankkeen tavoitteet: Luomu- ja paikalliselintarvik-
keiden tuotantoketju (tuottaja - jalostaja - kauppa - ravintola 
- suurkeittiö - kuluttaja) toimii yhteistyössä asiakaslähtöisten 
tuotteiden saatavuuden turvaamiseksi ja aluetalouden edistä-
miseksi.
Ekotassu -hankkeessa koko elintarvikeketjun vuoropuhelu ja 
yhteistyö on lisääntynyt ja yhteistyön myötä asiakaslähtöisten 
toimintatapojen ja tuotteiden määrä on kasvanut. Paikalliset 
elintarvikkeet ovat saaneet uusia myyntikanavia, jotka tavoit-
tavat asiakkaan entistä paremmin. Hankkeen toiminnassa on 
mukana 325 yritystä (tavoite 220), joista maatilakytkentäisiä 
35 %.  Uusia yrityksiä on syn-tynyt 6 (tavoite 10) ja uusia tuot-
teita on kehitteillä 22 (tavoite 15). Uusia tuoteita ja / tai uusia 
tekniikoita käyttöön ottaneiden yritysten lukumäärä yhteensä 
20  (tavoite 30). Tuettujen yhteistyötoimien lukumäärä 7 
(tavoite 10).  
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MASVA Maaseutu-
yritysten kehityssys-
säys -hankkeella organi-
soidaan ja resursoidaan 
maaseutuyritysten kehittä-
missysäys Pohjois-Karjalassa. 
Hankkeen asiakkaita ovat 
yritystoiminnan aloittamista, 
laajentamista ja uudelleen-
suuntaamista harkitsevat 
maaseudulla toimivat alle 10 
henkilöä työllistävät pien-, 
palvelu- ja maatilayritykset 
sekä yritystoiminnasta luopu-
vat yrittäjät. Hankkeen tarve 
perustuu Pohjois-Karjalan 
maaseudun rakenne- ja 
väestömuutokseen ja sen 
aiheuttamiin maaseudun 
elinkeinojen uudistamistar-
peisiin.

1.1.2012 - 31.12.2013 ProAgria P-K Pikes Keti Yhteensä

Yrittäjät / yrittäjyyttä suunnittelevat 
/ ym. hankkeet toiminnassa mukana 
olevat

405 313 263 Tavoite 420
981

Liiketoiminnan alkukartoitukset 86 15 17 118

Investointi- ja kehittämisneuvonta 59 30 64 153

Liiketoimintasuunnitelma 16 8 30 54

Rahoitushakemus 25 20 26 71

Toimiva yritys, uusi liiketoiminnan 
osa-alue

27 3 10 40

Syntyneet uuden tyritykset 21 20 31 Tavoite 70
72

SPV- ja omistajanvaihdos 4 5 4 Tavoite 20
13

Yritysryhmähanke 2 0 0 2

Yhteenveto Masvan toiminnasta 1.1.2012 – 31.12.2013

Tapahtumat 2013
17.-20.1. Matkamessut, Hki – Teemalla: Innostutaan  

yrittäjyydestä Pohjois-Karjalassa
20.-21.4. Keski-Karjalan Messut
3.-4.5. Pyhä Koli – Hyvä Olo –tapahtuma, Sokos Hotel Koli 

Lieksa
18.5. Kevätkiekaus, Kukkola Joensuu
29.5. Alueellinen ravitsemuspäivä, Joensuu
5.6. Naisten metsäpäivä, Kukkola Joensuu 
7.-8.6. Silva Metsänäyttely, Joensuu
8.6. LuoMu –lauantai, TaitoKortteli Joensuu
13.-15.6. Ilolla Pohjois-Karjalaan! –Senaatintoritapahtuma 
6.-7.9. Sadonkorjuutapahtuma, Joensuun Satama &  

Kukkolan -tila
3.9. Hevi –etsivä tapahtuma, Joensuu
4.9. Hevi –etsivä tapahtuma, Joensuu
5.9. Hevi –etsivä tapahtuma, Joensuu
6.9. Hevi –etsivä tapahtuma, Joensuu

14.9. Koivikon Elomarkkinat, Kitee

Hankkeet

Vuorovaikutteiset toimintatavat kaavoituksen tu-
kena -pilottina Liperin kirkonkylä. (Leader-hanke)

Ekotassu -Pohjois-Karjala luomu- ja paikalliselin-
tarviketuotannon kärjeksi Suomessa -hanke

Masva - Maaseutuyritysten kehityssyssäys -hanke

Karjalaiset perinneleivonnaiset -hanke

Pidot pystyyn -hanke

Koivikon yritysryhmähanke

Sähköistä kauppaa Karjalaan -hanke

Tieto liikkeelle -sähköistä tietoa maaseudun toi-
mintaympäristöstä (tiedonvälityshanke)

Pellot tuottamaan -hanke (hallinnoija ProAgria 
Pohjois-Karjala)

Rae Ravinnehävikit euroiksi (hallinnoija ProAgria 
Pohjois-Karjala)

Koivikon yritysryhmähanke (1.6.2012-31.12.2014): Kiteen Koivikon alueella 
kuusi yritystä käynnisti kehittämishankkeen,  jossa yhteisiksi tavoitteiksi kirjattiin mm.  Kiteen 
Koivikon historiallisen alueen kehittäminen perinteitä ja historiaa kunnioittaen, paikallisten 
tuotteiden ja palvelujen tuottaminen kestävällä ja kannattavalla tavalla,  työpaikkojen lisää-
minen alueen yrityksissä,  uusien toimintatapojen ja tuotantomenetelmien kehittäminen sekä  
logistiikan, yhteismarkkinoinnin ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen. Näiden tavoittei-
den lisäksi hankkeeseen on kirjattu myös yrityskohtaiset kehittämistavoitteet.
Hankkeen rahoittajana on Pohjois-Karjalan ELY-keskus/ Maaseuturahasto ja hallinnoijana 
ProAgria Pohjois-Karjala. Hankevastavana on Kirsi Rannikko.
Koivikon yritysryhmähankkeessa mukana olevat yritykset:
Koivikon Kievari Oy, Koivikon Ratsutalli Oy, Koivikon Tukikodit Oy, Koivikon Kartano Oy, 
Maatalousyhtymä Partanen & Tolonen, BioKymppi Oy ja Kiteen Mato ja Multa Oy
www.kiteenkoivikko.fi
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Jäsenmäärä pysyi vakiintuneena henkilöjäsenten osalta.  Uusia tiloja liittyi jäseneksi 
22. Vuoden aikana valmistauduttiin syksyllä pidettyihin edustajiston vaaleihin. Ehdo-
kasasettelu oli laimeaa ja ehdokasasettelun takarajan siirtämisellä saatiin edustajiston 
jäsenmäärä täytettyä.  Äänestystä ei järjestetty kun ehdokkaita oli juuri edustajistoon 
vaadittava määrä, uusi edustajisto vuosille 2014-2017  valittiin.

Yhteydenpitoa sekä asiakas- että yhdistysjäseniin hoidetaan jäsenkirjeillä, sähköpos-
teilla ja ProAgria Itä-Suomi lehden välityksellä. Jäsenkirjeistä n. 70%  lähetetään sähköi-
senä. 

Jäsenyhdistykset Jäseniä yhteensä
 
Heinävaaran Mms 13
Hummovaaran Maa- ja kotitalousseura 19
Ilomantsin Maatalousseura 13
Kiteen Maatalousseura  695
Kiteen Riihijärven Mms 20
Kokonvaaran Mms 15
Kumpu-Rasivaaran Mms 55
Liperin Mms 47
Mattisenlahden Mms 21
Onttolan Mms 14
Outokummun Maa- ja kotitalousseura 25
Polvelan Kyläyhdistys 152
Polvijärven Kuorevaaran Mms 26
Polvijärven Maa- ja kotitalousseura 40
Rääkkylän Maa- ja kotitalousseura 22
Saarion Mms 24
Savikylän Mms 10
Selkien ja Mönnin Mms 18
Suhmuran Mms 12
Tohmajärven Mms /Maa- ja kotitalousnaiset 
Viinijärven Maa- ja kotitalousnaiset 28
Öllölän Mms 20
 
yhteensä 1299
 
Muut jäsenyhdistykset 
Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus 
Pohjois-Karjalan Karjakerho 326
 
Kannattajajäseniä 
Rahalaitokset 1
Meijerit 2
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Tukipalvelut

Tukipalvelujen tehtävänä on ProAgria Pohjois-Karjalan talous-, tieto- ja hankehallinto, 
viestintä, markkinointi sekä tapahtumapalvelut ja ProAgria Itä-Suomi lehden toimitus. 
Tukipalveluissa työskenteli 5 henkilöä vuoden 2013 aikana. 

ProAgria on Pohjois-Karjala järjestää säännöllisesti erilaisia tapahtumia, joilla tähdätään 
sekä kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutuksen lisäämiseen että myös maakunnan 
esillä pitämiseen ja näkymiseen myös valtakunnallisesti. 

Silva metsänäyttely järjestettiin 7.-8.6.2013 yhdessä Suomen met-
säkeskuksen Joensuun aluetoimiston kanssa. Silva metsänäyttely 
sijoittui aivan Joensuun ydinkeskustaan ja Pielisjoen rantaan. Ta-
pahtuma oli pääsymaksuton ja kaikelle yleisölle avoin. Tapahtu-
massa arvioitiin vierailijoita käyneen. n. 25.000 henkilöä. 

Ilolla Pohjois-Karjalaan tapahtuma  13.-15.6.2013 Senaatinto-
rilla Helsingissä. Tapahtuman pääjärjestäjä oli Pohjois-Karjalan 
Maakuntaliitto. Tapahtumassa esiteltiin pohjoiskarjalaista huip-
puosaamista, matkailua, kulttuuria  ja kasvuyritysten osaamista 
IT -yritysten, kehitysyhtiöiden, käsityöläisten, elintarvikeyritysten 
kautta mukaansa tempaavaan ohjelmistoon saakka.
ProAgria Pohjois-Karjala vastasi elintarvike- ja käsityöyritysten 
mukana olemisesta sekä Helsingissä toripäällikön vastuualuees-
ta. Rakentamisesta vastasi Funmedia ja lavan ohjelmasta Poh-
jois-Karjalan Maakuntaliitto. 

Syyskuussa järjestettiin 21. Sadonkorjuu -tapahtuma Joensuun 
Matkailusatamassa. Kahden päivän tapahtumaan osallistui maa-
kunnasta n. 60 yritystä ja kävijöitä oli n. 7000. 
ProAgria Pohjois-Karjala tekee yhteistyötä maaseutuyritysten 
kanssa ja tapahtuman avulla tehdään maaseutuyritysten tuottei-
ta ja palveluita tunnetuksi kuluttajille. 
Tapahtuman järjestämisessä yhteistyökumppaneina olivat mm 
Pohjois-Karjalan kylät ry. Toisena päivänä oli kaupunkilaisilla 
mahdollisuus käydä tutustumassa Kukkolan tilaan. 

Farmari 2.-4.7.2015 järjestelyt aloitettiin vierailemalla Farmari 
näyttelyssä Seinäjoella.

ProAgria Itä-Suomi –lehteä toimitettiin 4 numeroa. Lehti ilmestyy 
Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakuntien alu-
eella. 
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Henkilöstöpäivät pidettiin kesäkuussa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Biotalou-
den keskuksella, lokakuussa kokoonnuttiin yhteisten asioiden äärelle Kuntokeskus Vet-
realla. Tulosyksiköt kokoontuvat vuoden mittaan ajankohtaisten asioiden tiimoilta eri 
puolella maakuntaa.  Henkilöstön koulutustilaisuuksia ja kokoontumisia valtakunnalli-
sesti ja maakuntien välillä hoidetaan kuukausittain myös Webex, nettiyhteyksien kautta. 
Sisäisten asioiden informointia hoidetaan toimitusjohtajan viikkotiedotteilla ja lisäksi 
vuosineljänneksittäin nauhoitettavilla Webex -yhteyksillä.

Henkilöstöä muistettiin palvelusvuosista henkilöstö-
päivien yhteydessä:

Hopeinen järjestömerkki 10 vuoden palveluksesta
Yritysneuvoja / maa- ja kotitalousnaiset Pirjo Korjoselle,
yritysneuvoja / kasvintuotanto Helvi Leinoselle ja 
yritysneuvoja / maitotilat Mari Vauhkoselle
Edustajiston kokouksessa:
Kultainen ansiomerkki 25 vuoden palveluksesta
Laitosmies Pekka Mutaselle
Kultaisen ansiomerkin lisätunnus, kultainen solki 30 vuoden  
palveluksesta Viestintävastaava Anu Pesoselle

H
en

ki
lö

st
öHenkilöstö

Henkilöstökoulutuksissa keski-
tyttiin sähköisen toimintatavan 
lisäksi pienryhmäohjauksen 
metodeihin.

Työkyvyn ylläpito

Henkilöstön omaehtoista liikkumista ja työkyvyn ylläpitoa tuettiin tarjoamalla mahdol-
lisuus liikunta/kulttuurisetelien käyttöön.  ProAgria Pohjois-Karjalan järjestelyvastuulla 
pidettiin talvipäivät Joensuussa laulurinteen ympäristössä. Talvipäiviin osallistui ProAg-
ria Keskisuomen,  ProAgria Pohjois-Savon ja ProAgria Etelä-Savon henkilöstöä.  LATU 
(laatua työuriin) projektiin mukaan pääsi 8 henkilöä. Latu keskittyy ennakoivan työkyvyn 
ylläpitöön mm. liikunnan lisäämisellä.

Toimitilat

Joensuun toimipaikan henkilöillä oli muutto edessä joulukuussa Joensuun Tiedepuistol-
ta Torikatu 9 tiloihin. Uudet toimitilat ovat toimivat ja yhtenäiset.
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ProAgria keskukset  
valtakunnallisesti 2013

Avaintiedot 2013

• Asiakaslähtöistä organisoitumista palveluryhmiin valmisteltiin vuoden aikana
• Uutta organisoitumista tukevien palveluryhmien liiketoimintasuunnitelmien tekeminen 

käynnistyi
• Tuotosseurannan kaksivuotinen kehittämisprojekti käynnistyi
• Ruokinnan ohjaus -palvelut olivat asiakkaiden saatavilla koko maassa
• Benchmarking-pienryhmätoiminta laajeni ja uusia ryhmiä perustettiin erityisesti mai-

toyritysten johtamisen näkökulmasta 
• Kasvintuotantoon valmistui huippuosaajia
• Sähköisiä toimintatapoja otettiin käyttöön mm. nettipalavereiden ja etäseminaarien 

muodossa
• Johtamisvalmennus sai jatkoa kehittäville maitotiloille suunnatulla valmennuksella
• Uusina palveluina tuotiin markkinoille luomusikaneuvonnan toimintamalli ja arjen joh-

tamista tehostavat SOP-työohjeet nautatiloille
• Yritysasiantuntijoiden osaamista vahvistettiin yritysneuvonnan erikoisammattitutkin-

nolla
• Palvelumuotoiluun perustuvaa Kasvunvara -toimintatapaa pilotoitiin sekä omissa 

tuotteistuksissa että asiakastilanteissa

Missio, visio, arvot, toiminta-ajatus

Missio
Missiomme on Maaseudun puolesta.
Visio
Luomme valtakunnan parhaan asiantuntijaverkoston, joka edistää tehokkaasti maaseu-
tuyritysten kilpailukykyä ja hyvinvointia. Samalla kehitämme maaseutuympäristöä ja yh-
teisöllisyyttä maaseudun elinvoimaisuuden parantamiseksi.
Arvot
• Asiakkaan menestyminen
• Maaseudun puolesta
• Osaaminen ja innostus
• Riippumattomuus
Toiminta-ajatus
Tarjoamme maatila- ja maaseutuyrittäjille kilpailukykyä parantavia asiantuntijapalveluja 
tukeutuen sekä omaan henkilöstöön että muiden asiantuntijaorganisaatioiden osaami-
seen.

ProAgria Maito

Vuoden alussa käynnistyi kaksivuotinen Tuotosseurannan kehittämisprojekti. Tavoit-
teena on parantaa tuotosseurannassa kerättävän tiedon laatua, tiedon hyväksikäyttöä 
maitoyritysten johtamisessa sekä kehittää uusia palveluja mm. koelypsyn ulkoistamiseen. 
KarjaKompassin Ruokinnanohjaus -palvelu oli asiakkaiden saatavilla koko maassa. Ruo-
kinnan seurannan asiakaspeitto oli 80 % ja ruokinnan suunnittelun 73 % tuotosseuran-
tatiloista. Kulunut vuosi oli ruokinnan teemavuosi. Tilan omien rehujen analysointi ja tu-
losten hyödyntämisen lisääntyminen, ruokinnan suunnittelu ja seuranta sekä karjatason 
havainnointi saivat maitomäärät kasvuun.
Nurmentuotannon osaamista asiakkaat kehittivät Benchmarking-pienryhmissä ympäri 
maata. Asiakkaiden keskuudessa suosittuja BM-ryhmiä oli tarjolla eri aiheista. Aiheina 
olivat mm. nuorkarja, hedelmällisyys, seosruokinta ja automaattilypsy. 
SOP- työohjeet, Standard Operating Procedure, olivat ensiesittelyssä Farmari-maata-

P
ro

A
gr

ia
 k

es
ku

ks
et

 v
al

ta
ku

nn
al

lis
es

ti
 2

01
3

22



lousnäyttelyssä Seinäjoella. SOP-työohjeiden avulla varmistetaan tuotteen ja tekemisen 
laatu yrityksessä. SOP-työohje on saataville kahdeksaan eri toimintoon navetassa. Kuval-
liset työohjeet ja asiantuntijan pitämä työpalaveri varmistaa, että tekeminen on yhden-
mukaista.

ProAgria Liha 

Lihatoimialalla vuosi oli haasteellinen. Taloudellisesta näkökulmasta alkuvuoden korkea 
viljan hinta rasitti yritysten tulosta merkittävästi. Tuotteiden hintakehitys ei tukenut riit-
tävästi tuotantokustannusten nousua. Lihaa tuotettiin ja kulutettiin suurin piirtein edel-
lisen vuoden määrä.
Uutena palvelukokonaisuutena tuotiin markkinoille luomusikaneuvonnan toimintamalli. 
ProAgrian luomuasiantuntijat kokosivat Luomusikatuotannon hyvät toimintatavat -op-
paan luomusikojen tuotantoon siirtyvälle tai tuotantoa aloittelevalle tuottajalle. ProAg-
rian Luomulihaa lisää -hankkeessa aktivoitiin luomusikatuotantoa pienryhmätoiminnan 
ja koulutuksen avulla.
Toimiva Sikala -hanketta toteutettiin yhteistyössä ProAgria Keskusten, Maa- ja elintar-
viketalouden tutkimuskeskuksen MTT:n, Helsingin yliopiston ja Työtehoseuran kanssa. 
Tekemisessä painottuivat tilatason tutkimustyö ja uuden neuvontamallin rakentaminen. 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan Lihatilan Talous -hanke sekä ProAgria Etelä-Savon Lihatilan 
Skarppiohjelma -hanke kouluttivat vuoden aikana useita lihatiloja talous- ja tuotanto-
asioissa.
Lammasneuvonnassa keskityttiin palveluiden vahvistamiseen. WebLammas-ohjelmaa ke-
hitettiin edelleen tuottajien tarpeita palvelevaksi.

ProAgria Kasvi 

Kasvintuotannon palvelukehityksessä painotettiin yritysten tulevaisuuden tarpeisiin vas-
taamista. Palvelujen uudelleen tuotteistuksessa ja asiantuntijoiden koulutuksessa koros-
tettiin johtamisen näkökulmaa. Pienryhmätoiminnan ja sähköisten palveluiden konsep-
teja kehitettiin. 
Viljelysuunnittelussa lisättiin valmiuksia siirtyä nettipohjaisen WebWisu-ohjelman käyt-
töön ennen uuden ohjelmakauden alkua. Sähköisiä toimintatapoja asiakastyössä tes-
tattiin viljelysuunnittelupalvelun kustannustehokkuuden parantamiseksi ja ajankäytön 
tehostamiseksi. 
Asiantuntijoiden koulutuksessa ja tiedonvaihdossa lisättiin etäkoulutuskäytäntöjä. Kas-
vi-, puutarha- ja luomutuotannon ajankohtaisasioita käsiteltiin säännöllisissä Klinikka-
nettipalavereissa. 
Kasvintuotannon huippuosaajavalmennus saatiin päätökseen. Uudet kasvintuotannon 
Huippuosaajat ovat erikoistuneet valkuaisomavaraiseen rehuntuotantoon, vilja- ja öljy-
kasvien lannoitukseen ja kasvinsuojeluun, kasvintuotannon talouteen ja markkinatietoon 
sekä integroituun kasvinsuojeluun. Huippuosaajien valmennusohjelmassa keskityttiin 
erityisesti uusimman kotimaisen ja kansainvälisen tiedon hankintaan ja sen soveltami-
seen käytännössä. 
Kasvintuotannon merkittävimpiä kasvukauden aikaisia tapahtumia olivat Peltopäivä 
Västankvarnissa Inkoossa sekä Perunatuottajain peltopäivät Jepualla ja Dagsmarkissa. 
Tilojen välisen kaupan verkkopalvelu, Farmarin Pörssi, laajeni pellon välitykseen. Yhteis-
työssä alan tutkimuksen, hallinnon ja toimijoiden kanssa toteutettiin TietoTuottamaan-
sarjan kirja Markkinariskien hallinta maatilalla sekä Puhdistamolietteen käyttö maatalo-
udessa -opas.
Uuden ympäristökorvausjärjestelmän, nitraattiasetuksen ja kasvinsuojeluaineiden kes-
tävän käytön koulutusten valmistelu eteni työryhmissä. Kasvutilanneraportointi tarttui 
kasvukauden ajankohtaisin aiheisiin ja oli esillä monissa tiedotuskanavissa.

ProAgria Yritys

ProAgrian yrityspalvelujen kysyntä pysyi ennallaan. Yritysasiakkaita oli yhteensä 3 400 eli 
runsaat 10 % ProAgrian kaikista asiakkaista. Maaseudun yritysten monipuolisuus heijas-
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tuu ProAgrian yrityspalvelujen asiakasrakenteeseen.
Uutena toimintatapana ProAgrian Tilipalvelut tarjoaa yhdessä yrityspalvelujen kanssa 
hyvät mahdollisuudet yritysten talouden seurantaan, analysointiin ja toimintatapojen 
kehittämiseen. 
Uutuutena yrityksille tarjotaan Kasvunvara -työkirjaan ja sen työkaluihin pohjautuvaa 
palvelumuotoilua asiakaspalvelun, tuotteiden sisällön ja toimintatapojen kehittämiseksi 
entistä asiakaslähtöisemmiksi. 
Yhteistyö Yritys-Suomen seudullisissa yrityspalveluissa jatkui muiden alueellisten yritystoi-
minnan kehittäjien kanssa. ProAgria keskukset ovat mukana 62 yhteistyösopimuksessa.  
Merkittävimpiä yhteistyötahoja ovat ELY-keskukset, kuntien kehittämisyhtiöt, TE-toimis-
tot ja Uusyrityskeskukset. ProAgrian roolina on vastata erityisesti maaseudun yrityksille 
suunnatusta palvelusta ja kehittämisen aktivoimisesta. 
ProAgrian yritysasiantuntijoiden osaamisen vahvistamiseksi jatkettiin yritysneuvonnan 
erikoisammattitutkintoon valmentavia koulutuksia yhteistyössä Management Institute 
of Finland MIF:n kanssa. Koulutukseen osallistuu yhteensä 40 yritysasiantuntijaa, joista 
jo puolet suoritti tutkinnon vuoden aikana. 
Vuoden aikana osallistuttiin merkittäviin alan työryhmiin ja strategiatöihin sekä alueelli-
sesti että valtakunnallisesti. Yksi merkittävimmistä oli uuden Maaseutuohjelman 2014–
2020 valmistelu. 

ProAgria Tekniikka 

Tuetun maaseuturakentamisen kokonaismäärä väheni vuoden aikana neljänneksellä. Na-
vettojen ja lantaloiden rakennuslupien määrä kuitenkin kasvoi noin 15 %.  
Rakennusinvestointia suunnittelevalle yrittäjälle tarjottiin investointipalvelukokonaisuut-
ta. Investointipalvelu yhdistää talous- ja tuotanto-osaamisen kiinteästi rakennussuunnit-
teluun ja rakennusprojektin kokonaishallintaan. Palvelun avulla varmistetaan projektin 
hallinta alustavasta tarvesuunnittelusta aina uuden rakennuksen käyttöönottoon, tuo-
tannon nopeaan käynnistämiseen ja johtamiseen uudessa toimintaympäristössä. Kulu-
neen vuoden aikana noin 300 uutta rakennusinvestointia käynnistyi ProAgrian tekemän 
alkukartoituksen avulla.
Maatilojen energianeuvonnan tärkein palvelu oli Maatilan energiasuunnitelma. Pal-
velussa kartoitetaan energian kulutus maatiloilla, tärkeimmät kehittämiskohteet sekä 
mahdollisuudet lisätä uusiutuvan energian osuutta energialähteenä. Vuoden aikana oli 
käynnissä useita energiatehokkuuden tai energiaomavaraisuuden lisäämiseen tähtääviä 
viestintähankkeita.

Ta
lo

us Talous

Keskeisten taloudellisten tunnuslukujen kehitys 3 edellisen toimintavuoden aikana. 

2011 2012 2013

Varsinainen toiminta

Tuotot 3.101.800,57 2.856.298,33 3.088.816,71

Tuotto / kulujäämä -101.707,44 -228.977,02 -32.321,66

Tuotto % -3,28 % -8,02 % -1,05 %

Liiketoiminta

Liikevaihto 1.139.512,20 1.218.368,77 1.051.706,61

Liikevoitto/tappio -42.519,02 -14.069,26 -123.556,28

Liikevoitto % -3,73 % -1,15 % -11,75 %

Omavaraisuusaste 79,1 % 79,6% 76,06%
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TULOSLASKELMA 1.1.2013 1.1.2012

 - 31.12.2013  - 31.12.2012

EUR EUR

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

      Valtion erityismääräraha 27 680,00 18 820,00

      Vation varsinainen määräraha 336 306,50 344 832,01

      Hankeavustukset 659 805,74 992 261,00

      Myyntituotot 954 735,83 939 813,78

      Myynnin oikaisuerät 1 110 128,64 559 921,54

      Muut toiminnan tuotot 160,00 650,00

Tuotot yhteensä 3 088 816,71 2 856 298,33

Kulut

       Henkilöstökulut -1 484 922,87 -1 525 086,26

       Poistot ja arvonalentumiset -12 523,83 -13 967,26

       Muut kulut

       Materiaalit ja palvelut -922 023,77 -930 294,09

       Muut toiminnan kulut -701 667,90 -615 927,74

      Muut kulut yhteensä -1 623 691,67 -1 546 221,83

Kulut yhteensä -3 121 138,37 -3 085 275,35

VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -32 321,66 -228 977,02

LIIKETOIMINTA

  Tuotot 1 051 706,61 1 218 368,77

  Kulut -1 175 262,89 -1 232 438,03

LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ -123 556,28 -14 069,26

VARAINHANKINTA

  Tuotot 63 267,00 73 957,00

  Kulut 0,00 0,00

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 63 267,00 73 957,00

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

  Tuotot 80 753,70 34 260,67

  Kulut -4 274,48 23 242,33

SIJOITUS- RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 76 479,22 57 503,00

 TILIKAUDEN TULOS -16 131,72 -111 586,28

 TULOVEROT 0,00 0,00

 T I L I K A U D E N  Y L I -/ A L I J Ä Ä M Ä -16 131,72 -111 586,28
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TASE 31.12.2013 31.12.2012

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

      Aineettomat oikeudet 23 935,33 43 938,79

      Muut pitkävaikutteiset menot 11 306,27 13 064,13

      Ennakkomaksut 29 761,37 0,00

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 65 002,97 57 002,92

Aineelliset hyödykkeet

      Maa- ja vesialueet 18 385,90 18 385,90

      Rakennukset ja rakennelmat 119 680,27 62 958,98

      Koneet ja kalusto 50 617,89 53 112,46

      Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00 70 252,93

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 188 684,06 204 710,27

Sijoitukset

      Muut osakkeet ja osuudet 287 068,23 282 068,23

      Muut saamiset 2 000,00 0,00

Sijoitukset yhteensä 289 068,23 282 068,23

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 542 755,26 543 781,42

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

   Lyhytaikaiset

      Myyntisaamiset 167 488,40 278 301,03

      Lainasaamiset 0,00 2 000,00

      Muut saamiset 1 101 995,18 602 823,59

      Siirtosaamiset 115 926,71 78 593,17

Saamiset yhteensä 1 385 410,29 961 717,79

 Rahoitusarvopaperit

      Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 300 000,00 546 691,08

 Rahat ja pankkisaamiset 137 659,18 253 806,98

 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 823 069,47 1 762 215,85

 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 365 824,73 2 305 997,27

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

      Vapaat rahastot 396 295,81 396 295,81

      Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 350 068,53 1 461 654,81

      Tilikauden voitto (tappio) -16 131,72 -111 586,28

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 730 232,62 1 746 364,34

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

      Saadut ennakot 91 069,13 111 221,80

      Ostovelat 315 704,42 140 005,80

      Muut velat 16 627,53 86 154,21

      Siirtovelat 212 191,03 222 251,12

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 635 592,11 559 632,93

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 365 824,73 2 305 997,27
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Yhteystiedot

Nimi  Tehtävä  Puhelin  Toimisto
Eronen Susanna  Controller, asiantuntija tilipalvelut  040 301 2449  Joensuu
Eronen Ulla  Maidontuotannon asiantuntija  040 301 2403  Tohmajärvi
Hahtonen Pirita  Kasvintuotannon asiantuntija  040 301 2464  Joensuu
Hartikainen Pasi  Luomuasiantuntija, kasvintuotanto  040 301 2404  Kitee
Heittokangas Eero  Talousasiantuntija, tili- ja investointipalvelut  040 301 2405  Joensuu
Jokinen Päivi  Maisema- ja ympäristöasiantuntija  040 301 2409  Joensuu
Karjalainen Katri  Palvelupäällikkö, maatilapalvelut, varatoimitusjohtaja  040 301 2410  Joensuu
Kinnunen Eila  Maidontuotannon ja kasvintuotannon asiantuntija  040 301 2413  Kitee
Kinnunen Seppo  Omistajanvaihdosten erityisasiantuntija  040 301 2414  Kitee
Kiviranta Ilpo  Maidontuotannon asiantuntija  040 301 2415  Kitee
Kohonen Elina  Talousasiantuntija, tilipalvelut  040 301 2463  Joensuu
Kujala Kari  Toiminnanjohtaja, kalanviljelylaitokset  040 301 2418  Keskijärvi
Lappalainen Esa  Maidontuotannon asiantuntija  040 301 2419  Liperi
Leinonen Helvi  Kasvintuotannon asiantuntija  040 301 2420  Joensuu
Liimatainen Anna  Kotieläintalouden ja työterveyshuollon  040 301 2421  Joensuu 
erityisasiantuntija
Louhelainen Jorma  Kalastusmestari, Kontiolahden kalanviljelylaitos  040 301 2422  Kontiolahti
Matilainen Kaisa  Huippuosaaja, kasvintuotanto  040 301 2423  Liperi
Meriläinen Harri  Omistajanvaihdosasiantuntija,  040 301 2424  Lieksa 
 tili- ja investointipalvelut
Meriläinen-  Maidontuotannon ja kasvintuotannon asiantuntija  040 301 2425  Nurmes 
 Ruokolainen Eija
Mutanen Pekka  Laitosmies, Kontiolahden kalanviljelylaitos  013-731 155  Kontiolahti
Mähönen Vuokko  Talousasiantuntija, tili- ja investointipalvelut,  040 301 2426  Joensuu 
 omistajanvaihdosasiantuntija  vuokko.t.mahonen@proagria.fi
Natri Marko  IT - asiantuntija  040 301 2427  Joensuu
Nevalainen Heidi  Kasvintuotannon asiantuntija  040 301 2428  Nurmes
Norismaa Minna  Huippuosaaja, ruokinta ja eläinten hyvinvointi  040 301 2431  Joensuu
Olenius Marjaana  Talousasiantuntija, tili- ja investointipalvelut,  040 301 2433  Joensuu 
 omistajanvaihdosasiantuntija
Parviainen Eero  Toimitusjohtaja, Farmari 2015 näyttelynjohtaja  040 301 2435  Joensuu
Pesonen Anu  Viestinnän asiantuntija, Farmari 2015 näyttelypäällikkö  040 301 2436  Joensuu
Peuhkurinen Kirsi  Projektisihteeri  040 301 2437  Joensuu
Pulkkinen Marja  Bioenergian asiantuntija,  040 301 2438  Joensuu  
 projektipäällikkö, Liikennebiokaasua energiatiloilta- hanke
Raitomäki Markku  Rakennusarkkitehti, investointipalvelut  040 301 2440  Joensuu
Rannikko Kirsi  Projektipäällikkö, Koivikon yritysryhmähanke  040 301 2406  Kitee
Rinnekari Johanna  Yritysasiantuntija,  040 301 2441  Joensuu  
 Toiminnanjohtaja Maa- ja kotitalousnaiset
Rissanen Jukka  Kalanviljelijä, Keskijärven kalalaitos  013-719 988  Keskijärvi
Ronkainen Kati  Kasvintuotannon asiantuntija  040 301 2462  Juuka
Saarelainen Raimo  Rakennusmestari, investointipalvelut  040 301 2447  Joensuu
Saukkonen Jarno  Kalanviljelijä, Keskijärven kalalaitos  013-719 988  Keskijärvi
Stedt Antero  Investointipalveluiden asiantuntija  040 301 2459  Joensuu
Tervakangas Soile  Rakennusinsinööri, investointipalvelut  040 301 2450  Joensuu
Takkunen Pia  Projektisihteeri, MaitoTaito -hanke  040 301 2443  Joensuu
Tolvanen Tero  Luomuasiantuntija, kasvintuotanto  040 301 2457  Kitee
Tuononen Ritva  Maidontuotannon asiantuntija  040 301 2451  Joensuu
Turunen Päivi  Puutarhatuotannon asiantuntija  040 301 2452  Joensuu
Turunen Ulla  Luomuasiantuntija, kotieläintuotanto  040 301 2453  Ilomantsi
Uusimaa Marja-Liisa  Maidontuotannon asiantuntija  040 301 2448  Nurmes
Vanne Raija  Yritysasiantuntija  040 301 2454  Joensuu
Vartiainen Aija  Maidontuotannon ja kasvintuotannon asiantuntija,  040 301 2455  Lieksa 
 tilipalvelut
Vauhkonen Mari  Maidontuotannon asiantuntija,  040 301 2466  Joensuu 
 tuotosseurannan erityisasiantuntija
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