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Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2015 kohokohta oli Farmari 2015 –maatalousnäyttely Joensuussa. Näyttely kerä-
si 460 näytteilleasettajaa ja 73 000 kävijää, ja nosti Joensuun takaisin maatalousnäyttely-
paikkakuntien joukkoon. Näyttely järjestettiin Mehtimäen – Laulurinteen aluella, joka 
osoittautui tarkoitukseen erinomaisen sopivaksi. Näyttely ja sen monipuolinen sisältö sai 
kiittävät palautteet niin näytteilleasettajilta kuin näyttelyvierailtakin. Näyttelyyn tutustui-
vat mm. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo 
Tiilikainen. Biotalous kohosi näyttelyn keskeiseksi teemaksi, ja Farmari näyttely yhdessä 
muiden kevään ja kesän suurtapahtumien; Ampumahiihdon MM-kisojen, Ilosaarirockin 
ja Kuninkuusravien kanssa antoivat tuntuvan piristysruiskeen koko alueelle.

Muutoin vuosi oli jokseenkin tuskainen niin maataloustuottajien kuin neuvontaorgani-
saationkin kannalta. Viljelijöiden tulot putosivat rajusti Venäjän vastapakotteiden, vai-
kean markkinatilanteen ja tukimaksuviivästysten vuoksi. EU:n ohjelmakauden käynnistys 
sujui monenlaisten viiveiden merkeissä, ja hanketoiminta oli lähes täysin jäissä koko vuo-
den. Erityisesti investointi- ja talousneuvonnan kysyntä oli vähäistä. 

Lohdullista ProAgrian näkökulmasta oli kalanviljelylaitosten hyvä myyntitulos ja onnis-
tunut satsaus mädintuotantoon. Myös Maaseuturahaston rahoittama uusi Neuvo 2020 
–palvelu käynnistyi lupaavasti. 

Farmari –näyttely tasoitti alkuvuoden työtilannetta, mutta hanketoiminnan hiipumisen 
myötä vuoden 2015 taloustulos jäi kokonaisuutena miinukselle.
 
ProAgrian valtakunnallinen strategia ja sen myötä myös ProAgria Pohjois-Karjalan stra-
tegia uudistettiin. Uudistettu missio eli toiminnan tarkoitus on kuvattu seuraavasti: 
Parannamme asiakkaittemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä 
edistämme maaseudun kestävää kehitystä ja hyvinvointia. Missio on kiteytetty tunnus-
lauseeksi: ProAgria – Onnistumme yhdessä!

Tämän mission myötä haluan kiittää niin asiakkaita, henkilöstöä kuin kumppaneitakin 
hyvästä ja tavoitteellisesta yhteistyöstä vuoden aikana. 

Eero Parviainen
toimitus    johtaja
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Vuosi 2015 lyhyesti

Farmari 2015 –maatalousnäyttely järjestettiin Joensuussa
Neuvo 2020 –palvelu käynnistettiin
Kalalaitoksilla investoitiin mädintuotantoon
ProAgrian strategia uudistettiin

ProAgria Pohjois-Karjalan missio, visiotavoitteet  
ja strategiset valinnat vuoteen 2020

Missio:

Parannamme asiakkaittemme ja kumppaneidemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä 
edistämme maaseudun kestävää kehitystä ja kilpailukykyä. 

ProAgria- Onnistumme yhdessä!

Keskeiset visiotavoitteet ja strategiset valinnat:

Visiotavoite: Olemme avainasiakkaittemme strateginen kumppani
Strateginen valinta:  Kehitämme avainasiakastoimintaa ja tehostamme myyntityötä 

tuoden palveluista saatavat hyödyt esille
Visiotavoite: Palvelujamme on helppo käyttää
Strateginen valinta:  Panostamme yhteisiin palvelualustoihin ja erilaistamme palvelut eri 

asiakasryhmille
Visiotavoite:      Pystymme ketterästi ja ennakoiden vastaamaan muuttuviin johta-

mis- ja osaamisvaateisiin
Strateginen valinta: Luomme tehokkaat , toimivat ja ketterät organisaatiorakenteet, 

selkeät tehtäväroolit ja urapolut
Visiotavoite: Kasvava liikevaihto
Strateginen valinta: Kehitämme palveluitamme aktiivisesti ja kartoitamme samalla uu-

sia liiketoiminta-alueita 
Visiotavoite: Tuloksemme mahdollistaa tarvittavat panostukset henkilöstön 

osaamiseen ja palvelukehitykseen
Strateginen valinta: Karsimme tuote- ja palvelupalettia ja uudistamme sisäiset palvelu-

prosessit
Visiotavoite: Olemme avaintoimialoillamme haluttu yhteistyökumppani
Strateginen valinta: Rakennamme yhteistyökumppaneidemme kanssa ratkaisu- ja busi-

nessmalleja, joista molemmat hyötyvät

Edellä kuvatut strategiset valinnat puretaan sisäisiksi kehitysprojekteiksi, jotka toteutetaan 
osin keskuskohtaisesti, osin valtakunnallisena yhteistyönä.
ProAgria Pohjois-Karjala on sitoutunut ProAgria-ryhmän tavoitteisiin ja sen mukaiseen yh-
teistyöhön. 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 kalanviljelylaitoksel-
la. Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus toimii ProAgria Pohjois-Karjalan rinnalla itsenäisenä 
kehittämisorganisaationa. 
Toiminnan painopistealueet perustuvat kansallisesti hyväksyttyihin arvolähtökohtiin ja toi-
minta on Pohjois-Karjalan kehittämisohjelman ja maaseutuohjelman kanssa sopusoinnus-
sa. Siksi työ tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan useinkin hankeyhteistyönä eri sidos-
ryhmien 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, maanviljelijä, Joensuu
Varapuheenjohtaja Kari Piironen, maanviljelijä, Nurmes
Jäsenet:   Sirkka Gröhn, maanviljelijä, Juuka 
 Risto Hiltunen, toimitusjohtaja, Kitee
 Heli Routa-Mutanen, emäntä, Polvijärvi
 Antti Timonen, maanviljelijä, Kitee

Edustajisto 2014 - 2017

Puheenjohtaja  Timo Reijonen, Polvijärvi
Varapuheenjohtaja  Minna Heinonen, Kitee

Varsinaiset  jäsenet  
Ilona Alhoniemi Valtimo 
Anu Eskelinen Kitee 
Jukka Hakkarainen Nurmes 
Esa Hiltunen Liperi 
Jari Huikuri Liperi 
Juho-Pekka Ikonen Kitee
Taina Ikonen Polvijärvi
Juha-Pekka Karttunen Polvijärvi 
Pia Leskinen Joensuu 

Tilintarkastajat

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

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

Ilkka Makkonen  Kitee 
Auli Rouhiainen Liperi 
Arto Tanskanen Juuka 
Hannu Tukiainen Lieksa 
Markus Turunen Lieksa

ProAgria Pohjois-Karjalan
henkilöstön edustajat
Antero Stedt Joensuu
Mari Vauhkonen Polvijärvi

Organisaatio 2015

ProAgria Pohjois-Karjala
Eero Parviainen

Yrityspalvelut
Eero Parviainen

Kalalaitokset
Kari Kujala

Pielisen Karjala

Keski-Karjala

Joensuu maito

Joensuu kasvi

Tili- ja yrityspalvelut

Investointipalvelut

Keskijärven kalanviljelylaitos

Kontiolahden kalanviljelylaitos

Viestintä ja tapahtumapalvelut

Maatilapalvelut
Katri Karjalainen
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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. Parannetaan maataloustuotannon kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä 
edistetään maatalouden rakenne- ja tuottavuuskehitystä

— Kannattavan maatalouden edellytyksiä parannetaan kohdentamalla neuvonnan re-
sursseja liiketalous- ja yrittäjäosaamiseen. Tällöin kiinnitetään huomiota yrityksen joh-
tamiseen, toiminnan jatkuvuuteen (omistajanvaihdokset ja investoinnit) sekä yrittäjän 
jaksamiseen ja hyvinvointiin. 
— Neuvonnan erityisenä painopisteenä on parantaa kannattavan maatalouden 
edellytyksiä lisäämällä maatilayritysten markkinaosaamista, jotta maatalouden 
kannattavuutta voidaan parantaa myös markkinaehtoisesti.

EU-tukitiedotus –tiedonvälityshankkeen kautta hoidettiin vuoden 2015 viljelijätiedotus 
EU-tukien osalta. Keskeisinä yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat ELY, MTK-Pohjois-
Karjala sekä Joensuun seudun, Keski-Karjalan ja Pielisen Karjalan maaseutupalvelut.

Joensuun seudun kuntien rahoittamana käynnistettiin Omistajanvaihdos-hanke erityises-
ti omistajanvaihdoksien aktivoimiseksi. 
Maitoa markkinoille –välikauden hanketta toteutettiin edelleen Joensuun seudun kuntien 
rahoituksella. Hankkeessa maatalousyrittäjiä aktivoitiin investointeihin. 

Tilaa kohti keskimäärin tuotettu maitomäärä kasvoi vuoden aikana 4 %, ollen vuoden 
2015 lopussa  249 177  litraa. Maakunnassa tuotetun maidon kokonaismäärä väheni n. 
1% verrattuna edellisvuoteen. Maidon tuottajien määrä väheni samaan aikaan lähes 6 %.
ProAgria Pohjois-Karjala osallistuu yhteistyössä LUKE:n kanssa maatalouden kannatta-
vuuskirjanpitotoimintaan, josta saadaan tärkeätä seuranta- ja vertailutietoa 
EU:n ja kansallisen maatalouspoliittisen päätöksenteon tarpeisiin. Pohjois-Karjalasta 
kannattavuuskirjanpitotoiminnassa oli mukana 21 maatilaa. 

2. Vähennetään maataloustuotannon ravinnekuormitusta ja kasvihuonekaasu-
päästöjä

— 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 541        
tilalle. Lisäksi panostettiin luomutuotannon kehittämiseen,  maisemanhoitoon sekä eri-
tyisympäristökohteiden tunnistamiseen ja saamiseen asianmukaisen hoidon piiriin. 
Uuden Neuvo 2020 neuvontapalvelun puitteissa annettiin ympäristöneuvontaa 280 
maatilalle, kasvinsuojeluneuvontaa 22 maatilalle, luomuneuvontaa 95 maatilalle ja ener-
gianeuvontaa 1 maatilalle.
Yhteistyössä Savonia amk:n, LUKEn sekä Pohjois-Savon ProAgrian kanssa valmisteltiin 
Ravinnerenki –tiedonvälityshanke, jonka avulla pyritään pienentämään maatalouden ra-
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vinnepäästöjä vesistöihin.
Liikennebiokaasua energiatiloilta –elinkeinojen kehit-
tämishanke saatettiin päätökseen, ja käynnistettiin 
Biokaasu –esiselvityshanke.

3. Edistetään ruokapolitiikkaa ja ruokaketjun 
vastuullisuutta sekä turvataan ihmisten, eläinten 
ja kasvien terveyttä sekä eläinten hyvinvointia

—  tavoitteina kotimaisen elintarvikeketjun tarvitsemi-
en laadukkaiden raaka-aineiden ja kuluttajien odotuk-
sia vastaavien tuotteiden tuottaminen,
— vastuullisuuden ja jäljitettävyyden lisääminen elin-
tarvikeketjussa sekä
— luomu- ja lähiruoan osuuden kasvattaminen.

Yhteistyössä Joensuun seudun maaseutupalveluiden 
kanssa toteutettiin Ruokaa läheltä –hanke jolla edis-
tettiin erityisesti paikallisten yritysten yhteistyötä kun-
tien ja muiden julkisten organisaatioiden tarjouskil-
pailuihin osallistumiseksi.
Neuvo 2020 –palvelun kautta annettiin tuotantoeläin-
ten hyvinvointiin liittyvää  neuvontaa 141 maatilalle.

4. Kansainvälinen toiminta

Yhteistyöhankkeet ja palveluiden myynti Venäjälle olivat jäissä Ukrainan kriisistä ja sitä 
seuranneista talouspakotteista johtuen.
Yhteistyössä Karelia amk:n kanssa valmisteltiin kansainvälistä ERDI-hanketta, jonka 
kautta kehitetään maatalousopetuksen sisältöjä hankkeen kohdealueilla.

Maaseudun kehittämisohjelmien toteuttaja
MMM:n kanssa tehtävän tulossopimuksen ohella ProAgria Pohjois-Karjalan  toiminnan 
tavoitteita ohjaavat Pohjois-Karjalan kehittämisohjelma sekä Manner-Suomen maaseu-
tuohjelma ja Pohjois-Karjalan maakunnallinen maaseudun kehittämisohjelma, joiden 
kautta kanavoituvat myös EU:n rakennerahastojen kehittämisresurssit
Kehittämisohjelmien ja tulossopimuksen tavoitteet ovat sopusoinnussa ja toisiaan tukevia. 

Maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen on maaseutuohjelmien yksi keskeinen ta-
voite. Tätä tavoitetta silmällä pitäen valmisteltiin ProYritys –tiedonvälityshanketta yhteis-
työssä Josek Oy:n ja Keti Oy:n kanssa. Hankkeen tavoitteena on maaseudun pk-yritystoi-
minnan aktivointi yleensä ja erityisesti yritysryhmähankkeiden aikaansaaminen.

Tapahtumien järjestäminen on yksi ProAgria Pohjois-Karjalan erityisosaamisalueista.
Farmari 2015 –maatalousnäyttely oli viime vuoden ylivoimaisesti mittavin ponnistus.
Sadonkorjuutapahtuma järjestettiin Joensuun matkustajasatamassa syyskuun alussa.

Nuorten aktivoiminen maaseutuammatteihin
ProAgria Pohjois-Karjala haluaa osaltaan olla edistämässä nuorten tutustumista ja si-
joittumista maaseutuammatteihin. ProAgria Pohjois-Karjala työllisti v. 2015. 
useita nuoria kesätyöntekijöitä kalalaitoksillaan. Lisäksi tarjottiin harjoittelupaikka 3
opiskelijalle, ja tehtiin yhteistyötä Farmari 2015 –näyttelyn järjestelyissä Kiteen maatalo-
usoppilaitoksen n. 30 opiskelijan ja opettajan kanssa.

ProAgria Pohjois-Karjalan sekä Maa- ja kotitalousnais-
ten asiantuntijoita osallistui erilaisten yhteistyöryhmien 
toimintaan seuraavasti:
Maakunnan yhteistyöryhmä  Eero Parviainen
ELY-keskuksen neuvottelukunta  Katri Karjalainen
Yritys-Suomi – alueneuvottelukunta Johanna Rinnekari
Pohjois-Karjalan metsäneuvosto  Johanna Rinnekari
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,  
maaseutuohjelman ohjausryhmä  Johanna Rinnekari
Suomen Laatukeskus,   Anna Liimatainen 
Pohjois-Karjalan laatujaos, ohjausryhmä
Pohjois-Karjalan elintarvikeryhmä Eero Parviainen
Pohjois-Karjalan Venäjä-työryhmä Eero Parviainen

Valtakunnalliset edustukset
ProAgria Keskusten liiton hallitus Kari Tahvanainen
Maveplan Oy:n hallitus  Eero Parviainen,  
    varajäsen
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Katri Karjalainen 
  palvelupäällikkö 

Toimintaympäristö

Maidon ja lihan tuottajahinnat laskivat vuonna 2015 edellisvuosiin verrattuna. Viljan 
tuottajahintojen lasku sen sijaan pysähtyi ja kananmunien sekä perunan tuottajahinnois-
sa oli hienoista nousua. Meijerit maksoivat maidontuottajille vuonna 2015 keskimäärin 
38 senttiä litralta. Luku ei sisällä jälkitiliä eikä maidon tuotantotukea. Hinta laski edel-
lisvuodesta reilun kuusi senttiä litralta (-14 %). Kuukausitasolla maidon keskimääräinen 
hinta alkoi laskea jo loppuvuodesta 2014 ja lasku jatkui vuonna 2015 heinäkuuhun asti, 
jonka jälkeen tilanne tasoittui. Maidon hinnan lasku oli merkittävä, ja heikensi maitoti-
lojen kannattavuutta. 

Lähde: SVT: Luonnonvarakeskus, Maataloustuotteiden tuottajahinnat.

Maidon keskimääräisen tuottajahinnan kehitys vv. 2012-2015. 

6



Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, 1/2010–12/2015

Lähde: Tilastokeskus

Naudan-, sian- ja siipikarjanlihan keskimääräiset tuottajahinnat jatkoivat laskuaan jo 
toista vuotta peräkkäin. Myös lampaanlihan keskimääräinen tuottajahinta kääntyi las-
kuun.
Teurastamot maksoivat tuottajille sonninlihasta vuonna 2015 keskimäärin 336 euroa 
sadalta kilolta ja naudanlihasta keskimäärin 290 euroa sadalta kilolta. Sonninlihan 
hinta on kolme prosenttia ja keskimääräinen naudanlihan hinta neljä prosenttia edel-
lisvuotta alhaisempi. Lihasiasta maksettiin kahdeksan prosenttia edellisvuotta vähem-
män eli 148 euroa sadalta kilolta. Myös broilerinlihan tuottajahinta laski seitsemällä 
prosentilla 136 euroon sadalta kilolta. Karitsanlihasta maksettiin tuottajalle 379 euroa 
sadalta kilolta eli kuusi prosenttia edellisvuotta vähemmän.
Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 1,3 
prosenttia vuoden 2015 neljännellä vuosineljänneksellä verrattuna edelliseen vuoteen. 
Tuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palvelujen hinnat laskivat vuoden aikana 2,1 
prosenttia. Investointeihin käytettävien tavaroiden ja palvelujen hinnat nousivat 0,6 
prosenttia. Kokonaisindeksin laskuun vaikutti etenkin energian ja voiteluaineiden sekä 
lannoitteiden ja maanparannusaineiden halpeneminen. Energian ja voiteluaineiden 
hinnat laskivat 12 prosenttia. Lannoitteet ja maanparannusaineet halpenivat vuodessa 
kolme prosenttia. Indeksin laskua hillitsi hieman eläinten rehujen hintojen nousu.

Kasvukauden 2015 yleiskuva oli Pohjois-Karjalassa viileä ja sateinen. Toukokuun keski-
lämpötila oli hieman keskimääräistä korkeampi, ja vaikka muualla maassa satoi poikke-
uksellisen paljon, meillä kokonaissademäärä jäi lähes tavanomaiseksi. 
Kesäkuun keskilämpötila vastasi pitkän ajan keskiarvoa. Heinäkuun keskilämpötila jäi 
koko maassa alle pitkäaikaisen keskiarvon. Maan itä- ja pohjoisosassa heinäkuu oli har-
vinaisen viileä. Elokuussa oli jonkin verran keskimääräistä lämpimämpää. Ilmatieteen lai-
toksen mukaan maakunnassa ei ollut yhtään varsinaista hellepäivää kesän 2015 aikana.
Sademäärä kasvukaudella jäi maakunnassa kohtuulliseksi muualla paitsi Nurmeksen ja 
Valtimon alueilla jossa sadetta saatiin 15–30% enemmän verrattuna keskimääräiseen sa-
dantaan.
Terminen kasvukausi alkoi 5.5. ja syksyllä kasvukausi päättyi koko maakunnassa normaa-
liin aikaan lokakuun alkupäivinä.
Rehuohran satotaso oli Luken tilastotiedon mukaan noin 3700kg/ha. Nurmikasvien sa-
dot olivat keskimäärin noin 15500 kg/ha. Viljan ja nurmirehujen laatu kesän 2015 sadon 
osalta oli keskimääräinen.
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Pohjois-Karjalan maatilat vuonna 2015

Vuonna 2015 tulotukea hakeneita maatiloja Pohjois-Karjalassa oli 2201, ja tiloilla oli 
peltoa käytössä yhteensä 86367 ha. Keskimääräinen peltoala oli siten 39,2 ha/tila. 

Tilojen lukumäärät tuotantosuunnittain: 

Tuotantosuunta tiloja
Lypsykarjatalous 528
Muu nautakarjatalous 279
Sikatalous 7
Siipikarjatalous 6 
Hevos, lammas- ja 135 
vuohitalous
Viljanviljely 200
Kasvihuonetuotanto 20
Avomaan puutarhatuotanto 105
Muu kasvintuotanto 754
Muu tuotanto 167

Maidontuotanto
Meijeriin tuotettu maitomäärä maakunnassa laski vajaan 1 %, ollen 136,3 miljoonaa litraa.

Pohjois-Karjalassa maitoa meijeriin toimittavien tilojen määrä joulukuussa 2015 oli 528 
kpl.  Vähennystä edelliseen vuoteen 33 tilaa eli 5,9 %. 
Lypsylehmien määrä Pohjois-Karjalassa joulukuussa 2015 oli nautaeläinrekisterin mu-
kaan 16230 kpl, mikä on 377 lehmää vähemmän kuin 2014.
Keskimääräinen karjakoko maitotiloilla kasvoi 1 lehmän verran, nousten vuonna 2015 
keskimäärin 30,7 lehmään.
Maakunnan kaikkien lypsylehmien keskituotos nousi noin 300 kg (vuonna 2015 keski-
määräinen lypsylehmän maitotuotos oli 8398 l meijerimaitoa/v).
Meijeriin toimitettu keskimääräinen tilakohtainen maitomäärä nousi edelleen ja oli noin 
258144 litraa vuodessa.

Maitotilojen ja meijerimaidon määrä 1986 - 2015 Pohjois-Karjalassa
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Neuvontaosio Palvelumäärä

Ympäristö 280

Tuotantoeläimet 141

Luomu 95

Kasvinsuojelu 22

Energia 1

Maidontuotannon investoinnit jäivät vuonna 2015 hyvin vähäisiksi, mihin omalta osal-
taan vaikutti ohjelmakauden vaihdos. Uusia rahoitussäädöksiä ja investointitukien 
hakuun tarvittavaa järjestelmää jouduttiin odottamaan loppuvuoteen saakka. Touko-
kuussa päättyi Valion kanssa toteutettu ns. +20-projekti talousneuvonnan, strategisen 
suunnittelun ja karjan ruokinnan tehostamiseksi.

Luomutuotanto 
Luomutuotanto lisääntyi maakunnassamme edelleen vuonna 2015. Elintarviketurvalli-
suusviraston mukaan luomutiloja oli Pohjois-Karjalassa vuoden 2015 lopussa 314 tilaa. 
Peltoa luomuviljelyssä ja siirtymävaiheessa oli vuonna 2015 yhteensä 19063 ha, mikä on 
22,07 % maakunnan viljelypinta-alasta. Luomutilojen osuus oli Pohjois-Karjalassa 14,2 % 
kaikista maatiloista. 
Luomutuotteiden lisäämistä, luomutilojen tuotannon tehostamista ja luomuvihannestuo-
tannon käynnistämistä maakunnassamme pidettiin tärkeänä kehittymisalueena, mutta 
kehitys hidastui selvästi. Hanketoiminnan käynnistymisen viivästyminen ja sen aiheuttama 
resurssivaje sekä luomuviljan hinnan lasku vaikutti luomutuotannon kehittymiseen.

Palvelut
Maatilojen neuvontapalveluja tuotettiin 26 asiantuntijan voimin, joista osa toi-
mi osa-aikaisina ja vähäisessä määrin myös hanketyössä ja henkilötyövuosia 
neuvontapalveluihin hanketyö mukaan lukien kertyi yhteensä noin 24. Maatila-
palveluissa AMK-opintoihin liittyvän harrjoittelun suorittivat  Marko Mäenpää 
ja Olli Pitkänen.
Asiantuntijoiden osaamisen kehittämisessä painopisteenä olivat erityisesti uu-
den ohjelmakauden mukanaan tuomat tukiin liittyvät muutokset. Uutena palvelu-
muotona käynnistettiin NEUVO2020 -palvelut. Näitä EU-osarahoitteisella neuvonta-
korvauksella tuettuja palveluita onnistuttiin markkinoimaan 
hyvin heti alusta lähtien. NEUVO2020 -neuvontapalvelua 
voivat tarjota Maaseutuviraston valtuuttamat asiantuntijat, 
joita ProAgria Pohjois-Karjalalla oli vuoden 2015 aikana 23 
henkilöä. Yksittäinen maatila voi hyödyntää neuvontakorva-
usta koko ohjelmakauden aikana maksimissaan 3500 euron 
edestä, ja tilan maksettavaksi jää vain arvonlisäveron osuus. 
Maatilapalveluiden asiantuntijat osallistuivat yhteensä 132 
eri koulutukseen tai valmennukseen. Sähköisten menetelmi-
en (Webex-etäkokousohjelmisto ja Moodle- koulutusalusta) 
käyttö lisääntyi edelleen osaamisen kehittämisen ja muun keskinäisen yhteydenpidon 
välineenä.
Tukineuvonta hoidettiin muutamia yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta sähköisesti 
Vipu- palvelussa. 

Talous- investointi- ja sukupolvenvaihdosneuvonta
Vuoden 2015 aikana tehtiin investointeihin ja sukupolvenvaihdoksiin liittyvää neuvontaa 
aiempia vuosia vähemmän, noin 159 asiakkaalle. Kiinnostusta maatilojen toiminnan yh-
tiöittämiseen oli edellisvuosien tapaan.  
Sukupolvenvaihdoksia maatiloille suunniteltiin vuoden aikana odotettua vähemmän, 
liittyen ohjelmakauden vaihdokseen. 
Vuonna 2015 edistettiin maitotilojen yhteisinvestointeja ja rakennushankkeiden suunnit-
telua myös hankevaroin. 

Neuvo- palveluita toimitettiin seuraavasti:
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Elinkeinosuunnitelmien ja rakennussuunnittelun palveluiden kysyntä hiipui liittyen ohjel-
makauden vaihtumisen aiheuttamiin viivästyksiin sekä tukien ehtojen että hakemuspro-
sessiin liittyvien viivästysten vuoksi. Vuoden 2015 aikana maakunnassa valmistui kuiten-
kin yhteensä 345 uutta tai uudistettua lypsylehmäpaikkaa.

Palveluiden myyntimäärien kehitys vv 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Työterveyshuollon tilakäynnit 112 148 178 128 115 88

Tulosanalyysit 45 44 23 17 14 6

Tilipalveluasiakkaita 263 305 303 226 229 212

EU-tukineuvonta 829 812 817 557 557 629

Elinkeinosuunnitelmat 47 52 54 47 29

SPV –suunnitelmat 39 70 74 107 65

ProAgria –kehityskeskustelut

 - tulevaisuuskeskustelut 65 16 46 62 76 142

 - tavoitekeskustelut 65 328 77 106 92

Viljelysuunnitelmia 781 676 622 485 429 508

Ravinnetase- laskemia 191 316 182 147 137 86

Maitotilasopimusneuvonta 495 458 435 406 392 372

Maitotilojen neuvonta
Vuoden 2015 aikana maitotilojen tuotosseurannassa toteutettiin laaja näytepikariuudis-
tus, kun meijereiden laboratoriot uudistivat analyysilaitteistojaan. Samalla toteutettiin 
tuotosseurannan uusi työnjako, jossa tuotosseurannan tukityötehtävät sekä tavanomai-
sen että automaattilypsyn osalta keskitettiin tuotosseurannan asiantuntijoille. 
Tuotosseurannassa otettiin käyttöön myös tuotosseurannan tietojen laatupisteytys, joka 

aktivoi karjanomistajia kiinnittämään huomiota tiedon laatuun 
ja tiedonkeruun nopeuteen. Pohjoiskarjalaiset tuotosseuranta-
tilat saivat parhaan tuloksen valtakunnallisessa vertailussa vuo-
den 2015 osalta siitä, miten nopeasti tiedot oli tallennettu Maa-
talouden Laskentakeskuksen tuotosseurannan tietokantaan. 

Lypsylehmien tuotosseurannassa vuonna 2015 oli mukana 372 
tilaa, eli 71 % alueen maidontuottajista. Tuotosseuranta -tiloilla 
oli keskimäärin 34,7 lehmää, keskituotos 9689 kg. Maidon keski-
määräinen rasvapitoisuus oli 4,28 % ja valkuaispitoisuus 3,48 %. 
Ruokinnan ohjaus-palveluita toteutettiin edellistä vuotta enem-
män. Ruokinnan optimointeja tehtiin yhteensä 1831 kertaa 238 
eri karjalle.

Luomukotieläintilojen neuvonnassa hyödynnettiin tehokkaasti 
neuvontakorvaus- järjestelmää uuden ohjelmakauden myötä. 
Kaikki luomutilat joutuivat tekemään uudet luomusitoumukset. 
Karjatiloille etenkin luomutuotteiden myyntivaatimus sekä mah-
dollinen eläinten siirto luomuun askarrutti.
Lypsykarjavaliokunta kokoontui 2 kertaa vuonna 2015. Karja-
kerhon ja Lypsykarjavaliokunnan puheenjohtajana toimi Mirja 
Turunen Lieksasta. Kokouksissa käsiteltiin tuotosseurannan 
käytäntöjen uudistamista ja maitotilojen neuvontapalveluiden 
kehittämistä.

Lypsykarjavaliokunta 2015
Mirja Turunen Lieksa (pj)
Jaana Timonen Kitee
Johanna Haaranen  Ilomantsi
Katri Kinnunen Rääkkylä
Sari Kosunen Valtimo
Janne Heikkinen Joensuu
Marja-Leena Martikainen Liperi
Tiina Kontkanen Liperi
Anna- Maija Sallinen Polvijärvi
Sari Vestman Joensuu
Antti Shemeikka Joensuu
Outi Hännikäinen Rääkkylä

Asiantuntijajäsenet:
Marjut Suontausta Faba
Anita Hyvönen Faba
Seija Silvennoinen Maitomaa
Juha Sarkkinen Kiteen Meijeri Oy
Minna Jolkkonen ItäMaito
Ritva Tuononen ProAgria Pohjois-Karjala
Mari Vauhkonen ProAgria Pohjois-Karjala
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Viljelykasvien viljelyala ja sato Pohjois-Karjalassa v. 2015
Lähde: Luke, satotilasto

Viljelykasvi viljelyala satotaso tuotantomäärä

1000 ha kg/ha milj.kg

säilörehu 35,9 15800 560,9

kaura 9,4 3220 30,1

ohra 9,6 3730 35,6

kuivaheinä 5,1 3820 19,6

tuoresäilötty vilja 2,4 6100 21,9

leipäviljat 2,8 3045 10,3

peruna 0,2 34900 5,3

seosviljat 1,2 3700 4,5

öljykasvit 1,0 1180 1,2

herne ja härkäpapu 0,5 1360 0,2

Muu kotieläintuotanto
Emolehmien määrä maakunnassa lisääntyi reilulla sadalla eläimellä, ja emolehmiä oli 
vuoden 2015 toukokuussa maakunnassamme 4400. 
Emolehmätiloille toteutettiin kaksi kampanjaa; ruokinnan suunnittelusta ja eläinten 
merkitsemiseen ja täydentävien ehtojen neuvontaan liittyen. 
Lammastilojen neuvonta hoidettiin vuonna 2015 yhteistyössä ProAgria Etelä- Savon ja 
Pohjois-Savon kanssa. 

Kasvinviljelyneuvonta
Viljelyneuvonnassa siirryttiin käyttämään WebWisua, ja myös mobiililaitteissa käytettä-
vän MobiWisun käyttö aloitettiin. Toteutettiin asiakastarpeeseen perustuvaa työnjakoa ja 
panostettiin palveluvalikoiman monipuolistammiseen mm. nurmi- ja viljantuotannon ke-
hittämispalveluihin. Viljelyn suun-
nittelun lisäksi palvelukokonaisuut-
ta kasvatetaan kasvustoseurannan, 
tulosten arviointiin perustuvan 
tavoiteasetannan ja ympärivuoti-
sen asiantuntijapalvelun keinoin. 
Tilakohtaisen asiantuntijapalvelun 
määrät ilmenevät taulukosta.
Kasvinsuojelukoulutuksiin osallistui 
vuonna 2015 noin 100 henkilöä, ja 
kasvinsuojeluruiskuja testattiin yh-
teensä 84 kpl.
Luomutuotannon menetelmät ja 
mahdollisuus siirtyä luomutuotan-
toon herätti myös vuonna 2015 
paljon kiinnostusta, ja luomupe-
ruskursseille maakunnassa osallis-
tui yhteensä 50 henkilöä.

Viljelijöiden työterveyshuolto
Vuonna 2015 maatilojen työterveyshuollossa neuvojat olivat mukana 88 työolosuhde-
kartoituksessa. Työympäristön ja työn kausiluontoisuuden lisäksi erityistä huomiota 
vaati taloudelliset hankaluudet jotka johtuivat tuotteiden hintojen laskusta sekä tukien 
maksatuksen viivästyksistä. Asiantuntijat osallistuivat myös alueellisten työterveyshuol-
lon yhteistyöryhmien toimintaan yhdessä MTK:n ja työterveyshuollon edustajien kanssa.

Rakennussuunnittelu
Rakennussuunnittelun osalta vuosi 2015 oli haasteellinen. Vuoden aikana tehtiin suun-
nittelutyötä kolmeen uuden karjarakennuksen suunnitteluun ja kymmeneen eritasoiseen 
navetan peruskorjaukseen. Lisäksi suunniteltiin erilaisia muita maatilojen rakennuksia 20 
kpl. Uusien asuinrakennusten suunnittelua tehtiin neljään kohteeseen, ja asuinrakennus-
ten peruskorjaussuunnittelua tehtiin 2 kpl. Muuta rakentamiseen liittyvää konsultointia 
toteutettiin 12 kohteessa. Rakennusmestari Raimo Saarelainen osallistui valtakunnalli-
seen huippuosaaja- koulutusohjelmaan. Heikkoon markkinatilanteeseen reagoitiin lop-
puvuonna kohdennetuin lomautuksin.
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Johanna Rinnekari  
toiminnanjohtaja 

Maa- ja kotitalousnaiset

Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaiset
Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaisten toiminta vuonna 2015 on ollut haasteellinen, 
koska ohjelmakauden vaihdoksesta johtuen maaseudun kehittämishankkeita ei ole vielä 
saatu käyntiin. Yrityspalvelut esittäytyivät ProAgrian osastolla Farmari –maatalousnäyt-
telyssä.

ProAgrian Tilipalveluita suunnattiin yritysasiakkaille 
Vuoden 2015 aikana tilipalveluita kehitettiin voimakkaasti, ja markkinointia suunnattiin 
yrityksille ja erityisesti yhtiöitetyille maatiloille. Yritysasiakkuudet lisääntyivätkin ilahdut-
tavasti. Kirjanpitolain muutosten seurauksena myös maatilataloutta harjoittavat yri-
tykset laativat jatkossa suoriteperusteisen tilinpäätöksen, mikä osaltaan kasvattaa kiin-
nostusta käyttää tilitoimistopalveluita. Myös kasvava kiinnostus sähköisten palveluiden 
hyödyntämiseen vaikuttaa samaan suuntaan. 

Yrityspalvelut, ruoka- ja ravitsemusneuvonta
Yrityspalveluissa keskityttiin liiketoiminnan suunnitteluun, investointi- ja rahoitushake-
musten laadintaan, alkavan yrityksen neuvontaan, palvelujen tuotteistamiseen ja ate-
riapalvelusuunnitteluun. Yrityksille tehtiin perustamistuki- ja investointitukihakemuksia 
Pohjois-Karjalan ELY-keskukseen. Hygieniaosaamiskoulutuksia järjestettiin neljä, joissa 
osallistujia oli 41 henkilöä.

Elintarviketieto esiin! – Selkeä käsitys ostettavasta ruuasta läpi ketjun -koulutus järjestet-
tiin Joensuussa valtakunnallisessa Elintarvikeasetus koulutushankkeessa. Koulutukseen 
osallistui 17 henkilöä.
Kaiken kaikkiaan Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaisten toiminnan piirissä oli vuon-
na 2015 noin 300 pohjoiskarjalaista yritystä. Yritysten toimialoina on elintarvike-, ravin-
tola-, matkailu- ja GreenCare-toimiala sekä entistä merkittävämpänä myös hevostalous. 

Hankkeiden suunnittelua
Vuosi on ollut uusien hankkeiden suunnittelun ja yhteistyökumppaneiden etsinnän aikaa. 
Elintarvikealan hankkeissa on ajatuksena, että kehitetään koko elintarvikeketjua pellolta 
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pöytään. Elintarvikealan hankkeiden lisäksi suunniteltiin GreenCare – GreenKarelia- ja 
ProYritys-hanketta, jossa on ajatuksena jatkaa Masva-hankkeen toteuttamaa tuloksellis-
ta työtä. Loppuvuodesta haettiin rahoitusta myös yhdelle yritysryhmähankkeelle.  

GreenCare
Järjestettiin GreenCare-yritysten verkostoitumistapaamisia. Verkostoitumistapaamisissa 
käsiteltiin toimialaan ja yrittäjyyteen liittyviä ajankohtaisia asioita. Tapaamisten myötä 
perustettiin GreenCare-GreenKarelia alueyhdistys, jonka kummiksi saatiin kansanedus-
taja Merja Mäkisalo-Ropponen. 

Karelia à la carte                          
Maa- ja kotitalousnaisten koordinoiman Karelia à la carte-ver-
koston toiminta on ollut aktiivista yhteismarkkinoinnissa keskit-
tyen erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja sosiaalisen median 
hyödyntämiseen. Farmari maatalousnäyttelyn pääravintolana 
ja kotieläinkentän ravintolana toimi verkoston jäsenyritys Keru-
bi. Kaiken kaikkiaan verkostossa oli jäseniä vuoden lopussa 72. 
Vuoden 2015 Karelia à la carte yritykseksi valittiin Kotileipomo 
Riikonen. Karelia à la carte esittäytyy nettisivuilla: www.kareliaa-
lacarte.fi ja Facebookissa. 

Tapahtumia  ja kampanjoita
Lähiruoan tunnettavuutta edistäviä kauppatapahtumia järjetet-
tiin vuoden aikana 20. Tapahtumissa on annettu vinkkejä, miten 
parhaiten voi hyödyntää lähialueen tuottajien ja metsien raaka-
aineita. Tapahtumia järjestettiin marketeissa ja niihin osallistui 
noin 8-20 lähiruuantuottajaa / tapahtuma. 

Koordinoitiin maakunnan elintarvikealan esittäytymistä Herkku-
jen Suomessa 20. – 22.8.2015 Helsingissä. Osastolla oli 11 toimijaa. Pohjois-Karjalan 
maakuntaliiton Tulevaisuusrahasto rahoitti messuesittäytymistä. Kilpailukykyä nimisuo-
jatuotteista-hankkeessa tehtiin tunnetuksi suomalaisia nimisuojatuotteita. Valtakunnal-
lisessa paras nimisuojatuote Facebook-äänestyksessä voiton vei ylivoimaisesti karjalan-
piirakka, jonka hakijaryhmittymänä toimii Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaiset. 
Toiseksi tuli kalakukko ja kolmanneksi Poron Liha. 

Oltiin mukana järjestämässä Koululaisten Leipäpäivää Liperin koulun 7. luokkalaisille.  
Koululaisten Leipäpäivässä oli 9 rastia. Rasteilla oli leipä-, terveys- ja lähiruokatietoutta, 
vanhojen maatalouteen liittyvien esineiden tunnistamista, maatalousmuseoon tutustumis-
ta ja paalinpyöritystä. Kasvis- ja marjarastilla oli kasvisvisa. Kasvisten tunnistamisen lisäksi 
rastilla maistatettiin kasviksia ja marjasmoothieta sekä pidettiin ravitsemus- ja kotitalous-
neuvontaan liittyviä tietoiskuja. Tapahtumaan osallistui 120 oppilasta ja opettajaa.  

Liperin Leipäpäivää järjestelyissä 25.9. oltiin mukana. Liperin Leipäpäivä oli tänä vuon-
na osa 140-vuotiaan Liperin Leipäpitäjän juhlavuotta. Päivän yleisömäärä nousi noin 
4 700:aan ja 90 näytteilleasettajaan. Kävijöitä tulee yhä useammin koko maakunnan 
kattavasti ja jopa maakunnan ulkopuolelta. Päivä kiinnostaa myös nuoria ja lapsia. Ta-
pahtumalla on merkittävä rooli ruoka- ja ravitsemusneuvonnan näkökulmasta. 

Pohjoiskarjalaisiin kouluihin vietiin Näe hyvä lähelläsi –toimintamallia, joka kehitettiin  
Liperin koulun leirikoulu- ja luokkaretkiryhmien varainkeruuseen. Mallissa varainhankin-

Vuoden Karelia à la carte yritys Kotileipomo Riikonen
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taa hoidetaan myymällä paikallisia elintarvikkeita ja itsetehtyjä tuotteita sekä kirjallisuut-
ta, joka liittyy karjalaiseen ruokakulttuuriin. Viisi koulua on jo ottanut Näe hyvä lähelläsi-
toimintamallin käyttöönsä. 

Miljoonaa litraa metsämarjoja-kampanjaa tehtiin tunnetuksi ja aktivoitiin osallistumaan 
kampanjaan. Tuotteistettiin kampanjan valtakunnallisen marjakisan voittomatkaksi Ka-
relia à la carte Ruokamatka Iloiseen Marjamaakunta Pohjois-Karjalaan. Kaksipäiväisellä 
Ruokamatkalla tulee tutuksi marjamaakunnan lähiruokayritykset, marjojen terveellisyys-
arvot, karjalainen ruokakulttuuri ja karjalanpiirakoiden leivonta ”piirookoulussa”. 

Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaiset yhdessä Karelia à la carte-verkoston kanssa 
hoitaa Kukkolan tilan kokous-, ohjelma- ja juhlapalveluja. Kukkolan tila sijaitsee 6 kilo-
metrin päässä Joensuun keskustasta ja sen omistaa Pohjois-Karjalan Maataloussäätiö.  
Kukkolan tilalla järjestettiin  yhteistyössä Pohjois-Karjalan Marttojen, Maataloussäätiön 
ja 4H-yhdistyksen kanssa Kevätkiekaus 16.5. Tapahtumaan osallistui n. 400 henkilöä.  
Tapahtumassa myytiin lähiruokatuotteita,  annettiin puutarha- ja yrtti neuvontaa ja tar-
jolla oli keväistä purtavaa Kukkola salissa ja kodalla. Lapsille järjestettiin poniagility. 
Syyssatoa Kukkolassa tapahtumassa 18.9. kerättiin Kukkolan tilan puutarhan satoa yh-
dessä ja annettiin sienineuvontaa. Tarjolla oli myös syksyistä purtavaa Kukkolan navetas-
sa ja kodalla. Syksyiseen tapahtumaan osallistui noin 300 henkilöä

Vuoden 2015 Maa- ja kotitalousnaiseksi valittiin Saara Kettunen Outokummusta.

Maiseman- ja luonnonhoidon neuvonta  
Vuoden maisemateko Pohjois-Karjalassa markkinoitiin yhteistyössä maakuntalehti Kar-
jalaisen kanssa. Karjalaisessa totutttiin artikkelisarjaa Minun maisemani, nettilehdessä 
oli kiinnostuneille oma yhteydenottopyyntönsä. Vuoden maisemateko oli näyttävästi 
esillä paikallisissa medioissa. Kyläyhdistyksille lähetettiin kilpailukutsu postissa kyläkir-
jeen mukana. Vuoden maisemateko herätti kiinnostusta, mutta lopulta maakunnasta 
osallistujia oli vain kolme: Kiteeltä, Outokummusta ja Valtimolta. Vuoden maisematekoa 
markkinoitiin myös valtakunnallisesti Farmari-maatalousnäyttelyssä Joensuussa. Maa-
kunnallisen voiton vei Pro Kesälahti ry.

Hankekauden alkaessa suunniteltiin maisemaan ja ympäristöön kohdistuvia hankkeita. 
Ylimaakunnallinen ympäristöön liittyvä Ravinnerenki ja luonnontuotteiden hyödyntämi-
seen suuntautuva Luonnosta turvaa – hanke sekä maisemanhoitoon liittyvät 3Y ja Yhdes-
sä ympäristön hoitoon -hanke muotoutuivat vuoden 2015 kuluessa. Jokaista hanketta 
suunniteltiin noin 1,5 vuoden ajan. Kaikki edellä mainitut hankkeet ovat yhteistyöhank-
keita partnerisopimuksella.
Maisema- ja ympäristöasiantuntija osallistui myös Pohjois-Karjalan ensimmäisen luon-
nonsuojelulain mukaiseen maisemanhoitoalueen työryhmään. Prosessi jatkuu vielä.  
Kesälahden Totkunniemeen tuleva maisemanhoitoalue oli myös esillä Maaseudun tule-
vaisuuden Maisema mahdollisuutena – artikkelisarjassa.
Maiseman ja ympäristön hoito oli esillä Farmari – maatalousnäyttelyssä Maa- ja kotita-
lousnaisten Keskuksen osastolla Joensuussa. Tunnista niittykasvi -kilpailu kiinnosti kaik-
kiaan noin 270 henkilöä, jotka osallistuivat kilpailuun. Palkintona oli niittyretkelle sopiva 
Maa- ja kotitalousnaisten tuotepaketti. Myös aito pistoaita-elementti keräsi kiinnostu-
neita osastolle.
Asiantuntijan osaamista kehitettiin maaseudun ympäristökorvausjärjestelmän ja ProAg-
rian toiminnanhallintajärjestelmän muuttuessa. Lisäksi paikkatieto-ohjelman hallintaan 
liittyvää osaamista vahvistettiin MKN keskuksen järjestämällä kurssilla.
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Ympäristökorvausjärjestelmän täydellisen muuttumisen myötä kaikkien entisten erityis-
tukisopimusten uusiminen ympäristösopimuksiksi työllisti keväällä. Kaikkiaan suunnitel-
mia tehtiin 60 kappaletta ja  30 täydennettävää suunnitelmaa. Suunnitelmista kuusi oli 
ei-tuotannollista investointikorvaus-hakemusta. 

Neuvo2020-järjestelmä antoi mahdollisuuden myös maatalouden luonto – ja maisema-
kartoituksiin. Kartoituksia tehtiin 20 eri maatilalle.

Rannat kuntoon –hanke aloitettiin Liperin Riihilammen-Reilammen alueella. Yleisötilai-
suudessa ja Liperin Leipäpäivä – messuilla esiteltiin hanketta ja yleisö oli hyvin kiinnos-
tunutta. Hankkeelle tehtiin myös Facebook-sivu. Rantojen kunnostamiseen ja vesistön 
parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden kartoittaminen on hidasta ja vaatii erityistä 
paneutumista. Lisäksi yleisölle tiedottaminen on tärkeässä roolissa.

Metso-kävelyt pidettiin Kontiolahdella ja Joensuussa maatilamatkailuyrittäjien omilla 
metsäalueilla. Kävelyitä oli toteuttamassa yhteistyössä Metsäkeskus ja ELY-keskus. Osal-
listujia oli yhteensä noin 30 henkilöä. Enossa toteutettu Metso-kävely oli näyttäväsi esillä 
Maaseudun Tulevaisuudessa. 

Luonnosta turvaa –hanketta valmisteltiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan Marttojen ja 
Maaseudun sivistysliiton kanssa. Hanketta rahoittaa kahden eri alueen Leader-yhdistys. 
Hankkeessa tuodaan esille yhteisöllisyyden kautta luonnontuotteita ja kotitarveviljelyä. 
Maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijan roolina on luonnontuotteiden neuvonta.

Metsästä voimaa –kampanjaa toteutettiin villiyrttikurssilla Liperin Roukalahdella ja nel-
jällä ohjatulla villiyrtti-tietoiskuina Joensuussa Kukkolan Kevätkiekauksessa. Sieniä esi-
teltiin Joensuussa sadonkorjuutapahtumassa ja Joensuun Kukkolan Syyssatoa-tapahtu-
massa. Maa- ja kotitalousnaiset istuttivat myös omenapuun Joensuussa Kukkolan tilalle 
Kevätkiekaus -tapahtumassa.

Metso-kävelyllä
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ProAgria Pohjois-Karjalan kalanviljelylaitoksille vuosi 2015 oli hieman erikoinen. Taiste-
limme saprolegnia parasitica vesihomeen oikein ärhäkkää kasvua vastaan. Home aiheutti 
kuolleisuutta laitostemme kaloille,  emme pystyneet sitä riittävän tehokkaasti vastusta-
maan. Vesihome epidemia oli pahimmillaan 3-10 asteen välisellä lämpötila-alueella ja 
rasitti pahiten vaelluskuntoisia ja sukukypsiä kaloja. 
Muilla mittareilla mitattuna laitosten tulevan veden laatu pysyi sopivana koko kesän ja 
sitä oli riittävästi käytettävissä ympäri vuoden.

Kalan kysyntä oli poikkeuksellisen hyvä, koska 2014 helteiden aiheuttamat kalakuolemat 
useilla poikastoimittajilla aiheutti puutetta kaloista 2015. Mädintuotanto antoi hyvän 
potkun alkuvuoden myynnille. Uusi alamitta rasvaevän poistolla merkityille taimenille 
(50cm) antoi jälleen uutta uskoa taimenkaupan elpymiselle jatkossa. Saimaan nieriän 
täysrauhoituskin kumoutui Puumalan salmen pohjoispuolelta, mutta nähtäväksi jää ale-
taanko nieriöitä jälleen istuttamaan.

Lähes kaikki istukkaat olivat rasvaeväleikkauksella merkittyjä (REL). 
Syksyllä 2015 hankittiin järvilohen ja järvitaimenen vastalypsettyä mä-
tiä LUKE:n Enonkosken laitokselta. Kirjolohen mäti lypsettiin omista 
emoista. Välitimme planktonsiikoja velvoitteisiin. Syksyllä 2015 lyp-
settiin Simpeleen järvisiikoja Simpeleellä ja mädistä kasvatetaan oma 
emokalasto Kontiolahdelle. Ristivaaran luonnonravintolammikot oli-
vat kesannolla jo toinen vuosi peräkkäin. Syksyllä suoritettiin Ristivaa-
ran lammikoilla kantojen raivausta ja polttoa. 

Virikekasvatusta jatkettiin järvilohilla. Syksyllä saatiin jo ensimmäinen varsinainen virike-
poikastilaus, joten virikekasvatustoimintaa jatketaan vastaisuudessakin asiakkaiden kiin-
nostuksen herättyä. Keväällä palkattiin apua rasvaeväleikkaukseen rakennustöiden takia.
Vanhan hautomorakennuksen sisälle rakennettiin kokonaan uudelle tuotannolle perus-
tuva tekniikaltaan nykyaikainen tuotantoyksikkö mädin tuotantoa varten. Talven aikana 
kehitettiin, rakennettiin ja testattiin mädintuotantoyksikön laitteita ja niiden toimintaa. 
Mädintuotanto toimi koko tuotantokauden mallikkaasti ja tehdyt varajärjestelmät toi-
mivat hyvin. Toimintaa kehitettiin ja parannettiin edelleen syksyllä, jolloin esim. altaat 
pinnoitettiin uudelleen, paranneltiin kalansiirtoputkisto ja tehtiin uusia työtasoja ja nu-

Kari Kujala 
kalastusmestari 

Kalojen osuus myynnistä  
lajeittain oli seuraava: 

Järvitaimen 50%
Järvilohi 16%
Kirjolohi 33% (sisältää mädin) 
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kutusastia. Emokalastoja varten on varattu maalammikoita ulkoa. Maalammikoita alet-
tiin desinfioimaan lipeällä puhdistuksen yhteydessä tuhotaksemme kotilot. jotka ovat 
aiheuttavat kaloille loiskaihia.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme riskienhallinnan kannalta paremmaksi. 
Silti vuonna 2015 Keskijärven kalanviljelylaitoksen kuormitus ylitti lupaehdot fosforin 
osalta (lupa enintään 100 kg fosforia vuodessa) 9,8 kg:lla. Ylitykseen vaikutti vesihomeen 
aiheuttama rehun hyväksikäyttötehon heikkeneminen keväällä ja runsas tulvajuoksutus, 
joka aiheutti kuormituspiikin huhti- ja toukokuussa. ELY-keskukselle annettiin selvitys ta-
pahtuneesta sekä myös selvitys toimenpiteistä, joilla koko vuoden kuormitus saadaan 
jatkossa pidettyä lupaehtojen mukaisina vastaavanlaisista häiriötilanteista huolimatta.

Vuosi 2015 oli hyvin opettavainen ja pitkästä aikaa onneksi myös tulokseltaan positii-
vinen. Henkilökunta on tänä päivänä täystyöllistettynä ympäri vuoden eväleikkuiden ja 
mädintuotantotöiden vakiinnuttua talven työllistäjäksi. 

Mädin ja vastakuoriutuneiden hankinta

Kaikki keväällä kuoriutuneet järvitaimenen ja järvilohen 
poikaset ovat peräisin omista emoista. Järvitaimenen 
ja järvilohen mätiä ostettiin Saimaan kalantutkimus ja 
vesiviljelyltä syksyllä 2015 mädin saannin varmistami-
seksi, omia emoja ei ollut lypsettäväksi syksyllä 2015. 
Kirjolohen mätiä lypsettiin keväällä omista mätiryhmän 
kirjolohiemoista (KLF-Str-12). Tuotannossa oli Järvitai-
menen, järvilohen ja kirjolohen mätiä.

Ruokinta

Järvitaimenen, järvilohen ja kirjolohen ruokintaan käy-
tettiin BioMar kuivarehua. Kirjolohiemoille ruokittiin 
myös Raision emokalarehua.

Kontiolahden kalanviljelylaitos  
Maalammikoita 19 kpl 8 800 m2

Poikasaltaat betoni 12 kpl 260 m2

Poikasaltaat lasikuitu 85 kpl 340 m2

 
Keskijärven kalanviljelylaitos  
Maalammikoita 9 kpl 5 630 m2

Poikasaltaat betoni 10 kpl 1 000 m2

Poikasaltaat lasikuitu 96 kpl 384 m2

     
Ristivaaran luonnonravintolammikot  
olivat koko vuoden kesannolla. 

Istutuksiin tai jatkokasvatukseen yhteensä 2015
Järvitaimen 1-kesän 22 000 kpl 
Järvitaimen 1-vuoden 8 653 kpl 
Järvitaimen 2-kesän 1 797 kpl 
Järvitaimen 2-vuoden 36 502 kpl 
Järvitaimen 3-kesän 2 822 kpl 
Järvitaimen 3-vuoden 63 949 kpl 
Järvitaimen >4-vuoden 195 kpl 
Järvilohi 2-kesän 557 kpl 
Järvilohi 2-vuoden 37 364 kpl 
Järvilohi 3-vuoden 5 654 kpl 
Kirjolohi sp. mätiä 4 929 000 kpl 
Kirjolohi 1-kesän 10 000 kpl 
Kirjolohi 1-vuoden 14 778 kpl 
Kirjolohi 3-kesän 6 284 kpl 
Kirjolohi 3-vuoden 9 826 kpl 
Siikaplankton 1-kesän 45 250 kpl  Välitetty
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Jäsenyhdistykset Jäseniä yhteensä
 
Hummovaaran Maa- ja kotitalousseura 19
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
Suhmuran Mms 12
Tohmajärven Mms /Maa- ja kotitalousnaiset 
Viinijärven Maa- ja kotitalousnaiset 28
 
yhteensä 1215
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Yhteydenpitoa sekä asiakas- että yhdistysjäseniin hoidetaan jäsenkirjeillä, sähköposteilla 
ja ProAgria Itä-Suomi lehden välityksellä. Jäsenkirjeistä n. 80%  lähetetään sähköisenä.   
Jäsenetuna tarjottiin lippu KoneAgria näyttelyyn Jyväskylään. Jäsenetuun kuuluu myös 5% 
alennus ProAgria Pohjois-Karjalan palveluista pl. viranomaistoimitukset.

Edustajakokouksessa palkittiin tuotosseurannassa mukana olevia tiloja.
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Viestintä- ja tapahtumapalvelut

Palveluiden toiminta-alueeseen kuuluvat ProAgria Pohjois-Karjalan viestintä, markkinoin-
ti sekä tapahtumapalvelut, ProAgria Itä-Suomi lehden toimitus ja taitto sekä erilaisten 
julkaisuiden ja esitteiden valmistaminen ja sähköisten viestintäkanavien ylläpitäminen.

ProAgria Pohjois-Karjala järjestää säännöllisesti erilaisia tapahtumia, joilla lisätään kau-
punkien ja maaseudun vuorovaikutusta, ProAgrian toimialojen tuntemusta ja myös maa-
kunnan esillä pitämistä ja näkymistä valtakunnallisesti. 

Syyskuussa järjestettiin 24. kerran  Sadonkorjuu -tapahtuma Joensuun  Rantapuistos-
sa, kaupungintalon kupeessa. Kahden päivän tapahtumaan osallistui kaikkiaan n. 60 
yritystä ja kävijöitä oli n. 7000. Tapahtuman järjestämisessä yhteistyökumppanina oli 
Joensuun kylät ry.  

ProAgria Itä-Suomi –lehteä toimitettiin 4 numeroa. Lehti ilmestyy Pohjois-Karjalan, Poh-
jois-Savon ja Etelä-Savon maakuntien alueella. 
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Farmari maatalousnäyttely 2.-4.7.2015 järjestettiin Joensuussa. Aurinkoinen sää, laajat 
näyttelyosastot ja Laulurinteelle sijoittuva iso kotieläinkenttä keräsi kaikkiaan 73 000 kä-
vijää. Näyttelyiden valmisteluihin osallistui viimeisen kahden viikon aikana koko ProAgria 
Pohjois-Karjalan henkilöstö. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sekä maa- ja metsäta-
lousministeri Kimmo Tiilikainen vierailivat Farmarissa. Näytteilleasettajia tapahtumassa 
oli n. 450. Tapahtuman yheistyökumppaneina olivat Valio, Viestilehdet ja Pohjois-Karja-
lan Maakuntaliitto ja Joensuun kaupunki. Lisäksi Josek Joensuun seudun kehitysyhtiö oli 
yhteistyötahona. Farmari teki yhteistyötä myös Ilosaarirockin ja Joensuun Kuninkuusra-
vien kanssa. Yhteensä Megakesän tapahtumat keräsivät Joensuuhun n. 180 000 kävijää.  
Maatalousnäyttely onnistui ja lunasti paikan ProAgria Pohjois-Karjalalle Farmari-järjes-
täjien joukossa hyvillä palautteilla sekä näyttelyvierailta että näytteilleasettajilta.

Farmarin laajat näyttelyosaston laulurinteellä ja sen ympäristössä 
tarjosivat mielenkiintoiset ja vaihtelevat osasto kokonaisuudet. 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kotieläinosastolla.
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Niin nuoret kuin vanhemmatkin olivat esittelemässä rotujensa parhaita ja eläintenkäsittelytaitojaan.
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Sukutilatunnukset:  
Vuodesta Tilan nimi Omistajat, Tilan kunta
ain. 1541 Honkamäki Juho ja Satu Halinen, Mikkeli
1760 Merilä Pentti Meriläinen ja Lea Konttinen, Sotkamo
1696 Kankaanpää Jukka ja Aino Nevalainen, Valtimo
1791 Ruunakangas Mikko ja Sanni Vestman, Liperi
1733 Mikkola ent. Ollila Mika Matikainen ja
 (siirtokarj.) Anssi Matikainen, Kitee  
1606 Pohjoistalo Eero Korhonen, Kuopio
1731 Kannas  Henri Pietikäinen, Kiuruvesi
1683 Purola Alpo ja Pirjo Eronen, Joensuu
1640 Koivumäki Ari ja Hanna Lajunen, Tohmajärvi
1675 Alastalo Eeva ja Timo Aarrevaara, Orimattila
1764 Lippiaho ent. Alaselkä Aki ja Sanna Harjunen, Lieksa
 (siirtokarj.)  
1721 Huttula Kari ja Nina Huttunen sekä, Outokumpu
1721 Anttila Juha ja Hanna Huttunen, Outokumpu
1726 Vattula Mikko ja Marjo Nikula, Haapajärvi

Farmari Sukutilaviirit:  
Sukupolvien linkittyvät toisiinsa, tästä kunnianosoituksena haettiin sukutilaviirejä ja kunniakirjoja

Sukutilaviirit:
Tilan nimi Vuosiluku Asiakas, Tilan kunta 
Merilä 1760 Pentti Meriläinen ja Lea Konttinen, Sotkamo
Mikkola ent. Ollila 1733 Mika Matikainen ja Anssi Matikainen, Kitee
Pohjoistalo 1606 Eero Korhonen, Haluna
Alastalo 1675 Eeva ja Timo Aarrevaara, Orimattila
Huttula 1721 Kari ja Vesa Huttunen puolisoineen, Outokumpu
Anttila 1721 Juha ja Hanna Huttunen, Outokumpu

Sukupolvien ketju -taulu:
Nro Tilan nimi Saaja "Sukulaisuus"
682 Huttula Vesa Huttunen isäntä

Pienoisviirit:
Tilan nimi Vuosiluku Laatta Tilaaja / Saaja
Huttula 1721 Huttulan tila, Outokumpu Vesa Huttunen
Anttila 1721 Anttilan tila, Outokumpu Juha Huttunen / ?
Anttila 1721 Anttilan tila, Outokumpu Juha Huttunen / ?
Anttila 1721 Anttilan tila, Outokumpu Juha Huttunen / ?
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Farmarin lihakarjaosastoa
23



Henkilöstö

Henkilöstöpäiviä koko henkilöstölle pidettiin tammikuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja 
joulukuussa. Henkilöstöpäivissä teemoina olivat  Farmariin valmistautuminen ja uuden 
toiminnanhallintajärjestelmä ”Myllyn” käyttöönotto. Henkilöstöpäivissä paneuduttiin 
myös strategiaan ja pohdittiin yhdessä uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Lisäksi 
eri toimialaryhmät ja aluetiimit kokoontuivat yhteisiin tilaisuuksiin.  Henkilöstöä ja hal-
lintoa pidetään ajantasalla toimitusjohtajan viikkotiedotteilla ja myös WEBEX –infoilla 
jotka nauhoitetaan. 

Henkilöstöä muistettiin palvelusvuosista edustajiston kokouksissa:

Hopeinen ansiomerkki 10 vuoden palveluksesta omis-
tajanvaihdosasiantuntija Harri Meriläiselle, kultainen 
ansiomerkki 25 vuoden palveluksesta luomuasiantun-
tija Pasi Hartikaiselle, maidon- ja kasvintuotannon 
asiantuntija Eija Meriläinen-Ruokolaiselle, kalastus-
mestari Jorma Louhelaiselle, kalanviljelijä Jarno Sauk-
koselle ja kalanviljelijä Jukka Rissaselle.
Kultaisen ansiomerkin lisätunnus, kultainen solki 30 
vuoden palveluksesta talousasiantuntija Vuokko Mä-
höselle.
Vuoden ProAgrialaiseksi valittiin investointipalvelui-
den asiantuntija Antero Stedt.

Työkyvyn ylläpito

Henkilöstön omaehtoista liikkumista ja työkyvyn ylläpitoa tuettiin tarjoamalla mahdol-
lisuus liikunta/kulttuurisetelien käyttöön. Vuoden aikana tehtiin ergonomiakartoituksia 
eri toimipisteissä ja hankittiin mm. sähköisiä työpöytiä helpottamaan työskentelyä.
Henkilöstöpäivien yhteydessä on taukoliikuntaa. Talvipäivä järjestetään yhdessä, Keski-
Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ProAgrioiden kesken. 
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Kesäkuussa Joensuun 
Raviradalla paneuduttiin 
innolla tulevan Farmarin 
valmisteluihin.
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Tilintarkastuskertomus
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Talouden tunnusluvut

TULOSLASKELMA 1.1.2015 1.1.2014

- 31.12.2015  - 31.12.2014

EUR EUR

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

      Valtion erityismääräraha 44 997,00 28 540,00

      Vation varsinainen määräraha 337 447,00 316 423,00

      Hankeavustukset 599 491,02 1 376 200,73

      Myyntituotot 1 967 078,70 822 772,63

      Myynnin oikaisuerät 92 884,11 451 945,31

      Muut toiminnan tuotot 0,00 0,00

Tuotot yhteensä 3 041 897,83 2 995 881,67

Kulut

       Henkilöstökulut -1 419 634,69 -1 318 492,40

       Poistot ja arvonalentumiset -8 954,95 -10 356,60

       Muut kulut

       Materiaalit ja palvelut -1 127 933,79 -1 320 948,45

       Muut toiminnan kulut -676 488,72 -513 299,14

      Muut kulut yhteensä -1 804 422,51 -1 834 247,59

Kulut yhteensä -3 233 012,15 -3 163 096,59

VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -191 114,32 -167 214,92

LIIKETOIMINTA

  Tuotot 1 221 251,82 1 027 566,70

  Kulut -1 261 933,46 -1 179 344,79

LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ -40 681,64 -151 778,09

VARAINHANKINTA

  Tuotot 65 184,00 75 872,70

  Kulut 0,00 0,00

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 65 184,00 75 872,70

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

  Tuotot 45 279,06 75 390,90

  Kulut -38 792,44 -7 972,04

SIJOITUS- RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 6 486,62 67 418,86

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

  Tuotot 42 911,32 0,00

  Kulut 0,00 -64 080,54

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 42 911,32 -64 080,54

TILIKAUDEN TULOS 

TULOVEROT

-117 214,02

0,00

-239 781,99

0,00

 T I L I K A U D E N  Y L I -/ A L I J Ä Ä M Ä -117 214,02 -239 781,99
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TASE 31.12.2015 31.12.2014

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

      Aineettomat oikeudet 15 625,57 20 608,45

      Muut pitkävaikutteiset menot 3 193,56 4 790,33

      Ennakkomaksut 1 061,25 0,00

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 19 880,38 25 398,78

Aineelliset hyödykkeet

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

      Rakennukset ja rakennelmat 122 655,69 141 788,10

      Koneet ja kalusto 50 666,02 45 733,24

      Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00 0,00

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 191 707,61 205 907,24

Sijoitukset

      Muut osakkeet ja osuudet 188 279,55 287 068,23

      Muut saamiset 0,00 2 000,00

Sijoitukset yhteensä 188 279,55 289 068,23

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 399 867,54 520 374,25

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

   Lyhytaikaiset

      Myyntisaamiset 259 666,56 209 379,62

      Lainasaamiset 0,00 0,00

      Muut saamiset 108 852,30 468 992,89

      Siirtosaamiset 93 290,45 114 520,40

Saamiset yhteensä 461 809,31 792 892,91

 Rahoitusarvopaperit

      Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 494 889,66 499 858,85

 Rahat ja pankkisaamiset 519 544,14 217 590,63

 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 476 243,11 1 510 342,39

 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 876 110,65 2 030 716,64

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

      Vapaat rahastot 396 295,81 396 295,81

      Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 094 154,82 1 333 936,81

      Tilikauden voitto (tappio) -117 214,02 -239 781,99

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 373 236,61 1 490 450,63

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

      Saadut ennakot 126 200,70 149 278,81

      Ostovelat 23 050,29 68 428,88

      Muut velat 86 764,58 56 968,30

      Siirtovelat 266 858,47 265 590,02

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 502 874,04 540 266,01

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 876 110,65 2 030 716,64
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Yhteystiedot

Nimi  Tehtävä  Puhelin  Toimisto
Eronen Susanna  Controller 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
Karjalainen Tuija Yritystalouden asiantuntija 040 301 2407 Joensuu
Keski-Soini Elina Kasvintuotannon asiantuntija 040 301 2461 Joensuu
Keski-Soini Tapani Talousasiantuntija 040 301 2429 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
Kujala Kari  Toiminnanjohtaja, kalanviljelylaitokset  040 301 2418  Keskijärvi
Laaninen Heidi Yritystalouden asiantuntija 040 301 2430 Joensuu
Lappalainen Esa  Maidontuotannon asiantuntija  040 301 2419  Liperi
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  040 301 2416 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 040 301 2435  Joensuu
Pesonen Anu  Viestinnän asiantuntija  040 301 2436  Joensuu
Peuhkurinen Kirsi  Projektisihteeri  040 301 2437  Joensuu
Pulkkinen Marja  Bioenergian asiantuntija 040 301 2438  Joensuu 
Raitomäki Markku  Rakennusarkkitehti, investointipalvelut  040 301 2440  Joensuu
Rinnekari Johanna  Yritysasiantuntija,  040 301 2441  Joensuu  
 Toiminnanjohtaja Maa- ja kotitalousnaiset
Rissanen Jukka  Kalanviljelijä, Keskijärven kalalaitos  040 301 2446 Keskijärvi
Ronkainen Kati  Kasvintuotannon asiantuntija  040 301 2462  Juuka
Saarelainen Raimo  Rakennusmestari, investointipalvelut  040 301 2447  Joensuu
Saukkonen Jarno  Kalanviljelijä, Keskijärven kalalaitos  040 301 2412 Keskijärvi
Stedt Antero  Investointipalveluiden asiantuntija  040 301 2459  Joensuu
Tervakangas Soile  Rakennusinsinööri, investointipalvelut  040 301 2450  Joensuu
Timonen Sanna Kasvintuotannon asiantuntija 040 301 2432 Nurmes
Tolvanen Tero  Luomuasiantuntija, kasvintuotanto  040 301 2457  Kitee
Tuominen Hanna Projektikoordinaattori, Ruokaa läheltä -hanke 040 301 2445  Joensuu
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
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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