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ProAgria Keski-Suomi ry. on jäsentensä omistama asiantuntijaorganisaatio, jonka  
tehtävänä on maaseudun aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen. 
Keski-Suomen maanviljelysseura on perustettu 15.11.1893. Olemme uudistaneet 
toimintaamme muuttuvien aikojen mukaan ja nykyisin olemme vahva digiajan 
toimija. ProAgrian ydinosaamista on maaseudun liiketoiminnan kehittäminen ja 
tuotamme asiantuntijapalveluita maaseudun yrittäjille.

Mietimme entistä vahvemmin, miten autamme asiakkaitamme ottamaan toi-
minnassaan huomioon ympäristön ja ilmastonmuutoksen vaateet. Tässä meillä  
on apuna Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hanke, jota toteutamme  
yhteistyössä MTK Keski-Suomen kanssa.

Neuvo-rahoitusta voi käyttää esim. maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailu-
kyvyn parantamiseen liittyvään neuvontaan. Jokaisella tilalla on käytettävis-
sään 10 000 euroa Neuvo-tukea tämän ohjelmakauden aikana. Lisää tietoa eri 
Neuvo-palveluista ja palvelua tekevistä asiantuntijoista löydät tämän palvelu-
hakemiston sivuilta.

ProAgria Keski-Suomen osaamista tukevat muut ProAgria Keskukset, koti- ja  
ulkomaiset sekä maakunnalliset kumppanit. Järjestötoiminta ja tapahtumat  
monipuolistavat asiakkaille, jäsenille ja sidosryhmille suunnattua tarjontaa.

Asiantuntijapalvelujen avulla  
kohti tulevaisuutta  
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Onnistumme yhdessä!
Vesa Laitinen
johtaja
0400 547 816
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ProAgria Keski-Suomen hallitus
Hannu Jokinen, Saarijärvi
Outi Savonen, Saarijärvi
Pirjo Luotola, Saarijärvi
Samuli Murtoperä, Pihtipudas
Mari Suuronen, Äänekoski
Mikko Oikarinen, Petäjävesi
Lauri Pekkarinen, Viitasaari

SINÄ PÄÄTÄT! Maaseudun  
yrittäjä, liity ProAgrian jäseneksi. 
Voit vaikuttaa päätöksentekoon ja 
saat rahanarvoisia jäsenetuja.

LISÄTIETOJA:  
Eeva-Liisa Kivimäki 
järjestövastaava, 040 576 8740
eeva-liisa.kivimaki@proagria.fi
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TUOTOSSEURANNAN ASIAKASPALVELUN saat yhdestä valtakunnallisesta palvelusta 
puhelimitse numerosta 09 8566 5980 tai sähköpostitse tuotosseuranta@proagria.fi 
arkisin kello 8.15–16.00. 

Tuotosseurannan palvelut Keski-Suomessa
Maidontuotannon asiantuntijat tarjoavat tuotosseurannan koelypsypalveluja 
ja esikoodattujen viivakoodipullojen käytön opastusta kaikille tiloille sekä tiedon 
siirron opastusta uutta lypsyjärjestelmää käyttöönotettaessa. Sähköpostiin 
tulevan koelypsykatsauksen sekä muut tuotosseurannan raportit saat nopeasti 
käyttöösi, kun lähetät heti koelypsyn jälkeen tiedot rekisteriin Minun Maatilani - 
ohjelmalla, verkkopalvelujen Tuotosseuranta Netti -palvelun tai valtakunnallisen 
tallennuspalvelun avulla.

Tuotosseurannan maksuun sisältyen voit itse käyttää ProAgrian verkkopalveluita, 
Minun Maatilani -ohjelman kustannuspuntaria,  maidon yksikkö- ja nettokustan-
nuslaskuria ja ruokinnan seurantalaskelmaa. Voit myös lähettää KarjaKompas-
sista rehutarjouspyynnön palvelussa mukana oleville rehutoimittajille.

MAITO-, LIHANAUTA- JA  
LAMMASTILOJEN PALVELUT

TUOTOSSEURANNAN TALLENNUSPALVELU on keskitetty valtakunnallisesti.  
Voit toimittaa koelypsytiedot seuraavasti:
•  sähköpostitse: tallennus@proagria.fi
•  kirjekuoressa: ProAgria Keskusten Liitto, Tunnus: 5022188, 00003 VASTAUSLÄHETYS
•  WhatsApp-viestinä numeroon 041 730 2792
•  soittamalla tuotosseurannan asiakaspalvelunumeroon 09 8566 5980
Voit myös sopia, että tallentaja hakee koelypsyt tilan robotin tietokoneelta etäyhteydellä.

ProAgria Keski-Suomen hallitus
Hannu Jokinen, Saarijärvi
Outi Savonen, Saarijärvi
Pirjo Luotola, Saarijärvi
Samuli Murtoperä, Pihtipudas
Mari Suuronen, Äänekoski
Mikko Oikarinen, Petäjävesi
Lauri Pekkarinen, Viitasaari
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Ruokinnan ja tuotannon ohjauksen palvelut
Euro/Karjatsekki-palvelu painottuu joko tuotannon talouden tarkasteluun tai 
maidontuotannon tuotos- ym. tuotannollisten tulosten tarkasteluun. Eurotsekki-
palvelun yhteydessä voidaan paneutua kustannuspuntarin tai maidon yksikkö-  
ja nettokustannuslaskurin tai tuottoennusteen tuloksiin sekä niihin liittyviin kehit-
tämisehdotuksiin. Karjatsekin yhteydessä voidaan etsiä tuotannon pullonkauloja  
ja ratkaisuehdotuksia niihin.

Ruokinnan palveluissa ruokinnan seurannalla ja suunnittelulla turvataan eläinten 
tarpeiden ja tuotostavoitteiden mukainen tasapainoinen ruokinta. Peruspalve- 
luita voidaan räätälöidä tilan tarpeet huomioiden. 

Täsmäpalveluissa pureudutaan asioihin, jotka vaativat karjassa voimakasta 
kehittämistä. Esimerkiksi ”Ennätys ensikot” -täsmäpalvelussa paneudutaan leh-
mävasikoiden ja hiehojen kasvuun ja kehitykseen, hoitoon ja olosuhteisiin sekä 
ensimmäiseen lypsykauteen valmistautumiseen.

Kaikki maidontuotannon asiantuntijat tekevät ruokinnan peruspalveluita. Täsmä- 
palvelut ohjataan asiantuntijalle, joka on täsmäpalvelun aihepiiriin syvällisesti 
perehtynyt. Täsmäpalveluita voidaan toteuttaa Neuvo-palveluina, jolloin huo-
mioidaan tarkasti myös lainsäädännön vaatimukset. 

proagria.fi

Kannattavuus. 
Tunne tuotanto- 
kustannukset.
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Maito- ja naudanliha-asiakkaiden palvelut

Irene Mäkinen 
palvelupäällikkö,  
ruokinnan erityisasiantuntija, 
maito- ja naudanlihatilat 
040 587 3245 
irene.makinen@proagria.fi

Matti Viinikainen 
huippuosaaja, 
investoinnit ja maito 
0400 896 386 
matti.viinikainen@proagria.fi

Milja Ikonen
maidontuotannon asiantuntija
0400 279 049
milja.ikonen@proagria.fi

Anna-Maija Minkkinen 
maidontuotannon asiantuntija 
040 564 9166 
anna-maija.minkkinen@ 
proagria.fi

Juhani Peltola 
maidon- ja nurmentuotannon 
asiantuntija 
043 826 9719
juhani.peltola@proagria.fi

Sanna Minkkinen 
maidontuotannon asiantuntija 
043 824 9646 
sanna.minkkinen@proagria.fi

Matti Viinikainen
huippuosaaja, investoinnit ja maito
0400 896 386
matti.viinikainen@proagria.fi

Maidontuotannon huippuosaaja Matti 
Viinikainen, 0400 896 386, on erikoistunut 
maitotilojen investointien taloudelliseen ja 
strategiseen suunnitteluun.
Suunnittelussa huomioidaan yrittäjien 
tavoitteet, rahoitusmahdollisuudet ja muut 
resurssit, jotta saavutettaisiin tilan ja yri-
tyksen investointikyvyn mukainen ratkaisu. 

Karjatalousinvestoinnit

Lammastilojen palvelut
Milla Alanco-Ollqvist
040 706 0559
milla.alanco-ollqvist@ 
proagria.fi

Sini Sillanpää
043 825 0526
sini.sillanpaa@proagria.fi

Automaattilypsytilan 
kehitysohjelmasta  
voit kysyä lisää 
Sanna Minkkiseltä,  
p. 043 824 9646.
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Viljelyn kehittämisohjelmat, viljelysuunnittelu ja EU-tukineuvonta

Esko Janhonen 
talousasiantuntija 
0400 718 890  
esko.janhonen@proagria.fi

Reijo Kivisalmi 
talous- ja viljelyasiantuntija
043 824 9638 
reijo.kivisalmi@proagria.fi

Sanna Minkkinen
maidontuotannon asiantuntija
043 824 9646 
sanna.minkkinen@proagria.fi

Anna-Maija Minkkinen 
maidontuotannon asiantuntija 
040 564 9166 
anna-maija.minkkinen@ 
proagria.fi

Matti Viinikainen 
valtakunnallinen huippuosaaja, 
investoinnit ja maito
0400 896 386 
matti.viinikainen@proagria.fi

Kai Paltamaa 
talousasiantuntija 
0400 545 543
kai.paltamaa@proagria.fi 

Juhani Peltola 
maidon- ja nurmentuotannon 
asiantuntija
043 826 9719 
juhani.peltola@proagria.fi

Eeva-Liisa Neuvonen
kasvintuotannon asiantuntija
1.3.2023 alkaen
0400 747 289
eeva-liisa.neuvonen@ 
proagria.fi

Viljelyn kehittämisohjelma sisältää tilakohtaisten tarpeiden mukaisen viljelyn 
suunnittelun ja viljelyn kehittämisen. Haemme ratkaisuja viljelijän tavoitteet 
huomioiden lannoitukseen, kalkitukseen, kasvinsuojeluun, kasvukauden aikai-
siin toimenpiteisiin, ilmastokysymyksiin, hiilensidonnan tehostamiseen, maan 
kasvukuntoon ja maaperän syvempään tuntemukseen sekä kasvinviljelyn kan- 
nattavuuteen. Suppeimmillaan asiantuntijamme tekevät viljelysuunnitelman, 
laajimmillaan palvelukokonaisuudessa voi olla mukana kasvinviljelytilan talou-
den kehittämistä.

EU-tukihakemusten täyttäminen, tukiehdoissa opastaminen ja mahdollisuuksien 
mukaan tukioptimointi ovat asiantuntijoidemme perustyötä. 

SAARIJÄRVEN SEUTU

POHJOINEN KESKI-SUOMI

ITÄINEN KESKI-SUOMI

LÄNTINEN KESKI-SUOMI

JYVÄSKYLÄN SEUTU

KASVI- JA PUUTARHATILOJEN PALVELUT

Susanna Tiainen
talousasiantuntija
043 827 3430 
susanna.tiainen@proagria.fi

Hanna-Maria Laukkanen
kasvintuotannon asiantuntija, 
Ilmastonmuutokseen varau- 
tuva viljelijä -hanke
043 826 9715
hanna-maria.laukkanen@
proagria.fi
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Katariina Kaislo 
talous- ja viljelyasiantuntija,  
vanhempain- ja hoitovapaalla 
040 822 2127  
katariina.kaislo@proagria.fi

Erikoisviljely
Marjo Marttinen
erikoisviljelyasiantuntija
- marjat, yrtit, vihannekset
Keski-Suomi ja Etelä-Savo
0400 648 275 
marjo.marttinen@proagria.fi

Juhani Peltola, luomukotieläintuotanto ja   
luomukasvinviljely, 043 826 9719 
Marjo Marttinen  
marjat, yrtit, vihannekset, 0400 648 275  
Eeva-Liisa Neuvonen
luomukasvinviljely, 0400 747 289

ETELÄINEN KESKI-SUOMI

Luomu

Tenti ammattimaiseen 
kasvinsuojeluaineiden 
käyttöön tarvittava 
kasvinsuojelututkinto 
sähköisesti.
Lue lisää: proagria.fi/
palvelut/kasvintuotanto/
sahkoinen-kasvinsuojelu-
tutkinto

Kasvinsuojeluaineiden käyttäjätutkinnot
Marjo Marttinen 0400 648 275  
Kai Paltamaa 0400 545 543 

Kasvinsuojeluruiskujen testaukset
Kai Paltamaa 0400 545 543 

Siemenviljelytarkastukset ja -näytteenotot
Eeva-Liisa Neuvonen 0400 747 289 (vain tarkastukset) 
Marjo Marttinen 0400 648 275
Susanna Tiainen 043 827 3440
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Neuvo. 
Hyödynnä 10 000 euroa. 
Haluatko tehdä kartoituksia ja selvityksiä, pohtia tilasi  
tulevaisuuden suunnitelmia ja kehityskohteita, parantaa 
tulosta tai varmistaa tukien saannin täysimääräisenä?

proagria.fi/neuvo

Neuvo-asiantuntija
Janhonen Esko 0400 718 890
Kivimäki Eeva-Liisa 040 576 8740
Kivisalmi Reijo 043 824 9638
Laitinen Hannu 0400 321 907
Marttinen Marjo 0400 648 275
Minkkinen Anna-Maija 040 564 9166
Minkkinen Sanna 043 824 9646
Mäkinen Irene 040 587 3245
Neuvonen Eeva-Liisa 0400 747 289
Paltamaa Kai 0400 545 543
Peltola Juhani 043 826 9719
Peräinen Riitta 043 826 7294
Pummila Mirja 0400 932 054
Puura Hanna 040 822 5607
Salonen Paula 043 824 9641
Tiainen Susanna 043 827 3430
Viinikainen Matti 0400 896 386

NEUVO-ASIANTUNTIJAT
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SPV-, INVESTOINTI- JA YRITYSPALVELUT

Autamme sinua maatilojen investointien talouden ja rahoituksen suunnittelussa, 
maatalouden rakennetukilain mukaisten investointitukien hakemisessa sekä 
omistajanvaihdoksissa. Perinteisten tuotantosuuntien lisäksi ProAgria Keski-Suo- 
messa on asiantuntemusta mm. hevostalouden, urakoinnin ja maaseutumatkai- 
lun suunnitteluun. Muiden yritysmuotojen suunnitteluun sekä maatilojen yhtiöit-
tämiseen on käytössäsi ProAgria-verkoston tuki.

ProAgria Keski-Suomen yritys- ja tilipalveluasiakkaista vastaa palvelupäällikkö 
Hannu Laitinen, 0400 321 907. Laitisen erityisosaamista ovat maatilojen omista-
janvaihdokset; spv sekä ositus- ja jakotoimitukset sekä kiinteistönvälitys LKV.

Maitotilojen investointitilanteissa kannattaa kääntyä maidontuotannon huippu- 
osaaja Matti Viinikaisen, 0400 896 386, puoleen. Investointeja kanssasi suunnit- 
televat myös Reijo Kivisalmi, 043 824 9638 ja Esko Janhonen, 0400 718 890. 
Kaikilta heiltä voit tiedustella apua myös talouden arviointiin ja liiketoiminta- 
suunnitelman laatimiseen.

Maa- ja kotitalousnaisten yrityspalveluista vastaa toiminnanjohtaja Eeva-Liisa 
Kivimäki, 040 576 8740. Maa- ja kotitalousnaisten erityisosaamista yrityssektorilla  
ovat ravitsemus- ja matkailupalvelut, elintarvikkeet ja luonnontuotteet.     

Reijo Kivisalmi, Viitasaari
maatilojen investoinnit, 
liiketoimintasuunnitelmat,  
talous-, tuki- ja veroneuvonta,
verokirjanpito, tilipalvelut
043 824 9638
reijo.kivisalmi@proagria.fi

Matti Viinikainen 
maitotilojen investoinnit,  
liiketoimintasuunnitelmat, 
talous- tuki- ja veroneuvonta,
Strategia+ palvelu
0400 896 386
matti.viinikainen@proagria.fi

Esko Janhonen, Saarijärvi
maatilojen investoinnit,
omistajanvaihdokset, 
liiketoimintasuunnitelmat,  
talous-, tuki- ja veroneuvonta
0400 718 890
esko.janhonen@proagria.fi

Hannu Laitinen
palvelupäällikkö, yritys- ja tilipal-
velut, maatilojen omistajanvaih-
dokset, ositus- ja jakotoimitukset,  
LKV-kiinteistönvälitys
0400 321 907
hannu.laitinen@proagria.fi

Eeva-Liisa Kivimäki 
maaseutuyritysten investoinnit,  
liiketoimintasuunnitelmat
040 576 8740
eeva-liisa.kivimaki@maajakoti-
talousnaiset.fi

NEUVO-ASIANTUNTIJAT

Investointi- ja omistajanvaihdospalvelut
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JYVÄSKYLÄN TOIMIPISTE Kauppakatu 19 A, 2. krs. Yht.henkilö Kai Paltamaa
HANKASALMEN TOIMIPISTE Keskustie 36, 2. krs. (Osuuspankin talo). Yht.henkilö Hanna Puura
SAARIJÄRVEN TOIMIPISTE Sivulantie 11 (kaupungintalo). Yht.henkilö Esko Janhonen
VIITASAAREN TOIMIPISTE Keskitie 10 (kaupungintalo). Yht.henkilö Reijo Kivisalmi 

TILITOIMISTOPALVELUT

TOIMIPISTEET:

ProAgria Tilitoimistopalvelut tarjoavat kirjanpito- ja tilin-
päätöspalveluita maatiloille ja maaseudun yrityksille.  
Tilitoimiston palveluita ovat maa- ja metsätalouden kir- 
janpito sekä maaseutuyritysten kirjanpito (myös sähköi- 
nen kirjanpito) ja veroilmoitukset, tilinpäätökset, palkan-
laskenta, budjetointi ja erilaiset kannattavuus- ja maksu-
valmiuslaskelmat. Palvelemme asiakkaitamme kokonais-
valtaisesti aina kuittien kirjaamisesta verotuspäätösten 
tarkastukseen sekä tuloksen analysointiin.

Kai Paltamaa  
Jyväskylä  
maa- ja metsätalouden verotus, 
vastaava, sähköinen kirjanpito 
0400 545 543 
kai.paltamaa@proagria.fi

Esko Janhonen  
Saarijärvi
maa- ja metsätalouden verotus 
0400 718 890  
esko.janhonen@proagria.fi

Susanna Tiainen
Jyväskylä
kirjanpito, maa- ja metsätalouden 
verotus, sähköinen kirjanpito
043 827 3430 
susanna.tiainen@proagria.fi

Reijo Kivisalmi 
Viitasaari 
maa- ja metsätalouden verotus 
043 824 9638  
reijo.kivisalmi@proagria.fi

Hanna Puura 
Joutsa
maa- ja metsätalouden verotus, 
sähköinen kirjanpito  
040 822 5607  
hanna.puura@proagria.fi

Katariina Kaislo 
vanhempain- ja hoitovapaalla
Jämsä
maa- ja metsätalouden verotus 
040 822 2127 
katariina.kaislo@proagria.fi

Anna-Maija Minkkinen
kannattavuuskirjanpito
040 564 9166
anna-maija.minkkinen@ 
proagria.fi 

Aino Vehkamäki 
Jyväskylä 
maa- ja metsätalouden verotus 
040 751 4972 
aino.vehkamaki@proagria.fi.

Milja Ikonen 
Saarijärvi
maa- ja metsätalouden verotus
0400 279 049 
milja.ikonen@proagria.fi

SIIRRY SÄHKÖISEEN 
KIRJANPITOON! 
Lisätiedot Hannalta:
040 822 5607  
hanna.puura@ 
proagria.fi
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Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset toimii rekisteröimättömänä yhdistyksenä  
ProAgria Keski-Suomen yhteydessä. Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten  
puheenjohtaja on maa- ja metsätalousyrittäjä Pirjo Luotola Saarijärveltä,  
050 323 7937.  Toimintamme keskiössä on ruoka- ja ravitsemusosaamisen vahvis- 
taminen, maiseman-ja luonnonhoidon kehittäminen, yrittäjyyden tukeminen sekä 
järjestötoiminta ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Meiltä saa myös kotitarve- 
viljelyyn liittyviä asiantuntijapalveluja ja kursseja.

MAA- JA KOTITALOUSNAISET

MKN Ruokaneuvot
Tietoa, taitoa ja asiantuntemusta ruoasta ja 
ravitsemuksesta. Tilaa ruokakurssi, luento tai  
tapahtuma ruuan valmistuksesta, ruokatietou- 
desta tai arjen taidoista. Tarjoamme lapsille 
ja nuorille suunnattuja hauskoja, opettavaisia 
ja toiminnallisia ruokakasvatustapahtumia. 
Palvelemme myös etäyhteyksien välityksellä. 
Järjestämme myös suurtapahtumien ruoka-  
ja kahvipalvelut asiantuntemuksella.

Rakennamme yhteisöllisyyttä ruoan ympä-
rille ja siirrämme ruokaperinteitä sukupolvelta 
toiselle. Neuvontamme perustuu suomalaisiin 
ravitsemussuosituksiin. Arvostamme lähiruo-
kaa, kotimaista elintarvikeketjua ja kestäviä 
ruokavalintoja.

MKN Yrityspalvelut
Kehitä yritystoimintaa, lisää kannattavuutta.  
Autamme yritystoiminnan eri vaiheissa. Pal- 
velujamme ovat mm. hygieniatestaus ja -kou- 
lutus, laatuauditoinnit, omavalvonnan suun-
nittelu, erilaiset valmennukset ja liiketoimin-
tasuunnitelmien ohjaus. 

Ydinosaamistamme ovat ravitsemis- ja mat- 
kailupalvelut sekä elintarvikkeet ja luonnon- 
tuotteet. Yritysasiantuntijat tarjoavat Neuvo-
palveluja maatilojen nykyaikaistamis- ja 
kilpailukykyneuvontaan.

MKN Maisemapalvelut
Pidä maisemasta huolta ja hyödynnä mai- 
semaa liiketoiminnassasi. Tilaa maaseutu- 
maisemaan liittyviä suunnittelu- ja asiantun-
tijapalveluja mm. maatalouden ympäristö-  
sopimussuunnitelmiin, maisema- ja luonto-
selvityksiin tai maiseman tuotteistamiseen 
liittyen. Neuvo-palvelulla voidaan toteuttaa 
ympäristösopimussuunnittelua ja maasto-
käyntejä kohteiden arviointiin. Toimimme 
myös kaupungeissa ja taajamissa ja tiiviissä 
yhteistyössä valtakunnallisten ja alueellisten 
toimijoiden kanssa.

Eeva-Liisa Kivimäki
toiminnanjohtaja
040 576 8740
eeva-liisa.kivimaki@maaja- 
kotitalousnaiset.fi

Mirja Pummila
elintarvike- ja yritysasiantuntija
0400 932 054
mirja.pummila@maajakoti- 
talousnaiset.fi

Paula Salonen 
maiseman- ja luonnonhoidon 
asiantuntija, projektipäällikkö, 
Ilmastonmuutokseen varautuva 
viljelijä -hanke
043 824 9641  
paula.salonen@maajakoti- 
talousnaiset.fi

Riitta Peräinen
puutarha-asiantuntija, hanke- 
vetäjä, Kotitarveviljelyn kehit- 
täminen -hanke, 043 826 7294
riitta.perainen@maajakoti- 
talousnaiset.fi

Anni Rintoo 
luonnnontuoteasiantuntija, 
hankevetäjä, Luonnontuotteiden 
hankintaketjut kuntoon -hanke 
043 826 9712
anni.rintoo@maajakoti- 
talousnaiset.fi
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ILMASTONMUUTOKSEEN VARAUTUVA VILJELIJÄ -HANKE
Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hankkeessa nostetaan esille keskisuomalaisten 
viljelijöiden ilmastonmuutokseen varautumisen keinoja mm. webinaarien, podcastien ja 
case-esimerkkien avulla.

Tavoitteena on nostaa esille ne keskeisimmät menetelmät, jolla maanviljelyssä voidaan  
sitoa hiiltä ja estää hiilen vapautumista sekä heijastaa laajaa tutkimusaineistoa Keski-
Suomeen sopivaksi. Hankkeella nostetaan jo olemassa olevien menetelmien merkitystä 
ja viljelijöiden olemassa olevaa osaamista esille. Lisäksi tuodaan esille uusia menetelmiä 
tai ratkaisuja, joilla voidaan varautua ja sopeutua väistämättömiin muutoksiin.

Viljelijöille luodaan myös mahdollisuus verkostoitua aiheeseen liittyen ja jakaa keske-
nään tuntemuksia ja kokemuksia. Lopuksi hankkeessa kootaan julkaisu keskisuomalaisen 
maanviljelyn ilmastonmuutokseen varautumisen vahvuuksista ja tarpeista.

Hanketta toteuttaa ProAgria Keski-Suomi yhteistyössä Keski-Suomen maa- ja kotita- 
lousnaisten ja MTK Keski-Suomen kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2021–31.1.2024. 
Hanke on EU-osarahoitteinen maaseuturahaston hanke.

Lisätietoja:
Paula Salonen, projektipäällikkö, paula.salonen@maajakotitalousnaiset.fi, 043 824 9641
Hanna-Maria Laukkanen, hankeasiantuntija,  
hanna-maria.laukkanen@proagria.fi, 043 826 9715
Anniina Lahtinen, hankeasiantuntija, anniina.lahtinen@mtk.fi, 050 473 9112
facebook.com/groups/httpskeskisuomi.proagria.fihankkeetilmastonm/
Instagramissa hankkeen sivut löytyvät nimellä Ilmavara.

MARJAMAAT 2 -HANKE
Hanke tuo hankealueen marjanviljelijöille uusia käytäntöjä, menetelmiä ja tekniikkaa sekä 
viljelyyn että yrityksen johtamiseenkin. Sisällöissä huomioidaan niin ilmaston muutoksen 
vaikutukset viljelyyn kuin ostajien toivomuksetkin.

Hanke järjestää pienimuotoisia kokeiluja, pienryhmiä, opintomatkoja ja pellonpiennar- 
tilaisuuksia. Sähköistä tiedonvälitystä hyödynnetään laajasti.

Hanketta hallinnoi ProAgria Itä-Suomi, joka toteuttaa hanketta yhdessä Luonnonvara- 
keskuksen ja ProAgria Keski-Suomen kanssa. Toiminta-alue on Pohjois-Karjalan ja Keski-
Suomen maakunnat. Hankeaika on 1.1.2020–31.10.2023.

Keski-Suomessa hankkeen toiminnasta vastaa  
Marjo Marttinen, 0400 648 275, marjo.marttinen@proagria.fi
proagria.fi/marjamaat, facebook.com/groups/marjamaat

HANKKEET
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LUONNONTUOTTEIDEN HANKINTAKETJUT KUNTOON -HANKE
Luonnontuotteiden hankintaketjut kuntoon -hankkeen tavoitteena on viedä luonnontuote- 
alaa eteenpäin Keski-Suomessa, edistää alan kasvua ja kehitystä sekä tuoda uusia toimin- 
tatapoja ja mahdollisuuksia alan toimintaan maakunnassa. Hankkeen avulla kootaan ja 
kehitetään luonnontuotealan hankintaketjuja maakunnassa. Hankkeessa puretaan luon-
nontuotealan kehittymistä estäviä pullonkauloja edesauttamalla luonnontuotteiden vas-
taanotto- ja välityspisteen perustamista Keski-Suomeen sekä parantamalla raaka-aineen 
saantia kannustamalla monialaisia, uusia tuotantosuuntia etsiviä maatiloja villiyrttien vil- 
jelyyn ja puoliviljelyyn. Hankkeessa myös luodaan yhteistyöverkostoja luonnontuotealan 
toimijoiden välille. 

Hankkeessa järjestetään infotilaisuuksia, webinaareja, opintomatkoja, poimijakoulu-
tuksia sekä yrityskohtaista neuvontaa (max 1 pvä per yritys tai yrittäjäksi aikova). 

Hanketta toteuttaa Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Keski-Suomi.  
Yhteistyökumppanina hankkeessa on Suomen Metsäkeskus. Hanketta rahoittaa Keski-
Suomen ELY-keskus maaseuturahastosta. Hankeaika 1.3.2022–31.12.2023.

Lisätietoja:  
Anni Rintoo, 043 826 9712, anni.rintoo@maajakotitalousnaiset.fi  

KOTITARVEVILJELYN KEHITTÄMINEN -HANKE
Hanke toimii Laukaan, Muuramen ja Uuraisten alueilla sekä Jyväskylän maalaisalueilla. 
Hanke on suunnattu kotitarveviljelystä kiinnostuneille kotipuutarha-, parveke- ja palsta-
viljelijöille. Hanke on avoin kaikille, sekä yksityishenkilöille että yhdistyksille.

Hankkeen tavoitteina on tiedon jakaminen kotitarveviljelystä, kannustaminen omava-
raisuuteen, kasvisten käytön lisäämiseen ja ilmastoystävälliseen kotitarveviljelyyn. Tavoit-
teena on myös lisätä asukkaiden yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä yhteisen tekemisen avulla. 
Hankkeen avulla tehdään asukkaille tutuksi alueella toimivia, kotitarveviljelyä edistäviä 
ja siihen kannustavia yhdistyksiä. 

Hanketta toteuttaa Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Keski-Suomi. 
Hanketta rahoittaa JyväsRiihi Leader-ryhmä Euroopan maaseudun kehittämisen maata-
lousrahastosta. Hankeaika 1.2.2022–30.9.2023.

Lisätietoja:  
Riitta Peräinen, 043 826 7294, riitta.perainen@maajakotitalousnaiset.fi
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VÄLITÄ VILJELIJÄSTÄ
Melan Välitä viljelijästä -projektin kautta maatalousyrittäjä saa apua silloin, kun henkiset 
voimavarat tai taloudelliset resurssit ovat koetuksella. Apu on maksutonta ja luottamuk-
sellista. Yhteyttä voi ottaa matalalla kynnyksellä jo varhaisessa vaiheessa. Mieltä voivat 
askarruttaa asiat, jotka liittyvät esimerkiksi 
• jaksamiseen, ihmissuhteisiin tai muutostilanteisiin 
• suureen työkuormaan tai maatilayrittämisen haasteisiin 
• työkyvyn riittävyyteen, sairauslomajaksoihin tai kuntoutustarpeeseen 
Projektityöntekijän kautta on mahdollista hakea Melalta myös 500 euron arvoista ostopal-
velusitoumusta. Sen voi käyttää henkisen kuormituksen helpottamiseksi työnohjaukseen, 
terapiapalveluihin tai muuhun jaksamista tukevaan asiantuntija-apuun. Ostopalvelusi-
toumus on henkilökohtainen. 
Keski-Suomessa Välitä viljelijästä -projektityöntekijänä ja työkykykoordinaattorina toimii 
Eila Eerola, 050 331 5204, eila.eerola@mela.fi 

Lisätietoa: mela.fi/projekti 

MAINIO MAITO -HANKE
Hankkeessa parannetaan suomalaisen maidontuotannon ilmastotehokkuutta keräämällä  
tietoa siitä, mitä maidon hiilijalanjälki tiloilla on ja miten sitä saadaan tehokkaimmin 
pienennettyä.

Hankkeen pilottitiloilla (Etelä-Pohjanmaa 3 kpl, Keski-Suomi 2 kpl ja Pohjanmaa 1  kpl)  
suunnitellaan pellonkäytön optimointia hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Samalla suunna- 
taan tilan resursseja eri pelloille ottamalla huomioon eri maalajien ominaisuudet ja niiden 
potentiaalin hiilensidontaan ja sitä kautta myös viljelykierrossa ja rehun tuotannon suun-
nittelussa.

Kotieläimistämme naudat ovat parhaita nurmen hyödyntäjiä. Tämä aiheuttaa väistä- 
mättä myös ilmastopäästöjä, mutta niitä voidaan hillitä ruokinnan ja kestävän eläinainek- 
sen avulla. Hankkeen nurmi- ja tuotantopienryhmissä opastetaan tiloja tekemään tilalleen  
hiiliviljelysuunnitelma sekä laskemaan tuottamansa maidon hiilijalanjälki ja toteuttamaan 
toimenpiteitä sen pienentämiseksi.

Hankkeen toiminta-alue on Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Suomi ja toteutus-
aika 1.5.2020–31.12.2023. Pääyhteistyökumppanimme on Osuuskunta Maitosuomi.

Hankkeen toteuttajina toimivat ProAgria Etelä-Pohjanmaa, ProAgria Keski-Suomi, 
Österbottens Svenska Lantbrukssälskap ja ProAgria Keskusten Liitto.

Hankekoordinaattorina toimii Tiina Soisalo, 040 502 5590, ProAgria Etelä-Pohjanmaa. 
Nurmiasiantuntijana toimivat Keski-Suomessa Juhani Peltola, 043 826 9719 ja Anna-Maija 
Minkkinen, 040 564 9166 sekä kotieläinasiantuntijana Sanna Minkkinen, 043 824 9646.
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ProAgria Kiinteistönvälitys Oy LKV
ProAgrian oma kiinteistönvälitysyhtiö keskittyy maatilojen, pelto-
maan ja maaseudun kiinteistöjen välitykseen koko Suomessa. Välit-
täjämme ovat kiinteistönvälityksen osaamisen lisäksi myös maata-
louden ammattilaisia, mikä takaa välitysprosessin ammattitaitoisen 
hoidon mm. aktiivimaatilojen kohdalla. 

Lisätietoja:  
Markku Koivisto, 040 709 2451, markku.koivisto@proagria.fi 

Tapahtumat järjestää ProAgria Tapahtumat Oy.

 

16.–17.9.2023
la 10–17, su 10–16

Jyväskylän Paviljonki
Vapaa pääsy, tervetuloa!

wemmi.fi

Wemmi – Ween maan wiljaa 
on keskisuomalaisille tutuksi tullut 
syysmarkkinatapahtuma, jonne 
tullaan ostoksille ja viihtymään. 
Wemmi keskittyy luomu- ja lähi- 
ruokaan. Tapahtumassa on run- 
saasti erilaisia ravintoloita ja kah- 
viloita, joissa voi maistella monen- 
laisia herkkuja. Tarjolla on tuot-
teita järvistä, pelloilta ja puutar-
hoista. Markkinoilta löytyy myös 
runsaasti kotimaisia kädentaidon 
tuotteita.

KoneAgria 2023 Tampereella
KoneAgria pidetään entistä kattavampana 
12.–14.10.2023 keskeisellä paikalla Tampereen 
Messu- ja urheilukeskuksessa. Viljelijöiden 
ja näytteilleasettajien toiveet ja tarpeet on 
otettu huomioon tapahtuman järjestelyissä.
KoneAgria on monipuolinen näyttely, jossa 
on mukana kasvinviljelyn, karjatalouden ja 
metsänhoidon koko tarjonta urakointia unoh-
tamatta. Tuttuun tapaan näyttely sisältää 
myös runsaasti myös alaan liittyvää ammat-
titietoa erilaisina ohjelmina. 

koneagria.fi

Farmari-maatalousnäyttelyn 
kolme tapahtumantäyteistä 
päivää ja kattavasti alan toi-
mijoita sisältävä näyttelyalue 
ovat kiinnostava kokonaisuus. 
Näyttely järjestetään heinä- 
kuun alussa vuonna 2024 
Seinäjoella.

Katso välitys-
kohteemme 
maaseutu-
kiinteistot.fi

TAPAHTUMAT

farmari.fi Kaikki tapahtumat 
ja koulutukset  
proagria.fi/ 
tapahtumat
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ASIANTUNTIJAT sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi
Ikonen Milja  maidontuotannon asiantuntija  0400 279 049
Janhonen Esko talousasiantuntija 0400 718 890
Kaislo Katariina talous- ja viljelyasiantuntija,  
 vanhempain- ja hoitovapaalla  040 822 2127
Kivimäki Eeva-Liisa toiminnanjohtaja, maa- ja kotitalousnaiset 040 576 8740
Kivisalmi Reijo talousasiantuntija, tilipalvelun vetäjä 043 824 9638
Laitinen Hannu palvelupäällikkö, yritys- ja tilipalvelut 0400 321 907
Laitinen Vesa johtaja 0400 547 816
Laukkanen Hanna-Mari  kasvintuotannon asiantuntija  043 826 9715 
Marttinen Marjo erikoisviljelyasiantuntija 0400 648 275
Minkkinen Anna-Maija maidontuotannon asiantuntija 040 564 9166
Minkkinen Sanna maidontuotannon asiantuntija 043 824 9646
Mäkinen Irene palvelupäällikkö, maatilojen tuotantopalvelut 040 587 3245
Neuvonen Eeva-Liisa  1.3.2023 alkaen kasvintuotannon asiantuntija  0400 747 289
Paltamaa Kai talousasiantuntija 0400 545 543
Peltola Juhani maidon-, luomu- ja nurmentuotannon asiantuntija 043 826 9719
Peräinen Riitta  puutarha-asiantuntija  043 826 7294
Pummila Mirja elintarvike- ja yritysasiantuntija 0400 932 054
Puura Hanna talousasiantuntija 040 822 5607
Rintoo Anni luonnontuoteasiantuntija 043 826 9712
Salonen Paula maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija 043 824 9641
Tiainen Susanna talousasiantuntija 043 827 3430
Vehkamäki Aino  taloussihteeri 040 751 4972
Viinikainen Matti huippuosaaja, investoinnit ja maito 0400 896 386

 

ProAgria Keski-Suomi ry
Käyntiosoite:  Kauppakatu 19 A, Jyväskylä
Postiosoite:  PL 112, 40101 Jyväskylä
Toimiston aukioloajat:  Avoinna ma–pe sopimuksen mukaan  

aikavälillä klo 8–16 (varmista asian- 
tuntijasi paikallaolo etukäteen), 
heinäkuussa suljettu

Sähköpostit:  keski-suomi@proagria.fi
 etunimi.sukunimi@proagria.fi
Kotisivut:  proagria.fi/ks, proagria.fi
 maajakotitalousnaiset.fi/ks, maajakotitalousnaiset.fi
Facebook: facebook.com/proagriakeskisuomi, facebook.com/ProAgria
 facebook.com/ksmaajakotitalousnaiset,  

facebook.com/maajakotitalousnaiset

Seuraa, tykkää ja  
tägää meitä somessa 
@ProAgria  #proagria
#onnistummeyhdessä


