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Luotettavaa kumppanuutta, edelläkävijyyttä ja ratkaisuja

Markkinoiden nopea muuttuminen on talousasiantuntijoiden 
mukaan tullut monelle yllätyksenä. 

– Liiketoiminnassa pitää jäädä tulosta säästöön taloudelli-
seksi puskuriksi. Jos ja kun yllätyksiä tapahtuu, on omassa kas-
sassa rahaa selvitä niiden ylitse, sanoo johtamisen ja talouden 
asiantuntija Timo Pajula ProAgria Etelä-Pohjanmaalta. – Jos tu-
losta ei synny, on liiketoiminta arvioitava uudestaan maksuval-
miuden, vakavaraisuuden ja kannattavuuden näkökulmasta ja 
mietittävä, mitä on tehtävissä. 

Suunnittele asiantuntijan kanssa
Seuraavan kasvukauden viljelykasvivalinnoissa ja lannoite-
ratkaisuissa on osalla maatilayrittäjistä epävarmuutta. Riskit  
lisääntyvät erityisesti pitkän kasvuajan viljelykasvien ja  
-lajikkeiden viljelyssä. Nurmiviljelyyn ja säilörehuun panosta-
minen on aiempaa tärkeämpää, koska sitä kautta voidaan vai-
kuttaa sekä rehukustannuksiin että tuotosmääriin ja maidon
pitoisuuksiin.

Karjanlannan merkitys on korostunut. Sen käyttö lannoit-
teiden ohessa kannattaa suunnitella asiantuntijoiden kanssa 
eläinryhmien tarpeiden mukaan. Palkokasvien ja -viljojen lisää-
minen viljelykiertoon parantaa valkuaisomavaraisuutta ja luo 
tuotannon kestävyydelle edellytyksiä.

Ruokinnan ohjaus avuksi ennakointiin
Kotieläinten ruokinnan suunnittelussa maitotuoton ja rehukus-
tannuksen erotus ratkaisee. Jotta se voidaan laskemalla enna-
koida, on tunnettava kotimaisten rehujen laatu- ja tuotanto-
kustannukset.

Ajantasaiset seuranta- ja vertailutiedot tuotoksista, ruokin-
nasta ja ruokinnan kannattavuudesta varmistavat sen, että  
tilalla tiedetään, miten ruokinta onnistuu. Ruokinnan asian-
tuntijoiden osaamista, neuvoja ja vaihtoehtojen kartoittamista 
kannattaa nyt hyödyntää. 

Pidä huolta jaksamisestasi
Yksin ei kannata jäädä. Sparraile yrityksesi johtamista, taloutta 
ja tuotantoa ammattilaisten kanssa. 

– Parhaimmat ratkaisut tilallesi suunnitellaan yhdessä, kan-
nustaa Pajula.

Maatiloille tehdyissä kartoituksissa on arvioitu vastuullisuut-
ta eri näkökulmista. Niissä havaittiin, että omasta hyvinvoinnis-
ta ja riittävästä vapaa-ajasta ei huolehdita tarpeeksi, mikä vai-
kuttaa suoraan esimerkiksi tilan talouteen.

On siis hyvä muistaa pitää lomaa, antaa aikaa perheelle ja 
harrastuksille. Ne ovat parasta polttoainetta uusille ratkaisuil-
le ja kantavat yli vaikeiden aikojen. Varahenkilöjärjestelmä on 
kullanarvoinen, kun sattuu ja tapahtuu.

Varautuminen on tilakohtainen asia. Jos  
kassassa on rahaa, on tuotantopanosten  
hankinta ennakkoon järkevää. Jos rahat ovat 
kiinni syksyn sadossa, ne tuloutuvat vasta,  
kun sato on myyty. 

Varaudu omien 
mahdollisuuksiesi   
mukaan

ProAgriasta
Syksy 2022
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https://www.proagria.fi/asiantuntijat/timo-pajula
https://www.proagria.fi/ajankohtaista/varautuminen-on-parasta-ennakointia
https://www.proagria.fi/asiakaslehti-syksy2022
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arautuminen on parasta ennakointia, sanoi kollegani taannoin ja 
sai ajatukseni liikkeelle. Näin tosiaan on. Ennakointi on tulevaisuu-

teen katsomista, suunnittelua ja ennen kaikkea hyvää harkintaa. 
Useimmille se tarkoittaa myös sitä, että saa puhua jonkun kanssa aja-

tuksistaan ja kuulla toisen mielipiteitä. Asiantuntijoiden kanssa sparrai-
lu antaa parhaimmillaan uusia oivalluksia ja näkökulmia.

Varautuminen on myös vastuullisuutta ja omasta hyvinvoinnista huolehtimista.  
Yrittäjien kanssa tekemissämme vastuullisuuskartoituksissa havaitsimme, että 
omasta hyvinvoinnista ei useinkaan ehditä pitää huolta, vaikka sillä on selvä ja 
vahva kytkentä esimerkiksi talouteen. Tarvitsemme toisiamme ja sparrausta, 
vapaa-aikaa ja välillä muuta tekemistä, jotta arki pysyy mielekkäänä ja uudet 
ajatukset saavat tilaa kasvaa.

Kohtaamiset kantavat
Seisoin kesällä tovin Farmarin näyttelykentällä ja katsoin iloisia jälleennäkemi-
siä, kuulin vilkasta puheensorinaa ja tervehdyksiä. Tapasin minäkin Savon sydä-
messä tuttuja renkolaisia, ja kohtaaminen oli iloinen ja hauska. 

Selkeästi oli havaittavissa, miten tärkeää oli nähdä toisia, vaihtaa kuulumisia 
ja katsoa yhdessä tulevaa. Se merkitys maatalousnäyttelyillä ja konemessuilla 
on, kohdata toisia ja käydä keskusteluja. Sellainen tilaisuus on 
MaatalousKonemessuilla 13.–15.10.2022 Messukeskuksessa 
Helsingissä. Jos tulet paikalle, ota hihasta kiinni meitä  
proagrialaisia niin vaihdetaan kuulumisia.

V

Suvi Anttila
yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja
ProAgria Keskusten Liitto

Viljelyn ideat  
innovaatioiksi
Vaasanin, K-ryhmän ja ProAgrian Tuot-
tajalle kiitos -stipendihaku avautuu vii-
dennen kerran loppuvuodesta 2022. 
Stipendi on yksi harvoista mahdolli-
suuksista maatalousyrittäjälle kehittää 
ideoitaan innovaatioiksi, joita on tähän 
mennessä saavutettu jo yli sata. Vaasa-
nin, K-ryhmän ja ProAgrian yhteistyön 
tavoitteena onkin antaa tuottajalle  
aito kiitos viljelyn kehittämisestä sekä 
vastuullisuudesta koko ketjussa. Pitkällä  
aikavälillä kehittämistyöstä ja tuloksista  
hyötyvät kaikki viljelijät.

Stipendihaku aukeaa marraskuussa. 
Joka hakukierroksella jaettavien apura- 
hojen suuruus on maksimissaan 10 000 
euroa hakijaa kohden. Rahoitus tulee 
K-ryhmän ja Vaasanin Tuottajalle kiitos 
-leipätuotteiden hyvitysosuuksista. Sti-
pendin saajat valitsee asiantuntijaraati,  
joka muodostuu Vaasanin, ProAgrian, 
K-ryhmän, MTK:n sekä Lantmännen 
Agron edustajista.

proagria.fi/viljelijastipendi

Maistuva maaseutu -tunnustukset

Ollaan  
ylpeitä,  
kaikista ei 
ole tähän!

Maistuva maaseutu on yrityksille vuosit-
tain annettava tunnustuspalkinto, jonka 
Maa- ja kotitalousnaiset lanseerasi Suomi 
100 -juhlavuonna. Maakunnittain myönnet-
tävällä palkinnolla nostetaan esille maaseu- 
dun upeita makuja, raaka-aineita, ruokayri-
tyksiä ja -aarteita. Tänä vuonna palkittiin 18 
yritystä ja palkinnot jaettiin Farmari-näyt-
telyssä.

Alueelliset raadit valitsivat voittajan ku-
luttajien ehdotusten perusteella. Mukana oli 
maistuvia maaseutuyrityksiä, tuottajia, ruo-
kapalveluyrityksiä ja muita toimijoita. Va-
linnassa painotettiin mm. tuotteiden ja pal-
velujen maistuvuutta, elämyksellisyyttä se-
kä innovatiivisuutta, yrityksen halua kehit-

tyä sekä sen kykyä verkostoitua. Lisäksi huomi-
oitiin yrityksen toiminnan vaikutukset maaseu-
dun ja ympäröivän yhteisön elinvoimaisuudelle,  
näkyvyydelle sekä toimet kestävään kehityk-
seen ja ympäristöarvojen ja kiertotalouden mah- 
dollisuuksiin.

Maistuva maaseutu -tunnustuksella tuodaan 
esille suomalaista ruokaa, tuottajia ja sankari- 
tarinoita. Samalla kannustetaan ihmisiä suo-
simaan lähiruokaa, käyttämään suomalaisten 
tuottajien ja yritysten palveluja sekä hyödyntä-
mään luonnon antimia. 

maajakotitalousnaiset.fi/maistuvamaa-
seutu2022

”Me maanviljelijät olemme ruoan- 
tuotannossa se ensimmäinen lenkki.  
Ammattitaidollamme tuotetaan ja 
turvataan puhdas kotimainen ruoka. 
Olen ylpeä työstäni ja siitä, että saan 
olla osana tätä ketjua”, kertoo Sari 
Rouvinen Piiroomäen maitotilalta,  
Kiteen Kiteenlahdesta. 

”Haastan viljelijäkollegoita nosta-
maan tuotantoa esille kaikessa karuu-
dessaan ja kauneudessaan. Meillä on  
hyvä maa ja hyvät edellytykset puh-
taan ruoan tuotantoon. Meidän pi-
tää olla ylpeitä siitä, mitä me teem-
me, kaikista ei ole tähän. Tämän kai-
ken puolesta kannattaa taistella ja 
tehdä työtä.” 
@piiroomaentila

Tarvitsemme toisiamme

#onnistummeyhdessä

Olemme Helsingin 
MaatalousKone-
messuilla Faban ja 
Mtech Digital Solu-
tions Oy:n kanssa 
osastolla  3f31.

Jyvällä
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TULEVAISUUSVALMENNUKSET 
KÄYNNISTYVÄT
Hyvää palautetta saaneet Tulevaisuusvalmennukset 
käynnistyvät jälleen loppuvuodesta lähtien, tällä kertaa 
Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Hämeessä, Pirkan-
maalla ja Satakunnassa. Valmennuksissa syvennytään 
johtamiseen ja strategiaan, ilmasto- ja hiiliasioihin sekä 
megatrendeihin ja kuluttajan ostokäyttäytymiseen.

Ensimmäisessä Tulevaisuusvalmennuksessa kolme 
vuotta sitten osallistujia kiinnosti erityisesti aiheiden ajan-
kohtaisuus, uusi tapa toimia, ryhmäkokoontumiset mui-
den osallistujien kanssa, sisältö sekä sparraus muiden 
yrittäjien kanssa. Valmennuksiin osallistui hyvä ja aktii-
vinen porukka, tulevaisuutta pohtivat yrittäjät, joiden 
kanssa syntyi positiivinen fiilis.

Tule sinäkin mukaan pohtimaan yrityksesi tulevaisuut-
ta ja verkostoitumaan. Seuraa viestintäämme ja ilmoit-
taudu mukaan.

Tulevaisuusvalmennukset järjestävät yhdessä ProAg-
ria, S-ryhmä ja LähiTapiola. Vahvat taustavoimat varmis-
tavat, että saat valmennuksesta hyvän kattauksen tilasi 
ja yrityksesi tulevaisuuden suunnitteluun. 

Katso Vesa Tammilehdon tarina:
proagria.fi/tulevaisuusvalmennus

Kuluttajaa kiinnostaa, 
mistä ruoka tulee
”Jos me emme kerro rehellisesti ammatistamme,  
kuka sen sitten tekee? Meillä on velvollisuus kertoa 
kuluttajille, miten kotimainen ruokaketju meidän osal-
tamme toimii”, sanoo Kaisa Honkaharju maitotilalta 
Kannuksesta. 

”Monet pelkäävät negatiivista palau- 
tetta, mitä esim. somen puolella voi  
tulla, mutta omasta puolestani voin  
sanoa, että sitä tulee todella vähän. 
Jotain aina tulee, mutta asiallisesti 
kun hommat hoitaa, niistäkin selviää. 
Kuluttajia oikeasti kiinnostaa, miten  
sitä ruokaa täällä maalla tuotetaan.”
@honkkaisa

Haasta somessa!
#arvostaviljelijää 
haastaa sinut kertomaan 
omasta työstäsi some- 
kanavissa. Tägää mukaan  
@proagria

Mielikuva maataloudesta  
positiivisemmaksi
”Sometan, koska mielikuva maataloudesta pitää saada positiivisemmaksi.” 
Some on nopein ja suorin väylä kuluttajille. Kerron kanavillani, mitä suoma-
lainen maatalous on nykypäivänä. Toisilla on todella vanhanaikainen käsi-
tys,” sanoo Salla Kurikka Kurikan tilalta Kurikan Luopajärveltä.  
Tilalla on sikoja ja emolehmiä.

”Byrokratian määrä on raskasta, mutta se tekee työstämme laadukasta  
ja sitä kautta suomalaisesta ruoasta puhdasta. Sesonkina saattaa arjen pyö-
rittäminen olla raskasta, eikä tätä tule mietittyä. Somen kautta saan työstä-
ni positiivista palautetta, ja se antaa energiaa. Jos somessa minulle ei esitä 
asiallisesti kysymyksiä työstäni, en lähde keskusteluun mukaan.”
@kurikan_tila
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Nostamme hattua maatilayrittäjille, jotka kertovat arjes-
taan somessa. Sisällöillä on kymmeniä tuhansia seuraajia, 
jotka keskustelevat ja tukevat tuottajien arvokasta työtä. 
Yrittäjän arjen jakaminen on juuri sitä, millä vaikutetaan 
tottumuksiin ja kotimaisen ruoantuotannon arvostamiseen.

https://www.proagria.fi/tapahtumat/maatalouskonemessut-helsingissa
https://www.proagria.fi/tulevaisuusvalmennus
https://www.proagria.fi/ajankohtaista/viljelyn-ideat-innovaatioiksi
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/vuoden-2022-maistuva-maaseutu-yritykset-on-valittu
https://www.proagria.fi/asiantuntijat/suvi-anttila
https://www.proagria.fi/ajankohtaista/ollaan-ylpeita-kaikista-ei-ole-tahan
https://www.proagria.fi/ajankohtaista/kuluttajaa-kiinnostaa-mista-ruoka-tulee
https://www.proagria.fi/ajankohtaista/mielikuva-maataloudesta-positiivisemmaksi
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Pitää tuntea talouden pulssi

V uorenmaan maatila 
on osayhtiö, jota hoi-
tavat veljekset Janne 
ja Ville perheineen. 
Talouden ymmärrys 

ja tasapainoilu eri valintojen välillä 
korostuvat tässä hetkessä. 

– Koko ajan oltava hereillä, mi-
ten markkinat kehittyvät. Keväällä 
2021 tilasimme kaksi rekallista lan-
noitteita tälle kasvukaudelle ja sa-
man verran rypsiä joulukuussa, kun 
saatavilla oli edullinen erä, Janne 
Vuorenmaa kertoo. 

Ajantasainen kirjanpito, tulosten  
tutkailu ja budjetointi ovat kaiken 
perusta. Vuorenmaan kumppaneita 
talousasioissa ovat ProAgria Oulun 
tilipalvelu- ja talousasiantuntijat.

– Kun käytettävissä on kuukau-
sittainen kirjanpito tuloslaskelmi-
neen, näkee, miten tulos- ja meno-
kehitys kehittyy ja voi tehdä ver-
tailuja edelliseen vuoteen. Budje-
tointi osoittautui tosin tänä vuon-
na mahdottomaksi, kun niin monia 

Ennakointi ja ajantasainen tieto yrityksen taloudesta ovat auttaneet Vuorenmaan maatilaa  
aikana, jolloin yrityksen tulot itsestä riippumattomista syistä eivät pysy menojen nousuvauhdissa. 

Tuottajasta johtajaksi 

loppuvuoden asioita oli arvailujen 
varassa.

Biokaasutuotanto tuo tuloja
Vuorenmaan maatila on hyödyn-
tänyt biokaasusta saatavaa ener-
giaa 2000-luvun alkuvuosista läh-
tien. Nykyisin oma biokaasulai-
tos tuottaa kaiken tilalla tarvitta-
van sähkön ja lämmön. Maatilan 
yhteydessä sijaitsevaa julkista bio-
kaasupolttoaineen jakelupistettä 
hyödyntää niin maitoauto kuin sa-
takunta muutakin lähiseudun au-
toilijaa.

– Biokaasutuotannolla on iso 
merkitys. Tällä hetkellä sen osuus 
tilan tuloista on 10–15 prosenttia.

Biokaasusatsauksia lukuun ot-
tamatta Vuorenmaan muut inves-
toinnit on jouduttu pitämään jäissä 
ja satsattu on vain pakollisiin kor-
jauksiin ja konekannan ylläpitoon. 
– Hankimme monia koneita ja lait-
teita hyvinä vuosina 2013–2014. 
Nyt olisi jo uusimisen aika.

Talousluvut aina tiedossa
Meillä on nyt taloushallinto sillä tasolla kuin sen olisi pitänyt olla jo 
vuosia, toteaa Ylisen broilerin Aki Ylinen Seinäjoen Nurmosta. 

Tilalla on aina pidetty luvuista hyvää kirjaa ja niitä on seurattu. Säh-
köisen taloushallinnon kautta hyväksytään laskut ja maksetaan pal-
kat. Talousluvut näkyvät reaaliaikaisesti, mikä auttaa budjetointia. Aki 
kiittelee ProAgrian Tilitoimistopalveluita ammattimaisiksi ja arkea ket-
teröittäviksi.

– Kerran kuussa lähetän sähköpostitse tuloslaskelmavertailun ja 
alv-tiedon maksuista sekä palautuksista. Vertailussa on lukuina edel-
lisen vuoden saman ajankohdan tilanne, kertoo tilipalveluasiantuntija 
Marjut Luoma.

– Se on muuten hyvä juttu, että yhteenveto tulee sähköpostilla. Sai-
sin sen kyllä ohjelmasta itsekin suoraan, mutta kun se saapuu sähkö-
postiin, siihen tulee pysähdyttyä perehtymään tarkemmin, toteaa Aki.

Tilitoimistopalvelun vaivattomuudesta kertoo sekin, että Aki ja Mar-
jut tapasivat haastattelua tehdessä ensimmäistä kertaa kasvotusten 
parin vuoden yhteistyön jälkeen. Sähköinen yhteydenpito sopii kiirei-
seen arkeen hyvin. 

proagria.fi/tilitoimisto

Vuorenmaan maatilaa pyöritetään kahden perheen voimin.  – Omaan työhön satsaaminen on ollut arjen selviytymis- ja säästökeino, Janne 
Vuorenmaa ja Sanna Koukkari kertovat.
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Talous hallintaan: 
suunnittele, toteuta, 
seuraa, ennakoi.  
Lue lisää proagria.fi/
taloudenruorissa

Suunnitteletko maatalouden  
rinnalle muuta yritystoimintaa?
Onko sinulla maaseudulla sijaitseva yritys tai oletko kiinnostu-
nut perustamaan sellaisen? Pohdi yritystoiminnan aloittamista  
ja kehittämistä kanssamme. Mietitään, millaisia mahdollisuuksia 
toimiala tarjoaa, miten uusi yritystoiminta kytkeytyy nykyiseen 
toimintaan, miten hinnoitellaan ja markkinoidaan, paljonko lii-
kevaihtoa ja asiakkaita tarvitaan sekä miten hankkeen rahoitus 
kannattaa järjestää. Tunnemme hyvin investointien ja kehittämi- 
sen rahoitusmahdollisuudet. Hyödynnä monialaisen tiimiemme 
osaaminen!

 

Perehdytys on rikkaus 

Kokonaisvaltaisen johtamisen mallissa strategia muute- 
taan käytännön toiminnaksi. Sen myötä varmistuu arjen  
sujuminen ja vision saavuttaminen. Valmennuksissa ja pien-
ryhmissä mukana olleet yrittäjät ovat kokeneet johtamisval-
miuksiensa ja talousosaamisensa parantuneen.

Pienryhmätoiminta on mainio menetelmä osaamisen kasvattamiseen. 
Niissä on toteutettu myös kokonaisvaltaisen johtamisen mallia mm. Ete-
lä-Pohjanmaalla. 

Ryhmissä osallistujat laativat yritykselleen strategian, toimintamallin 
ja -suunnitelman hyödyntämällä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Hel-
singin yliopiston luomaa kokonaisvaltaisen johtamisen mallia. Työsken-
telyn myötä he  kokivat nousevansa perinteisestä maataloustuottajasta 
maatalousyrityksen johtajaksi ja saaneensa uusia oivalluksia ja ajatuksia 
yrityksensä kilpailukyvyn parantamiseen. 

Luotettavaan ja tutkittuun tietoon perustuvia koulutuksia arvostetaan. 
Asiantuntijatiimimme eri puolilla Suomea ovat hyödyntäneet mallia yri-
tysten osaamisen kehittämisessä. Aito, eri näkökulmat huomioiva kehittä-
minen edellyttää asiantuntijoilta saumatonta ja keskustelevaa tiimityötä, 
jossa asiakas otetaan aidosti tiimin jäseneksi. 

Pienryhmäläisten palautteita:
”Matka on herättänyt paljon ajatuksia, ”out of the box”, ja suunnitelmia 
sekä syvempiä keskustelujakin on käyty muiden pienryhmäläisten kans-
sa. Pienryhmässä on ollut hyvä henki.” 

”Hyvää pöllytystä. Hyvä, että kaiken aikaa näitä asioita palautellaan 
mieleen. Maatalousyritystä pitää todella johtaa. Johtamiseen pitää siis 
olla aikaa ja asioiden pitää olla myös paperilla.”

”Kaikkineen pidin todella paljon tästä tyylistä ja jäsentelystä. Sisältö oli 
jaettu hyvin eri osa-alueisiin ja esimerkein avattu aihepiiriä, mikä selkeyt-
tää todella paljon.”

Tutustu kokonaisvaltaisen johtamisen malliin blogissa. Vierailevana kir-
joittajana yliopettaja Matti Ryhänen, SeAMK Ruoka. 

proagria.fi/blogit/johtotehtavissa

Töitä omin voimin
Vuorenmaan tila tuottaa kolmessa  
robottiyksikössä liki kaksi miljoo-
naa litraa maitoa vuodessa. Pitoi-
suuksiin ja omaan työhön satsaa-
minen ovat olleet arjen selviyty-
mis- ja säästökeinoja.

– Olemme tehneet peltotöitä ja 
ajaneet lietettä oman väen voimin 
niin pitkälle kuin mahdollista.  Tänä 
vuonna tosin olemme taas käyttä-
neet urakointipalveluja työvoima-
pulan vuoksi.

Tilan 270 hehtaaria ovat olleet 
viime vuodet nurmituotannossa, 
mutta tänä kesänä kustannusten 

noustua pelloilla on viljelty ohraa 
ja vehnää. 

Uskoa tulevaan
Janne Vuorenmaa ei peittele tun-
tojaan, vaan sanoittaa niin omat 
kuin monen muunkin viljelijän aja-
tukset.

– Takki on tyhjä. Kesä on ollut 
työläs, kun heinäkuun puolivälistä 
lähtien on tehty pitkää päivää ja 
varauduttu tulevaan.

Vuorenmaan tilalla on avoinna 
paikka työntekijälle, jota ei kesän 
kiireisiin vielä löytynyt, niinpä hei-
näkuun lomaviikko kutistui yhdek-
si päiväksi.

Haasteista huolimatta yrittä-
jän katse on tulevaisuudessa. – Me 
kaikki tarvitaan ruokaa. Biokaasu-
tuotannosta kiittää sekä ympäristö 
että oma talous.

Hyvää perehdytystä on antaa uudelle työntekijälle selkeästi tietoa työ-
paikan toimintatavoista sekä tukea ja opastusta työtehtäviin riittävän 
pitkään. Se voi myös innostaa perehdyttäjää näkemään uusia puolia 
työssään. Talousasiantuntija Esko Ojalehto on kulkenut alusta lähtien 
monen kollegansa rinnalla. Mitä perehdytys antaa kokeneelle asian-
tuntijalle? Miten sen kokee uusiin saappaisiin astuva asiantuntija?
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Esko Ojalehto:
– ”Mene ja opettele” olivat saatesanat oman 
työurani alussa. Siksi olen mielelläni auttanut 
uusia asiantuntijoita työn alkuun. Perehdy-
tys on rikkaus, se vaatii pitämään oman osaa-
misen kunnossa ja samalla oppii aina itsekin. 
Nuori asiantuntija voi oivaltaa asioita ja käyt-
tää tietokonetta minua joustavammin. Itselleni 
suurin haaste on, että maltan olla hiljaa ja 
antaa uudelle tekijälle tilaa.

Tuomo Heikura:
– Perehdyin Eskon mukana tilakäynneillä asia-
kastyöhön ja sain samalla asiakaskontakteja. 
Olin mukana tekemässä maatilojen veroilmoi-
tuksia sekä suunnittelemassa investointeja ja 
maatilakauppoja. Myös EU-tukihaku ja vilje-
lysuunnittelu tulivat tutuiksi. Vierioppimisesta 
kokeneen talousasiantuntijan rinnalla oli suuri 
etu perehtymisvaiheessani. Sain tietoa ja var-
muutta omaan asiantuntijatyöhön.

 

Pohditko maatilan, pellon tai 
muun maaseudun kiinteistön  
ostamista tai myymistä?
ProAgria Kiinteistönvälitys tarjoaa luotettavaa ja reilua maaseutu- 
kiinteistöjen välitystä koko Suomessa. Tutustu asiantuntijoihin ja 
myytäviin kohteisiin maaseutukiinteistot.fi
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https://www.proagria.fi/ajankohtaista/pitaa-tuntea-talouden-pulssi
https://www.proagria.fi/blogit/talouden-ruorissa/talouden-johtaminen-pahkinankuoressa
https://www.proagria.fi/ajankohtaista/ylisen-broilerilla-talousluvut-aina-tiedossa
https://www.proagria.fi/palvelut/tilitoimisto
https://www.proagria.fi/blogit/johtotehtavissa/johto-hankkeet-luotaavat-tulevaisuuteen
https://www.proagria.fi/tietoa-meista/proagria-tyonantajana
https://www.proagria.fi/asiantuntijat?expertise=yrityspalvelut&center=&searchTerm=
https://www.maaseutukiinteistot.fi/
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Vahvuudet hyödyksi 
Kauhavalla on päästy hyvälaatuiseen säilöre-
huun pohjautuvalla ruokinnan suunnittelulla ja 
sopivalla täydennyksellä tavoiteltuun tuotosta-
soon ja samalla säästetty rehukustannuksissa.

arjulan Maito Oy:n 
osakkailla Marko Hau- 
tamäellä ja Jukka Te-
polla on syksyllä 2021 
käyttöönotettu kah-

den robotin navetta, jonka tuo-
tanto kaipasi viilausta. Yhteis-
työ käynnistyi etäpalaverilla, jos-
sa käytiin läpi yrittäjien toiveet ja 
tavoitteet. Niiden perusteella mai-
dontuotannon erityisasiantuntija  
Heidi Lehkonen ProAgria Keski- 
Pohjanmaasta laati yrityksen tar-
peita vastaavan palvelukokonai-
suuden.

Asiantuntijan avulla 
ruokinta kohdalleen
Uuden navetan myötä siirryttiin 
aperuokintaan. – Me oltiin ihan pi-
halla apetouhusta, ei ollut koke-
musta eikä tietoa tuotantovaihei-
den tarpeista, muistelee Jukka. En-
simmäisen kuukauden aikana ruo-
kintaa muutettiin paremmin karjan 
tarpeita vastaavaksi ja kohonneen 
maitotuotoksen ja maidon pitoi-
suuksien myötä maidontuotannon 
kate parani 3 400 €/kk. – Sääste-
tyt eurot sijoitetaan sinne, missä 
niille on tarve, toteaa Marko.

Säilörehunäytteitä otetaan 
säännöllisesti ja apereseptejä muu- 
tetaan tarvittaessa. Seurantalas-
kelmilla seurataan ruokinnan toimi- 
vuutta ja rehukustannusten tasoa. 
– Laskelmat on hyviä, tietää mil-
loin reagoida ja mihin, Jukka täs-
mentää. Kuukausittainen yhtey-
denpito hoituu etänä ja tarvittaes-
sa suunnitellaan paikan päällä.
Yhteyttä pidetään myös Whats-
App-ryhmässä.

H
Ruokinnan pohjana olevan säi-

lörehun laatuun päätettiin panos-
taa. — On ennakoitu sisäruokinta-
kautta, keskitytty hyvälaatuiseen 
säilörehuun ja huomioitu eri eläin-
ryhmien tarpeet, Jukka kertoo. 
Korjuuaikanäytteistä määritettiin 
optimaalista korjuuajankohtaa ja 
raaka-ainenäytteiden perusteella  
on tiedossa edellistä vuotta parem- 
paa rehua. Laadukkaalla säilöre-
hulla tulevan talven ostorehukus-
tannus pysyy maltillisena. 

Räätälöity kokonaisuus 
Tilakohtaisesti räätälöity palvelu 
huomioi tilan vahvuudet, hyödyn-
tää niitä oikeissa paikoissa ja ke-
hittää heikompia kohtia. – Suosi-
tellaan toimintamallia muillekin, 
se avartaa omaa ajatusmaailmaa, 
toteavat Marko ja Jukka. – Varsin-
kin tilakäynnit ovat olleet hyviä, 
koska ulkopuolisen silmät näkevät 
asioita eri tavalla, tuumii Marko. Ti-
lan kasvi- ja talouspuolen neuvon-
taa hoitavat ProAgria Etelä-Poh-
janmaan asiantuntijat. 
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Vaikuta maidon 
hiilijalanjälkeen
Ilmastopäästöjä pienentävät keinot ovat monelle tilalle tuttuja ja 
samalla myös taloudellisesti kannattavia. Maidon hiilijalanjälkeen 
voi vaikuttaa panostamalla rehustukseen, eläinten tuottavuuteen 
ja hyvinvointiin, nurmen viljelyyn, lannan varastointiin ja sähkön- ja 
energiankulutukseen. Eläintuotannon kasvihuonekaasupäästöjä voi 
vähentää lisäämällä eläinten tuottavuutta. Mitä tuottavampia eläi-
met ovat, sitä vähäisempi määrä niitä tarvitaan samaan tuotokseen 
pääsemiseen, mikä vähentää metaanipäästöjä.

Jalostus vaikuttaa merkittävästi lehmien kestävyyteen ja tuotok-
seen. Kunnossa oleva ruokinta ja olosuhteet parantavat sekä tuotos-
potentiaalia että lehmien terveyttä ja kestävyyttä. Pötsikäymisessä 
syntyvällä metaanilla on huomattavia ympäristövaikutuksia ja sen 
muodostuminen tarkoittaa eläimelle suurta energiahävikkiä.

Ruokinta, joka lisää propionihapon tuotantoa ja vähentää etikka-
hapon tuotantoa pötsissä, vähentää metaanintuotantoa. Ruokinnan 
muutokset ja lisäaineet rehussa voivat olla tehokkaita keinoja metaa-
nipäästöjen vähentämisessä. Vaikutusten aikaansaaminen vaatii pit-
käaikaista käyttöä, jotta pötsin mikrobit tottuvat muutoksiin.

Vinkit metaanipäästöjen laskemiseen
• optimoi ruokinta
• hyödynnä ruokinnassa lisäaineita
• varmista oikea suunta asiantuntijan kanssa

Antinmäeltä katsotaan 
tulevaisuuteen
Pertunmaalla sijaitsevan Antinmäen tilan 17. sukupolvi, Katriina ja 
Jari Leppä, katsovat asioita pitkällä aikajänteellä. – Tärkeintä on ke-
hittää tilaa eteenpäin ja kasvattaa 18. sukupolvi, kuvaa isäntäpari. 

Tila tuottaa maitoa ja lähtökohta on, että eläimet voivat hyvin, 
ovat pitkäikäisiä ja omaavat hyvän tuotoksen. He luottavat asian-
tuntijoihin. 

– Ulkopuolinen osaaminen on todella tarpeen ja ison kiitoksen
paikka. Illalla tulee nurmiosaaja ja hänen kanssaan katsotaan tilan 
nurmet. Sillä tehdään tilan tulos, kuvaa Jari. 

Peltoala on 150 hehtaaria. Hyvänä vuonna vilja ja säilörehu riittä-
vät karjan ruokintaan. Antinmäellä pohditaan tilan kestävää tulevai-
suutta ja suuntaa. 

– Haluamme pitää tilan hyvässä kunnossa ja säilyttää mahdolli-
suuden maatilayrittämiseen jatkossakin. Uusia juttuja tarvitaan silti,  
sanoo Jari. 

– Kuinka hieno tunne on jälleen tehdä kylvöjä ja olla lantakolan
varressa. 24 vuotta eduskunnassa riittää, hän kuvaa paluutaan vil-
jelijän arkeen.

Yhteistyö asiantuntija- 
tiimin kanssa tuo tärkeää 
lisäarvoa arkiseen aher-
tamiseen, tiivistävät 
Katriina ja Jari Leppä.
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Lahjoitamme 1.9. – 20.11. 
rehutilauksen tehneille 

kiitoksena 30 €:n  
Atria-tuotelahjakortin.

HYVÄ YHTEISTYÖ, 
PAREMPI MIELI

Kiitos rehuyhteistyöstä
vuonna 2022

Oikeutettuja lahjakorttiin ovat 
vähintään 3 tonnia teollisia rehuja 

tai kivennäisiä ostaneet tilat.

Lue lisää:  
atriatuottajat.fi/kiitos-rehuyhteistyosta

Olemme monipuolinen 
ja akkreditoitu huippulaboratorio 
Vaasassa. Palvelemme asiakkaitamme 
nopeasti ja joustavasti kolmella kielellä 
- alueellisesti, kansallisesti ja Euroopassa.

FeviaLab
F I N

Luotettavat ja joustavat 
laboratoriopalvelut

www.fevialab.fi

Käyntiosoite:
FEVIA FIN LAB Oy Ab 
Kuninkaankartanontie 58 A 
65380 Vaasa

PALVELUMME
Rehuanalyysit

Rasva,proteiini,tuhka, 
kuiva-aine,pH

Mikrobiologiset analyysit
Salmonella-analyysit

Aminohappoanalyysit

FINAS-
akkreditointipalvelun

akkreditoima
testauslaboratorio

T074
(akkreditointivaatimus

SFS-EN ISO /
IEC 17025)

www.atriatuottajat.fi/kiitos-rehuyhteistyosta
www.peltosiemen.fi
www.fevialab.fi
https://www.proagria.fi/ajankohtaista/vaikuta-maidon-hiilijalanjalkeen
https://www.proagria.fi/ajankohtaista/antinmaelta-katsotaan-tulevaisuuteen
https://www.proagria.fi/ajankohtaista/ruokinnan-ohjausta-uudella-twistilla-harjulan-maito-oyssa
https://www.proagria.fi/asiantuntijat/heidi-lehkonen
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Viljelysuunnitteluun uutuutena hiilensidonta
Peltojen hiilivarannon muutos saadaan loppuvuoden aikana laskennallisesti ja lohkokohtaisesti esille vil-
jelysuunnittelutiedoista. Omien peltojen hiilivarannon muutoksen näkeminen auttaa viljelijää hahmotta-
maan viljelyhistorian vaikutuksen maan orgaanisen aineksen määrään. Se kertoo myös, millaisin keinoin 
hiilen sidontaa voi lisätä. 

Hiililaskennan on kehittänyt ruoantuotannon elinkaariarvioinnin verkkopalveluihin erikoistunut Bio- 
code Oy. Maan orgaanisen aineksen ylläpitäminen ja lisääminen viljelytoimia muuttamalla saa aikaan ta-
loudellisesti parempaa tulosta samalla, kun tehdään ilmastoviisaita toimenpiteitä.

Laskentaominaisuus tulee loppuvuoden aikana Minun Maatilani -ohjelmaan ja se pohjautuu IPCC:n 
kansallisten kasvihuonekaasuinventaarioiden ohjeisiin. 

Ennakkolaskelmalla arvio  
hintojen nousun vaikutuksista 
Viljan hinnat ja ennennäkemättömän suuret kustannusnousut energia- ja lannoitepuolella ovat  
tällä hetkellä sellaisella tasolla, jota kukaan ei osannut kuvitellakaan. Tarvitaan varautumista  
hintojen muutoksiin, mikä lähtee omien viljelykustannusten tuntemisesta. 

uotantokustannusten 
laskeminen helpottaa 
viljelyn kannattavuu-
den arviointia. Lannoit-
teet ovat ennätyskallii-

ta ja riskit uudella tasolla. Virheet 
käyvät kalliiksi, mutta toisaalta on-
nistumiset tuottavat hyviä tulok-
sia. Kun oman kulurakenteen tun-
tee, on hintojen nousun vaikutuksia 
viljatonnin tuottamiseen helpompi 
arvioida. Siitä on hyötyä myös vil-
jelykasvien ja -kiertojen suunnitte-
lussa sekä hinta- ja satotavoittei-
den asettamisessa. 

Ennakkolaskelmien avulla ar-
vioidaan, mitä kannattaa viljel-
lä kasvukunnoltaan erilaisilla pel-
tolohkoilla, millaista satotasoa ta-
voitellaan ja mikä on sadon hin-
tavaatimus. Ennakkolaskelmista 
nähdään myös, mikä merkitys on 
erilaisten kasvien ottamisella mu-

T
”Hyväkuntoisilla peltolohkoilla 

voi viljellä voimaperäisesti. Niiden 
kiertoon kannattaa ottaa mukaan 

satopotentiaaliltaan korkeat kasvit 
ja lajikkeet, vaateliaat öljy- ja pal-

kokasvit sekä hyödyntää ylipää-
tään uusien, satoisien lajikkeiden 

sadontuottokyky. Hyvätuottoisilla-
kin lohkoilla pitää muistaa huolehtia 

maan rakenteen ja multavuuden 
ylläpidosta, ja kasvattaa välillä 

runsas- ja syväjuurisia kasveja tai 
apilanurmea, jotka toimivat  

samalla typpilatureina.” 

Sari Peltonen

kaan viljelykiertoon. Esimerkiksi 
lannoitekustannusta voidaan pie-
nentää typensitojakasvien avulla.

Alle neljään tonniin jäävä 
viljan hehtaarisato kielii  
ongelmista

Ostojen ja myyntien ajallisen ha-
jauttamisen lisäksi huomio kan-
nattaa kiinnittää viljelyn sääriskien  
hallintaan. Peltojen vesitalous, 
maan multavuus ja monipuoliset 
kasvivalinnat vaikuttavat viljely-
varmuuteen.

On tärkeää tunnistaa omien 
peltolohkojen ominaisuudet ja sa-
dontuottokyky ja suunnitella sen 
jälkeen niille oikeat kasvit ja vilje-
lytoimenpiteet. Lohkot, joilla kyl-
vöt myöhästyvät tai sato jää usei-
na vuosina alle tavoitellun, kan-
nattaa ottaa kunnostuksen piiriin 
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tai ainakin selvittää, mistä kasvu-
kunto-ongelmat johtuvat. Alle nel-
jään tonniin jäävä viljan hehtaari-
sato tavanomaisessa tuotannossa 
kuvastaa ongelmia pellon kasvu-
kunnossa. Silloin on oleellista sel-
vittää syyt peltomaan rakentees-
sa ja vesitalouden toimivuudessa 
tilanteen parantamiseksi, jolloin 
myös arvokkaille lannoitepanok-
sille ja muiden tuotantopanosten 
käytölle saadaan vastetta. 

P.  015 320 400 • Graanintie 7 • 50190 Mikkeli
P.  044 5885 262 • Nuottasaarentie 17 • 90400 Oulu
www.euro� ns.� /agro • viljavuuspalvelu@euro� ns.� 

Ovatko viljavuustutkimuksesi ajan tasalla?

Kattavan analyysivalikoimamme avulla selvität maasi kasvukunnon!

Toimita näytteesi meille veloituksetta näytteidenkeräily verkostomme 
kautta. Katso lähin keräilypisteesi osoitteesta 
www.eurofins.fi/agro/yhteystiedot

p. 010 217 6777        
www.tilasiemen.fi

Siemenet 
kevään kylvöille 
Tilasiemeneltä!

Tutustu lajikkeisiin ja pyydä  
tarjous www.tilasiemen.fi

   LINNEA      SELINA    LINNEA      SELINA 
WPB TROY     LENE    WPB TROY     LENE    

UUTUUDET!UUTUUDET!

UUTUUDET!
KETOFORST Xtreme V2

KETO150 Karate Multi

Tuomme ensimmäise-
nä viljelysuunnitteluun 
lohkokohtaisen peltojen 
hiilivarannon ja hiilen- 
sidonnan tiedot.

 maa- ja lantanäytteitä*
* elintarvikkeita
 vesiä * rehuja*

Tutkimuksia
PELLOLTA PÖYTÄÄN

Tutkimme maa- ja lantanäytteitä*
* elintarvikkeita
 vesiä*

* rehuja

Tutkimuksia
PELLOLTA PÖYTÄÄN

Tutkimme

Seinäjoki
Vaasantie 1
60100 Seinäjoki
(06) 4255 707

Kauhajoki
Topeeka 47 H
61800 Kauhajoki
046 8511 352

Haapavesi
Teknotalo 1 A
86600 Haapavesi
0400 216 057

Salo
Joensuunkatu 12
24100 Salo
050 4386 197

Liitä tämä ilmoitus tilauksesi mukaan saadaksesi alennuksen.

 
Kaikille ProAgrian jäsenille 

 

viljavuustutkimuksista -10% Kaikille ProAgrian jäsenille

viljavuustutkimuksista -10%

Liitä tämä ilmoitus tilauksesi

mukaan saadaksesi alennuksen.

Kokeile viljan  
tuotantokustannuslaskuria!

www.eurofinns.fi/agro
https://www.proagria.fi/palvelut/kasvintuotanto
https://www.proagria.fi/asiantuntijat/sari-peltonen
https://www.seilab.fi/
https://www.tilasiemen.fi/
https://kone-ketonen.fi/fi/
https://www.proagria.fi/ajankohtaista/ennakkolaskelmalla-arvio-hintojen-nousun-vaikutuksista
https://www.proagria.fi/ajankohtaista/viljelysuunnitteluun-uutuutena-hiilensidonta
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Thermoseed-
siementä

saatavilla vain 
Lantmännen 

Agrosta!

Suomen ThermoSeed-laitos toimii Pöytyällä. Tilaa ThermoSeed- 
siemenet kevään 2023 kylvöille Lantmännen Agro -kauppiaaltasi! 
Katso lisää: lantmannenagro.� /thermoseed

ThermoSeed-siemen on käsitelty vesihöyryyn ja lämpöön  
perustuvalla menetelmällä. Tällä menetelmällä saavutetaan 
samat tehot siemenlevinteisiin kasvitauteihin kuin kemiallisella 
peittauksella. Sopii erinomaisesti myös luomuviljelyyn.

Maailman puhtainta
siementä

Parasta suomalaiselle maataloudelle

Maatiloille, halleihin, viljankuivaamoihin,
pesukaduille...

0400 384 939           findoor@findoor.fi           www.findoor.fi

KOTIMAISET TAITTO-OVET

 

  

Hyödynnä 

kivennäis

kampanja

etusi!

Varaudu syksyyn  
kivennäisin ja erikoisrehuin

KUN TILAAT
1 000 kg rakeisia kivennäisiä,  
erikoisrehuja ja Premi-Tähti-kivennäisiä  
tai 2 000 kg muita jauheisia kivennäisiä

SAAT KAUPAN PÄÄLLE  
Suomessa suunnitellun Kaari Loimu XPower 
-plasmasytyttimen, joka toimii lisäksi  
LED-taskulamppuna ja varavirtalähteenä. 

 

Lisätietoja kampanjasta 
www.kinnusentahtirehut.fi 

tai soita 08 5144 700

K I V E N N Ä I S   J A  E R I K O I S R E H U K A M P A N J A 
2 2 . 8 .  –  3 1 .1 0 . 2 0 2 2

www.kinnusentahtirehut.fi
www.maveplan.fi
www.hietalahtijapojat.fi
www.findoor.fi
https://www.lantmannenagro.fi/palvelut-ja-innovaatiot/thermoseed/


12    

Kimmo Kaskisen ja Stina Kurjen tilalla Punkaharjulla energia-asioihin kiinni- 
tetään huomiota aktiivisesti. Kahden lypsyrobotin maitotilalla energiaa  
kuluu noin 160 000 kWh vuosittain. 

Tilalla on tehty jo paljon energia-
tehokkuuden parantamiseksi esi-
merkiksi ilmanvaihdossa, valais-
tuksessa ja lantakoneissa.

– Kaikessa toiminnassa ollaan 
pyritty energiatehokkuuteen. Re-
hun jaossa on siirrytty sähköisiin 
laitteisiin, koneet pidetään kun-
nossa ja turhaa konetyötä teh-
dään mahdollisimman vähän, ker-
too tilan isäntä Kimmo Kaskinen. 

Tilakohtaiset mahdollisuudet
Tilan energian kulutus, tuotanto 
ja säästömahdollisuudet käydään 
kattavasti läpi energiasuunnitel-
massa.

– Saimme ProAgrialta apua 
energiaselvitykseen. Sairasen Juk- 
ka on käynyt tekemässä energia- 
suunnitelman meille ensimmäisen 
kerran jo kahdeksan vuotta sitten, 
ja viime vuonna sitä päivitettiin, 
Kaskinen sanoo.

– Kaskisen tila on edistykselli-
nen energiaratkaisuissa. He täh-

täävät hyvään energiatehokkuu-
teen ja energiaomavaraisuuteen. 
Energiatehokkuuden kehittäminen 
kannattaa ottaa kaikilla tiloilla ta-
voitteeksi, kertoo kasvintuotanto- 
ja energia-asiantuntija Jukka Sai-
ranen ProAgria Etelä-Savosta.

Konehallin katolta sähköä
Bioenergialla lämpiävällä tilalla 
energiaomavaraisuudessa otet-
tiin harppaus eteenpäin kesäkuus-
sa, kun 60 kWp aurinkosähköjär-
jestelmä alkoi tuottaa sähköä tilan 
tarpeisiin.

– Aurinkovoimala tuottaa vuo-
sitasolla arviolta 50 000–60 000 
kWh sähköä. Tuotossa on päästy 
siihen, mitä on luvattu, kertoo Kas-
kinen tyytyväisenä.

Aurinkoenergia soveltuu par-
haiten kohteisiin, joissa sähkön ku-
lutus painottuu kesään ja päiväs-
aikaan. 

– Parhaimmillaan takaisinmak-
suaika aurinkosähköjärjestelmille  
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Järkevää energian käyttöä

on 5–6 vuotta nykyisillä hinnoilla. 
Aika harva maatalouden inves-
tointi maksaa itsensä takaisin niin 
nopeasti, Sairanen toteaa.

Maatila voi saada 40 prosentin 
tuen uusiutuvan energian inves-
tointeihin.

Asiantuntija avuksi
Sähkön hinnan nousu koettelee 
etenkin suorasähkölämmitteisiä 
kohteita. Asiantuntijamme autta- 
vat yrittäjiä kaikin keinoin kannat- 
tavuuden parantamisessa. Neuvo- 
palvelu on maatilayritykselle edul-
linen tapa etsiä energiansäästö-
kohteita, sillä viljelijä maksaa pal-
velusta vain arvonlisäveron.

proagria.fi/energia

Valtakunnallinen asiakaspalvelu 
044 420 9000, arkisin klo 8.15–16.00
Jätä meille yhteydenottopyyntö: proagria.fi/tilaus
Tilaa uutiskirje: proagria.fi/tilaa-uutiskirje
Liity yrittäjäjäseneksi: proagria.fi/yrittajajasen
Anna palautetta: proagria.fi/palaute

Syksyn  
tapahtumia

Energiaviisaus

proagria.fi

Maitovalmennus 2.–3.11.
Maitoalan edelläkävijät, asian-
tuntijat ja vaikuttajat kokoon-
tuvat Kestävää kannattavuutta 
-teeman ympärille Tampereelle. 
Ilmoittaudu 17.10. mennessä.
proagria.fi/maitovalmennus

Valtakunnalliset 
lammaspäivät 8.–10.11.
Tänä vuonna lammaspäivät 
järjestetään Jämsän seudulla. 
Ilmoittaudu 24.10. mennessä. 
proagria.fi/lammaspaivat

Kekri on suomalainen  
sadonkorjuun perinnejuhla
Nykypäivänä kekrin keskiössä on 
ruoka ja sato, yhteinen tekemi-
nen ja juhliminen. Kekriviikoilla 
juhlitaan suomalaista lähellä tuo-
tettua ruokaa, yhteisöllisyyttä ja 
elinvoimaista maaseutua. Maa- ja 
kotitalousnaiset järjestää erilaisia 
tapahtumia kautta Suomen.
Maa- ja kotitalousnaisten kekri- 
viikot 17.10–6.11.2022
maajakotitalousnaiset.fi/kekri

ja maaseutu

Tutustu lehteen:  
kotijamaaseutu.fi

Energiatehokkuuden  
parantamiseen voi  
käyttää Neuvo-rahaa.

Ajankohtaista 
ammatti tietoa

proagriaverkkokauppa.fi

Maatalouskalenteri 2023
ennakkomyynnissä
31.10. alkaen.
Tilaa omasi.
 
 

Seuraa, tykkää ja tägää  
meitä somessa  

@ProAgria  #proagria
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