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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.fi

JYVÄLLÄ  ProAgria Keski-Suomen asiakaslehti 
https://keski-suomi.proagria.fi/ajankohtaista/jyvalla

Toimitus Eeva-Liisa Neuvonen
Taitto Päivi Jokimies, ProAgria Keskusten Liitto
Painopaikka Lehtisepät Oy, Kannen kuva Eeva-Liisa Neuvonen 

Neuvonta auttaa monipuolisesti ja elää ajassa
Neuvontajärjestö on Suomessa jo 220 vuotta elänyt ajassa  
sekä asiakkaiden arjessa. Keski-Suomen Maanviljelysseura on 
perustettu 1893, joten tänä vuonna ylittyy 125 vuoden merkki-
paalu maakunnan omalla neuvontaorganisaatiolla.  Toki Keski- 
Suomessa harjoitettiin neuvontaa Vaasan läänin maanviljelys-
seuran kautta jo tätä aiemminkin. Olemme olemassa paran-
taaksemme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä 
ja kannattavuutta sekä edistääksemme maaseudun kestävää 
kehitystä ja hyvinvointia.  Siihen pääsemme vain yhdessä teke- 
mällä. ProAgrialainen toimintatapa ja sitä tukevat työkalut 
auttavat meitä siinä, että pystymme esittämään euromääräi-
siä hyötyjä ProAgrian palvelujen käytöstä.

Neuvo-palvelut laajenivat vuonna 2017
Oletko tiedostanut, että Neuvo 2020 -palvelujen laajentumi-
nen maatilojen nykyaikaistamiseen ja kilpailukykyyn sekä tila-
kohtaisen rahamäärän nousu 7 000 euroon tapahtuivat viime 
vuonna? Nyt on korkea aika hyödyntää Neuvo -rahaa oman 
tilan kehittämisessä. ProAgria tarjoaa uuteen osioon laajasti 
erilaisia kilpailukyvyn parantamiseen liittyviä ratkaisuja ja nä-
kökulmia. Onko investointi, sukupolvenvaihdos tai yhtiöittä-
minen ajankohtainen?  Miten voit parantaa tilan tulosta ja 
kannattavuutta? Eri neuvonta-alojen asiantuntijat takaavat 
ProAgrian tarjonnan monipuolisuuden.  ProAgria pystyy yh-
distämään talouden, tuotantotalouden ja yritysasiantuntijoi-
den osaamisen tilan tarpeisiin ja tuottamaan palvelukokonai-
suuden tiiminä.

Muista hyödyntää myös jo pari vuotta käytössä olleet Neuvo  
2020 -osiot: kasvinsuojelu, luomu, energia, ympäristö ja eläin-
ten hyvinvointi.

Digitaaliset palvelut tulevat
Digitalisaatio etenee monin tavoin myös maataloussektorilla.  
ProAgria on mukana kehityksessä ja digitaalisia palveluja kehi-

tetään voimakkaasti. Valiolaisen maitotilan KPI-avain yhdistää 
meijerin, ProAgrian tuotosseurannan ja ruokinnan dataa sekä  
siemennys- ja nautarekisterin tietoa helppolukuisiksi tavoite- 
mittareiksi. Mittarit on tarkoitettu tuotannon johtamisen 
tueksi. 

Kannattaa kokeilla nettipalavereja ProAgrian asiantuntijoi-
den kanssa. Tehokkaat ja helpot nettipalaverit ovat kasvatta-
neet suosiotaan yhteydenpitomuotona yrittäjän ja asiantunti-
jan välillä.  Niiden avulla voidaan pitää esim. seurantapalaveri  
omalta tietokoneelta vaikka oman työpöydän ääreltä. Aina ei 
tarvitse käyttää aikaa matkustamiseen asiantuntijan luokse. 

Tukiturvalla turvaa EU-tukien hallintaan
EU-tukien hakuaika lähestyy.  Asiantuntijan avulla tukihaku 
sujuu helpoiten.  Viime keväänä käyttöönotettu palvelumme  
Tukiturva antaa sinulle varmuutta ja helppoutta valmistau-
tuessasi tukivalvontaan. Lisäksi saat kätevästi kännykkääsi 
muistutukset tukien kannalta tärkeistä päivämääristä ja teke-
misistä. Palvelun tarjoamme vain tukihakupalvelujemme asi-
akkaille. Hyödynnä uusi palvelumme ja nuku yösi rauhassa. 

Näistä edellä mainituista ja myös muista palveluista sekä  
myös ProAgrian tarjoamasta hanketoiminnasta kannattaa ky-
syä lisää. Voit kysyä lähimmältä asiantuntijaltasi tai hakea 
vaikkapa nettisivujemme kautta juuri sinulle sopivan asian-
tuntijan.

Vesa Laitinen
johtaja
0400 547 816
vesa.laitinen@proagria.fi

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

Tuotosseurannan 
asiakaspalvelu 
käytössäsi

Hei, 
olemme Iina ja Teija. Palvelemme sinua tuo-
tosseurannan asiakaspalvelussa. Soita meille, 
kun mietit tuotosseurantaan liittyviä asioita, 
pieniä tai isoja, selvitetään ne yhdessä. Meille  
on tärkeää, että saat täyden hyödyn tuotos-
seurannasta ja saavutat tavoitteesi.  
Sydämemme sykkii tuotosseurannalle!

Onnistumme yhdessä!

Iina Näyskä 

Teija Hellberg

TAVOITAT MEIDÄT ARKISIN KLO 8.15–16 

NUMEROSTA  (09) 8566 5980  TAI 
SÄHKÖPOSTITSE tuotosseuranta@proagria.fi

MONIPUOLISTA KASVINSUOJELUASIAA YKSISSÄ 
KANSISSA – NYT MUKANA MYÖS LUOMU
Peltokasvien kasvinsuojelu 2018 -kirja helpottaa 
kasvinsuojeluaineiden valintaa ja vertailua. Kirja  
kuvaa viljelykasveittain peltokasvien, avomaan  
vihannesten ja mansikan rikkakasvien, kasvitautien 
ja tuholaisten torjuntaan markkinoilla olevat kas-
vinsuojeluaineet, niiden käyttösuositukset ja heh-
taarikustannukset.  

PELTOKASVILAJIKKEET 2018  
VILJELYSUUNNITTELUN AVUKSI 
Kirja kokoaa uusimmat tiedot maassamme viljeltä-
vistä peltokasvien lajikeominaisuuksista ja erityis-
piirteistä.  Julkaisu auttaa valitsemaan sopivim-
mat viljelykasvit ja lajikkeet tilan olosuhteisiin. 
Kirjoja voi tilata ProAgrian verkkokaupasta 
www.proagriaverkkokauppa.fi
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Neuvonta auttaa monipuolisesti ja elää ajassa KEVÄÄN AJANKOHTAISTA
TUKIHAKEMUS JÄTETÄÄN VAPUN JÄLKEEN MUTTA 15.6 MENNESSÄ 
-  Tukioikeuksien hallinta pitää tarkastaa ja tarvittaessa siirtää 15.6 mennessä.
- Lohkojen yhdistämiset ja jakamiset tehdään mieluimmin jo huhtikuussa.
- Kartat pitää tutkia ja selvät rajavirheet korjata.
- Ympäristökorvausta hakeneiden pitää laatia viljelysuunnitelma ennen kylvöjä.
-  Maanäytteiden on oltava ajan tasalla ennen kylvöjä.
-  Lanta-analyysi tarvitaan, jos lantaa käytetään.
- Nurmea, kesantoa ja luonnonhoitopeltoa pitää olla yli 75 % viljelyalasta tai 

sitten on viljeltävä vähintään kahta kasvilajia. B-alueella (Jämsä) vaaditaan 
kolme kasvilajia. Näistä vaatimuksista on luomuun tai tilakokoon liittyviä 
poikkeuksia.

- Kasvinsuojelututkinto ajan tasalle ja ruisku testiin ennen käyttöä.
- Tuotantosuuntaa muuttaneiden tilojen on aihetta tarkastaa eläintukien 

osallistumisilmoitukset. Eläintukea ei tipu, jos osallistumisilmoitusta ei ole.
- Sika- ja siipikarjatalouden tukea ei enää haeta päätukihaun yhteydessä. Sen 

haku on maaliskuussa erillisenä hakuna.

Mennyt kesä teettää omia yllätyk-
siään. Osalla pelloista on kasvukunto 
joutunut koville ja monivuotisten kas-
vien ynnä suojakaistojen ja – vyöhykkei-
den sekä pientareiden kunto kannattaa 
tarkastaa heti, kun lumet lähtevät.

Pientareen tai suojakaistan voi uu-
sia, jos tarve on. Uusittavissa on suo-
javyöhykekin, jos kasvusto on olosuh-
teiden vuoksi henkitoreissaan. Erillistä 
lupaa siihen ei tarvita, asia pitää vain 
kirjata.

Peltoon jäänyt sato pitää huomioida  
lannoituksessa. Rajoitus koskee vain 
fosforin käyttöä; 2017 annettu fosfori-
lannoitus siirretään vuodelle 2018, jos 
koko sato jäi korjaamatta.

Peltomaan laatutesti on hoidettava 
käsistä pois 30.4 mennessä. Se tapah-
tuu joko vipu-palvelussa sähköisen tuen 
puolella tai kynähommina täyttämällä 
lomake 480 ja toimittamalla se maaseu-
tutoimistoon. 

Juhani Peltola

Tukineuvontaa ProAgria Keski-Suomessa tekevät:
Janhonen Esko 0400 718 890 Saarijärven toimisto
Kahelin Timo 043 826 9715 Viitasaaren toimisto

Kaislo Katariina 040 822 2127 Jyväskylän toimisto
Kivisalmi Reijo 043 824 9638 Viitasaaren toimisto

Minkkinen Anna-Maija 040 564 9166 Hankasalmen toimisto
Minkkinen Sanna 043 824 9646 Viitasaaren toimisto
Paltamaa Kai 0400 545 543 Jyväskylän toimisto
Peltola Juhani 043 826 9719 läntinen Keski-Suomi
Puura Hanna 040 822 5607 eteläinen Keski-Suomi
Timonen Leila 0400 747 289 Jyväskylän toimisto
Viinikainen Matti 0400 896 386 Jyväskylän ja Hankasalmen toimistot
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti. 

Tukea ja turvaa 
peltovalvontaan

Hyödynnä  
etusi tuki- 
asiakkaa-
namme!

Tukiturva antaa sinulle varmuutta ja helppoutta tukivalvontaan. Saat myös  
kätevästi kännykkääsi muistutukset tärkeistä päivämääristä ja tekemisistä.  
Palvelu on etu tukiasiakkaillemme. Hyödynnä palvelumme ja nuku yösi rauhassa.

Kiinnostuitko?  www.proagria.fi/tilaus

Tukiturvassa saat
➜  Puhelintuen 18.6.–31.10. valvontatilanteeseen valmistautuessasi.
➜ Lisäturvan tukiasioissa. Saat meiltä vastuuvakuutusturvan  

0 euron omavastuulla.
➜ Syysilmoituksen ja muistutuksen ajoissa siitä.
➜ Tekstiviestimuistutukset peltoviljelytukien tärkeimmistä  

ajankohdista.

EDULLISTA TURVAA 
Hinta 100 € sataan heh-
taariin saakka ja 30 €  
kultakin seuraavalta alka-
valta sadalta hehtaarilta + 
alv 24 %.

KASVINSUOJELUKOULUTUS 
JA -TUTKINTO

13.3.  Viitasaari

14.3.  Karstula

15.3.  Petäjävesi

28.3.  Tarvaala, Saarijärvi

4.4.  Jämsä

5.4. Pihtipudas

16.4. Laukaa

17.4.  Korpilahti

18.4.  Hankasalmi

24.4.  Jyväskylä

2.5.  Pelkkä tutkintotilaisuus, Jyväskylä 
Hinta 50 e / hlö (sis. alv 24 %).

Koulutus klo 10.00–13.30,  
tutkinto 13.45–14.45.

Hinta 70 e / hlö (sis. koulutus, tutkinto,  
alv 24 % ja iltapäiväkahvi).

Kaikissa tilaisuuksissa voi osallistua myös 
pelkkään tutkintoon, tutkinnon hinta 50 e.

Ilmoittautumiset  
www.proagria.fi/ks > Tapahtumat tai  
marjo.marttinen@proagria.fi, 0400 648 275 
tai 040 751 4972.

KASVINSUOJELURUISKUJEN 
TESTAUKSET 
Kai Paltamaa 0400 545 543 tai  
Timo Kahelin 043 826 9715
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Perttulan tilalla ammennetaan perin-
teisestä maalaismaisemasta ja luonnosta 
ideoita palvelutuotantoon 
 
 
Sukupolvenvaihdoksen aikana poh- 
dittiin läpi kaikkien osapuolten toiveet 
ja tarpeet ja tehtiin rohkeita ideoita uu-
sista mahdollisuuksista. Siskosten van-
hemmat Leena ja Antero Vesterinen jäi-
vät asumaan tilalle ja sisarukset käyvät 
palkkatöissä tilan ulkopuolella, joten 
suunnitelmissa piti ottaa monta asiaa 
huomioon. ProAgria Keski-Suomen yri-
tysasiantuntija Hannu Laitinen oli apuna  
tilan sukupolvenvaihdoksessa. 

Hyvä suunnittelu pohjana palvelu-
toiminnan kehittämiselle
Tilan pitkä ja monipuolinen historia ak-
tiivisena maanviljelytilana, hevostilana,  
kestikievarina sekä maatalous- että koti-
talousharjoittelutila yhdessä upea mai-
seman ja puutarhan kanssa loivat hyvän 
pohjan maaseutumatkailun kehittämi-
selle. Yritystoiminta lähti muotoutu-
maan aluksi vanhan heinäparven vuok-

Kolme sisarusta Riina Prittinen, Raisa Vesterinen ja Riitta Vesterinen-Virtanen ottivat vetovastuun 
Perttulan tilan hoidosta vuoden 2016 aikana sukupolvenvaihdoksen myötä. Tila haluttiin pitää 
viljeltynä, mutta samalla kehittää tilan toimintaa vahvasti maaseutumatkailun puolelle. 

Kasvintuotanto
Energiaa pit
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Lampaat hoitavat 
arvokasta ranta-
maisemaa
ja ylläpitävät 
luonnon moni-
muotoisuutta.

K
uv

a:
 R

ai
sa

 V
es

te
rin

en



NUMERO 1/2018  JYVÄLLÄ  5

Kasvintuotanto
NEUVO 2020-palveluna. Sen lisäksi, että  
lampaat hoitavat arvokasta rantamai-
semaa ja ylläpitävät luonnon moni-
muotoisuutta, vieraat voivat käydä kat-
somassa niitä aidan takana rantatien 
päässä.

Hyvinvointia asiakkaille
Uutena maisemaa ja ruokaa yhdistävänä  
palvelutuotteena Perttulan tila tarjoaa 
Perttula Picnic -pakettia, joka katetaan 
luonnon helmaan Perttulan pihapiirissä.  
Pihapiirin rustiikkista maisemaa voi kui-
tenkin ihailla kesäaikaan myös perintei-
sillä kahvilaherkuilla puutarhatuolissa  
istuen. Perusideana palveluissa on ympä- 
ristön lisäksi ennen kaikkea hyvinvointi 
ja nautiskelu!

Tilan hyvin hiottuja palvelupakette-
ja pyritään markkinoimaan yhä enem-
män yrityksille, lisäksi uutena kehitty-
missuuntana ovat myös ulkomaan-
markkinat. Vaikka Perttulan tilan pal-
velukokonaisuus on tällä hetkellä hyvin 
muotoiltu, löytyy yrittäjiltä silti ideoita 
ja innostusta uusiin palvelutuotteisiin ja  
kokeiluihin jatkossakin. Perttulan tilalla  
halutaan pysyä ajassa kiinni perinteitä  
kunnioittaen ja arvostetaan asiakkaiden 
tarpeita.

Paula Salonen
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Maa- ja kotitalousnaisten maisemasuunnittelijat ja yritysasian-
tuntijat auttavat kehittämään maiseman osaksi yrityksen liiketoi-
mintaa. Maiseman tuotteistamisessa kehitetään yrityksen maisemaan liit-
tyvistä ominaisuuksista myytäviä palveluja.

Suunnitelmassa käsitellään esimerkiksi:
- maiseman kokeminen moniaistisesti
- maiseman tarinoiden antamat mahdollisuudet
- reitistöjen ja elämyskohteiden suunnittelu ja toteuttaminen
- erilaisten toimintojen alueet maisemassa
- kustannukset

Ota yhteyttä ja sovitaan suunnittelukäynti!

Paula Salonen 043 824 9641  
paula.salonen@maajakotitalousnaiset.fi 

SUUNNITELLAAN YHDESSÄ SINULLE SOPIVAA  
LIIKETOIMINTAA MAISEMASTA JA LUONNOSTA!

raamisella juhlakäyttöön sekä kesäkah-
vilalla. Keski-Suomen maa- ja kotitalous- 
naisten yritysasiantuntijan Eeva-Liisa  
Kivimäen avulla tilalle luotiin liiketoi-
mintasuunnitelma ja haettiin Leader- 
ryhmältä apurahaa toiminnan kehittä-
miseen. Ilman asiantuntija-apua ja en-
nen kaikkea sisarusten yhteistä työpa-
nosta hakemukset olisivat kuulemma  
saattaneet jäädä tekemättä. Vaihtuva 
maaseudun ohjelmakausi loi lisähaasteita  
tukihakemusten tekemiseen. Lopulta  
Leader-rahoituksella saatiin ostettua 
suunnitteluapua brändäykseen ja mark-
kinointimateriaalien suunnitteluun. Sisa- 
rusten mukaan heti alussa toteutettu hyvä 
suunnittelu on toiminut hyvänä pohja-
na palvelutoiminnan kehittämiselle.

Luomulla lisäarvoa palveluihin
Perttulan tilan metsät ja pihapiiri on 
haettu luomukeruualueiksi, nyt menossa  
on siirtymäkausi. Keruutuotteet käyte-
tään tilalla itse tehtävien leivonnaisten 
ym. tarjoilujen raaka-aineeksi. Toistai-
seksi ei ole tarkoitus kerätä tuotteita 
myyntiin. Luomusertifikaatti toimii kui-
tenkin hyvänä imagolisänä ympäristön 
huomioon ottavassa liiketoiminnassa, 
joka tähtää myös ulkomaanmarkkinoil-
le. Uutena kokeiluna tilalla kasvaa tryffe-
leitä, jotka on istutettu noin viisi vuotta  
sitten osana Juvan tryffelikeskuksen kokei- 
luhanketta. Ensi kesänä olisi tarkoitus 
saada tryffelikoira tarkistamaan kokeen 
tulokset. Sisarukset kertovat innostu-
neensa kokeiluun tryffelinkasvatuksesta  
kertoneesta lehtijutun myötä. Lisäksi 
tryffeleitä varten kasvatettu viidestä eri 
lehtipuusta muodostuva metsikkö on 
kaunis ja kiinnostava lisä tilaympäris-
töön. 

Maisemasta pidetään huolta
Tilalla on lisäksi panostettu ympäris-
tön ja maiseman hoitoon rannan leh-
dossa, jossa vuokralampaat ovat lai-

duntaneet jo kaksi kesää. Rannan pe-
rinnebiotoopin hoitoon saadaan tukea 
maatalousluonnon monimuotoisuuden 
ja maiseman hoidon tuella eli ympä-
ristösopimuksella. Keski-Suomen maa- 
ja kotitalousnaisten maisema-asiantun-
tija Kirsi Koskela ja ProAgrian luomu- 
asiantuntija Eeva-Liisa Neuvonen ovat  
käyneet tilalla tekemässä maisema- 
alueiden ja luomualueiden kartoituksen 
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ProaAgria Tulosanalyysi on maatalouden verokirjanpi-
don pohjalta laadittava tilakohtainen analyysi tilan toimin-
nan kannattavuuden ja taloudellisen aseman selvittämiseen. 
Veromuistiinpanojen tietoja täydennetään mm. varastojen, 
saamisten ja velkojen muutoksella vuoden aikana sekä yrittä-
jäperheen arvioidulla työpanoksella. Yritystoimintaan sitoutu-
neiden varojen arviointi on tunnuslukujen laskennassa keskei-
sessä roolissa.  Täydennysten avulla veroaineistosta saadaan 
kelvolliset perusteet tunnuslukujen laskentaan. 

Vuosittain toistettuna tulosanalyysillä saadaan var-
sin luotettavaa tietoa tilan toiminnan kehittymisestä, jonka  
perusteella on mahdollista tehdä johtopäätöksiä omasta toi-
minnasta. Olennaista on, että talouden tunnusluvuista osa-
taan vetää oikeat tilan toimintaa ja tuotantoa koskevat joh-
topäätökset, jolloin taloudesta saatavista tunnusluvista pääs-
tään käytännön tekemiseen. 

Oman toiminnan tunnuslukujen kaivamisen lisäksi tulos-
analyysissä on olennaista oman tilan tunnuslukujen vertailu  
Taloustietopankkiin tallennettujen muiden saman tuotan-
tosuunnan ja saman maantieteellisen alueen tiloihin. Vertailu-
tietojen perusteella on mahdollista löytää oman tilan suhteel-
linen asema muihin samankaltaisiin tiloihin nähden. Tulos- 
analyysin tulosteissa on rinnakkain nähtävissä oman tilan tun-
nusluvut ja vastaavan vertailu-aineiston tunnusluvut.

Tulosanalyysin laatimiseen on mahdollista käyttää Neuvo  
2020 -tukea. Tulos-analyysin laatimista omalle tilallesi voit 
tiedustella ProAgria veroneuvojaltasi tai maitotilan tuotanto-
neuvojaltasi.

Hannu Laitinen 
palvelupäällikkö, yritys- ja tilipalvelut
0400 321 907 hannu.laitinen@proagria.fi

OMAN TILAN TOIMINNAN 
TUNTEMINEN on tilakohtaisen 
kehittämisen perusta
Juuri valmistunut maatalouden veroilmoitus on  
hyvä pohjamateriaali tilan toiminnan analysoin- 
tiin, kun edellinen verovuosi vielä on tuoreessa 
muistissa. 

TULOSANALYYSI KERTOO SINULLE
- miten hyvin tilasi tuottaa 
- millainen on taloutesi kehityssuunta
- mitä tuottaminen maksoi (maitotiloilla snt/myyty maitolitra) 
- mitkä olivat suurimmat menoerät 
- miltä näyttävät tilasi kannattavuus, maksuvalmis ja vakavaraisuus 
- missä olet onnistunut ja missä ovat kehittämisen paikat 
- vertailutietoa muiden saman tuotantosuunnan tuottajien tuloksesta 
- miten parannat tulosta

LUOPUMISTUKI ON MAHDOLLINEN VIELÄ 1960-SYNTYNEILLE
Luopumistukijärjestelmä on voimassa vuoden 2018 loppuun asti. Luopumistuen saaminen edellyttää, että luopuminen tapahtuu lain voimassaolo-
aikana.  Luopumistukea voi hakea kahta vuotta ennen ikärajan täyttymistä. Viimeinen ikäluokka, joka siis voi hakea luopumistukea, on vuonna 1960 
syntyneet. He voivat hakea luopumistukea sen jälkeen, kun ovat täyttäneet 58 vuotta.  Luopumistuen maksu alkaa, kun luopuja on täyttänyt  
60 vuotta. Luopumistuesta on aina ennen luopumista haettava luonnosluovutuskirjan perusteella etukäteispäätös MELA:lta. 

Nuoremmalle puolisolle tai osakkaalle voidaan luopumistuki myöntää viittä vuotta ennen varsinaisen luopumisiän täyttämistä. Siten uinu-
vaan luopumistukeen oikeutettuja ovat vielä vuonna 1963 syntyneet. Uinuvan luopumistuen ikäedellytys on täytyttävä luovutuskirjaa allekir-
joitettaessa. Hakemuksen voi tehdä aikaisemmin.

Jos luopumistuen saamisen edellytykset eivät täyty, on vaihtoehtona jatkossa mm. osittainen varhennettu vanhuuseläke. Sen voi saada,  
kun on täyttänyt 61 vuotta. Viljelyä voi halutessaan jatkaa oman valinnan mukaan. Eläkkeenä myönnetään joko neljäsosa tai puolet siihen 
mennessä karttuneesta eläkkeestä, josta tehdään ikäluokan mukainen varhennusvähennys. 

Lisätietoja Melan asiakaspalvelusta, 029 435 2650 tai Hannu Laitinen, 0400 321 907, hannu.laitinen@proagria.fi

Yritys ja talous

NEUVO 2020  
– Hyötyjä sinulle!
Viime syksynä Neuvo 2020 -palvelut laajenivat maa- 
tilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyky -osiolla ja tilan 
käytettävissä oleva rahamäärä nousi 7 000 euroon. Uudella  
Neuvo-osiolla tehtiin jo syksyn aikana monia kymmeniä 
neuvontakäyntejä Keski-Suomessa ja hyvä tahti jatkuu tä-
män vuoden puolella.  Palvelulle on siis ollut tarvetta. Sen 
avulla on tehty mm. budjetointia, alustavia investointilas-
kelmia, sukupolvenvaihdoksen esiselvityksiä ja tarkasteltu 
tilan taloutta ja maksuvalmiutta sekä laadittu erilaisia esi-
selvityksiä.

Karoliina ja Harri Jokinen Joutsasta Koivurinteen tilalta  
olivat ensimmäisten tilojen joukossa, jotka hyödynsivät 
Neuvo 2020 -palvelun uutta nykyaikaistaminen ja kilpai-
lukyvyn parantaminen -osiota. Yrittäjät eivät muista, luki-
vatko he uudesta palvelusta lehdestä vai suositteliko asian-
tuntija sitä heille aiemmilla tilakäynneillä. He ottivat yh-
teyttä Matti Viinikaiseen, ProAgrian huippuasiantuntijaan, 
joka työskentelee investoivien tilojen kanssa. Matin kanssa 
sovittiin aihealue ja hän hoiti paperityön.

Neuvo-palveluna tarkasteltiin tilan kannattavuutta ja 
maksuvalmiutta tilan suunnitellessa uuden 80 vasikan väli-
kasvattamon, kuivalantalan ja murskeviljasiilojen rakenta-
mista. – Neuvoa on ehdottomasti kannattavaa hyödyntää 
esimerkiksi investoinnin suunnittelussa, se muuttaa mutua 
konkreettiseksi, toteaa Harri Jokinen. – Tuloksia voi käyt-
tää esimerkiksi neuvotteluissa pankin kanssa, hän jatkaa.

KAROLIINA JA HARRI 
JOKINEN, Koivurin-
teen nautatila
- Tila sijaitsee Joutsan 

Pappisissa
- Lihanautojen loppukasva-

tuspaikkoja tilalla 280,  
ternipaikkoja 40

-  Viimeinen laajennus tilalla  
toteutettiin vuonna 2016,  
jolloin rakennettiin 160  
uutta loppukasvatus- 
paikkaa

Hyödynnä NEUVO 2020 
-palvelut maatilasi  
kehittämiseen!

Nyt käytettävissäsi  
7 000 euroa. Mietitään 
yhdessä tulevaisuuteen 
kantavat ratkaisut.

Tutustu tarjontaamme 
www.proagria.fi/neuvo- 
2020
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LuomuKS-hankkeessa tietoja, taitoja ja vertaisia

Luomusitoumuksia pys-
tyy tänä keväänä hake-
maan onneksi normaalisti. 
Kirjoitushetkellä vielä lausun-
nolla olevan valtioneuvoston 
asetusluonnoksen mukaan 
uusia luomusitoumuksia teh-
dään sekä kasvituotannosta  
että kotieläintuotannosta. 
Myös luomusitoumuksen jo 
omaaville luomutiloille voi-
daan tehdä kokonaan uusi si-
toumus viideksi vuodeksi, jos 
tilalle tulee yli viisi hehtaaria 
peltoa tavanomaisesta, ker-
too Riitta Laitinen Keski-Suo-
men ELY-keskuksesta.

Hän muistuttaa, että nel- 
jäntenä ja viidentenä sitou- 

LUOMUSITOUMUKSIA TEHDÄÄN TÄNÄ KEVÄÄNÄ
musvuonna ei voi enää liittää 
uusia peruslohkoja suoraan 
sitoumukseen, kun uusien 
lohkojen ala on viisi hehtaa-
ria tai vähemmän. Sen sijaan 
toisen ja kolmannen sitou- 
musvuoden aikaan voi liittää 
uusia peruslohkoja suoraan 
sitoumukseen tai liitettävän 
alan ylittäessä viisi hehtaaria, 
tehdään kokonaan uusi luo-
musitoumus. 

Nyt on aika hakeutua  
luomuun!
Riitta Laitisen mukaan kiin-
nostus luomuun on ollut ko-
vaa, jonka perusteella voi olla  
mahdollista, että maaseudun  

kehittämisohjelman pinta-ala- 
tavoitteet luonnonmukaisen 
tuotannon osalta saavute-
taan tämän vuoden jälkeen. 
– Jos siis luomusitoumuksen 
hakeminen on ajankohtaista  
ja kiinnostaa, kannattaa luo-
muun tarttua nyt, ettei luomu- 
sitoumus jää saamatta, jos 
haku ei toteudukaan vuonna 
2019, huomauttaa Laitinen.

Luomuvalvontaan on ha-
keuduttava 30.4.2018 men-
nessä. Luomusitoumushaku 
päättyy 15.6.2018. Sitä en-
nen on käytävä viisipäiväinen 
(tai pitempi jos halutaan koti-
eläimetkin luomuun) luomu- 
kurssi, laadittava luomusuun-

nitelma viljelykiertosuunni-
telmineen, varmistettava sie-
mentilanne ja laitettava eläin-
suojat luomuasentoon. Tässä 
voi käyttää Neuvo 2020-jär-
jestelmää hyväksi.

Lisätietoja: 
Eeva-Liisa  
Neuvonen 
043 8267294 

Juhani Peltola 
043 826 9719

Toiveita uusista pienryhmistä otetaan vastaan – suun-
nitteilla on mm. luomuöljykasvi-, luomupalkovilja ja luomu-
siemenryhmät. Pienryhmissä haetaan osallistujien toiveiden 
mukaan parhaat asiantuntijat jakamaan tietoa ajankohtai-
sista aiheista sekä tietenkin osallistujat jakavat kokemuksia 
ja osaamisiaan ryhmäläisille. Pienryhmien ensimmäisissä ko-
koontumisissa vasta sovitaan tarkemmin käsiteltävät aiheet, 
jos toki pienryhmän vetäjillä on jonkinlaista runkoa jo suun-
niteltuna. Tämän talven aikana olemme kokeilleet niin etä-
osallistumismahdollisuuksia kuin ilta-aikaan pidettyjä ryhmiä 
ja koulutuksia. Kannattaa kysyä erilaisia toteutusmahdolli-
suuksia. 

Lähde kehittämään yhdessä keskisuomalaisia luomuarvo-
ketjuja! LuomuKS-hanke kouluttaa ja sparraa luomutuottajia 
tuotekehityksessä, markkinoiden luomisessa, markkinaviestin-
nässä (esim. somen hyödyntäminen markkinoinnissa, REKO- 
renkaat), verkostojen rakentamisessa, logistiikan ja pakkaus-
ten suunnittelussa, tuotteen hinnoittelussa ja kannattavan lii-
ketoiminnan synnyttämisessä. Luomutuotteille olisi kysyntää 
ja asiakkaat tekevät yhä tietoisempia valintoja ruokakaupan 
hyllyillä. 

Luomu

Tähän mennessä LuomuKS-hankkeen tilaisuuksiin on osallistunut yli 130 ihmistä ja koulutus- 
tunteja on kerääntynyt yhteensä melkein 1700.

Seuraa tapahtumia: www.aitomaaseutu.fi/kalenteri ja 
www.facebook.com/luomuks sekä tarinoita luomusta 
luomuks.blogspot.fi 

Lisätietoja: Hilkka Heikkilä, projektipäällikkö, 050 430 8407 
hilkka.heikkila@jamk.fi
Eeva-Liisa Neuvonen (peltokasvit), 043 826 7294 
eeva-liisa.neuvonen@proagria.fi 
Marjo Marttinen (erikoiskasvit), 040 064 8275 
marjo.marttinen@proagria.fi

LUOMUKS-HANKKEEN TULEVIA TAPAHTUMIA
Viikko13, 29.3. Luomupalkoviljaryhmä alkaa
Viikko 14, 3.4. Luomutreffit: ajankohtaista luomuasiaa 

maatiloille
Viikko 14/17 Luomusiipikarjatuotannon opintomatka 

siipikarjatiloille
Viikko 15/17 2-päivän opintomatka Etelä-Suomen luomu- 

tiloille ja -ravintoloihin
Kesä 2018 Luomumansikkapellon demopeltopäivät touko-, 

kesä-, elo- ja lokakuussa
Opintomatka Ruukki -luomutilakokeet

Syksy 2018 LuomuKS-webinaarisarja:  lyhyitä tietoiskuja ja 
tutkimustuloksia Keski-Suomi

Saarijärvellä Peltomaan laatu -päivässä kaiveltiin kuoppia ja ihme-
teltiin maan rakennetta
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Siinä lähdetään liikkeelle  
maitoyrittäjän tavoitteesta. 
Tavoite voi olla esimerkiksi 
enemmän maitoa meijeriin, 
vähemmän työtä, kestäväm-
mät lehmät tai parempi yrittä-
jätulo. Jokaisella maitotilalla  
tavoite määrittyy omaksi, yri-
tyksen suunnitelmien ja ta-
voitteiden mukaan. 

Pullonkaulat esiin ja  
tavoitteet kirkkaiksi
Karjatsekki on palvelu, joka 
auttaa maitoyrittäjää tunnis-
tamaan oleelliset tekemiset 
tavoitteeseen pääsemiseksi.  
Käymällä navetan tekemi-
siä läpi yhdessä asiantunti-
jan kanssa tunnistetaan pul-
lonkaulat, jotka tällä hetkellä  
kannattaa poistaa, jotta ta-
voitteet saavutetaan. Asia-
kas ja asiantuntija arvioivat 
yhdessä, mitkä korjaustoi-
met tehdään ensimmäisenä. 
Asiantuntija tekee ehdotuk-
sensa käytännön tekemisistä, 
joiden avulla tulokset voivat 
parantua. Lisäksi asetetaan 
aikataulutavoite tehtäville 

paa muutoksessa. Asiantunti-
jat pitävät yhteyttä ja autta-
vat saavuttamaan tavoitteet 
ja tulokset. 

– Karjatsekin hinta tuottaa 
siihen laitetun rahan nope- 
asti takaisin. Piloteissamme  
ensimmäisen Karjatsekki-käyn- 
nin hinnan sai takaisin jo seu-
raavassa kuussa parantuneena  
tuotoksena. Karjatsekin hyö- 
tyä kuvasi eräs maitoyrit- 

KESKI-SUOMEN MAITOTILAYHDISTYKSEN 
TAPAHTUMIA KEVÄÄLLÄ 2018 
Vuosikokous tiistaina 24.4.2018 
Revontulessa Hankasalmella. 
Aloitamme kahvilla klo 10.15, jonka jälkeen kokous. Kokoukses-
sa käsitellään sääntömääräiset asiat. Lounas kokoukseen osallis-
tuville jäsenille. 

Ilmoittaudu viimeistään ke 18.4. sähkö-
postilla tai puhelimitse: irene.makinen@
proagria.fi, 040 587 3245 tai  
miiajuudin@gmail.com, 040 706 1314

Kokouksen jälkeen  
Maatilan yhtiöittämisinfo  
klo 12.30–14.  

Asiantuntijana maatilojen yhtiöit-
tämiseen erikoistunut yritysasian-
tuntija Juhani Paavilainen ProAgria 
Pohjois-Savosta.

Karjatsekin kautta kehityspolulle

toimenpiteille. Tehtävät asiat 
jäävät asiakkaalle konkreetti-
sesti esille tekemisten yhteen-
vedolle, jonka voi haluttaessa 
laittaa navetan oveen tai val-
kotaululle kaikkien nähtäville. 

Rahassa mitattavaa  
hyötyä
Oma Karjatsekki-asiantuntija  
auttaa maitoyrittäjää myös tu-
losten seuraamisessa ja tsemp- 

Karjatsekki-asiantuntijamme löydät täältä:  
www.proagria.fi/karjatsekkiasiantuntija 

Lisätiedot tai tilaukset:  
Irene Mäkinen, palvelupäällikkö 
040 587 3245, irene.makinen@proagria.fi

LEANISTA LISÄVIRTAA MAATILOILLE
Lean on tulossa voimakkaasti maatalouteen, sillä se tarjoaa sel-
keitä hyötyjä maatilayrittäjälle. Yhä useimmilla maatiloilla on 
myös palkattua työvoimaa. Lean tehostaa tuotantoa, vähentää 
hävikkiä ja lisää työntekijöiden sitoutuneisuutta työhön. 

Lean maataloudessa on käsikirja maatalousyrittäjille, jotka  
haluavat parantaa yrityksensä kannattavuutta. Kirjassa kuva- 
taan havainnollisesti, miten Lean otetaan käyttöön, miten 
Lean-työkaluja käytetään ja kuinka vähennetään hukkaa. 

Kirja sopii kaikille maatiloille tuotantosuunnasta riippu- 
matta. Kirjan esimerkit ovat maitotiloilta, sillä Lean on otettu 
ensimmäisenä maataloudessa käyttöön maitotiloilla.  

Kirja sisältää nettisivuilta ladattavaa lisämateriaalia, joka 
helpottaa Leanin käyttöönottoa. Mukana saat myös Lean suo-
malaisella maatilalla -liitteen, johon on koottu suomalaisten 
maatilayritysten kokemuksia Leanista. 

Tilaa kirja ProAgrian verkkokau-
pasta ilman toimitusmaksua
www.proagriaverkkokauppa.fi

Kotieläintuotanto

täjä seuraavasti:  maitotuotos 
nousi huimasti, kun aloimme  
tehdä asioita ja ruokintaa  
niin kuin sovimme asiantunti- 
jan kanssa, kertoo ProAgria  
Keskusten Liiton johtava asian- 
tuntija Sanna Nokka.

Karjatsekin avulla saat 
selville oleellisen tekemisen. 
Säästä itseäsi, keskity oleelli-
seen ja saavuta tuloksia.

Karjatsekki tai tutummin maitotilan tuotannon ohjauksen vuosi- 
tarkastelu on uudistettu palvelumme, joka on ensimmäinen askel  
tuottoisalle kehityspolulle. 

Katsotaan  
yhdessä läpi  
navetta ja  
eläimet

Käydään läpi 
tunnuluvut 
ja tulokset — 
miten näkyy 
navetassa?

Mietitään  
yhdessä, mitkä 
ovat maidon-
tuotannon 
pullonkaulat

Mietitään 
keinot pullon- 
kaulojen 
poistamiseksi

Sovitaan  
tekemiset ja 
seuranta 
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Kotieläintuotanto

Näihin kahteen vuoteen on sisältynyt opintomatkoja  
kotimaassa ja ulkomailla, isoimpana rykäyksenä Kanadan 
opintomatkat, jotka toteutettiin yhdessä Pohjanmaan puo-
lella toimivan OmaNauta-hankkeen kanssa. Saman hankkeen 
kanssa yhteistyössä toteutettiin tammikuussa Kalajoella Pihvi- 
karjaväen Talvipäivät, joille suunnitellaan jatkoa ensi talvelle  
Keski-Suomeen. 

Hankkeen parissa töitä tekee monta henkilöä sekä ProAgri- 
alta että JAMKilta. Kannattaa muistaa meillä mukana olevan 
fysioterapeutin tuomat mahdollisuudet maatalouden osaa-
jien lisäksi. Hyvinvointiryhmien puitteissa on päästy testaa-
maan erilaisia liikuntalajeja ja samalla vaihdettu kuulumisia, 
milloin liikuntasalissa, milloin metsässä jalan tai lumikengillä 
liikkuen. Ja onpa kajakissa järvillä meloenkin haettu uutta nä-
kökulmaa omaan jaksamiseen. Yrittäjien hyvinvoinnin osalta 
on ensi kesälle tulossa Ahvenanmaan opintomatka, jossa vie-
railukohteiden välillä liikutaan polkupyörillä. 

Pienryhmissä siirrytään yhä enemmän käytäntöön ja tal-
ven aikana hankkeen koulutuksissa on perehdytty poi’itus-
apuun sekä päästään vielä tekemään harjoituksia poi’itus-
simulaattorilla. Myös nautojen sorkat tulevat kevään aikana  
syvempään tarkasteluun eräässä 
pienryhmässä. Talven 2018–2019 
aikana on aiheeseen suunnitteilla 
oma pienryhmäkin. 

Hankkeen kuulumisia ja kuvia 
pääsee seurailemaan kahdesta  
eri lähteestä helposti:

www.aitomaaseutu.fi > ”Hankkeet” 
> ”Menestyvä keskisuomalainen 
nautakarjatila -hanke” tai Face-
book: www.facebook.com/meka-
hanke. 

MEKA –hankkeen toiminta 
jatkuu lokakuuhun 2019
Keski-Suomessa laajasti toimiva maatalousyrit-
täjien koulutushanke on ollut toiminnassa nyt 
kaksi vuotta ja edelleen luvassa on hankkeen 
kautta monipuolisia koulutuksia ja opintomat-
koja vielä puolentoista vuoden ajan. 

Näihin ensiaskeleita on Keski-Suomessa otettu Menes-
tyvä Keskisuomalainen nautakarjatila hankkeen (MEKA)  
pienryhmissä. 

Pohjoisen Keski-Suomen tuotantotalouden pienryhmä  
kokoontui Kinnulassa tammikuun lopulla arvovirtaku-
vauksen merkeissä. Palavana alustana eli kehitettävänä asi-
ana oli vasikoiden ja hiehojen kasvatus tavoitteen mukai- 
siksi hyvin lypsäviksi ja terveiksi ensikoiksi. Arvovirtaku-
vauksen tekoa vetivät ProAgria Keski-Suomen asiantunti-
jat Sanna Minkkinen ja Irene Mäkinen. 

Aluksi tehtiin havainnointikierros tilan nykykäytännöistä  
navetassa muistiinpanoja tehden. Sen jälkeen prosessi  
jaettiin osiin ja tehtiin näkyväksi kirjoittamalla prosessin 
vaiheet keltaisille lapuille ja liimaamalla ne prosessin etene-
misjärjestyksessä ruskealle paperialustalle. Seuraavaksi  
mietittiin yhdessä mahdolliset hukat (työaikaa, rahaa,  
turhaa työtä ym.) ja kehittämiskohteet. Lopuksi määritel-
tiin toimenpide-ehdotukset ja priorisoitiin ne eli tehdäänkö  
heti vai myöhemmin aikatauluttaen vai ei lankaan. Lisäksi  
määriteltiin vastuut eli mitä ja kuka tekee ja mihin men-
nessä. 

 

LEANIA KESKI-SUOMESSAKIN

Lumikenkäilyä hyvinvointi- 
ryhmien tapaamisessa. 
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Lisätietoja:
Susanna Lahnamäki-Kivelä, 040 725 6603, 
susanna.lahnamaki-kivela@jamk.fi

Keski-Suomi

MEKA-HANKKEEN TULEVIA TAPAHTUMIA
23.3.  Maissi säilörehuna, osa 2. korjuu, Saarijärvi Tarvaala
11.-12.4.  Maitorotuisten sonnien päiväkasvut kuntoon 

-opintomatka
12.-13.4.  Navettarastit yhdessä Itä-Suomen hankkeiden kanssa, 

Bomba, Nurmes
17.-19.4.  Eläinaineksen tekijät maidontuotannossa -opintomatka
26.4.  Opintomatka Sonnihuutokauppaan Pieksämäelle
10.-13.7.  Pyöräillen piristystä ja hyvinvointia -opintomatka 

Ahvenanmaalle

Irene Mäkinen

Hae Lean-asiantuntijoitamme: 
www.proagria.fi/leanasiantuntijat

Viikkopalaverit, arvovirtakuvaukset, 5S- tai 
SOP-työohjeet, mitä ne käytännössä ovat? 

LEANista voi olla hyötyä sinulle yrityksesi kehittä-
misessä, jos mietit mm. seuraavia asioita:

Miten saisin työprosessit sujumaan paremmin? 
Miten saisin kaikki tilalla työskentelevät toimimaan tavoit-
teiden mukaisesti?
Mikä on aidosti arvoa ja hyötyä tuottavaa työtä? 
Mitä asiakas haluaa ja odottaa? 
Mitä itse yrittäjänä haluan? 
Mitä ylilaatu tai odottelu maksaa? 
Mitkä ovat toiminnan pullonkaulat ja ns. palavat alustat, 
joissa toimintaa pitäisi kehittää? 
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10 MINUUTIN TYÖAJAN SÄÄSTÖ PÄIVÄSSÄ =  
VIIKKO VAPAATA/VUOSI. Mitä yhden täyden työvii-
kon työaika sinulle maksaa? Eli tuottavuutta paran-
netaan poistamalla turhia ja tuottamattomia toimin-
toja tuotannosta, ei kiristämällä työtahtia.
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Hankkeet ja tapahtumat

Marjanviljely mahdollisuutena

Monilla keskisuomalai-
silla tiloilla peltoala on 
sangen pieni. Avomaan mar-
janviljely sopii tällaisille tiloille  
hyvin, sillä marjantuotannos-
sa pieneltäkin pinta-alalta 
saadaan merkittävästi enem-
män tuottoa kuin peltokasve-
ja viljelemällä. Koska marja- 
kasvit ovat monivuotisia, vil-
jelykiertoon tarvitaan vähem-
män peltoa kuin vihannesvil-
jelyssä. Tunnelituotannossa  
pinta-alaa tarvitaan vielä avo- 
maatuotantoa vähemmän.

Monilta tiloilta löytyy mar- 
janviljelyyn sopivia peltoja: 
rinnemaita, joissa maalajina  
on hieta tai hietamoreeni. Kas- 
telumahdollisuus on myös  
varsin monella luonnostaan.

Mitä marjanviljely vaatii 
yrittäjältä?
Marjanviljely vaatii yrittäjältä  
pitkäjänteisyyttä, stressinsie- 
tokykyä ja valmiutta ottaa  
vastuu markkinoinnista. Vaik- 
ka tällä hetkellä kysyntä on 
hyvä, pitää jokaisen kuiten-
kin ottaa oma paikansa mar-
jamarkkinoilla.

Työmäärä hehtaaria kohti 
on monta kymmentä kertaa 
suurempi kuin viljanviljelyssä 
ja työt painottuvat kasvukau-
delle. Käsityötä on paljon, 
joten kausityövoimaa tarvi-
taan. Marjanviljelijä tarvitsee 
siis osaamista työnantajan ja 
-johtajan roolissa. 

Marjanviljely on yksi varteenotettava vaihtoehto, kun tilalla mietitään tuotantosuuntaa.  
Isot marjojen ostajat viestittävät tällä hetkellä valmiudestaan tehdä uusia tuotantosopimuksia. 
Luomumarjoille olisi eritoten suoramyynnissä kysyntää.

Kesäloma, ainakin pitkä  
sellainen, on marjanviljelijälle 
vain haave. Sen sijaan sydän-
talvella on aikaa muuhun: 
valmisteleviin töihin, tieto-
jen päivittämiseen tai muu-
hun yritystoimintaan tai palk-
katyöhön. Useimmilla marja-
tiloilla on muuta yritystoi-
mintaa talvikaudeksi ja onpa  
joku marjanviljelijä talvella 
palkkatöissäkin. 

Vaikka pääomaa sitoutuu 
peltoon kasvustoja perustet-

taessa ja kalustoakin tarvi-
taan, niin investoinnit raken-
nuksiin, koneisiin ja laitteisiin 
ovat vähäisemmät kuin kar-
jataloudessa. Marjanviljely ei 
tarvitse sitä kaikkein komein-
ta ja uusinta 150 hv:n trak-
toria.

Markkinaehtoinen  
tuotanto
Marjanviljely on vähemmän 
tukiriippuvainen kuin pelto-
kasvituotanto tai karjanhoito.  
Peltotukien merkitys koko-
naisliikevaihdossa on pieni, 
herukalla toki suurempi kuin 
vadelmalla tai mansikalla.

Marjantuotannossa olen-
naista on saada hyvä hehtaa-
risato ja hyvä kilohinta. Hyvä 
viljelijä ja taitava markkinoija 
voi siis saada tulosta tuotan-
nostaan. 

Tuoremarkkinoilla kilo-
hinta vaihtelee kysynnän ja 
tarjonnan mukaan. Tosin on 
niin, että varsinkin suora-
myynnissä, kun asiakaskunta 
vakiintuu, hinta pysyy varsin 
vakaana. 

Marjoista on moneksi
Vaikka valtaosa maamme 
marjoista myydään sellaise-
naan tuoremarkkinoille tai 

marjayritysten pakastamina, 
niin marjoja on kyllä tuot-
teistettu. Tuoremarkkinoilla  
on tarjolla erilaisia pakkausrat- 
kaisuja, käsinpoimittua rasia-
herukkaa, terttuherukkaa, 
uusia mansikkalajikkeita… 
Luomutuotanto on oma sek-
torinsa. Sosiaalisen median 
myötä yhteydenpito asiak- 
kaisiin on muuttunut ja 
muuttuu edelleen.

Tunnelituotanto on piden- 
tänyt marjakautta niin alku-
kesästä kuin syksystäkin. Kun 
viljely siirretään katteen alle, 
myös viljelytekniikka muuttuu 
merkittävästi.

Isot marjatalot jalostavat 
marjoja monin tavoin, mutta  
niin tekevät jotkut marjati-
latkin. Mehuja, hilloja, hyyte-
löitä, jauheita… joko itse val-
mistettuna tai rahtityönä tee-
tettynä. Mahdollisuuksia on 
monia.

Tutustu Marjamaat-hank-
keen tarjontaan
Marjamaat-hanke tarjoaa pal- 
jon marja-alan tietoa eri kana- 
vien kautta. Tarjonta sopii niin  
tuotantoa suunnitteleville  
kuin konkareillekin. Hanke  
järjestää infotilaisuuksia, työ- 
pajoja ja pellonpiennartapah- 

Marjamaat-hankkeen Osuuskunta tutuksi -tilaisuudessa lokakuussa osuuskuntatoimintaan, herukka- 
puimuriin sekä Markkulan marjatilan toimintaan tutustui sekä keskisuomalaisia että kainuulaisia  
marjayrittäjiä. KM Peltomarjat osuuskunnan puheenjohtaja Janne Miettinen (koneen sisällä)  
esittelee Joonas-herukkapuimurin toimintaa Ylätalon tilalla Multialla.

KM Peltomarjat Osuuskunnan väkeä tutustumassa suomus-
salmelaisen Kiantama Oy:n tuotantotiloihin Marjamaat-hankkeen 
retkellä marraskuussa. Yritystä esitteli Ville Vasunta (oik.).

K
uv

at
: M

ar
jo

 M
ar

tt
in

en



NUMERO 1/2018  JYVÄLLÄ  11

Hankkeet ja tapahtumat

Luonnosta lautaselle -hankkeen koulutukset  
jatkuvat vielä tämän vuoden ajan

Maaliskuussa käynnisty-
vät työpajat, joissa tarkoi-
tuksena on tehostaa luonnon-
tuotteiden talteenottoa. Työ-
pajoissa tehdään yhteistyötä  
metsänomistajien ja metsu-
rien kanssa. Pyrkimyksenä on 
päästä keräämään sellaista  
materiaalia, joka ei kuulu joka- 
miehenoikeuksien piiriin ja 
joka muutoin tuhoutuisi met-
sänhakkuiden yhteydessä. Esi- 
merkiksi kuusenkerkät, koi-
vunlehdet ja varpukasvit ovat 
mahdollisia kerättäviä kasve-
ja.  Myös pettuaiheinen työ- 
paja on suunnitteilla pidet- 
täväksi myöhemmin keväällä. 

Huhtikuussa hankkeessa 
alkaa Jyväskylän ammattikor-
keakoulun kanssa yhteistyössä  
toteutettava koulutuskokonai-
suus asiakasymmärryksen kas-
vattamisesta. Ensimmäinen 
koulutuspäivä on 10.4.

Koulutus on suunnattu 
maaseutualueilla luonnon-
tuotteiden alkutuotannon 
ja jalostuksen parissa toimi-
ville sekä luonnontuotteiden 

poimijoille. Koulutus antaa 
luonnontuotealan toimijalle  
valmiudet ymmärtää asiak-
kaiden tarpeita paremmin. 
Lisäksi se auttaa suuntaa-
maan liiketoimintaa kannat-
tavaan suuntaan. 

Huhtikuun loppupuo-
lella hanke järjestää opinto-
matkan Unkariin, Budapestin 
seudulle. Käyntikohteina tällä 
neljän päivän opintomatkalla 
ovat mm. yrttiviljelmät, yrtte-
jä keräävät ja jalostavat yri-
tykset sekä myymälät. Myös 
poimijakoulutuksia järjes-
tetään jälleen tänä vuonna. 
Yrttipoimijakoulutuksissa on 
mahdollista saada opastusta  
villiyrttien tunnistamiseen. 

Keski-Suomessa on suun-
nitteilla seuraavat yrttipoimi-
jakoulutukset: 29.5. Jämsä, 
31.5. Jyväskylä, 5.6. Keuruu, 
7.6. Laukaa, 12.6. Saarijärvi 
ja 13.6. Pihtipudas.      

Päivämäärät ovat alusta-
via, ajankohdat tarkentuvat 
kevään edetessä ja lopulliset 
päivämäärät löytyvät hank-
keen nettisivuilta. Sienipoi-
mijakoulutuksia järjestetään 
vastaavasti eri paikkakunnilla 
Keski-Suomessa syksyllä. 

Marjamaat-hanke on tiedonvälityshanke, joka järjestää erilaisia marjan- ja hedel-
mänviljelyyn liittyviä tilaisuuksia sekä välittää muutoin alan uusinta tietoa. 

Seuraa tarjontaa hankkeen kotisivuilta www.proagria.fi/marja- 
maat ja facebookista www.facebook.com/groups/marjamaat 

tumia. Osaan tilaisuuksista  
voi osallistua etäyhteyden 
kautta. Tilaisuuksien esityk-
siä löytyy Marjamaat-hank-
keen kotisivuilta. Uutta tietoa 
ja tuoreimpia linkkejä välite-
tään hankkeen Facebook-ryh-
män kautta. 

Marjamaat-hankkeen toi-
minta-alue on Pohjois-Karjala,  
Etelä-Savo sekä Keski-Suomi. 
Hallinnoijana on ProAgria ja 
hanketta toteutetaan yhdessä 
Luken kanssa.

Jos harkinnassasi on tuo-
tantosuunnan muutos tai 
kokonaan viljelyn aloittami-

nen, niin tutustu marjanvil-
jelyn mahdollisuuksiin ennen  
päätöksentekoa. Marjamaat- 
hankkeen tarjonta on siihen 
yksi hyvä väylä. Neuvo 2020 
-palvelutkin soveltuvat joi-
denkin aihepiirien selvittämi-
seen. Ja ProAgrian puutarha- 
asiantuntijat ovat toki aina 
käytettävissä.

Marjo Marttinen

Keski-Suomi

MARJAMAAT-HANKKEEN TULEVIA TAPAHTUMIA
22.3. Marjojen uudet viljelytekniikat- työpaja, vadelma,  

Keski-Suomi
vk 13 Luomutyöpaja 3. kokoontuminen, Etelä-Savo
vk 14 Marjojen uudet viljelytekniikat – työpaja, tekniikka avuksi, 

Keski-Suomi
vk 16 Kasvinesteanalyysi avuksi ravinnetasojen määrittämiseen, 

Etelä-Savo
aika avoin Infopäivä erikoismarjojen viljelystä 
kesäkuu Pellonpiennartilaisuus / herukat, mansikka, Pohjois-Karjala 

Yhteyshenkilöt:
Keski-Suomi, Marjo Marttinen 0400 648 275 
marjo.marttinen@proagria.fi
Pohjois-Karjala, Päivi Turunen, 040 301 2452 
paivi.turunen@proagria.fi
Pohjois-Karjala, Elli Ruutiainen, 040 301 2417
elli.ruutiainen@proagria.fi
Etelä-Savo, Mirja Tiihonen 0400 638 138 
mirja.tiihonen@proagria.fi

Luonnosta lautaselle LUOLA-koulutushanke on suunnattu maaseutualueella 
toimiville yrittäjille sekä yrittäjiksi aikoville; luonnontuotealalla toimiville yrittä-
jille ja luonnontuotealasta kiinnostuneille sekä luonnontuotteiden poimijoille. 
Hankkeen tavoitteena on poimijaorganisaation toiminnan tehostaminen. Ta-
voitteena on myös saada näkyvyyttä luonnontuotealalle sekä parantaa luon-
nontuotealan yritysten kilpailukykyä.

Keski-Suomi

Luola-hankkeessa jär-
jestetään monenlaisia 
tilaisuuksia myös ku-
luvana vuonna.

Tervetuloa mukaan hankkeen tapahtumiin! 
Katariina Jousmäki, hankevetäjä
043 826 9712,  
katariina.jousmaki@maajakotitalousnaiset.fi
www.maajakotitalousnaiset.fi/luola
www.facebook.com/luolaks

NUMERO 1/2018  JYVÄLLÄ  11

K
uv

a:
 P

ix
hi

ll.
co

m



12  JYVÄLLÄ  NUMERO 1/2018      

Osallistuminen on help-
poa. Kisassa kerätään vähin-
tään puolen tunnin mittaisia, 
reippaita liikuntasuorituksia. 
Kun on liikkunut vähintään 
puoli tuntia, saa ruksin sen 
päivän kohdalle. Ja nyt anne-
taan kaikkien kukkien kukkia; 
liikuntasuoritukset voivat olla 
vaihtelevasti eri lajeja. 

Ryhmähenki kannustaa 
liikkumaan 
Loikkaa liikkeelle -liikuntaki-
saan osallistutaan ensisijai-
sesti vähintään kuuden hen-
gen ryhmänä. Kampanja on 
avoin kaikille ja toivommekin, 
että haastatte liikkumaan per-
heenjäsenet, ystävät, yhdis- 
tysten jäsenet ja työkave-
rit. Yksinkin kampanjaan voi 
osallistua. Yksittäiset osallis-
tujat kisaavat valtakunnalli-
sessa ryhmässä.

Ryhmä syntyy luontevasti 
maa- ja kotitalousnaisten yh-
distyksen tai maamiesseuran 
ympärille, mutta voitte kut-
sua ryhmiin myös ulkopuoli-
sia tai haastaa heitä perusta-
maan omia ryhmiä. 

Kisassa lasketaan ryhmän 
keskimääräiset liikkumiset, 
joten jokaisen suoritukset vai-
kuttavat lopputulokseen. Jä-
senet kannustavat toisiaan 
liikkumaan muistaen, että 
tärkeintä ei ole voitto, vaan 
hyvinvointi ja yhteinen liikun-
nanilo.

Jokainen voi liikkua 
omaan tahtiin ja omien laji-
mieltymysten mukaan, mutta  
ryhmässä liikkuminen voi in-
nostaa enemmän. Sopikaa 
yhteinen jumppa tai viik-
kolenkki tai järjestäkää yh-
teiskyydeillä uintireissuja. Ne 
osallistuvat, jotka kulloinkin 
ehtivät. Samalla tulevat kuu-
lumisetkin vaihdettua.

Tutustukaa uusiin lajeihin
Kiinnostaisiko kahvakuula-
harjoittelu tai lavis? Yhdessä 
on helpompi lähteä kokeile-
maan uutta lajia. Kysykää la-
jiesittelyitä urheiluseuroista,  

LOIKKAA LIIKKEELLE 

kunnan liikuntatoimesta tai 
vaikka tutulta lajiharrasta-
jalta. Viime aikoina etenkin 
nuoret ovat löytäneet frisbee-
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KOKONAISVALTAISTA HYVINVOINTIA  
YHTEISTYÖSSÄ
MELA:n Välitä viljelijästä -projekti ja Maaseudun tukihenkilöverkko tukevat 
Loikkaa liikkeelle -kampanjaa. Maakunnallista yhteyshenkilöä (www.mela.fi ja 
www.tukihenkilo.fi) voi kysyä tilaisuuksiin kertomaan projektien tarjoamista 
palveluista. 

OSALLISTUMINEN LOIKKAA LIIKKEELLE -KAMPANJAAN 
1.1.–15.10.2018
Perustakaa ryhmä ja sille yhteyshenkilö, jonka tehtävä on ilmoittaa ryhmä, tilata liikuntakortit ja  
ilmoittaa kerätyt tulokset lokakuun 2018 lopussa. Yksittäiset osallistujat hoitavat nämä itse. 

Ilmoittautuminen, liikuntakorttien hankkiminen ja tulosten ilmoittaminen:
•  tilaa nettilomakkeella osoitteesta www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/ 

loikkaa-liikkeelle-liikuntakisa-9003
•  sähköpostilla info@maajakotitalousnaiset.fi 
•  kortteja on saatavana omasta piirikeskuksesta
•  kortti on tulostettavissa nettisivulta
•  tilaa kortit Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, PL 251, 01301 VANTAA
•  tulokset ilmoitetaan info@maajakotitalousnaiset.fi

Voittajat julkistetaan 20.11. osoitteessa www.maajakotitalousnaiset.fi. Voitosta ilmoitetaan 
yhteyshenkilölle ja yksilökisan voittajille henkilökohtaisesti. Parhaat palkitaan yllätyspalkinnoin.

golfin, ja ratoja on perustettu 
monille paikkakunnille. Kysy-
kää nuorilta opastusta lajiin 
ja tarjotkaa heille vastavuo-

roisesti vaikka smoothietyö-
paja ja vinkkejä välipalojen 
valmistukseen. 
Helena Velin

Maa- ja kotitalousnaisten kampanjoissa kisailu on aina innoittanut yhdistykset ja 
jäsenet innokkaasti mukaan. Tavoitteena on innostaa jäsenemme läheisineen liikku-
maan. Kannustamme yhdistyksiä myös järjestämään tutustumisia eri liikuntalajeihin. 
Säännöllinen liikunta lisää kuntoa ja notkeutta, rentouttaa ja kohottaa mielialaa.
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Hyönteistuotannolla ei ole tarkoitus korvata lihan- 
tuotantoa vaan täydentää maaseudun elinkeinovalikoimaa 
ja tuoda uusia elinkeinoja yrittäjille. Hyönteisten käytön 
salliminen elintarvikkeena on luonut aivan uuden elinkein-
omahdollisuuden.

Kotimaisen raaka-aineen saatavuus on tällä hetkellä 
liian pientä vastaamaan jalostajien tarvetta. Hyönteisja-
lostajat kannustavatkin kotimaisia toimijoita ryhtymään 
hyönteisten kasvattajiksi. Esimerkiksi Fazerin hyönteislei-
vän sirkkajauho tulee Hollannista, sillä Suomessa sirkko-
ja ei vielä kasvateta riittäviä määriä vastaamaan kysyntää. 
Kotimaisten hyönteisten hinta on tällä hetkellä kohtalaisen 
korkea esim. kuivattu kotisirkka maksaa 250 euroa/kilo.  
Hyönteisten kasvatus voisi olla perusteltua myös kotimaise-
na valkuaisrehuna kaloille ja kanoille (ei naudoille).

Hyönteisten kasvattamisen ja jalostamisen kiinnos-
tus on kasvanut vauhdilla
Hyönteiset ovat hyvä proteiininlähde. Niiden kasvattami-
sesta syntyy pieni ympäristökuormitus, sillä ne tarvitsevat 
vain vähän rehua, vettä ja pinta-alaa. Osa kasvattajista on 
hyödyntänyt tyhjillään olevia rakennuksia hyönteiskasvat-
tamoina. Hyönteisten kasvattaminen vaatii työtä ja osaa-
mista, kuten mikä tahansa muukin eläintenhoito. Esimer-
kiksi kotisirkat kasvatetaan elintarvikehyväksytyissä laati-
koissa, joissa sisustuksena on pahvikennoja kiipeilyä ja pii-
leskelyä varten. Ravintona sirkoille annetaan samaa rehua 
kuin kanoillekin, se on vain hienommaksi jauhettua. 

Hyönteisistä valmistettavien tuotteiden on oltava ku-
luttajille turvallisia. Evira on laatinut hyönteisten tuotan-
toa ja myyntiä elintarvikekäyttöön koskevan ohjeistuksen 
sekä tuottajille että valvontaviranomaisille. Tuotannossa 
on esimerkiksi huolehdittava hyvästä hygieniasta ja pakka-
usmerkintöihin tarvitaan tiedot allergian aiheuttajista eli 
allergeeneista. 

Hyönteisten kasvatus on alkutuotantoa, johon kuuluu 
hyönteisten kasvatus, elävien hyönteisten kuljetus ja myynti,  
muut toimet lopetukseen saakka. Lisäksi lopetus silloin, 
kun se tapahtuu jäädyttämällä tai pakastamalla sekä jää-
dyttämällä tai pakastamalla lopetettujen hyönteisten kul-
jetus pois alkutuotantopaikalta. 

Eviran sallittujen hyönteislajien listassa ovat: Kotisirkka  
(Acheta domesticus), Mehiläinen (Apis mellifera), Jauhomato  
(Tenebrio molitor) ja Trooppinen kotisirkka (Gryllodes sigil- 
latus). Hyönteisistä ei saa poistaa mitään osia, esim. jalkoja  
tai siipiä. 

Jos olet kiinnostunut hyönteisten kasvattamiseen liittyvistä 
mahdollisuuksia, niin olethan yhteydessä.

Mirja Pummila, 
elintarvike- ja yritysasiantuntija 
0400 932 054,  
mirja.pummila@maajakotitalousnaiset.fi

 

OLISIKO HYÖNTEISTALOUDESSA  
mahdollisuuksia liiketoimintaan? 

Suomi muutti Euroopan unionin uuselintar-
vikeasetuksen tulkintaa kokonaisten hyön-
teisten osalta ja nyt Suomessa sallitaan kas-
vatettujen kokonaisten hyönteisten käyttö.

www.maajakotitalousnaiset.fi

Osallistu PORTAAT YRITTÄJÄKSI -valmennukseen

Lisätietoja: Eeva-Liisa Kivimäki 040 576 8740, 
Mirja Pummila 0400 932 054

HAAVEILETKO 
YRITTÄJYYDESTÄ?  
Kaipaatko tietoa, tsemppausta tai  
tukea yrittäjyyteen?

Tilaa ruoka-, leivonta- ja kosmetiikkakurssi tai luento. Ai-
heena voi olla vaikkapa villivihannekset, lähiruoka, makka-
rat, kakut tai kotikosmetiikka. Kokoa oma ryhmäsi. Tulem-
me luoksesi - sovitaan paikka ja aika yhdessä. 

Kurssin kuluja voi kattaa osallistumismaksulla. Jäsenyhdis- 
tyksille kurssimaksu on 250 €, muille 350 €. Luennot mak-
savat n. puolet kurssin hinnasta. Matkat ja raaka-aineet las-
kutetaan erikseen. Hinnat sisältävät alv. 24 %.  

Kurssin aiheen voi valita näistä ajankohtaisista aiheista tai 
kurssi voidaan pitää myös jostain muusta teitä kiinnostavasta 
aiheesta.

TARJOUKSENA kestävää kehitystä edistävät kurssit jäsen- 
yhdistyksille 150 €.

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄT KURSSIT JA LUENNOT 
- Maijan maukkaat kasvisruuat 
- Särkikalat
- Potkua pavuista ja palkokasveista
- Hyödynnä koko ruho
- Raskileivonta
- Juhlavat salaatit ja syötävät koristeet luonnontuotteita 
 hyödyntäen 
- Hyönteiset lautaselle
- Tunnetko oman ympäristösi villiherkut? 
- Suomen kansallisruoka ruisleipä

UUTUUTENA! Kotikosmetiikka-kurssi

Lisätietoja: Eeva-Liisa Kivimäki 040 576 8740, 
Mirja Pummila 0400 932 054
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KURSSEILLA ONNISTUTAAN JA  
OPITAAN YHDESSÄ
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Kevään 2018 tukihaussa on mahdollista hakea maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidon sopimuksia sel-
laisille alueille, joita voidaan laiduntaa keväästä 2018 alkaen tai alueille, jotka ovat aiemmin olleet ympäristösopimuksessa 
tai joille on tehty alkukunnostus ei-tuotannollisella investointituella.

Maa- ja kotitalousnaisten maisemapalveluiden maiseman- ja luonnonhoidonsuunnittelu sisältää maastokäynnin tilalla, hoi-
tosuunnitelman karttoineen sekä opastuksen hakemuksen täyttämiseen. Hinta riippuu hakemusalueiden  
laajuudesta ja saatavilla olevista vanhoista suunnitelmamateriaaleista. 

NEUVO 2020 -palvelun kautta on mahdollista tehdä tilalla neuvonnallinen maastokäynti, 
jossa käydään läpi tilan maisema- ja luontokohteita sekä keskustellaan rahoitus- ja 
hoitomahdollisuuksista.  

OTA YHTEYTTÄ: Paula Salonen, paula.salonen@maajakotitalousnaiset.fi puh. 043 824 9641 

Maanomistaja voi toimia hyväntekijänä ja 
vahvistaa luonnon monimuotoisuutta hoita-
malla voimajohtoaluetta. Uusi Fingridin pe-
rinnebiotoopin hoidon tuki käsittää kohteen 
hoitajalle maksettavan tuen sekä Maa- ja 
kotitalousnaisten asiantuntijan laatiman hoi-
tosuunnitelman.
- Tuen määrä on 300 euroa (alv 0 %)/ heh-
taari kolmivuotiselle tukikaudelle.

- Tuettavalla alueella tulee olla maisemallisia 
arvoja ja luonnon monimuotoisuutta edistä-
viä tekijöitä.

- Tuen edellytyksenä on, että aluetta hoide-
taan suunnitelman mukaisesti.

OTA YHTEYTTÄ, NIIN KESKUSTELLAAN 
LISÄÄ!
Leena Lahdenvesi-Korhonen, MKN Maisemapal-
velut, puh. 040 523 5133, leena.lahdenvesi- 
korhonen@maajakotitalousnaiset.fi, 

Tiina Seppänen, Fingrid Oyj, puh. 0303 95 5164, 
tiina.seppanen@fingrid.fi

YMPÄRISTÖSOPIMUKSET JA 
NEUVO 2020 -PALVELU

TUKEA VOIMAJOHTO-
ALUEIDEN MAISEMAN-
HOITOON  
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Vuoden maisemateko valitaan nyt neljättä kertaa. Kilpailun teema on ”Laita  
hyvä kiertämään”. Tänä vuonna kilpailulla halutaan erityisesti edistää 
kiertotaloutta ja kiinnittää huomiota hoidon jatkuvuuden turvaamiseen, 
kierrätettävien materiaalien ja rakennustarvikkeiden käyttöön ja hoitotoi-
menpiteistä syntyvän materiaalin jatkohyödyntämiseen.
Maa- ja kotitalousnaisten järjestämässä kilpailussa myönnetään maakun-
nallisia Vuoden maisemateko -tunnustuksia, jotka kilpailevat valtakun-
nallisesta tunnustuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee vuoden 
maisemateon valintaa.
Laita hyvä kiertämään -teemaa on lupa toteuttaa vapaasti. Vuoden maise-
mateko on teko, joka nostaa esille paikallisen kulttuuriympäristön arvoja 
ja ominaispiirteitä, lisää yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä tule-
ville sukupolville kestävällä tavalla.  

Lähetä kuvaus maisemateosta, työn 
tekijöistä, ja perustelut työn merki-
tyksestä maisema-asiantuntijallemme 
(Paula Salonen). Liitä mukaan valokuvia 
ja mahdollisia lehtileikkeitä. 

Kilpailuaika päättyy 30.9.2018. Alueelli-
set maisemateot valitaan loka-marras-
kuussa 2018. Valtakunnallinen voittaja 
julkistetaan Maa- ja kotitalousnaisten 
keskuksen varsinaisessa kokouksessa 
marraskuussa 2018.

VUODEN MAISEMATEKO – kilpailu 2018

– Fingridin tuki perinne-
biotooppien hoitoon

maisemapalvelut
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www.maajakotitalousnaiset.fi

KYNÄ-hanke

Hankkeessa on toteutet-
tu erilaisia työpajoja niin 
koululaisten kuin yrittäjienkin 
kanssa kulttuuriympäristöön 
liittyen. Lisäksi on pidetty info- 
tilaisuuksia mm. perinnemyl-
lyistä, vanhojen rakennusten 
kunnostuksesta ja lammas-
paimenlomista. Hankkeessa 
on toteutettu karttasivustot 
sekä Keski-Suomen että Etelä- 
Savon kulttuuriympäristö-
kohteista.

Perinnemyllyt esille  
tarinoiden kautta
KYNÄ-hanke järjesti Pihtipu-
taan Muurasjärven kylällä  
23.1.2018 infotilaisuuden 
perinnemyllyistä ja vanhojen 
rakennusten kunnostuksesta.  
Tilaisuudessa perinnemylly-
jen tietojen keräämisestä ja 
alueen myllyjen historiasta 
kertoi Keski-Suomen vuoden 
maisemateon 2017 voittanut 
Usko Paananen. 

Paananen on koonnut 
omakustannejulkaisun Alva-
järven ja Muurasjärven perin-
nemyllyistä (2016) haastatte-
lemalla kylien asukkaita. Ih-
misten kertomusten myötä 
kyliltä löytyi paljon useampia 
myllyjä kuin Paananen olisi  
arvellut siellä edes olevan. Jul-
kaisussa on esitelty 23 myllyä 
ja vielä useammista myllyistä 
on noussut tietoja esiin jul-
kaisun jälkeen. 

Julkaisusta on tehty kaksi  
eri painosta, koska Paananen 
halusi koota mahdollisimman 
todenmukaisen kertomuk-
sen myllyistä ja tarinat kyp-

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ -hankkeen kuulumisia 

syivät ajan myötä, kun ihmi- 
set innostuivat ensimmäi-
sen painoksen jälkeen ker-
tomaan lisää tietoja. Myllyi-
hin liittyy Paanasen mukaan 
myös ikäviäkin tarinoita, joi-
den kertomista hän harkitsi  
tarkkaan julkaisua tehdes-
sään.  

Julkaisun myötä pala 
alueen arvokasta kulttuuri-
historiaa ja rakennusperintö- 
tietoa on saatu talteen tule-
ville sukupolville, sillä myllyt  
ovat jo pääosin hävinneet 
maisemasta. Merkkinä mylly-
jen olemassaolosta ympäris-
tössä on monesti enää van-
hat myllynkivet, joita on säi-
lytetty mm. pihakoristeina ja 
porraskivinä.  

Näyttää siltä, että keski- 
suomalaisilla kylillä myllyt  
ovat olleet yleisempiäkin kuin 
maiseman ja karttatiedon 
pohjalta saattaisi kuvitella-
kaan. Paanasen julkaisu ja 
esitys kannustavat kylien pai-
kallishistorian selvittämiseen 
ja miesmuistin varassa ole-
vien kulttuuriympäristötieto-
jen kokoamiseen.
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Kunnostettu Jämsin mylly sijaitsee Alvajärven kylällä. 

KYNÄ-HANKKEEN TULEVIA TAPAHTUMIA
KYNÄ-hankkeessa on kevään 2018 aikana on tulossa infotilaisuuk-
sia mm.  kivirakennelmista (maaliskuu) ja puutarhoista (huhtikuu) 
sekä retki Jyväskylän Kuukanpään maisema-alueelle (toukokuu). 
Lisäksi maiseman tuotteistamiseen perehdytään lammaspaimen-
lomateemalla kevään aikana. Hankkeessa julkaistaan maaliskuus-
sa 10 tarinaa kivestä -julkaisu, jonka on toteuttanut Etelä-Savon 
maa- ja kotitalousnaiset. Lisäksi KYNÄ on aktiivisesti mukana mui-
den hankkeiden ja toimijoiden tapahtumissa.

Ota yhteyttä:
Paula Salonen, maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija, 
043 824 9641
paula.salonen@maajakotitalousnaiset.fi,  
www.maajakotitalousnaiste.fi/kynahanke
Facebook: kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ

Keski-Suomi

KYNÄ-hankkeen toiminta-aika on 1.9.2015–31.08.2018. Hanketta rahoittaa maa-
seuturahasto ja alueiden ELY-keskukset. Hanketta vetää ProAgria Etelä-Savo, Ete-
lä-Savon maa- ja kotitalousnaiset. ProAgria Keski-Suomi, Keski-Suomen maa- ja 
kotitalousnaiset toimii hankkeessa osatoteuttajana.
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Tämän vuoden KoneAgria-näyttely pide-
tään keskellä Suomea, Jyväskylän Paviljongissa  
11.–13.10.2018. Teemana on karjatalous.

– Jatkamme neljä vuotta sitten näytteille- 
asettajien toiveesta tehtyä linjausta Tampereen 
ja Jyväskylän näyttelyjen teemoituksesta. 

Tampereen KoneAgriassa painopiste on viljassa  
sekä yksimahaisissa, kun taas Jyväskylän näyttelyssä  
keskitytään maitoon, lihaan ja rehuntuotantoon, sanoo 
näyttelypäällikkö Marko Toivakka. 

Tämän vuoden näyttelyssä on esillä koneita, laitteita 
ja tuotantopanoksia erityisesti karjatalouksille. Myös ener-
gia- ja rakentamisratkaisut, metsä sekä maatalouden pal-
velut ovat tärkeässä asemassa. – Olemme taas tekemässä 
maatalouden ykköstapahtumaa syksyksi, Toivakka jatkaa.

Keskellä karja-Suomea
Tutkimusten perusteella näyttelykävijöille on tärkeää, että  
näyttelyyn pystyy tutustumaan yhden työpäivän aikana. 

KoneAgria karjateemalla Jyväskylässä 11.–13.10.2018

Metsä – suomalaisen voimavara
Metsämme 2018 -messu- ja koulutustapahtuma on suunnattu metsästä ja metsänomista-
misesta kiinnostuneille. Messuilla pureudutaan mm. metsän hoitoon liittyviin asioihin, puukaup-
paan, metsätilakauppoihin ja sukupolvenvaihdoksiin. Aiheita käsitellään ohjelmalavan lisäksi mes-
suosastoilla. Tämän vuoden teemana on monimuotoisuus talousmetsissä, joka on aiheena myös 
emeritusprofessori, puuntuottaja Matti Kärkkäisen puheenvuorossa sunnuntaina. Lauantaina  
ohjelmalavalla on paneelikeskustelu ”Puun käyttö lisääntyy – kestääkö luonto?”,  
jossa käsitellään metsien käyttöä eri näkökulmista. Keskustelussa on mukana mm. maa- ja 
metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari ja metsävaltuuskunnan puheenjohta-
ja Mikko Tiirola. Metsämme-tapahtuman yhteistyökumppanit ovat Päijänteen metsähoito- 
yhdistys, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi, Suomen metsäkeskus, JAMK, MTK-Keski-Suomi 
ja ProAgria Keski-Suomi.
www.metsamme.fi

Retkelle – luonto on vain yhden askeleen päässä
Uusi tulokas kevään messutarjonnassa on Retkelle-messut, joka on tarkoitettu luon-
nosta ja retkeilystä kiinnostuneille, niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin retkeilijöille.  
Tapahtuma korostaa luontoon lähtemisen helppoutta ja luonnon monipuolisia hyötyvaiku-
tuksia kaiken ikäisille. Tapahtumassa pääsee tutustumaan luontomatkailuun, retkeily- ja kalas- 
tustarvikkeisiin sekä tapaa luonnossa liikkumiseen ja kuntoiluun liittyviä yrityksiä, yhdistyksiä, 
oppilaitoksia ja medioita. Messuilla on mukana myös Suomen suosituimpia luontoblogga-
reita. Tapahtuman yhteistyökumppanina on Retkipaikka.fi, Suomen suosituin luontomat-
kailumedia, joka vastaa laajasta ohjelmatarjonnasta ja kokoaa messuvieraat nuotiopiiriin.
www.retkellemessut.fi 

Wemmi-kevätmarkkinat  
– luomu- ja lähiruokaa sekä kotimaisia pienyrittäjien tuotteita

Viime keväänä järjestettiin ensimmäistä kertaa Wemmi-kevätmarkkinat, jonka juu-
ret ulottuvat suosittuun Ween maan wiljaa -markkinoihin. Kevätmarkkinoilla suuressa roolissa  
on luomu- ja lähiruoka sekä kotimaiset tuotteet. Wemmi-markkinat tarjoaa vinkit kevään juh-
lien lahjoihin ja tarjoiluihin. Ohjelma-alueelta saa ideoita lähestyvään grillauskauteen. Mu-
kana markkinoilla on myös Suomen käsityöyrittäjät ry:n Käsityökortteli, jossa on kattavasti 
tarjolla tämän päivän suomalainen käsityö.
www.wemmi.fi

Tapahtumat

KoneAgria järjestetään lähellä asiakasta,  
suomalaista viljelijää. Jyväskylän Kone- 
Agria on sopivasti keskellä Karja-Suomea.  
Keskisuomalaisten on helppo käydä päivä-
seltään näyttelyssä ja naapurimaakunnis-
takin pystyy hyvin tekemään yhden päivän

näyttelymatkan. 
KoneAgria on sopiva sekoitus paikallista ja kansainvä-

listä. Esittelyssä on sekä kotimaisten että kansainvälisten 
toimijoiden koneita, laitteita ja tarvikkeita.

– Varaa lomittaja näyttelypäiviksi tilallesi jo nyt, sanoo 
näyttelypäällikkö Marko Toivakka.

 
KoneAgrian järjestää FKS-Tapahtumat Oy,  
jonka taustalla on ProAgria-verkosto.

Lisätiedot:
Marko Toivakka, näyttelypäällikkö
marko.toivakka@proagria.fi, 0400 735 259

Kolmen tapahtuman kokonaisuus 21.–22.4. Paviljongissa

Jyväskylän Paviljongissa
21.–22.4.2018
Avoinna 
-  lauantaina klo 10–17 ja  

sunnuntaina klo 10–16
Yleisöllä vapaa pääsy.
-  Tapahtuman järjestää 

FKS-Tapahtumat Oy, jon-
ka taustalta löytyy vahva 
ProAgria-organisaatio.  
FKS-Tapahtumat Oy järjes-
tää myös KoneAgria- 
maatalouskonenäyttelyn 
sekä Ween maan wiljaa 
-markkinat.

Tapahtumatuottaja  
Niina Lampinen,  
puh 043 826 7291,  
niina.lampinen@proagria.fi 
Toimitusjohtaja  
Marko Toivakka,  
puh 0400 735 259,  
marko.toivakka@proagria.fi 


