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Niina Kotilainen,
tradenomi YAMK, on aloittanut 2.1.2017  
tilipalvelujen vetäjänä. Hänen toimen- 
kuvaansa kuuluvat elinkeinoverotus  
sekä yritysten neuvontapalvelut ulkoisessa ja sisäisessä 
laskennassa. 
Puhelin 043 824 9642, sähköposti niina.kotilainen@proagria.fi

HENKILÖSTÖUUTISIA

ProAgria Keski-Suomi ry
Kauppakatu 19 A, PL 112, 40101 Jyväskylä
vaihde: 020 747 3300
sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi
keski-suomi@proagria.fi 
www.proagria.fi/ks 
www.koneagria.fi
www.wmw.fiJYVÄLLÄ  ProAgria Keski-Suomen asiakaslehti 

www.proagria.fi/jyvälla? (mikä on nettiversion osoite?)

Toimitus Eeva-Liisa Neuvonen
Taitto Birgitta Salminen ja Päivi Jokimies, ProAgria Keskusten Liitto
Painopaikka Lehtisepät Oy, Kannen kuva Marjo Marttinen 

Tunnistatko neuvonnan hyödyn?
Viime vuosina kannattavuustavoitteiden saavutta-
minen on ollut vaikeaa tuottajahintojen alenemisen myötä.  
Tällaisessa tilanteessa on se riski, että säästetään väärässä  
paikassa.  Kulusäästöistä voi seurata tulonmenetyksiä tai 
vielä suurempia kuluja toisaalla. Jotta asiantuntijapalvelui-
den osalta ei kävisi näin, on tarpeen katsoa tietoja neuvon-
nan vaikuttavuudesta. 

Olemassaolon oikeutus tulee vaikuttavuudesta. Monesti  
on kysytty, mitä hyötyä ProAgriasta on. Erityisesti ne viljeli-
jät ja sidosryhmät, jotka eivät tunne toimintaamme, kysy-
vät tätä.  

ProAgriassa kootut valtakunnalliset seurantatiedot 
osoittavat, että runsaasti asiantuntijapalveluja käyttävillä  
tiloilla lehmien keskituotos vuonna 2015 oli noin 350 kg 
korkeampi kuin vähän palveluita käyttävillä tiloilla. Mai-
don tuotantokustannus puolestaan oli runsaasti neuvontaa 
käyttävillä tiloilla 7 snt alhaisempi kuin vähän neuvontapal-
veluita käyttävillä tiloilla. Eli kiinteä kumppanuus ProAgrian  
kanssa tuotti pienemmillä kustannuksilla paremman tuo-
toksen. 70 lehmän tilalla mitattavaa taloudellista hyötyä 
kertyi tässä esimerkissä vuoden aikana noin 20 000 euroa. 
Neuvonnan asiakkaan on tärkeä tunnistaa edellä kuvattu 
neuvonnan hyöty.

Neuvo-palvelujen käyttö on edullista
Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmän mukaiset 
palvelut ovat olleet käytettävissä jo parisen vuotta, mut-
ta läheskään kaikki tilat eivät ole vielä tiedostaneet Neuvo 
2020 -järjestelmän mahdollisuuksia. Neuvontaa saa (jär-
jestelmän asettamissa rajoissa) haluamastaan aihealuees-
ta omien tarpeiden ja lähtökohtien mukaan. Neuvontaa voi 
käyttää samasta aihealueesta useamman kerran ohjelma-
kauden aikana. 

Neuvontaa tarjotaan koko ohjelmakauden ajan eli vuo-
sina 2015–2020. Viljelijällä on mahdollisuus käyttää asian-
tuntijapalveluita 7 000 euron edestä ohjelmakauden aikana.  

Vuoden 2017 kesällä neuvontajärjestelmä laajenee niin, 
että tuettavan neuvonnan piiriin tulee myös maatilojen nyky- 

aikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen liittyvää neu-
vontaa. Tämä uusi neuvontajärjestelmän osio mahdollistaa 
tilojen erilaisiin talouskysymyksiin pureutuvan neuvonnan. 

ProAgria Keski-Suomi hakee valtuutusta monille asian-
tuntijoilleen, joten kesästä lähtien on mahdollista saada 
Neuvo 2020 -järjestelmän puitteissa myös talousneuvontaa.  
Neuvo 2020 -järjestelmän talousneuvonnan avautumisesta 
tiedotetaan sitten, kun asian yksityiskohdat täsmentyvät.  
Kysy Neuvon tarjoamista mahdollisuuksista ProAgrian asian-
tuntijoilta.

Hankkeiden avulla verkostoja ja uutta tietoa
ProAgria Keski-Suomi on mukana maaseudun kehittämisessä 
usean eri hankkeen kautta. Hankkeet ovat täydessä vauhdis-
sa ja niiden tarjonta on hyvä. Hankkeiden tarjontaa kannat-
taa seurata ja valita sieltä kiinnostavat pienryhmät, koulu- 
tustilaisuudet tai opintomatkat. Lisää hanketarjonnasta  
tässä lehdessä.

ProAgrian järjestämissä tilaisuuksissa on vahva asiasi-
sältö. Tilaisuuksissa tapaat muita maaseutuyrittäjiä, joiden 
kanssa voit vaihtaa ja tuulettaa ajatuksia. Yhteinen keskus-
telu, erilaiset ajatukset ja näkökulmat auttavat näkemään 
omaa yritystoimintaa uudella tavalla. 

Tämä lehti kannattaa lukea tarkkaan ja tarttua tilaisuuk-
siin. ProAgrian asiantuntijat auttavat sinua löytämään kei- 
noja, kuinka tulevista haasteista selvitään.

Vesa Laitinen
johtaja
ProAgria Keski-Suomi ry
vesa.laitinen@proagria.fi

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset
sähköpostit: etunimi.sukunimi@maajkotitalousnaiset.fi
keski-suomi.maajakotitalousnaiset.fi

Tukihaku kulkee edellisen vuoden 
rataa, mutta ei ihan kokonaan mene sa-
moilla ehdoilla. 

Paperilomakkeita ei tiloille tule, ilmoi- 
tus tukihaun alkamisesta kyllä tulee. Tu-
kihakemuksen voi ilman muuta palaut-
taa paperisena, mutta lomakkeet on 
haettava maaseututoimistosta tai ne-
tistä suomi.fi-palvelusta. Sama koskee 
hakuopasta; hae se verkosta tai pyydä 
maaseututoimistosta.

Haku lohkomuutoksille avataan 
maalis-huhtikuun vaihteessa. Kartta-
korjaukset suositellaan tehtäväksi 30.4. 
mennessä. Varsinainen tukihakemus on 
jätettävä 1.5.–15.6. välisenä aikana.

Enimpien eläintukien ehtona on 
osallistumisilmoituksen jättäminen. 
Vanhoilla hakijoilla se on jätettynä, 
mutta tuotantosuuntaansa muuttaneil-
la voi tuokin puuttua.

Luomuviljelijät — huomio!
Uudet luomuviljelijät saavat pari poik-
keavaa päivämäärää muistettavakseen. 
Luomuvalvontaan on liityttävä 28.4. 
mennessä, muuten jää luomutuki ha-
kematta. Ennen sitä on tietenkin olta-
va luomun viisipäiväinen kurssi käytynä. 
Vanhoja luomuviljelijöitä tämä päivä-
määrä ei koske, vain niitä jotka nyt ha-
kevat luomutukea ensimmäistä kertaa. 

Huomaa; joudut liittymään uudes-
taan valvontaan, vaikka olisit aiemmin 
hakenut luomun kasvitukia, jos nyt haet 
ensimmäistä kertaa luomun kotieläintu-
kea! Toimi siis ennen vappua.

Korvauskelpoisuus  
Viime vuonna pystyttiin korvauskelvo-
tonta alaa liittämään 10 aaria/perus-
lohko korvauskelpoiseen peruslohkoon. 
Tänä vuonna tätä mahdollisuutta  
ei ole. 

Korvauskelvottoman alan muut-
taminen korvauskelpoiseksi edellyttää 
korvauskelpoisuuden vaihtoa korvaus-
kelpoiselta lohkolta korvauskelvotto-
malle. Lisäksi korvauskelpoisuus voi-
daan palauttaa sellaiselle lohkolle, jolta  
se on joskus menetetty. Ei kuitenkaan 
kaikille; korvauskelpoisuuden palautta- 
minen on tarkkaan säädelty. Tällaisten  
lohkojen viljelijöiden on kuitenkin valpas- 
tuttava ja selvitettävä, onko korvauskel-
poisuuden saaminen mahdollista.

Tukioikeudet
15.6. mennessä on tehtävä perustukioi-
keuksien hallinnan/omistuksen siirrot. 
Ne on tehtävä omalla lomakkeellaan 
(103 A ja B) ja joka vuosi niitä jää myös 
tekemättä. Tarkasta, onko tukioikeuk-
sia vanhenemassa.

Tukioikeuksia on tietyin ehdoin saa-
tavissa varannosta. Selvitä asia, jos si-
nulla on ehdot täyttävää peltoa, mutta 
liian vähän tukioikeuksia.

Tukineuvontaa ProAgria Keski-Suomessa tekevät:

Janhonen Esko 0400 718 890 Saarijärven toimisto
Kaislo Katariina 040 822 2127 Jyväskylän toimisto
Kivisalmi Reijo 043 824 9638 Viitasaaren toimisto
Koskela Kirsi 043 826 7290 ympäristösopimukset (maisema)
Minkkinen Anna-Maija 040 564 9166 Hankasalmen toimisto
Minkkinen Sanna 043 824 9646 Viitasaaren toimisto
Paltamaa Kai 0400 545 543 Jyväskylän toimisto
Peltola Juhani 040 586 0042 läntinen Keski-Suomi
Timonen Leila 0400 747 289 Jyväskylän toimisto
Viinikainen Matti 0400 896 386 Jyväskylän ja Hankasalmen toimistot
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Juhani Peltola
maidontuotannon asiantuntija
juhani.peltola@proagria.fi

Tukihaku vuonna 2017
Ympäristösopimukset hakuun  
viimeistään 15.6.
Ympäristösopimusten tekoon takaraja 
on sama 15.6. Siinä tulee perinteisesti  
kiire, sillä kaikki liitteetkin on palautet-
tava tukihakemuksen kanssa. Pelkäs-
tään suunnitelman teko ottaa tovin, jo-
ten suunnittelijan puhelinnumeroa on 
syytä alkaa kaivaa esiin heti huomenissa.

Tukiturvaa ja neuvoa ProAgriasta
ProAgrialla on tukiturvapalvelu niitä vil-
jelijöitä varten, jotka eivät halua yömyö-
hään miettiä, miten pärjätä valvonnas-
sa. Tukiturvasopimus sisältää tukihake-
muksen, syysilmoituksen, tekstiviesti-
muistutukset, takuun puhelintuen saa-
misesta ja luonnollisesti vakuutuksen. 
Tukiturva maksaa hiukkasen, siihen on 
siis suhtauduttava kuin vakuutuksen ot-
toon. 

Neuvojaa voi muutenkin käyttää, 
jos tukihaku tuntuu läkähdyttävän. Sii-

nä kuitenkin olet etulyöntiasemassa, 
jos toimit nopeasti; varaapa neuvoja jo 
maaliskuussa, niin saat tukihakemuk-
sen aikanaan matkaan. Käytä myös hy-
väksesi Neuvo 2020 -tukea. Sillä et voi 
teettää tukihakemusta, mutta tukiehto-
jen selvittämiseen ja esimerkiksi täyden-
tävien ehtojen perkaamiseen se on käyt-
tökelpoinen.

Vielä rikkana rokassa; ympäristökor-
vausta hakeneiden on 30.4. mennessä 
osallistuttava päivän mittaiseen koulu-
tukseen tai tentittävä sama asia verkko-
tenttinä. Aika alkaa käydä vähiin, joten 
nyt toimeksi!

Tukea ja turvaa 
peltovalvontaan

ProAgria

Pienennä riskiä 
ja tilaa heti  
tänään tuki- 
asiantuntijal- 
tasi tai suo- 
raan netistä!

Uusi palvelumme Tukiturva antaa sinulle varmuutta ja helppoutta valmistautues-
sasi tukivalvontaan. Lisäksi saat kätevästi kännykkääsi muistutukset tukien kannalta 
tärkeistä päivämääristä ja tekemisistä. Palvelun tarjoamme vain  
tukihakupalvelujemme asiakkaille. Hyödynnä uusi palvelumme  
ja nuku yösi rauhassa.

Tukiturvassa saat
➜  Puhelintuen 16.6.–31.10. valvontatilanteeseen valmistautuessasi.
➜ Lisäturvan tukiasioissa. Hoidamme tukihakusi parhaimmalla 

osaamisellamme ja otamme vastuun palvelusta. Tukiturvassa  
saat meiltä vastuuvakuutusturvan 0 euron omavastuulla.

➜ Syysilmoituksen tekemisen ja muistutuksen ajoissa siitä.
➜ Tekstiviestimuistutukset vuoden ajan tärkeimmistä tukiin  

liittyvistä ajankohdista ja niihin liittyvistä tekemisistä.

Tukiturvan hinta on 
100 € sataan  heh-
taariin saakka ja 30 € 
kultakin seuraavalta 
alkavalta sadalta heh-
taarilta + alv 24 %.

Yritys ja talous

Kiinnostuitko? www.proagria.fi/tilaus

SUOMEN JA PROAGRIAN JUHLAVUOSI
ProAgria juhlii tänä vuonna 220 vuottaan. Toimintamme juuret ovat 
Suomen Talousseurassa, Finska Hushållningssällskapetissa, joka pe-
rustettiin 1797. Perustamisen taustalla oli innostus maatalouteen ja 
ensimmäisenä tehtävänä oli juurruttaa perunan viljely Suomeen. 

Tänään olemme ProAgria, jolle tärkeää on asiakkaidemme ja sidos- 
ryhmiemme kilpailukyky ja kannattavuus. ProAgria on mukana juhlis-
tamassa satavuotiasta Suomea Syödään yhdessä -tapahtumissa, 
joita ovat mm. Farmari, Peltopäivä ja KoneAgria. 

www.proagria.fi
www.facebook.com/ProAgria
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Vaiheittainen laajennus 
parsinavetasta pihattoon 

Makkosen maitotilalla Hanka-
salmella tehtiin sukupolvenvaihdos 
vuonna 2013. Omistajiksi tulivat sisa-
rukset Annukka Makkonen ja Elina Oit-
tinen. Tilalla oli tuolloin 14 lypsyleh-
mää ja hiehoja. He remontoivat ensin 
vanhan navetan, kolmen vuoden kulut-
tua aloitettiin nuorkarjapihaton raken-
taminen. 

Vanha navetta kuntoon
Naapurilta vuokrattiin tyhjillään ollut 
parsinavetta nuorkarjan kasvatukseen 
talvella 2013. Vuokranavettaan mahtui 
yhteensä 24 hiehoa. 

Kesällä toteutettiin laajennus omassa  
navetassa. Hiehopaikat muutettiin leh-
mäpaikoiksi ja näin saatiin tilaa 20 leh-
mälle. Pikkuvasikoille rakennettiin lisää  

Hiehopihatto 
voidaan muut-
taa pienellä 
investoinnilla 
lypsypihatoksi 
40–60 lehmälle. 
 

Makkosen maitotilalla laajentaminen tehdään vaiheittain. Viime kesänä rakennettiin uusi nuor-
karjapihatto. Rakennus on suunniteltu niin, että se on helppo muuttaa lypsypihatoksi. ProAgria 
Keski-Suomen rakennussuunnittelija on suunnitellut rakennuksen ja talousasiantuntija auttanut 
taloussunnittelussa.

KotieläintuotantoKotieläintuotanto

SUUNNITELMISSA INVESTOINTI
Ota yhteyttä!

Tapio Myllylä
rakennusinsinööri
043 824 8504
tapio.myllyla@proagria.fi

Matti Viinikainen
huippuosaaja, investoin-
nit ja maito
0400 896 386
matti.viinikainen@ 
proagria.fi

- Työskentely uudessa hie-
hopihatossa on sujuvaa, 
toteavat Annukka Makkonen 
ja Elina Oittinen lapsineen.

Makkosen maitotilan 
uusi pihatto. 

PROAGRIA ON HOITANUT 
PROJEKTISSA:

- investoinnin tarveselvityksen
- rakennus- ja rakennesuunnitelmat
- kustannusarvion
- taloussuunnittelun
- pääsuunnittelijan tehtävät
- avustanut investointituki- 

hakemuksen teossa

tilaa, lantalaa laajennettiin ja tehtiin 
maitohuone sekä toimistotila lisäsii-
peen. Seuraavana vuonna lisättiin vielä  
kaksi lehmäpaikkaa vanhaan varastoti-
laan. – Yritettiin laittaa ensin vanhat ra-
kennukset kuntoon, ettei ne sitten jää 
laittamatta, kun on tehty uutta, niin 
kuin monesti näkee jääneen. Niillä on 
kuitenkin käyttöarvoa vielä, toteaa An-
nukka.

Uusi pihatto nuorkarjalle
Vuonna 2016 aloitettiin uuden nuorkar-
japihaton rakentaminen. Uuden raken-
nuksen rakentamiseen maatalousyrittä-
jät päätyivät siksi, että he halusivat tuo-
da nuorkarjan lähemmäksi. Se helpot-
taa omaa työtä. Ummessa olevat leh-
mät pidetään pihatossa ja kaikki lypsy-

paikat ovat vanhassa navetassa lypsyssä 
olevilla lehmillä. Näin lehmäluku voi ol-
la noin 25 kpl.

Varautumista tulevaan
Maansiirtotöistä tuli lisäkustannuksia 
maalajin vuoksi. Myös palosäädökset 
aiheuttivat lisää kustannuksia, koska 
hallin toinen puoli on toistaiseksi kone-
varastokäytössä. 

Puutavara on omasta metsästä. Be-
toni ostettiin valmiina, samoin lietesäi-
liöelementit. Poikittaiseen lietekuiluun 
haluttiin asentaa raappa lietteen kulun 
varmistamiseksi, koska alkuun pihatto 
on hiehojen ja umpilehmien käytössä. 
Pihaton alaosa on tehty harkoista. Ken-
noikkunat lisättiin suunnitelmaan jäl-
kikäteen. Käytettynä on hankittu vain 
ruokintapöydän kourut, juomakupit ja 
tiskipöytä seminologia varten. Muut ka-
lusteet ovat uusia. 

Naapurin isännän suosituksesta 
ruokintapöytää levennettiin metrillä. 
Tämä osoittautui toimivaksi ratkaisuksi  
pyöröpaalien varastoinnissa jo nyt. Lisä- 
tila on tarpeen, jos lypsypihattoon siir-
ryttäessä ruokintapöydällä ajetaan trak-
torilla ja eläimiä on kahdelle puolen 
pöytää. 

Rakentaminen sujui paikallisin 
voimin
Vanhaisäntä Tarmo Makkonen osallis-
tui rakentamiseen paikallisten kirves-
miesten ohella. Muutenkin rakentami-

sessa suosittiin paikallisia yrittäjiä mah-
dollisimman pitkälle. Emännät osal-
listuivat itsekin rakennustöihin, minkä 
muilta töiltään ehtivät, erityisesti An-
nukka, sillä Elina hoiti peltotyöt. Annu-
kan ja Elinan äiti oli navetalla apuna ja 
vastasi ruokahuollosta. Myös sisaruk-
set auttoivat lasten ja lehmien hoidossa.

Toistaiseksi suuria mokia ei ole An-
nukan mielestä ilmennyt. – L-kokoiset 
parrenerottimet ovat liian isoja, pienet 
lehmät tai hiehot pujottautuvat niiden 
läpi. Raappa poikkikuilussa on ehdo-
ton.  Kolme viikkoa pihatto toimi hie-
honavettana, sen jälkeen siellä jo lyp-
settiin lypsykärryllä. Pihaton sairaskarsi-
naa voidaan käyttää poikimakarsinana,  
kun lypsymahdollisuus on olemassa, 
Annukka sanoo. 

Onnistumisiin hän lukee sen, että 
rakennusaikana ei tarvittu lisälainaa, 
vaikka maksuvalmius menikin tiukoille.  
Kuukausimenettely ALV:n osalta olisi  
helpottanut tilannetta. Paikallisuus on  
auttanut maksujen suunnittelussa, jous- 
toa ja luottoa löytyi tarvittaessa. – Pai-
kallinen tekijä ottaa ehkä enemmän vas-
tuuta urakasta ja työn laadusta, kun 
joutuu sitä myöhemminkin itse katsele-
maan. Rahatkin jäävät omaan kuntaan, 
toteaa Annukka.

Pihatto on puolilämmin (viileä). 
Miksi puolilämmin eikä kylmä? – Kuivik-
keen menekki on pienempi, se on help-
pohoitoisempi, eikä sido koko ajan yh-
tä traktoria. Eläimille ei tule liian suurta 
muutosta olosuhteisiin, kun umpileh-
miä vaihdetaan talvella navetasta toi-
seen. Myös oma työmukavuus vaikutti 
ratkaisuun, listaa Annukka Makkonen.

Pihaton kustannusarvio oli 210 000 
euroa. Tähän mennessä kustannuksia 
on kertynyt 213 000 euroa. Ulkovuo-
raus vielä tekemättä, mutta tarvikkeet 
on jo hankittu. Annukka arvioi lopul-
lisiksi kustannuksiksi 230 000 euroa.  
– Uusi pihatto on tehty mukaillen vanho-
ja rakennuksia pitkästä tavarasta, että  
sopisi paremmin yhteen entisten raken-
nusten kanssa, kun ollaan näkyvällä 
paikalla se ei saa pistää silmään liikaa, 
kertoo Annukka.

Lisää laajennuksia?
Jatkossa nuorkarjapihatto voidaan 
muuttaa lypsykarjalle rakentamalla lyp-
syasema ja maidonkäsittelytilat. Nyt sii-
hen mahtuisi 40 lehmää, pienellä laa-
jennuksella 60 lehmää. Aikataulua ei 
ole asetettu tälle laajennukselle, koska 
nykyiseen tilakokoluokkaan ollaan tällä 
hetkellä tyytyväisiä. Nyt lapset ovat vie-
lä pieniä ja työtä on riittämiin nykyisen 
karjan kanssa. Vanha navetta on pidetty 
hyvässä kunnossa, samoin kuin muut-
kin tilan rakennukset. 

Kysymykseen seuraavan laajennuk-
sen ajankohdasta Annukka vastaa: – Heti  
rakennuskesän jälkeen ei kannata kysyä,  
milloin seuraavan laajennuksen aika 
on? Koko isännyysajan on ollut jotain 
rakentamista ja kummallekin yrittäjälle 
on syntynyt lapsia.

Teksti ja kuvat: 
Anna-Maija Minkkinen   

Anna-Maija Minkkinen on  
tilan maidontuotannon 
asiantuntija.

Lypsykärry valmiina 
erityistilanteisiin.
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Neuvo 2020 asiantuntija Puhelin Tuotanto- 
eläimet

Tuotantoeläimet, 
luomu

Ympäristö Kasvinsuojelu Kasvintuotanto, 
luomu

Janhonen Esko 0400 718 890 x

Kivisalmi Reijo 043 824 9638 x x

Koskela Kirsi 043 826 7290 x

Marttinen Marjo 0400 648 275 x x x

Minkkinen Anna-Maija 040 564 9166 x x x

Minkkinen Sanna 043 824 9646 x x

Mäkinen Irene 040 587 3245 x x

Neuvonen Eeva-Liisa 043 826 7294 x x x x

Paltamaa Kai 0400 545 543 x x

Peltola Juhani 040 586 0042 x x x x x

Timonen Leila 0400 747 289 x x x

Viinikainen Matti 0400 896 386 x x x

Uudet palvelut painot-
tuvat tilan talouden hallin-
taan. Erityisen tärkeänä näh-
dään velkaisten ja taloudelli-
sessa ahdingossa olevien tilo-
jen neuvonta.

Neuvo 2020 -rahoituksen 
piiriin on tulossa suunnitel-
ma maatilan nykyaikaistami-
sesta ja kilpailukyvyn paran-
tamisesta. Neuvontatapah-
tuma voi kohdentua myös 
vain esim. investointiin tai 
sukupolvenvaihdokseen. Täl-
löin perussuunnittelu teh-
dään neuvon puitteissa ja in-
vestointiin ja muihin jatkotoi-

Uusia Neuvo 2020 -palveluja tulossa
Neuvo 2020 -tilaneuvontajärjestelmä laajenee. Tilan käytettävissä oleva neuvoraha kaksinker-
taistuu 7 000 euroon.

Kevään tukihaussa on 
mahdollista hakea maatalo-
usluonnon monimuotoisuu-
den ja maiseman hoidon so-
pimuksia. Sen sijaan kurki-, 
hanhi- ja joutsenpeltojen so-
pimukset eivät ole haussa tä-
nä vuonna. 

Maatalousluonnon mo-
nimuotoisuuden ja maise-
man hoidon sopimuksia voi-
daan tehdä mm. perinnebio-
toopeille, luonnonlaitumille, 
peltoalueiden metsäsaarek-
keille sekä peltojen reunavyö-
hykkeille. 

Sopimukset ovat viisivuo-
tisia ja tuensaaja voi olla ak-
tiiviviljelijä tai rekisteröity yh-
distys. Aktiiviviljelijän statuk-

Ympäristösopimukset maatalousluonnon  
monimuotoisuuden ja maiseman hoitoon

sen täyttää yksityinen henki-
lö, joka hakee ympäristösopi-
muksen piiriin.

Hakemuksen liitteeksi tar-
vitaan alueiden hoitosuun-
nitelmat sekä kartat. Hoi-
tosuunnitelmassa arvioidaan 
hoidon tavoitteet sekä mää-
ritellään tarvittavat toimen-
piteet. Suunnitelman tulee 
edistää ja ylläpitää alueen 
luonto- tai maisema-arvoja 
ja olla tarkoituksenmukainen 
ympäristön tilan kannalta.

Maa- ja kotitalousnaisten 
maisemapalveluiden maise-
man- ja luonnonhoidonsuun-
nittelu sisältää maastokäyn-
nin tilalla, hoitosuunnitel-
man karttoineen sekä opas-

tuksen hakemuksen täyttä-
miseen. Hinta riippuu hake-
musalueiden laajuudesta ja 
saatavilla olevista vanhoista 
suunnitelmamateriaaleista. 
Jos kyseessä on perinnebio-
tooppien tai luonnonlaidun-
ten alkuraivaukseen ja aitaa-
miseen tai kosteikon perus-
tamiseen liittyvä hoitosuun-
nitelma, voi sen tekemiseen 
hakea ei-tuotannollista inves-
tointitukea. 

Muista, että Neuvo 2020 
-palvelun kautta on mahdol-
lista tehdä tilalla neuvonnalli-
nen maastokäynti, jossa käy-
dään läpi tilan maisema- ja 
luontokohteita sekä keskus-
tellaan rahoitus- ja hoito-
mahdollisuuksista. 

miin liittyvä työ tehdään liike-
toimintasuunnitelman (LTS), 
nuoren viljelijän (Nuvi) tms. 
toimenpiteen kautta.

Neuvovaroin tehtäväs-
tä neuvonnasta rajataan 
pois toimet, joihin on tarjol-
la muuta valtionavustusta ja 
myös esim. verokirjanpito, 
muu kirjanpito ja tilinpäätös.

Talouteen liittyvät pal-
velut tulevat käyttöön kesän 
2017 aikana.

Tukikiemurat haltuun
Jos tukiehdot tuntuvat ylit-
sepääsemättömiltä etkä ole 

ProAgria Keski-Suomen 
tilipalveluiden ydintoimin-
toja ovat maa- ja metsäta-
louden yhteydessä harjoi-
tetun liiketoiminnan talou-
den hallinta ja erityisosaa-
misena tämän kokonaisuu-
den yhteensovittaminen kir-
janpidossa ja verotuksessa.  
Maatilakytkentäisten yritys-
ten palvelujen tarjonta on 
monipuolista ja asiantunte-
vaa näiden erityispiirteiden 
vaatimuksiin nähden. 

Yritys ja talousYritys ja talous

varma vaikkapa täydentävien 
ehtojen taikka eläinten hyvin-
vointikorvauksen vaatimuk-
sista, niin käänny ProAgrian 
Neuvo 2020 -asiantuntijan 
puoleen. Samoin voit tehdä, 
jos harkitset luomuun siir-
tymistä tai pohdit (integroi-
dun) kasvinsuojelun kysymyk-
siä. Nämä ja monet muut 
Neuvo 2020 -palvelut ovat 
käytössäsi jo tänään.  Tartu 
puhelimeen ja soita. 

Lisätietoa osoitteesta  
www.proagria.fi/neuvo2020

TOIMIPISTEET
Hankasalmen toimipiste
Keskustie 36, 2. krs. (Osuuspankin talo) 
Yhteyshenkilö Tanja-Reetta Kinnunen

Kalmarin toimipiste
Kalmarintie 175 (ent. Osuuspankin talo) 
Yhteyshenkilö Niina Kotilainen

Viitasaaren toimipiste
Keskitie 10 (kaupungintalo)  
Yhteyshenkilö Reijo Kivisalmi

Jyväskylän toimipiste
Kauppakatu 19 A 2. krs.  
Yhteyshenkilö Niina Kotilainen

Tarkista ajantasaiset aukioloajat kotisivuilta:  
www.proagria.fi/ks -> ProAgria Keski-Suomen yhteystiedot
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ProAgria Tilipalvelut yrittäjän tueksi

HUOMIO! Verotuk-
sen muutoksenhaku 
on yhtenäistynyt. 
Tuloverotuksen muu-
toksenhakuaika lyheni 
viidestä vuodesta kol-
meen vuoteen vero-
vuodesta 2017 lähtien

Sinä päätät! 
Maaseudun yrittäjä, liity ProAgrian yritysjäseneksi.  
Voit vaikuttaa päätöksentekoon ja saat rahan arvoisia  
jäsenetuja.

Yritysjäsenten jäsenedut
-  äänioikeus ProAgria Keski-Suomi ry:n ja Keski-Suomen  

maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen (naisjäsenet)  
varsinaisessa kokouksessa 

-  30 euron palveluseteli (sis. alv 24 %), jolla voi maksaa  
ProAgria Keski-Suomen palvelumaksua (pois lukien muuten 
tuetut palvelut ja viranomaisluonteiset palvelut). 

-  pääsyliput kahdelle KoneAgria näyttelyyn 

Lisäksi uutena jäsenetuna yritysjäsenille myönnetään  
jäsenasiakasalennus 5 % (max 25 e palvelu) seuraavista palveluista:
Liiketoiminnan johtamispalvelut
- kehittämiskeskustelu
- hallituspalaveri-palvelu, muut tulospalaverit
- maatilan yhtiöittämispalvelut (aloituspalaveri)
- tulosanalyysi
- kassabudjetointi ja -seuranta
- johtamisjärjestelmien ohjaus ja auditointi
- yrityksen perustamisvaiheen konsultointi
Kasvintuotannon palvelut
- kasvituotannon seurantalaskelma
Kotieläintuotannon palvelut
- tuotannon ohjaus
- tuse-raportit tulevaisuudessa tms.
Jäsenmaksu yritysjäsenille 70 euroa/vuosi

Lisätietoja: Eeva-Liisa Kivimäki, 040 576 8740
eeva-liisa.kivimaki@proagria.fi tai asiantuntijoilta.

ASIANTUNTIJAT 
Niina Kotilainen  elinkeinoverotus, vastaava,  

043 824 9642, niina.kotilainen@proagria.fi
Kai Paltamaa  maa- ja metsätalouden verotus, vastaava, 

0400 545 543, kai.paltamaa@proagria.fi
Esko Janhonen  maa- ja metsätalouden verotus,  

0400 718 890, esko.janhonen@proagria.fi
Katariina Kaislo  maa- ja metsätalouden verotus,  

040 822 2127, katariina.kaislo@proagria.fi
Tanja-Reetta Kinnunen  maa- ja metsätalouden verotus,  

kannattavuuskirjanpito 043 824 9640,  
tanja-reetta.kinnunen@proagria.fi

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

Tilipalveluidemme kaut-
ta yrittäjä saa kattavan kir-
janpidon ja veropalvelut kai-
kille yritysmuodoille, palkan-
laskennan ja laskutuksen, ta-
louden suunnittelun ja bud-
jetoinnin sekä tulosten analy-
soinnin. Tilipalvelut tarjoavat 
lisäksi monipuolisia neuvon-
tapalveluja yrityksen liiketoi-
mintaan liittyen. Meille on 
tärkeää ymmärtää yrityksen 
toimintaa ja tukea asiakasyri-
tysten kasvua ja kehitystä ta-

louden mittareiden näkökul-
masta. Neuvonta- ja konsul-
tointipalvelujen rooli tulee 
korostumaan yhä enemmän 
tulevaisuuden asiakasyhtey-
denpidoissa, tähän kysyn-
tään voimme vastata omalla 
erityisosaamisellamme.

Kirjanpidon, tilinpäätök-
sen, budjetoinnin ja veroil-
moitusten tekemisessä kan-
nattaa käyttää ProAgria Kes-
ki-Suomen Tilipalvelua ja 
muita asiantuntijoita. Terve-
tuloa varaamaan aika asian-
tuntijallemme jo nyt!

Taloudellisten 
asioiden selvit-
tämiseen saa  
tuettua 
palvelua.
 
 

Ota yhteyttä: 
Kirsi Koskela
maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija 
043 826 7290 
kirsi.koskela@maajakotitalousnaiset.fi
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Keski-Suomen maitotilayhdistyksen 
vuosikokous 27.4.2017
Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään torstaina 
27.4.2017 Äänekosken Kapeenkoskella Kapeen Kievarissa 
(Kapeenkoskentie 105, 44250 Äänekoivisto). 

Aloitamme kahvilla klo 10–10.30, jonka jälkeen kokous. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Lounas noin klo 11.30–12.15 ja sen jälkeen asiantuntija-
esitelmä lihaketjun toiminnasta ja mm. välitysvasikoiden 
hyvästä alkuhoidosta, johtaja Sinikka Hassinen AtriaNauta. 
Lopuksi satatonnaripalkinnat ja kahvitus. 

TUOTANNON OHJAUKSELLA  
tavoitteellisuutta ja tuloksia!
-  Mitkä ovat karjasi avaintunnusluvut ja oletko asettanut niille 
 tavoitteita? 
-  Jäävätkö tuotosseurannan tai talouden seurannan raportit  

hyllyyn pölyttymään?
-  Onko navetan olosuhteet ja käytänteet kunnossa?
-  Epäiletkö tilasokeutta?

Jos vastasit näistä vähintään yhteen kyllä, tilaa asiantuntija teke- 
mään tuotannon ohjauskäynti!

Tuotannon ohjaus on yhdessä asiakkaan kanssa tulosten tar-
kastelua, tavoitteiden asettamista, silmien avaamista navetta-
käynnin yhteydessä kehityskohteille ja toimenpiteiden suunnit-
telua tuotannon kehittämiseksi tavoitteiden suuntaan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Yritysjäsenille tuotannon ohjauksesta 5 %:n alennus.
Irene Mäkinen
Palvelupäällikkö, maito- ja lihanautatilat
040 587 3245
irene.makinen@proagria.fi

Mela käynnisti hallituksen miljoo-
nan euron lisämäärärahan turvin Väli-
tä viljelijästä -projektin, jonka tavoittee-
na on auttaa vaikeuksissa olevia maata-
lousyrittäjiä ja ohjata heitä asiantunti-
ja-avun piiriin. 

Melan apu kohdentuu sekä välit-
tömästi maatalousyrittäjien jaksami-
seen vaikuttaviin tukitoimiin, että pit-
kävaikutteiseen ennaltaehkäisevään hy-
vinvointityöhön. Viljelijää auttavat Me-
lan neljä alueellista projektityöntekijää 
yhdessä eri puolilla Suomea käynnissä 
olevien maaseudun hyvinvointihankkei-
den asiantuntijoiden kanssa. Kaikkien 
näiden henkilöiden yhteystiedot sekä li-
sätietoa projektista löytyy Melan netti-
sivuilta (www.mela.fi) Välitä viljelijästä 
-teeman alta. 

Vaikeuksissa oleva maatalousyrittä-
jä voi hakea Melalta tänä vuonna myös 
ostopalvelusitoumusta, jolla voi ostaa 
esimerkiksi terapiaa uupumuksen hoi-
toon tai asiantuntija-apua taloudellisiin 
tai juridisiin haasteisiin. Mela myöntää 
sitoumuksen projekti- tai hanketyönte-
kijän suosituksesta. Helmikuun puoli-
väliin mennessä näitä sitoumuksia on 
myönnetty jo 100:lle maatalousyrittä-
jälle. 

Keski-Suomen satatonnarit kunnittain:
Hankasalmi Häkkinen Anita Saana, Hol

Makkosen Maitotila mty Tarina, Ay

Sauna-Aho Hannele Tuiitu, Hol

Häkkinen Anita Sofia, Ay

Halmemies Ida-Liisa Toive, Ay

Jyväskylä Iistamo Tiina ja Jussi Tupu, Ay

Karstula Lahti Outi ja Tero Uno, Ay

Laukaa Hirvi Outi ja Timo Vivian, Hol

Muurame Peltola Hannu ja Kananen Tuomo Uni, Ay

Pihtipudas Karjalainen Eeva-Kaisa ja  
Kinnunen Matti

Unssi, Hol

Muhonen Kirsi ja Tero mty Vanessa, Ay

Karjalainen Eeva-Kaisa ja  
Kinnunen Matti

Tiisa, Ay

Särkiniemi Saija ja Vesa Siro, Ay

Pasanen Pirjo ja Jorma Vernissa, Ay

Saarijärvi Muittari Juha Ulriikka, Ay

Uurainen Hintikka Katri ja Pekka Upo, Hol

Hintikka Katri ja Pekka Virsu, Hol

Viitasaari Koskinen Silja ja Jyrki Rastas, Ay

Koskinen Silja ja Jyrki Viuhka, Hol

Kumpulainen Mirja ja Matti UuteEt, Ay

Kinnunen Vuokko ja Pekka Ylläri, Hol

Äänekoski Rantanen Anne ja Ari Veera, Hol

Hankasalmen kunta järjesti juhlat satatonnareiden kunniaksi 
3.2.2017. Kuvassa satatonnareiden hankasalmelaiset omistajat.  

ProAgria Keski-Suomen tuotosseurannan asiakastiloilla 22 
lehmää saavutti 100 000 maitokilon ja yksi lehmä 150 000 
maitokilon elinikäistuotoksen vuoden 2016 aikana. Näistä 
Hankasalmelta ja Pihtiputaalta oli molemmista 5 lehmää ja 
Viitasaarelta 4 lehmää. 

Outi ja Timo Hirven karjassa Laukaassa Pioni sai 150 000 
maitokiloa täyteen jo noin vuosi sitten. Se oli koko maan 72. 
150 000 kg maitoa tuottanut lehmä. 

Satatonnareita eniten Keski-Suomessa on Kartanon tilalla  
Iistamoiden karjassa Jyväskylän Korpilahdella, yhteensä 8 kpl 
ja seuraavaksi eniten 7 kpl Nujulan tilalla Hirvien karjassa 
Laukaassa.

Irene Mäkinen

ProAgrian ja Maa- ja kotitalousnaisten 
yhdistystoiminta sähköiseen aikaan
ProAgria ja Maa- ja kotitalousnaiset ovat ottaneet käyttöön 
uuden valtakunnallisen jäsenrekisterin. Rekisteriin on siirretty 
yhdistysten ja jäsenten tiedot. ProAgria Keskusten ja Maa- ja 
Kotitalousnaisten piirikeskuksien jäsenyhdyshenkilöt opasta-
vat kevään kuluessa yhdistyksiä rekisterin käytössä.

Nykyaikainen jäsenrekisteri antaa mahdollisuuden pitää 
uudenlaisella tavalla yhteyttä jäseniin ja luoda uusia verkosto-
ja. Yhdistykset voivat helposti lähettää jäsenilleen sähköpos-
tia tai uutiskirjeitä uuden jäsenrekisterin kautta. Ohjelmalla 
voi myös luoda kätevästi osoitetarrat kirjeisiin. Tiiviimpi yh-
teydenpito jäseniin luo uudenlaista yhteisöllisyyttä ja tuo li-
sää imua yhdistystoimintaan. Uudessa jäsenrekisterissä jäsen-
tietojen ylläpito on helppoa ja yhdistykset pystyvät hyödyntä-
mään laajemmin jäsentietoja. 

Jäsenyhdistyksille on lähetetty tietoa jäsenrekisterin uudistuk-
sesta jäsenkirjeessä helmikuussa. 

Toivomme saavamme yhdistysten jäsentiedot ajan tasalle niin 
saamme rekisterin parhaaseen mahdolliseen käyttöön. 

Lisätietoja: Eeva-Liisa Kivimäki, 040 576 8740 
eeva-liisa.kivimaki@proagria.fi

Välitä viljelijästä -projekti auttaa maatalousyrittäjää
Kun maatalousyrittäjän henkiset voimavarat ehtyvät tai taloudelliset huolet kasaantuvat, 
apua on saatava nopeasti.

Viljelijä — ota rohkeasti yhteyttä! 
Jos tunnet itsesi uupuneeksi tai masen-
tuneeksi, olet kohdannut jonkinlaisen 
elämänkriisin, sinulla on maatilaasi liit-
tyviä laskuja rästissä tai tarvitset apua 
näistä syistä johtuvissa juridisissa asiois-
sa, ota yhteyttä alueesi hanke- tai pro-
jektityöntekijään. Hän tulee tapaamaan  
sinua, kuuntelee huoliasi ja auttaa etsi-
mään apua ongelmiesi ratkaisemiseksi. 

– Älä jää ongelmiesi kanssa yksin, 
vaan ota rohkeasti yhteyttä, kannustaa 
Välitä viljelijästä - projektin keskisuo-
malainen työntekijä Eila Eerola. – Voit 
luottaa siihen, että kaikki yhteydenotot, 
keskustelut ja tapaamiset ovat ehdotto-
man luottamuksellisia. Hanke- tai pro-
jektityöntekijän tapaaminen ei myös-
kään maksa mitään. 

Tapaamisen yhteydessä selvitetään 
mahdollisuutesi hyödyntää ostopalve-
lusitoumuksen kautta saatavaa asian-
tuntija-apua. Hanke- tai projektityön-
tekijä avustaa hakemuksen täyttämises-
sä. Sitoumus on henkilökohtainen, jo-
ten tilan jokaisella maatalousyrittäjäl-
lä on tietyin edellytyksin mahdollisuus 
saada oma sitoumus. Palveluntuotta-
jan, jolta palvelun sitoumusta vastaan 
ostat, voit valita itse. Hanke- tai projek-

tityöntekijältä saat tarvittaessa vinkkejä 
hyvistä auttajista. 

Tehdään yhdessä ennalta- 
ehkäisevää työhyvinvointityötä 
Välitä viljelijästä -projektissa edistämme  
kuluvan vuoden aikana myös ennalta-
ehkäisevää työhyvinvointityötä, Eerola 
kertoo. –Tärkeää on saada kaikki voima- 
varat ja verkostot yhdessä maatalousyrit-
täjän tueksi. Siksi kehitämme varhai-
sen välittämisen mallia, etsimme uusia  
toimintamalleja uupumuksen tunnista-
miseksi ja yhdessä verkostojen kanssa 
tuotamme ennaltaehkäisevään työhön 
liittyviä asiasisältöjä ja materiaaleja. 

Meistä jokainen voi tehdä ennal-
taehkäisevää työhyvinvointityötä. Kun 
kohtaat uupuneen maatalousyrittäjän, 
ota rohkeasti puheeksi jaksamiseen liit-
tyvät asiat. Anna hänen huomata, että 
välität hänestä aidosti. Voit kertoa hä-
nelle Välitä viljelijästä -projektista ja sii-
tä, miten hän pääsee avun piiriin. Näin 
rakennamme yhdessä tästä vuodesta 
välittämisen vuoden.   

Eila Eerola 
050 331 5204
eila.eerola@mela.fi

Satatonnareita ennätysmäärä Keski-Suomeen vuonna 2016

Ilmoittaudu viimeistään to 20.4., jotta osaamme  
varata ruokaa sopivasti. 

Ilmoittautumiset sähköpostilla  
tai puhelimitse: 
irene.makinen@proagria.fi,  
040 587 3245 tai 
Miia Juudin,  
miiajuudin@gmail.com,  
040 706 1314

Tervetuloa 
Maitotilayhdistyksen Jäsenet!

Johtokunta

PELTOKASVIEN KASVINSUOJELU  
2017 -kirja auttaa arvioimaan eri kas-
vinsuojeluaineiden ominaisuuksia,  
tehoja ja kustannuksia, mikä helpot-
taa oikean kasvinsuojelumenetelmän 
valinnassa. 

Kirjasta löytyvät eri valmistajien 
kaikki markkinoilla olevat kasvinsuo-
jeluaineet, niiden käyttösuositukset ja 
keskimääräiset ainekustannukset sekä 
ympäristöriskejä koskevat huomau- 
tukset. ProAgria Keskusten Liitto 2017. 
Hinta 32,90 €. 
www.proagriaverkkokauppa.fi 

TULOSSA KIRJA HEVOSALAN AMMATTILAISILLE
Suosittu Hevosen ruokinta ja hoito -kirja saa jatkoa, kun uusi  
havainnollinen hevoskirja julkistetaan Hevoset 2017 -mes-
suilla 8.4. Tampereella.

Kirjassa sovelletaan ratkaisulähtöisesti uusinta hevosalan 
tietoa perusasioita unohtamatta. Kirja perehtyy hevosen hy-
vinvoinnin, ruokinnan ja terveyden ajankohtaisiin kysymyk-
siin. Yrittämisen ja talouden näkökulma on mukana koros-
taen hyvinvoivan hevosen ja tyytyväisen omistajan yhteiseloa. 

Kirjoittajat ovat arvostettuja hevosalan asiantuntijoita; 
hevosten ruokinnan erikoistutkija, MMM, Markku Saasta- 
moinen, eläinlääkäri Seppo Hyyppä ja yritysasiantuntija  
Auli Teppinen. 
Lisätiedot kustantajalta ProAgria Keskusten Liitto. 
www.proagriaverkkokauppa.fi
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Ylimaakunnallisen Marjamaat-hankkeen järjestämis-
sä tilaisuuksissa on ollut paljon osallistujia niin Pohjois-Kar-
jalassa, Etelä-Savossa kuin Keski-Suomessakin.

Marjamaat-hanke on tiedonvälityshanke, joka järjestää 
erilaisia marjan- ja hedelmänviljelyyn liittyviä tilaisuuksia sekä 
välittää muutoin alan uusinta tietoa. Tilaisuuksiin voi osallis-
tua yli maakuntarajojen. Joihinkin tilaisuuksiin on mahdollis-
ta osallistua netin välityksellä.

Keski-Suomessa on käynnistynyt aloittelevien marjayrittä-
jien työpaja, joka kokoontuu viisi kertaa. Tarjolla on tilaisuuk-
sia herukasta, omenasta, luomuviljelystä, kasvinsuojelusta … 
Kasvukaudelle on tulossa pellonpiennarpäiviä. Hankkeen toi-
mintaa voi seurailla ja tilaisuuksien materiaaleja voi käydä lu-
kemassa hankkeen kotisivuilla osoitteessa www.proagria.fi/
marjamaat   Voit liittyä myös hankkeen facebook-ryhmään 
www. facebook.com/groups/marjamaat. 

Hankkeen tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoi-
mia. Rahoitus hankkeelle on saatu Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastosta ja Pohjois-Karjalan, Ete-
lä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskuksista. Hanketta hallin-
noi ProAgria Pohjois-Karjala ja sitä toteutetaan ProAgrian ja 
Luken yhteistyönä.

MARJAMAAT-HANKKEEN TAPAHTUMIA
ti 28.3.2017  Omenanviljelyn työpaja, Etelä-Savo 
ke 12.4.2017 Luomumarjainfo, Juva
ti 18.4.2017  Aloittelevien marjayrittäjien työpaja:  

kasvinsuojelu, Keski-Suomi
to 27.4.2017  Retki Pohjois-Savoon
kesällä pellonpiennarpäiviä

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia 
(paitsi 27.4. osalta matkakulut).

Ota yhteyttä:
Keski-Suomi: Marjo Marttinen, 0400 648 275
Pohjois-Karjala: Päivi Turunen, 040 301 2452
Etelä-Savo: Mirja Tiihonen, 0400 638 138
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

KYNÄ-hankkeen kuulumisia
KYNÄ-hankkeen kevät on alkanut täyttyä tapahtumis-
ta, mutta vielä mahtuu mukaan. Ilmoittakaa oman tahonne, 
yhdistyksenne tai yrityksenne kiinnostuksesta kulttuuriympä-
ristöihin ja lähdetään yhdessä ideoimaan tapahtumaa eteen-
päin!

Järjestämme kevään aikana mm. kulttuuriympäristötyö-
pajoja kouluilla, geokätköilyä, vieraslajitalkoot ja ympäristön-
hoidonpäivät sekä rakennusperinnön teemaillan ja ruokakult-
tuuri-infon. Kesällä on tiedossa retkeilyä maakunnassa sekä 
työnäytöksiä maisemanhoidosta. Lisäksi KYNÄ on aktiivises-
ti mukana muiden hankkeiden ja toimijoiden tapahtumissa.

Kulttuuriympäristö on ihmisen muovaamaa ympäristöä. 
Usein kulttuuriympäristö mielletään maaseutumaisemaksi 
tai vanhojen rakennusten maisemaksi, mutta siihen kuuluvat 
myös paikkoihin liittyvät tarinat, modernit asuinympäristöt 
ja metsät kulttuuriperintökohteineen. Voit lukea lisää metsiin 
liittyvistä kulttuuriympäristöistä Maa- ja kotitalousnaisten 
Maisema mielessä -blogista kevään aikana tai tulla tutustu-
maan aiheeseen huhtikuun Metsämme -messuilla.

Kulttuuriympäristö näkyväksi (KYNÄ) hankkeen tavoittee-
na on välittää tietoa maaseudun kulttuuriympäristöistä sekä 
kannustaa yrityksiä, yhdistyksiä ja kouluja hoitamaan ja hyö-
dyntämään niitä toiminnassaan.

Hankkeen yhteystiedot (Keski-Suomi):
Kirsi Koskela, maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija
043 826 7290, kirsi.koskela@maajakotitalousnaiset.fi Luonnosta lautaselle -hankkeen 

seminaari kiinnosti Jyväskylässä
Luonnosta lautaselle -koulutushankkeen seminaari  
järjestettiin Jyväskylässä 8. helmikuuta. Tilaisuudessa oli pai-
kalla viitisenkymmentä luonnontuotteista kiinnostunutta 
kuulijaa. Seminaarin pääesiintyjä oli villiyrttispesialisti, keit-
tiömestari Sami Tallberg.  Hän antoi monipuolisesti vinkkejä 
villiyrttien käyttöön ruoanlaitossa. Tallberg muistutti, että lä-
hiluonnossa kasvavat ravinteikkaat villiyrtit ovat ilmaista ra-
vintoa, jota kannattaa hyödyntää.

Luola-hankkeessa järjestetään monipuolisesti koulutusta 
luonnontuotteista. Tällä hetkellä on meneillään luonnonyrt-
tien viljelykoulutus: koulutuspaketti sisältää 3 teoriapäivää, 
sadonkäsittelyn käytännön harjoittelua sekä opintomatkan. 
Maaliskuussa alkaa vastaavanlainen koulutuskokonaisuus 
luonnonmarjojen viljelystä. Näiden viljelykoulutusten sisäl-
löstä vastaa ProAgria Keski-Suomen erikoisviljelyasiantuntija 
Marjo Marttinen. Hankkeen poimijakoulutuksissa on mah-
dollista saada opastusta villiyrttien tunnistamiseen. 

KESKI-SUOMESSA ON SUUNNITTEILLA SEURAAVAT  
KAUPPAYRTTIPOIMIJA-KOULUTUKSET: 
30.5. Jämsä, 31.5. Jyväskylä, 6.6. Keuruu, 7.6. Laukaa,  
10.6. Viitasaari, 14.6. Saarijärvi     

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä ja kysy lisää!
Katariina Jousmäki, hankevetäjä, Keski-Suomen maa- ja  
kotitalousnaiset, 043 826 9712
katariina.jousmaki@maajakotitalousnaiset.fi
www.maajakotitalousnaiset.fi/luola, www.facebook.com/luolaks

Hankkeet ja tapahtumatHankkeet ja tapahtumat

Maaseudun 
työnantajaliiton 
Veli-Matti Rekola 
kertoi työnantajan 
velvollisuuksista 
Marjamaat-hank-
keen työvoima-in-
fossa tammikuussa 
Jyväskylässä. 

Marjamaat-hanke käynnistynyt hyvin

Keski-Suomi

Keski-Suomi

Luonnosta lautaselle LUOLA-koulutus-
hanke on suunnattu maaseutualueel-
la toimiville yrittäjille sekä yrittäjiksi ai-
koville; luonnontuotealalla toimiville 
yrittäjille ja luonnontuotealasta kiin-
nostuneille sekä luonnontuotteiden 
poimijoille. Hankkeen tavoitteena on 
poimijaorganisaation toiminnan te-
hostaminen. Tavoitteena on myös saa-
da näkyvyyttä luonnontuotealalle  
sekä parantaa luonnontuotealan yri-
tysten kilpailukykyä. 

KASVINSUOJELUKOULUTUS JA -TUTKINTO
27.3.  Puustellin työkylä, sali, Kantolantie 410, Laukaa
28.3.  Luentosali, Lomakeskus Revontuli 

Revontulentie 1, Hankasalmi
31.3.  Luokka H 111, Kristillinen opisto  

Sulkulantie 28, Jyväskylä
3.4.  Valtuustosali, Viitasaaren kaupungintalo 

Keskitie 10, Viitasaari
19.4.  Luentosali, Lomakeskus Revontuli 

Revontulentie 1, Hankasalmi
20.4.  Poke, Uuraistentie 240, Tarvaala (Saarijärvi)
25.4.  Puustellin työkylä, sali, Kantolantie 410, Laukaa

Koulutus klo 10.00–13.30, tutkinto 13.45–14.45.

Hinta 70 E/ hlö (sis. koulutus, tutkinto, alv 24 % ja  
iltapäiväkahvi).
Voi osallistua myös pelkkään tutkintoon, tutkinnon hinta 50 E.
Ilmoittautumiset viim. viisi päivää ennen tilaisuutta 
www.proagria.fi/ks > Tapahtumat tai 
marjo.marttinen@proagria.fi,  0400 648 275 tai 040 751 4972.

Kasvinsuojelututkinnot

Pelkkiä tutkintotilaisuuksia tulee vielä kevään aikana. 
Hinta 50 E / hlö (sis. alv 24 %). 
Seuraa kotisivuilta www.proagria.fi/ks > Tapahtumat.

Keski-Suomi

KEVÄÄN UUSIA LUOMUKS-HANKKEEN PIENRYHMIÄ:
-  Luomukasvi- & kotieläintilojen yhteistyöryhmä
 Pihtipudas alkaa viikolla 13
-  Luomukasvi- & kotieläintilojen yhteistyöryhmä 
 Hankasalmi alkaa viikolla 13
-  Luomuvihannes ja -peruna pienryhmä
 Jyväskylä alkaa 4.4. 
-  Tulossa kesällä pellonpiennarpäiviä
-  Menossa: Kiinnostaako luomulampaanlihantuotanto?  

-pienryhmä Saarijärvi
-  Lähde mukaan kehittämään tilasi luomunaudan- 

lihantuotantoa -pienryhmä Saarijärvi

Luomuviljelijä tai luomusta kiinnostunut, tule mukaan  
koulutuksiin, retkille, pellonpiennarpäiviin!

Lisätietoja: 
Hilkka Heikkilä, projektipäällikkö, JAMK, 050 430 8407 
hilkka.heikkila@jamk.fi, 
Eeva-Liisa Neuvonen (peltokasvit), 043 826 7294
eeva-liisa.neuvonen@proagria.fi
Marjo Marttinen (erikoiskasvit), 0400 648 275 
Mirja Riipinen (kotieläin), 040 846 1792
mirja.riipinen@jamk.fi
www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/luomuks

MEKA-hankkeen kevät 2017
Yli 230 keskisuomalaista yrittäjää on jo 
MEKA -hankkeen koulutukset löytänyt,  
kiitos teille kaikille osallistumisesta!

Viime syksyn pellonpiennarpäivät saivat jatkoa 
Jämsässä Maan kasvukunnolla satoa -päivässä. Peltovil-
jelyä käsitellään hankkeessa jo meneillään olevissa ja al-
kavissa nurmiryhmissä sekä uudessa, erityisesti viljanvilje-
lijöille suunnatussa Satotaso 6tn/ha -pienryhmässä. Näi-
den ryhmien vetovastuut ovat ProAgrian toimihenkilöil-
lä ja he voivat tarpeen mukaan pyytää mm. tutkijoita tai 
muita yrittäjiä ryhmään tuomaan lisää asiantuntemusta. 

Kotieläinpuolella pienryhmiä toimii kautta koko Kes-
ki-Suomen aina Kinnulasta Joutsaan asti. Työhyvinvoin-
ti-ryhmässä haetaan fyysisen kunnon kehittämisen kaut-
ta juoksuvauhtia Muurasjärven Maalaismaratonille ja in-
vestointeja suunnittelevien pienryhmäkin lähtee liikkeelle. 

Kotimaan opintomatkoista Yritetään yhdessä, hyvin-
voinnista hymyä huuleen -matka 22.–23.3. on erityisesti 
viljelijäpariskunnille, jotka haluavat vahvistaa yhdessä te-
kemistä.  Naudanlihantuottajille kohdennettu Vasikkati-
la-matka on tulossa huhtikuulle. Siitä lisää, kun kohteet 
varmistuvat!

Hankkeen iso ponnistus on yhdessä Keski- ja Pohjois- 
Pohjanmaan OmaNauta -hankkeen kanssa järjestettävä 
Kanadan opintomatka. Seuraa hankkeen tiedottamista 
www.aitomaaseutu.fi ja www.facebook.com/mekahanke. 

KEVÄÄN UUSIA MEKA-HANKKEEN PIENRYHMIÄ:
-  Parsinavetta paremmaksi
 - Pihatto paremmaksi
-  Nurmi-ryhmä, Petäjävesi, alkaa 10.3.
-  Emolehmätuotantoa kehittämässä, Jämsän ja Keuruun 

seutu
-  Naudan käsittely, ryhmä sijoittuu osallistujien mukaan
-  Naudan ensiapu, Pihtipudas 
-  Satotaso 6 tn/ha 

Lisätiedot pienryhmistä ja hankkeen tapahtumista:
Susanna Lahnamäki, 040 725 6603 
Tanja-Reetta Kinnunen, 043 824 9640
Anne-Mari Malvisto, 040 643 2946
www.aitomaaseutu.fi  ja www.facebook.com/mekahanke

Keski-Suomi

Keski-Suomi

LUOMUKOTIELÄINKURSSI
ProAgria Keski-Suomi järjestää Luonnonmukaisen 
kotieläintuotannon sitoumukseen vaadittavan kak-
sipäiväisen kurssin 5.–6.4. Saarijärvi, Poke

Hinta 75 euroa/päivä/henkilö (+alv 24 %, ruokailut 
omakustanteiset)

Ilmoittautuminen 29.3. mennessä:
Eeva-Liisa Neuvonen, 043 826 7294 
eeva-liisa.neuvonen@proagria.fi
www.proagria.fi/ks > Tapahtumat Keski-Suomi

Keski-Suomi
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Jämsän maa- ja kotitalousnai-
set rekisteröityivät vuonna 2005. Tä-
tä ennen yhdistys toimi Jämsän maata-
lousseuran naisosastona. Inkeri Ojanen 
toimi puheenjohtajana vuodesta 2005 
ja viime vuoden alusta puheenjohtajuus 
siirtyi Tuula Merisalolle. Inkeri ja Tuu-
la ovat myös toimineet vuosien varrella 
yhdistyksen sihteereinä. Tuula on ollut 
myös Keski-Suomen maa- ja kotitalous-
naisten johtokunnassa varsinaisena jä-
senenä vuodesta 2012. 

ProAgria Keski-Suomen jäseneksi
Jämsän maa- ja kotitalousnaiset huo-
masivat, että useat Jämsän alueen maa-
miesseurat eivät olleet enää ProAgria 
Keski-Suomen jäseniä. Tämä asia huo-
lestutti naisia. – Päätimme liittyä Pro- 
Agria Keski-Suomen jäseneksi, jotta oli-
simme toiminnassa virallisesti muka-
na ja saisimme yhdistyksille suunnatut 
jäsenedut hyödynnettyä, toteaa Tuula 
Merisalo. Jäsenyyteen liittyy myös arvo-
ja, jotka olivat Tuulan mukaan liittymi-
sen syitä.  Yhdistys katsoi tarpeelliseksi 
säilyttää yhteyden neuvontajärjestöön, 
jonka tavoitteena on edistää maaseu-
dun yritystoimintaa ja maalla asumisen 
mahdollisuuksia. 

Yhdistyksessä on ollut hyvin monen-
laista toimintaa. Naiset käyvät kunto-

Maa- ja kotitalousnaisten Vuoden maisemateko 
-kilpailu on käynnistynyt. Tämän vuoden teema 
on Suomen juhlavuoden kunniaksi ”Itsenäisyy-
den merkit maisemassa”. Kilpailun suojelijana 
toimii maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo 
Tiilikainen.

Itsenäisyyden merkit maisemassa –teko tuo esille paikal-
lisen kulttuuriympäristön arvoja, historiaa, tapahtumia ja 
ominaispiirteitä, lisää yhteisöllisyyttä ja edistää jonkin koh-
teen tai piirteen säilymistä tuleville sukupolville. Teko voi 
olla esimerkiksi rakennusten ja rakennelmien kunnostusta,  
kulttuurihistoriallisesti keskeisen alueen hoitoa tai hoi-
tosuunnitelman laatimista, kiviaitatalkoita, punamullan 
keittoa tai muita työnäytöksiä, juhlavuoden puun tai muun 
kasvillisuuden hoitoa tai istuttamista sekä erilaisia aineet-
tomia tekoja kuten perimätiedon keruuta ja tallentamista.

Kilpailu on avoin kaikille toimijoille: yksittäisille ihmiselle, 
maanomistajille ja yrittäjille, koululaisille, yhdistyksille ja 
yhteisöille.

Ottakaa raportointia varten valokuvia, kuvailkaa mitä 
olette tehneet ja millaisia vaikutuksia teolla on ollut. Ker-
tokaa ketkä ovat olleet mukana toteutuksessa ja miten toi-
minta jatkuu tästä eteenpäin. Perustelkaa miksi juuri tei-
dän tekonne olisi vuoden maisemateon arvoinen.

Maa- ja kotitalousnaiset toivovat tietoja maisemateois-
ta myös ennen tapahtumia ja käytännön tekoja. Voitte ker-
toa suunnitelmistanne oman alueenne maisemapalvelui-
den asiantuntijalle.

Kilpailuaika maakunnissa päättyy 30.9.2017. Alueellisen 
maisemateon voittaja lähtee edustamaan maakuntaansa 
valtakunnalliseen kilpailuun, jonka voittaja on selvillä  
viikolla 47.

Ota yhteyttä: Kirsi Koskela,  
maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija, 043 826 7290 
kirsi.koskela@maajakotitalousnaiset.fi

MAA- JA KOTITALOUSNAISILLA  
REKISTERÖITYMISEN PAIKKA
Monet vilkkaasti toimivat maa- ja kotitalousnaisten yhdistykset 
ja naisostot tai -jaostot ovat pääseuran, esimerkiksi maaseutu- 
tai maamiesseuran rekisteröitymättömiä alaosastoja tai jaos-
toja. Rekisteröitymättömien yhdistysten luottamushenkilöiden 
tiedot on yleensä annettu tiedoksi vain rekisteröidylle pääseu-
ralle, eikä niitä ole ilmoitettu yhdistysrekisteriin, koska alaseu-
ra on rekisteröitymätön. Jos pääseuran toiminta on loppunut ja 
alaosasto toimii, alaosaston on syytä rekisteröityä. Rekisteröity-
mättömäksi yhdistykseksi ei kannata jättäytyä, sillä rekisteriin 
merkitsemättömän yhdistyksen sitoumuksista vastaavat sen 
luottamushenkilöt henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Alaosastoina toimivien Maa- ja kotitalousnaisten yhdistys-
ten rekisteröityminen omaksi rekisteröidyksi yhdistykseksi on 
suositeltavaa silloinkin, kun pääseura (maamiesseura tms.) on 
toimiva. Kun yhdistys rekisteröityy, asioiden käsittely yksinker-
taistuu, sillä sen virallisia kokousasioita ei tarvitse käsitellä uu-
delleen pääseuran kokouksissa. On muistettava, että rekisteröi-
tymättömien alaosastojen omaisuus on myös viime kädessä 
pääseuran omaisuutta. On tätä päivää, että kukin yhdistys vas-
taa omista varoistaan. Maa- ja kotitalousnaisten alaosastojen 
rekisteröityminen ei tarkoita muun yhteistyön loppumista en-
tisen pääseuran kanssa. On suorastaan suotavaa, että yhdistyk-
set jatkavat toimintaa yhdessä entiseen malliin. 

Lisätietoja: Mirja Pummila, puh. 0400 932 054   
mirja.pummila@maajakotitalousnaiset.fi

www.maajakotitalousnaiset.fi

Järjestössä toimiminen auttaa 
jaksamaan ja innostaa uusiin asioihin

meistä on omat vahvuutemme. Yhdessä 
toimiminen luo meistä erityisen vahvo-
ja ja osaavia. Joku hallitsee leipomisen, 
toiset käsityöt, toiset puutahan tai lau-
lamisen ja runonlausunnan. Tuula kan-
nustaakin liittymään maa- ja kotitalo-
usnaisiin.  Yhdistystoiminta toimii yhtei-

Nyt on hyvä aika hankkia 

HYGIENIAPASSI
Tarvitset hygieniapassin, jos käsittelet työssäsi pakkaamat- 
tomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita eikä sinulla ole 
elintarvikealan ammatillista tutkintoa. 

Myös kesätyöntekijällä on hyvä olla hygieniapassi.  
Se on etusi työnhaussa!

Järjestämme testejä joustavasti vaikka vain sinulle.  
Nettisivuilta löydät listan yleisistä testiajankohdista.   
Testin hinta 40 e. 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
Mirja Pummila, 0400 932 054 
mirja.pummila@maajakotitalousnaiset.fi 
Eeva-Liisa Kivimäki, 040 576 8740 
eeva-liisa.kivimaki@maajakotitalousnaiset.fi 

salilla viikoittain. Kuntosalilla jutellaan 
kuulumiset ja vahvistetaan lihaskuntoa. 
– Eihän salilla ihan hiki virtaa, mutta 
joka kerta sieltä lähtee virkistyneenä ja 
iloisena kotiin, Tuula ja Inkeri kertovat.

Kesällä yhdistys järjestää perintei-
sen luontokirkon ja MTK kanssa jär-
jestetään kirkkopyhän tilaisuus. Yhdis-
tyksestä on myös tilattu mm. Jämsän 
MTK:n 100-vuotisjuhlan tarjoilut. Näi-
den lisäksi tehdään retkiä puutarhoil-
le, niin lähialueella kuin hieman kauem-
maksi. Retkillä vaihdetaan perennoja ja 
haetaan ideoita. Impin päivänä on jär-
jestetty retki luontoon tai kokoonnuttu 
joissakin muissa merkeissä. Naiset ovat 
osallistuneet myös erilaisiin myyjäisiin. 
Maaliskuussa järjestetään ruokakurssi 
palkokasveista.

Tehdään yhdessä  
yhdistyksessä
Tuulalle yhdistyksessä toimiminen on 
eräänlainen henkireikä. Hänen mukaansa  
toiminta on toki vienyt aikaa, mutta 
kun hän ynnää lopputulosta, niin saldo 
on reilusti plussalla. Toiminnan myötä 
hän on saanut paljon uusia ystäviä ja 
tavannut aivan ihania ihmisiä. Kursseille  
ja tapahtumiin osallistuminen on anta-
nut uutta intoa ja ideoita tehdä asioita  
uudella tavalla. Aina on oppinut uutta. 

Tuula suositteleekin järjestämään 
erilaisia kursseja, tapahtumia ja osallis-
tumaan maa- ja kotitalousnaisten ret-
kille. – Mikä onkaan helpompaa kun 
hypätä linja-autoon, kun toiset ovat 
koko reissun puolestasi huolehtineet. 
Matkoilla on päässyt näkemään sellai-
sia asioita, joissa yksin matkailtaessa 
ei tule kierrettyä. Matkoilla tutustuu ai-
na myös uusiin ihmisiin. Lisäksi Tuula 
muistelee, ettei lypsykarja-aikaan pysty-
nyt niin paljon osallistumaan. Nyt eläk-
keellä ollessa ehtii mukaan useammin.

Maa- ja kotitalousnaisten talkoot 
antavat mahdollisuuden yhdessä teke-
miseen eikä tarvitse aina yksin puurtaa.  
Esimerkiksi ystävänpäivän leivonnaiset 
vanhainkodille syntyivät yhdessä iltapäi-
vässä. Yksin tehdessä siihen olisi mennyt 
useampi päivä. Yhdistys on osallistunut 
KoneAgria ja Ween maan wiljaa -tapah-
tumien talkoisiin. Talkootuloilla rahoi-
tetaan kursseja ja muita tapahtumia. 
Rahat käytetään yhdistyksen toiminnan 
pyörittämiseen.

Liittykää mukaan  
yhdistykseen
Jotkut kokevat että maa- ja kotitalous-
naiset ovat monitaitureita eivätkä sik-
si uskalla liittyä joukkoon. Tuulan mu-
kaan pelko on ihan aiheeton. – Olem-
me ihan taviksi ja itsekin haluamme ai-
na oppia uutta ja meillä on myös tah-
totila opettaa taitoja muille. Jokaisella 

sön hyväksi ja palvelee usein myös mui-
takin kuin suoraan yhdistyksen jäseniä. 

Tuula kannustaa naisia osallistu-
maan erilaisiin tilaisuuksiin. Hänen mu-
kaansa osallistuminen herättää ajatte-
lemaan elämää toiselta kantilta. Hän 
osallistui helmikuussa Luola-hankeen 

seminaarin, jossa kuuli ajankohtaista 
tietoa villiyrteistä. Seminaarin herätti 
taas yrttiasiat mieleen. Hän  hankki uuden  
ruokakirjan ja aikoo keskittyä yrttien ke-
räämiseen tulevana suvena. 

Mirja Pummila

K
uv

a:
 K

at
ri 

Sa
lm

in
en

VUODEN MAISEMATEKO

OSALLISTU  
2017 

Jämsän yhdistysmessuilla Tuula Merisalo ja Kaija Mäkinen esittelemässä  
Superruokaa pohjolasta

Inkeri Ojanen ja Tuula Merisalo ovat  
Jämsän maa- ja kotitalousnaisten  
aktiivisia toimijoita.
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Tapahtumassa korostetaan syk- 
syn markkinoiden tapaan lähi- ja luo-
muruokaa ja kotimaisten yrittäjien tuot-
teita. Kevätmarkkinoilta löydät hyvät 
vinkit lähestyvän kesän grilli- ja juhla-
kauteen. Uudenlaisia ideoita voit hakea 
myös villiyrttiluennolta, jonka järjestää 
Keski-Suomen maa- ja kotitalousnais-
ten Luonnosta lautaselle -hanke. Syksyn 
tapahtumasta poiketen Wemmi-kevät-
markkinat järjestetään kokonaan sisäti-
loissa, joten paikan päällä syötävät ka-
la-ateriat löydät toukokuussa järjestet-
täviltä Keski-Suomen Kalamarkkinoilta.

Kevätmarkkinoilla pääset tutustu-
maan myös suomalaisiin käsitöihin – 
vaikkapa Suomen käsityöyrittäjien Käsi-
työkorttelissa. Wemmissä on siis loista-
va tilaisuus tukea suomalaista yrittäjyyt-
tä ja hankkia persoonalliset lahjat ja tar-
jottavat kevään ja kesän juhliin.

Samaan aikaan Wemmi-kevätmark-

TIETOA, TAITOA JA ELÄMYKSIÄ2017

Wemmi-kevätmarkkinat  
21.–22.4.2017 Jyväskylän Paviljongissa
Wemmi-kevätmarkkinoiden juuret ulottuvat syksyn Ween maan 
wiljaa -markkinoihin, joita on järjestetty Jyväskylässä jo vuodesta 
1994 saakka. Tänä vuonna vastattiin sekä myyjien että markki-
nakävijöiden toiveeseen keväisestä tapahtumasta. 

Uusi metsäalan tapahtuma Jyväskylään
Metsämme 2017 -messu- ja koulutustapahtuma järjestetään  
Jyväskylän Paviljongissa 21.–22.4.2017.

Mitä metsä merkitsee? Metsässä 
mieli virkistyy, se tarjoaa elämyksiä, ruo-
kaa ja harrastusmahdollisuuksia. Met-
sä on myös merkittävä taloudellinen re-
surssi, sijoituskohde ja työllistäjä suo-
malaisille. Yksistään Keski-Suomessa on 
kymmeniä tuhansia metsänomistajia.

Huhtikuussa järjestetään kaikille met-
sästä kiinnostuneille Metsämme 2017 
-messu- ja koulutustapahtuma Jyväs-
kylässä. Tapahtuma järjestetään yhteis- 

”Joukossamme on mon-
ta aivan uutta yritystä ja 
vähintäänkin yhtä monta jo op-
pirahansa maksanutta konka-
ria. Olemme ihmisiä erilaisissa 
elämäntilanteissa; päätoimisia, 
sivutoimisia, opiskelun ohella 
tai lasten päiväuniaikaan yrit-
täviä. Meitä yhdistää halu luo-
da ja tarve tehdä itse sekä taito 
näiden toteuttamiseen. Me su-
unnittelemme, valmistamme ja 
myymme suomalaisia käsityönä 
tehtyjä tuotteita”, kertoo Vin-
kee-yrittäjä Kreetta Ahonen 
Suomen käsityöyrittäjistä. 

WEMMI-KEVÄTMARKKINAT
•  avoinna pe 21.4. klo 12–18,  

la 22.4. klo 10–16
•  vapaa pääsy
•  www.wemmi.fi
•  yhteistyössä: Keski-Suomen maa- ja 

kotitalousnaiset, ProAgria Keski- 
Suomi, SKYT – Suomen käsityö- 
yrittäjät

•  lisätiedot: tapahtumatuottaja  
Niina Lampinen, 043 826 7291, 
niina.lampinen@proagria.fi

METSÄMME 2017
•  avoinna pe 21.4. klo 12–18,  

la 22.4. klo 10–16
•  vapaa pääsy
•  www.metsämme.fi
•  yhteistyössä Suomen metsäkeskus, 

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi, 
Päijänteen  Metsänhoitoyhdistys, 
MTK-Keski-Suomi, Jyväskylän am-
mattikorkeakoulu (JAMK),  
ProAgria Keski-Suomi

• lisätiedot: tapahtumatuottaja  
Niina Lampinen, 043 826 7291 

 niina.lampinen@proagria.fi

Osallistumismaksu 
40 euroa/hlö (sis. saunan, ruokailut, ohjelman)
tai 20 euroa (sis. ruokailut, ohjelman). 

Varustautukaa sään mukaan, saunatarvikkeet mukaan  
(uimaan pääsee myös). Lisämaksusta omatoimisesti 
turve 10 e/hlö tai yrtti 10 e/hlö.

Ilmoittautumiset 5.6.2017 mennessä 
Eeva-Liisa Kivimäelle, 040 576 8740, tai 
Mirja Pummilalle, 0400 932 054,  
etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi 

kinoiden kanssa järjestetään Metsäm-
me 2017 -messu- ja koulutustapahtu-
ma, jossa esitellään metsien virkistys- ja 
hyötykäyttöä sekä annetaan tietoa met-
sästä ja metsän omistamisesta.

työssä metsänhoitoyhdistysten, Suomen  
metsäkeskuksen, Jyväskylän ammattikor- 
keakoulun, MTK:n ja ProAgrian kanssa.

Yhteistyökumppanit järjestävät laa-
dukkaan ja monipuolisen koulutuspa-
ketin messujen yhteydessä. Koulutuksen 
aiheina on mm. sukupolvenvaihdokset 
ja tilakaupat, metsä tuottavana sijoitus-
kohteena ja metsänhoito myös uusille 
metsänomistajille. Osa koulutuksista ja 
seminaareista on maksullisia ja metsä-
verotuksessa vähennyskelpoisia. 

Messuhallin yhteydessä on myös tie-
toiskuja, joihin on vapaa pääsy. Tie-
toiskuista saa myös hyviä vinkkejä met-
sänomistamiseen ja -hoitoon. Näytte-
lyosastoilla pääsee syventymään asian-
tuntijoiden opastuksella metsän hoi-
toon, metsän hyötykäyttöön sekä alaan 
liittyviin tuotteisiin.

Samaan aikaan järjestetään Wem-
mi-kevätmarkkinat, jotka tuovat tarjol-
le luomu- ja lähiruokaa sekä kotimaisia 
käsitöitä.

JUHLAVUONNA TAPAHTUU
Impi saunoo! -tapahtumat 11.6.
Maistuva maaseutu -kekritapahtumat
Kekrijuhla vanhuksille – Makumuistoja tempaus 6.–8.10.
Tutustumiskäynnit paikallisiin ruokayrityksiin
Maistuva maaseutu -retket
Kekriruokakurssit
Perinneruokatyöpajat
Ruokamaisemaan tutustuminen, Vuoden maisemateko ja  
100 vuotta suomalaista maisemaa -tapahtumat

Tervetuloa mukaan  
herkulliseen  
Maistuva maaseutu  
-teemavuoteen!

Lue lisää: www.maajakotitalousnaiset.fi/maistuvamaaseutu
Maistuva maaseutu -kampanja on osa laajempaa Syödään yhdessä -kokonaisuutta ja Suomi 100 -vuoden 
virallista ohjelmaa. #maistuvamaaseutu #syödäänyhdessä #suomi100

Tulkaa mukaan elämykselliseen juhlavuoteen, syömään yhdessä ja jakamaan tarinoita Maistuvasta 
maaseudusta! Maa- ja kotitalousnaiset juhlistavat satavuotiasta itsenäistä Suomea tarjoamalla 
maakuntien makuja Maistuva maaseutu -tapahtumissa ja kohtaamisissa. Maaseudun antimia 
maistellaan mm. ruokakursseilla, retkillä, maaseudun ruokayrityksissä ja maisemassa. Juhlavuosi 
huipentuu syksyyn, kun järjestämme kaikkien aikojen kekrin, 100 kekritapahtumaa eri puolilla 
Suomea. 

OHJELMA
12.00 Tervetuloa, puheenjohtaja Pirjo Luotola,  
 Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten 
 piirikeskus
 Laukaan mieslaulajat
 Sadonkorjaajan keitto, leipä, juoma ja jälkiruoka
13.00 Naisen kädenjälki kulttuuriympäristössä, tutkija ja  
 kirjailija FM Kirsti Manninen
 Laukaan mieslaulajat
13.45 Naisvoimaa järjestöstä, kehityspäällikkö  
 Helena Velin, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
14.15 Kulttuuriympäristö näkyväksi tekojen kautta,  
 maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija
 Kirsi Koskela, Keski-Suomen maa- ja kotitalous- 
 naiset, KYNÄ-hanke
 Mahtisauna ja muut tehtävät: tunnista villiyrtit ja  
 tunnista vanhat esineet sekä luontopolku
 Pakurikahvi/yrttitee ja yrttileivonnainen
17.00 Kotimatkalle

IMPI SAUNOO  
-tapahtuma
Sunnuntaina 11.6.2017 klo 12.00-17.00
Tupaswilla, Ränssintie 5, 41370 Kuusa  
tupaswilla.fi
 
 

Yhteistyössä Kulttuuriympäristö näkyväksi (KYNÄ) ja Luonnosta  
lautaselle (LUOLA) -hankkeet

Keski-Suomi

Maa- ja kotitalousnaiset

Farmari 2017– Asiaa ja elämyksiä! 
14.–17.06.2017 Seinäjoella
Tapahtumassa on näyttävä kattaus 
suomalaiseen maatalouteen, ruoan-
tuotantoon sekä maaseutuun. 
www.farmari.net

Peltopäivä Inkoossaa 6.7.2017
Valtakunnallinen kasvinviljelyn 
ammatti- ja erikoisnäyttely 
pidetään Inkoossa Västankvarnin 
koetilalla jo kuudennen kerran. Lu-
vassa on tiivis paketti ammattiasiaa. 
www.peltopaiva.fi

Silva metsänäyttely 1.– 2.9.2017
Metsänäyttely kokoaa neuvonnan,  
yritykset, yhteisöt ja metsätoimijat  
yhteen asian ja viihteen kera  
Joensuuhun. Lisää asiaa  
www.silvafair.fi

KoneAgria Tampereella 
12.–14.10.2017
on konekaupan kattavin tilaisuus Suo-
messa. Siellä pääsee hyvin vertaile-
maan eri valmistajien tuotteita. 
www.koneagria.fi

VUODEN 2017 TAPAHTUMIA
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Käynnistä kesän juhla- ja grillikausi 
Wemmi-kevätmarkkinoilla.

Tapahtuman teemana on lähi- ja luomuruoka 
ja muut kotimaisten pienyrittäjien tuotteet.

Tule kävijäksi tai myyjäksi!

www.wemmi.fi

21.–22.4.2017
Jyväskylän Paviljongissa

Uusi messu- ja koulutustapahtuma 
metsänomistajille ja metsän hoidosta 

kiinnostuneille.

Messuvieraille vapaa pääsy. 
Koulutusohjelma hintatietoineen 

päivittyy kotisivuille kevään aikana.

www.metsämme.fi

Varaa oma messuosastosi tai 
myyntipaikkasi nyt: 
niina.lampinen@proagria.fi 
p. 043 826 7291

Wemmi-kevätmarkkinoiden juuret ulottuvat 
syksyn Ween maan wiljaa -markkinoihin.

Järjestäjänä FKS-Tapahtumat Oy, 
jonka taustalta löytyy vahva 
ProAgrioiden verkosto.


