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Tuottavatko lehmäsi 
litroja, pitoisuuksia 

vai euroja?

Kiinnostaako 
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Mihin Neuvo 2020 
kilpailukykyä voi 
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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 Irene Mäkinen 

Hyötyä ja turvaa asiantuntijapalveluista!
ProAgrialle tärkeää on onnistuminen asiakkaidemme 
kumppanina ja myönteiset kokemukset toimintamme vaikut-
tavuudesta maatilojen ja maaseudun yrittäjien tavoitteiden 
saavuttamisessa. Tulevaisuudessa mietimme entistä vahvem-
min, miten autamme asiakkaitamme ottamaan toiminnas-
saan huomioon ympäristön ja ilmastonmuutoksen vaateet. 
Seuraamme tarkasti tutkimustiedon karttumista mm. maape-
rään vaikuttavien toimien merkityksestä hiilen sidonnan näkö-
kulmasta. Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus työskennellä  
yhdessä yrittäjien kanssa, joiden toimet pellon ja metsien kä-
sittelyn suhteen ovat merkittäviä ilmastotavoitteiden toteutu-
misessa Suomen osalta. Tulevaisuuden suunnittelussa kannat-
taa hyödyntää ProAgrian asiantuntijuutta kaikissa maaseutu-
yrittämiseen liittyvissä asioissa, olipa kyse sitten esim. talou-
den hallinnasta, viljelyn suunnittelusta tai kotieläinten ruo-
kinnasta.

Digitalisaatio etenee
Digitalisaatio nähdään monessa keskustelussa isona muutos-
voimana. Joskus digitalisaatioon liittyvät asiat saattavat jopa 
pelottaa ja aiheuttaa muutosvastarintaa.  Kuitenkin lähtökohta  
on se, että digitalisaation tulisi helpottaa jokapäiväistä elä-
määmme. Myös ProAgria on vahvasti mukana kehittämässä 
digitaalisia palveluja asiakkailleen. Viljelysuunnittelu, veroil-
moituksen tekeminen ja tukihakemusten jättäminen sähköi-
sesti ovat jo arkipäivää useimmilla tiloilla. Vuonna 2018 lan-
seerattiin Bisnes+-palvelu, jonka avulla maatilan johtamisen 
asiakirjat, työkalut, mittarit ja tulokset ovat saatavilla kerta-
kirjautumalla ja tietoturvallisesti. Palvelussa voi valita itselleen 
tärkeimmät mittarit ja tulokset seurattaviksi ja vertailla tulok-
sia myös muihin tiloihin.  Dokumenttien hallinnan avulla doku- 
mentit ovat aina järjestyksessä ja helposti löydettävissä. Palve-
luun voit tutustua www.bisnesplus.fi

Lean tulee taloon ja navettaan
Lean on johtamismenetelmä, jonka avulla sitoutetaan työn-
tekijöitä ja saadaan aikaan parannuksia pienillä arjen oival-
luksilla.  Se perustuu viiteen perusperiaatteeseen, joiden työs-
tämiseen on olemassa yksinkertaisia työkaluja. Leanin avulla 
poistetaan hukkaa, vähennetään työtä ja lisätään tuloja. 

Lean on erityisesti käytännön johtamista, päivittäisen työn 
selkeyttämistä sekä ihmisten innostamista ideointiin ja jatku-
vaan parantamiseen. Leanissa tarkastellaan tekemisiä ja pro-
sesseja ihmisten, tuotannon ja talouden näkökulmista. Taus-
talla on yritykselle pohdittu suurempi tavoite, jota kohti kas-
vetaan. 

ProAgria Keski-Suomen Lean-asiantuntijoilta saat käytän-
nön neuvoja, keskusteluapua ja sparrausta yritystoiminnallesi.  
Saat tukea tavoitteiden asettamiseen, pullonkaulojen purka-
miseen ja tulosten parantamiseen. Halutessasi saat käyttöön 
asiantuntijatiimin, joka koostuu esimerkiksi johtamisen, talou- 
den ja tuotannon asiantuntijasta. ProAgrian Lean-palveluiden  
valikoimaan kuuluvat mm. pienryhmät, viikkopalaverit, SOP- 
työohjeet, johtamisprofiili, KPI-Avain ja arvovirtakuvaukset. 

Tukiturva-palvelun avulla nukut yösi rauhassa
Tukiturva-palvelun avulla saat varmuuden siitä, että mahdol-
lisessa peltovalvontatilanteessa asiantuntijan apu on käytettä-
vissä. Tukiturva-palvelun ostaneilla asiakkailla on käytettävissä  
puhelinpäivystyksen numero, josta saat vastauksia ja apua 
valvontaan valmistautumisessa. Puhelintuki on käytettävissä 
18.6.–31.10. välisellä ajalla arkipäivisin klo 8–16.  Lisäksi palvelu  
pitää sisällään tekstiviestimuistutukset tärkeimmistä peltotu-
kiin liittyvistä ajankohdista ja tekemisistä. 

Muistathan myös Neuvo 2020 -palvelut. Tilaa kohti kulu-
valla ohjelmakaudella käytettävissä oleva rahasumma nousee 
kevään aikana 10 000 euroon. Neuvo-järjestelmän puitteissa 
saat neuvontaa esim. ympäristöasioihin, luomutuotantoon 
siirtymiseen tai myös tilan talouden hallintaan liittyvissä kysy-
myksissä. Niin Tukiturvasta kuin Neuvo-palveluista kannattaa 
kysyä lisää lähimmältä asiantuntijaltamme.  Edellä mainituista  
asioista voit lukea lisää myös tämän lehden sivuilta.

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

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

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

Tukea ja turvaa 
peltovalvontaan

Hyödynnä  
etusi  
tukiasiakkaa-
namme!

Tukiturva antaa sinulle varmuutta ja helppoutta tuki- 
valvontaan. Saat myös kätevästi kännykkääsi muistutukset  
tärkeistä päivämääristä ja tekemisistä. Palvelu on etu tuki- 
asiakkaillemme. Hyödynnä palvelumme ja nuku yösi rauhassa.

Kiinnostuitko?  www.proagria.fi/tilaus

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

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

ajankohdista.

EDULLISTA 
TURVAA 

Hinta 100 € 
sataan hehtaariin 
saakka ja 50 € 
kultakin seuraa-
valta alkavalta 
sadalta hehtaa- 
rilta + alv 24 %.
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Hyötyä ja turvaa asiantuntijapalveluista! AJANKOHTAISTA MAATALOUSTUISTA

Ohjeita ja lomakkeita ei hyödytä  
hakea tutuista osoitteista, sillä Evira ja 
Mavi ovat jo mennyttä aikaa. Tilalla on 
Ruokavirasto, jonka sivuille asiat on siir-
retty. Osoitteena on ruokavirasto.fi ja 
sieltä etsitään, mitä milloinkin kaiva-
taan. Viljelijälle tulee postista vain ilmoi- 
tus tukihaun alkamisesta, eikä sitten 
muuta. Vipu ohjautuu vielä vanhallakin 
osoitteella uuteen, eikä kirjautumisessa 
ole mitään uutta. 

Karttamuutokset tehdään ennen tu-
kihakemusta. Suositeltavaa on, että heti  
palvelun auettua tehdään lohkojaot, yh-
distämiset ja rajakorjaukset. Näitä voi- 
daan tehdä tietenkin koko tukihaun ajan 
mutta muutokset on käsiteltävä kun-
nassa ja käsittely vie aina tovin. Ei siis  
jätetä haun loppupäiviin mitään, mitä 
ei ole pakko.

Uusia ympäristösitoumuksia ei an-
neta, eikä korvauskelpoista alaa voi li-
sätä. Peltojen rajakorjaukset käsitellään 
uutena alana, paitsi niissä tapauksissa, 
joissa kartassa on aivan selkeä digitoin-
tivirhe. Lohkon kasvattaminen ei siis ole 
mahdollista, jollei raja ole valmiiksi piir-
retty väärin.

Uusia luomusitoumuksiakaan ei an-
neta eikä vanhaan sitoumukseen voi liit-
tää uutta alaa. Sitoumustyypin voi kui-
tenkin muuttaa kotieläintilasta kasvin-
viljelytilaksi tai toisinpäin. Uusien koti-
eläintilojen on ilmoittauduttava valvon-
taan 30.4.19 mennessä.

Luomutiloilla täytyy olla keskimää-
rin 30 % pinta-alasta myyntikasveilla. 
Uusilla tuottajilla vaatimus on voimassa  
neljännestä sitoumusvuodesta alkaen. 
Myyntikasvivaatimus ei koske luomuko-
tieläintiloja eikä kasvinviljelytiloja, joilla  
on tuotantosopimus luomukotieläinti-
lan kanssa, eikä myöskään tällä sitou- 
muskaudella tiloja, joiden sato syöte-
tään omille eläimille. 

Lypsykarjasta emolehmiin tai teu-
rashiehojen kasvatukseen siirtyvä tila ei 
välttämättä ole antanut uuden tuotan-
tomuodon mukaista osallistumisilmoi-
tusta eikä saa eläintukia ennen kuin sel-
lainen on annettu.  Tilanteen voi tarkas-
taa Vipun kotieläimet-sivulta tai maata-
loustoimistosta.

Perustuen, viherryttämistuen ja nuo-
ren viljelijän tuen yhtenä ehtona on tuki- 
oikeuksien hallinta. Vuokrattujen tuki- 
oikeuksien vuokra-ajan päätyttyä lop-
puu tukioikeuden hallinta automaatti-
sesti. Viljelijä saa ne uudestaan hallin-
taansa vain erillisellä hallinnan siirrolla.  

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

Tämän kevään päätukihaku noudattaa entisiä linjoja. Suuria muutoksia ei ole tullut, mutta pientä  
teknistä viilausta tietenkin on. Vipu-kartoissa on toiminnallisia uutuuksia, pari uutta kasvikoodia 
on olemassa ja Vipu-neuvoja ohjaa aiempaa useammissa asioissa.

Huomaa, että vuokrasopimuksen uusi-
minen ei riitä vaan hallinnan siirto teh-
dään omilla, 103-sarjan lomakkeilla 
17.6. mennessä. Hallinnasta poistuneet 
tukioikeudet näkyvät Vipussa tukioikeu-
det-sivulla.

Pinta-aloissa sallitaan pieni (kolme  
prosenttia) heitto ennen kuin virhe 
muuttuu sanktioitavaksi. Virhe laske-
taan kaikista saman tukitason kasveista.  
Viljalla tai rehunurmella pelivaraa on run-
saasti mutta puutarhakasveilla, riista- 
pelloilla tms. korkean tukitason ja pie-
nen pinta-alan kasveilla on syytä olla 
tarkkana. 

Kesantoa ja ympäristönurmia saa 
olla neljännes viljelykasvien alasta. Yli-
menevälle alalle ei makseta luonnon-
haittakorvausta. Laskukaava ei ole suo-
raviivainen, joten tarkasta asia, jos näitä  
kasveja on paljon.

Suojavyöhykenurmien viimeinen 
vuosi alkaa nyt. Nurmi on säilytettävä 
tukikauden loppuun. Paha virhe on kyn-
tää jo tänä syksynä, sillä säilytysaika on 
30.4. 2020 asti.

Ajantasaiset maanäytteet tarvitaan  
ennen lannoitusta, kirjallinen viljely- 
suunnitelma ennen vappua ja lantanäyte  
kaiken aikaa. Tarkasta, ettet ylläty!

Tukihakemusta ei kannata tehdä van- 
hasta muistista. Soita neuvoja hom-
miin, jos tuntuu että sparraaja on tar-
peen.

Juhani Peltola
maidon- ja nurmen- 
tuotannon asiantuntija

Soita neuvoja 
hommiin, jos 
tuntuu, että spar-
raaja on tarpeen 
tukihakemuksen 
teossa!
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Neuvo 2020
asiantuntija

puhelin tuotanto-
eläimet

tuotantoeläi-
met, luomu

ympäristö kasvin- 
suojelu

kasvintuotanto, 
luomu

maatilojen nykyaikais-
taminen ja kilpailukyky

Janhonen Esko 0400 718 890 x x
Kahelin Timo 043 826 9715 x
Kaislo Katariina 040 822 2127 x x x
Kalmukoski Hanna-Kaisa 043 826 9716 x
Kivisalmi Reijo 043 824 9638 x x x
Laitinen Hannu 0400 321 907 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 x
Peltola Juhani 043 826 9719 x x x x x
Pummila Mirja 0400 932 054 x
Puura Hanna 040 822 5607 x x x x
Timonen Leila 0400 747 289 x x x
Viinikainen Matti 0400 896 386 x x x x

Mihin Neuvo kilpailukykyä voi käyttää? 
 
 
Neuvo 2020 -järjestelmä tarjoaa 
viljelijälle monipuolisesti neuvonnallista 
tukea ja apua. Viljelijän osuudeksi kus-
tannuksista jää ensi vaiheessa palvelun 
arvonlisävero. Suosituin tukimuoto on 
ollut maatilan nykyaikaistaminen ja kil-
pailukyky -osio. Tilakohtainen tarkastelu  
voidaan tehdä laatimalla suunnitelma 
tilan kehittämisestä tai neuvonnassa 
voidaan keskittyä tarkemmin rajattui-
hin neuvontatarpeisiin.

Tässä muutamia esimerkkejä, jotka on  
voitu toteuttaa Neuvo kilpailukyky -tuella:

Kasvinviljelyn uudelleen  
suuntaaminen
Tilan viljankuivuri edellyttäisi mittavia 
investointeja, mutta taloudellisia edelly-
tyksiä ei siihen ollut näköpiirissä. Tutkit-
tiin vaihtoehtoisten peltokasvien vilje-
lyä, jotka eivät edellytä kuivurin täydel-
listä uusimista; nurmikasvien siemenet,  
valkuaiskasvit, maanparannuskasvit.  
Myös marjanviljelyn mahdollisuudet oli-
vat tarkastelussa mukana. Uusia mielen- 
kiintoisia avauksia löydettiin, mutta perus-
teisiin on vielä perehdyttävä tarkemmin.

Vaihtoehtona maatalouden  
yhtiöittämien
Tilalla haluttiin tarkastella maatalouden 
yhtiöittämistä. Selvityksessä todettiin 
yhtiöittämisen tuovan verotuksellista  
hyötyä, mutta myös lisäkustannuksia. 
Perheviljelmänä toimittaessa on mahdol- 
lista päästä jokseenkin samaan tulok-
seen hyödyntämällä nykyisen järjestel-
män tarjoamat mahdollisuudet tarkem-
min ja ilman lisäkustannuksia.

Maidontuotannon investointi
Pohdittiin nuorkarjan kasvatustilojen 
saneeraamista ja kasvatuksen ottamista 
tilan omaksi toiminnaksi. Taloudellisin 
perustein suunniteltu investointi näytti 

Yritys ja talous

Tukea maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen

kannattavalta, joten investointi päätet-
tiin toteuttaa. Investointitukihakemus-
ten laadintaan ja liitteiden kokoamiseen 
Neuvo-tukea ei voinut käyttää, koska 
hakemisen tuki sisältyy investointituki-
päätökseen.

Investointi matkailuun
Tilalla tutkittiin mahdollisuutta investoi-
da matkailupalveluihin. Alustavan kus- 
tannusarvion perusteella arvioitiin liike-
toiminnan laajuudelle asetettavia vaati- 
muksia. Arvio toiminnan kannattavuu-
desta oli heikohko, mutta tilan toimintaa  
halutaan laajentaa uudelle toimialueelle.  
Liikeidean hiominen jatkuu vielä.

Sukupolvenvaihdos
Perheen kesken pidettiin pyöreän pöydän 
neuvottelu sukupolvenvaihdoksesta.  
Keskustellen käytiin läpi tilakaupan to-
teutusvaihtoehtoja, nuoren viljelijän aloi- 
tustuen perusteet sekä veroseuraamuk-
set. Veroseuraamukset olivat yllättävän 
lievät, kun tuotanto tilalla jatkuu.

RAHANARVOISET  
NEUVO 2020 
-PALVELUT

MAATILOJEN NEUVONTA-
JÄRJESTELMÄN MUKAISTA 
NEUVONTAA EI OLE: 
•  maatalouden investointitukihake-

muksiin tai nuoren viljelijän aloitus-
tukeen liittyvien liiketoimintasuunni-
telmien laadinta 

•  verokirjanpito, muu kirjanpito tai  
tilinpäätöksen laadinta 

•  pelkästään metsätalouteen liittyvien 
suunnitelmien laadinta 

•  viranomaisen edellyttämien ilmoi-
tusten ja hakemusten laadinta 

Hannu Laitinen 
palvelupäällikkö, 
yritys- ja tilipalvelut
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Yritys ja talous

Sähköinen taloushallinto yleistyy 
vauhdilla, ja myös pienempien yritysten  
kohdalla on nykyisin mahdollista ja jär-
kevää harkita oman kirjanpidon siirtä-
mistä sähköiseen muotoon. Maatalou-
den sähköinen kirjanpito on myös mah-
dollista. 

Mitä sähköinen kirjanpito  
käytännössä tarkoittaa? 
Kun puhutaan, että kirjanpito on koko-
naan sähköisessä muodossa, sillä tar-
koitetaan sitä, että yhtään kirjanpidon 
myyntilaskua, ostolaskua, käteiskuittia, 
tai tiliotetta ei enää säilytetä paperisena 
kansiossa, vaan kaikki on saatavilla säh-
köisessä muodossa kirjanpito-ohjelmassa.  
Myyntilaskut tehdään ohjelmistossa, ja ne 
voidaan lähettää asiakkaille e-laskuina,  
sähköpostilla tai vaikka paperilla. Osto- 
laskut puolestaan saadaan ohjelmistoon 
sähköisessä muodossa e-laskuna tai  
skannauspalvelun kautta, ja ne tarkas-
tetaan ja maksetaan ohjelmiston kautta. 

Myynti ja ostolaskut säilyvät ohjel-
mistossa, ja laskujen kuvia voidaan tar-
kastella suoraan ohjelmistosta, tai ne 
voidaan ottaa pdf-tulosteeksi tai pape-
rille tarvittaessa. Kirjanpitoa varten las-
kut ovat valmiina, ja ne voidaan tiliöidä 
joko suoraan automaattitiliöinnillä tai 
käsin, sen mukaan, onko saman toimit-
tajan laskun tuote aina sama, kuten esi-
merkiksi sähkölaskuissa. 

Käteis- ja pankkikorttikuitteja var-
ten on olemassa ohjelmistojen kanssa 
yhteensopivia mobiilisovelluksia. Otta-
malla kuvan kuitista ja lataamalla sen 
ohjelmistoon tieto siirtyy suoraan kirjan- 
pitoon. Tiliotteet voidaan myös hakea  
ohjelmistoon sähköisessä muodossa, eikä  
niitä ole tarpeen tulostaa. 

Mitä hyötyjä sähköinen  
kirjanpito tuo?
Se, että kirjanpidon tositteet säilyvät 
ohjelmistossa ja ovat nähtävissä niin 
pitkältä ajalta kuin niitä haluaa säilyt-
tää, tuo helpotusta aineistojen säilytys-
pulmiin. Etenkin, jos aineistoa on useita 
mappeja vuodessa, säästää sähköinen 
muoto huomattavan määrän kaappiti-
laa ja paperia. 

Ohjelmistoissa laskut ovat myös hel-
posti saatavilla minkä tahansa tietoko-
neen kautta missä tahansa. Tämä tuo 
helpotuksen etenkin tiloille, jotka halu- 
avat ulkoistaa kirjanpidon. Laskut ovat 
tällä tavalla sekä kirjanpitäjän että yrit-
täjän ulottuvilla jatkuvasti.  On toki tot-
tumuskysymys, kokeeko helpommaksi  
tavaksi etsiä lasku mapista vai tietoko-
neelta. Erilaisten hakutoimintojen avulla  
ohjelmistoista on kuitenkin melko help-
poa löytää tietty lasku suurenkin määrän  

joukosta, huolimatta siitä, muistaako mak- 
sun ajankohtaa vai ei. 

Alkuun saattamisen jälkeen sähköi-
nen kirjanpito helpottaa kirjanpitotyötä,  
kun kaikki laskut tulevat samaan paik-

MAATILAN JOHTAMINEN  
YHDESSÄ PAIKASSA

TULOKSET, MITTARIT, DOKUMENTIT

www.bisnesplus.fi 

kertakirjautumalla 

tietoturvallisesti

 

Tutustu uusiin  

toimintoihin!

 

Mitä hyötyä on sähköisestä kirjanpidosta 
maataloudessa?

Hanna-Kaisa  
Kalmukoski
talousasiantuntija,  
tilipalvelun vetäjä

Sähköinen kirjanpito helpottaa 
kirjanpitotyötä, kun kaikki las-
kut tulevat samaan paikkaan, 
eikä puuttuvia tositteita tarvitse 
etsiä.

kaan, eikä puuttuvia tositteita tarvitse  
etsiä. Osa laskuista voidaan automaat- 
titiliöidä, ja niiden osalta kirjanpidon työ  
rajoittuu käytännössä laskun tarkastuk-
seen ja maksuun. Automatiikka vähentää 
myös virhekirjausten mahdollisuutta,  
kun tiedot siirtyvät suoraan laskuilta kir- 
janpitoon, eikä summia enää näppäillä  
erikseen.
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Puhdaskauran tuotantosopimuksia tehdään 
myös Keski-Suomessa

Kasvintuotanto
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Viitasaarelaisen kasvin-
viljelijä Lauri Pekkarisen 
kiinnostus puhdaskauraan 
on herännyt. Juuri tapahtu-
neen sukupolvenvaihdoksen 
jälkeen tilan kehittäminen on 
aktiivisena ajatuksissa. 

”Puhdaskaura ylläpitäisi 
mielenkiintoa kehittää maa-
taloutta ja antaa mahdolli-
suuden erikoistua kasvinvilje-
lyssä”, Lauri kertoo. Hänellä 
on vielä muutamia selvitettä-
viä kysymyksiä mielessä, esi-
merkiksi taloudelliset laskel-
mat.

Lauri on suunnitellut vilje-
lykiertoa 5-vuotiseksi, joka si-
sältäisi puhdaskauran lisäksi  
kuminan. ”Kaikista varmin 
tapa olisi viljellä puhdaskau-
raa heti kuminan jälkeen, jol-
loin seassa ei olisi ainakaan 
muita viljakasvien siemeniä”, 
hän toteaa. ”Sadosta saatu 
parempi hinta innostaisi vil-
jelijöitä panostamaan kau-
ran tuotantopanoksiin sekä 

pellon kasvukuntoon, näin 
ollen saataisiin parannettua 
viljan laatua sekä satotasoa. 
Monella viljelijällä on hävin-
nyt mielenkiinto maataloutta 
kohtaan, olisiko puhdaskau-
rasta sopiva haastaja viljeli-
jöille”, Lauri pohtii.

Lisätietoja 

Katariina Kaislo 
040 822 2127 
katariina.kaislo@proagria.fi 

Timo Kahelin 
043 826 9715 
timo.kahelin@proagria.fi 

MITÄ GLUTEENITTOMAN KAURAN  
VILJELY TARKOITTAA:
-  Viljelykierrossa voi olla vain gluteenittomia kasveja; vehnä, 

ohra, ruis jne. eivät ole sallittuja.

-  Kierto mahdollistaa öljy- ja valkuaiskasvien viljelyn, myös  
esimerkiksi hamppu ja kumina ovat hyviä vaihtoehtoja,  
(huomio kuminan tuoksun poistoon).

-  Esikasvina peruslohkolla saa olla viljakasveista vain kaura.

-  Kylvösiemenen on oltava puhdasta: korkeintaan 1 kpl vieraita  
jyviä 500 grammassa. Puhdas kylvösiemen helpottaa kasvu-
kauden aikaista kitkemistä sekä vähentää puidussa sadossa 
olevien vieraiden määrää.

-  Vieraat viljakasvit tulee kitkeä joka satokausi viljelyksiltä vähin- 
tään kahteen kertaan. Jos gluteeniton viljelykierto on ollut  
vasta vuoden, kitkentöjä tulisi tehdä tarvittaessa jopa 3 / 
kasvukausi.

-  Käytettävien välineiden ja varastojen puhtaudesta on pidet-
tävä huolta. Puimuri, kuivuri ja varastot tulee olla vain glutee-
nittomien viljojen tai kasvien käytössä.

-  Eri laadut olisi hyvä saada varastoitua erillään.

-  Käytössä olevien välineiden tulee olla omia. Jos käytetään 
rahtipuintia tai -kuivausta, tulee siitä keskustella erikseen 
Kinnusen Myllyn kanssa.

Puhdaskauran viljely ja gluteeniton tuotanto kasvattavat suosiotaan jatkuvasti. Puhdaskaura on 
pääosin vientituote, joka vaatii tarkkaa tuotantoa laadun varmistamiseksi. Osaamisen keskittä-
minen gluteenittomaan tuotantoon antaa tilalle mahdollisuuden parempaan kannattavuuteen. 
ProAgria tekee yhteistyötä Kinnusen Myllyn kanssa muun muassa viljelysuunnittelun ja laadun 
valvonnan suhteen.

Erikoistumalla 
vauhtia tuotantoon 
ja tekemiseen!
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VUONNA 2019 VANHENEVAT VUONNA 2014 TESTATUT RUISKUT

Kaikki ammatissaan kasvinsuojeluaineita käyttä- 
vät tarvitsevat voimassa olevan kasvinsuojelututkinnon. 
Tarkista, onko entinen kasvinsuojelutodistuksesi voimassa. 
Jos ei ole, niin ProAgrian järjestämissä tilaisuuksissa asian 
saa hoidettua kuntoon. 

ProAgria Keski-Suomi järjestää toimialueellaan kevään ja 
syksyn aikana tutkintotilaisuuksia tai kurssi- + tutkintotilai-
suuksia. On huomattava, että vain tutkinto on pakollinen. 
Kurssilla voi halutessaan päivittää tietojaan. 

Kurssilla käydään läpi seuraavat aiheet:
•  Lainsäädännön asettamat vaatimukset kasvinsuojelulle  

(tutkinto, ruiskuntestaus, integroitu kasvinsuojelu, vesistö- 
etäisyydet, tukiehdot)

•  Kasvinsuojeluaineiden turvallinen käsittely (pistekuormi-
tuksen vähentäminen, torjunta-aineiden säilytys ja henkilö- 
kohtainen suojautuminen, väärennökset)

•  Biosidien ohjeiden mukainen käyttö
•  Integroitu kasvinsuojelu – mitä se voisi olla käytännössä?    

Tutkinto sisältää 20 oikein/väärin -kysymystä. Siihen voi val-
mistautua tutustumalla myös Tukesin sivuilla olevaan aineis-
toon https://tukes.fi/kstutkinto.Tutkinto on voimassa 5 vuotta. 
   Todistus tarvitaan myös rotanmyrkkyjen ostoon.

Todistus kasvinsuojelututkinnosta oikeuttaa tekemään 
kemiallista kasvinsuojelua sekä jyrsijätorjuntaa. Todistusta  
tarvitaan, kun ostetaan kasvinsuojeluaineita ja biosidejä 
(mm. jyrsijöiden torjuntaan tarkoitettuja ammattikäyttöön 
luokiteltuja aineita).

On huomattava, että kasvinsuojelututkinto ei oikeuta vil- 
jelijää tekemään jyrsijätorjuntaa toisille. Tutkinto oikeuttaa vil- 
jelijää käyttämään jyrsijämyrkkyjä omassa maataloudessaan.

ONKO KASVINSUOJELUTODISTUKSESI VOIMASSA?

Kasvinsuojeluaineiden 
levittämiseen tarkoitettu-
jen ruiskujen testausväli on 
vielä tänä vuonna viisi vuotta.  
Vuonna 2019 testattavan ruis- 
kun voimassaoloaika on siis 
vuoteen 2024. Tiukentuvan 
lainsäädännön myötä vuodes- 
ta 2020 eteenpäin ruiskut tu-
lee testauttaa kolmen vuoden  
välein. Ruiskun omistaja on vas- 
tuussa kasvinsuojeluruiskun 
testauttamisesta. Huolehdi tes- 
tauksen ajantasaisuudesta. Tes- 
taamattomia ruiskuja ei saa 
käyttää! 

Mitä ruiskuntestaaja tekee?
Testaaja käy läpi kaikki ruis-
kun osat ja tarkastaa ruiskun 
toimivuuden.
Testaaja tarkastaa mm., että
• ruisku ei vuoda
• pumppu toimii
• paine pysyy tasaisena
• sekoitus tankissa on riittävä
• suodattimet ovat kunnossa
• levitystasaisuus on kunnossa.

Kasvintuotanto
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ProAgrian järjestämät kasvinsuojelu- 
tutkinnot ja koulutukset Keski-Suomessa

16.4. Kurssi- ja tutkintotilaisuus, Jyväskylä, kristillinen  
opisto klo 10.00–14.45

17.4. Kurssi- ja tutkintotilaisuus, Saarijärvi, Tarvaala, Poke 
klo 10.00–14.45

Kevätkaudella tarvittaessa lisää tutkintotilaisuuksia.

Loka-marraskuu Kurssi- ja tutkintotilaisuus, Jämsä.

Kasvinsuojelukoulutus- ja tutkintotilaisuuksissa aamupäiväl-
lä voi päivittää tietonsa ja tehdä tutkinnon sen jälkeen. Tutkin-
toon voi tulla myös suoraan. Tutkinto aloitetaan kurssipäivinä 
klo 13.45.

HINTA  
Kurssi + tutkinto maksaa 75 e€ (sis. alv 24 % ja iltapäivä- 
kahvi). Pelkän tutkinnon hinta on 55 e€ (sis. alv 24 %). 

ILMOITTAUTUMINEN  
ProAgria Keski-Suomen kotisivuilla Tapahtumat- 
kohdan alla tai sähköpostitse osoitteeseen  
marjo.marttinen@proagria.fi tai puhelimitse  
0400 648 275 tai 040 751 4972.

Marjo Marttisen lisäksi tutkintoja vastaanottavat myös Eeva-Liisa 
Neuvonen, 043 8267294 ja Kai Paltamaa 0400 545 543.
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Ruiskuntestaaja laatii 
ruiskuntestauksesta pöytä-
kirjan, josta ruiskun omista-
ja saa kopion. Testaaja mer-
kitsee hyväksytyn ruiskun tar-
ralla, josta voi tarkastaa tes-
tauksen voimassaolopäivä-
määrän.

Jos ruisku ei läpäise ruis-
kuntestausta, ruiskun omis-
tajan tulee korjata viat ja tes-
tauttaa ruisku uudestaan.

Tarkempia ohjeita ruis-
kuntestaukseen saa ProAgrian  
asiantuntijoilta. 

ProAgrialta Keski-Suomessa 
kasvinsuojeluruiskuja testaa 

Kai Paltamaa, 0400 545 543, 
kai.paltamaa@proagria.fi ja 

Timo Kahelin, 043 826 9715, 
timo.kahelin@proagria.fi. 

TUKESIN OHJEIDEN  
MUKAAN TESTAAJA EI SAA 
TESTATA RUISKUA, JOS VOI-
MANOTTOAKSELIA EI OLE 
SUOJATTU TAI RUISKUSSA 

ON KEMIKAALIJÄÄMIÄ! 

Uusin kasvinsuojelutieto yksissä 
kansissa
Peltokasvien kasvinsuojelu 2019 -kirjaan on koottu  
kaikki markkinoilla olevat kasvinsuojeluaineet 
helposti vertailtavaksi. Mukana on myös vankka 
ammattisisältö tautien tunnistamiseen ja ruisku-
tuksissa onnistumiseen. 

Tilaa kirja www.proagriaverkkokauppa.fi   
Hinta 33,10 e    Ilmainen toimitus! 
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Tuotosseurannassa uute-
na tunnuslukuna ProAgrian  
verkkopalveluiden koelypsy-
raportille tulostuu nyt euroja/ 
lehmä/päivä. Se lasketaan tuo- 
tosseurannan lehmäkohtai-
sen maitomäärän, tuotosseu-
rantanäytteistä analysoidun 
rasva- ja valkuaispitoisuuden 
sekä maidon hinnan perus-
teella. Sekä litrahinta että pi-
toisuuksien vaikutukset hin-
taan lasketaan Luonnonvara-
keskuksen kaikilta meijereiltä 
keräämän hintatilastotiedon 
mukaan ilman tukia (tauluk-
ko 1). 
 Pitemmän aikavälin pitoi-
suuksien ja litramäärien vai-
kutusta eurotuottoihin voi 
arvioida asiantuntijoidemme 
kanssa laskien joko ruokin-
nan ohjauksen tai karjatsekki-  
palvelun yhteydessä. 

Talven 2018/2019 aikana  
”Pitoisuudet paremmaksi” 
-pienryhmässä on pohdittu 
pitoisuuksien nostoon vai-
kuttavia asioita kuudella eri 
kokoontumiskerralla. Sekä 
Jyväskylän seudun että Saari-
järven/Karstulan seudun ryh-

Tuottavatko lehmäsi litroja, pitoisuuksia,  
euroja vai kaikkia näitä?

Kotieläintuotanto

MEKA –hankkeen Saarijärven/Karstulan seudun pienryhmä teemaa ”Pitoisuudet ja terveys” pohtimassa 
yhdessä ELT Ann-Helena Hokkasen kanssa.

Pienryhmäläisten vinkit pitoisuuksien nostoon:
•  tee superhyvää säilörehua säilöntälaadultaan

•  älä myöhästy rehunteon aloituksesta, jotta D-arvo pysyy hyvänä 
(esim. 670–710)

•  analysoi rehut usein, jotta ruokinta pysyy kohdallaan

•  ruoki tasapainoisesti ja huolehdi riittävästä energian ja kuidun 
saannista

•  jaa rehuja riittävästi ja varmista, että kaikki pääsevät helposti 
syömään

•  kehitä eläinainesta ja jalosta määrän ohella myös pitoisuuksia 

•  pidä itsesi ja lehmät terveenä ja stressittöminä
Taulukko 2. Tuotosseurannan tulosten seurantanäkymä  
Bisnes+:ssa osoitteessa www.bisnesplus.fi. 

Karjatsekillä tuotannon  
pullonkaulat esiin!
Kevätkausi on hyvää aikaa luoda silmäys edellisen vuo-
den tai viimeisen 12 kuukauden onnistumisiin tai epä-
onnistumisiin ja mikä niiden taustalla on. Maidontuo-
tannon asiantuntijan kanssa yhdessä tehty analyysi tu-
loksista ja kehttämiskohteista on näin mahdollista lait-
taa toimeksi jo ennen kesän pahimpia kiireitä tai ottaa 
huomioon kesällä rehun teossa tulevaa talvea varten.

KPI-mittariston tavoitetasot tai tilakunnon vuosi-
vertailun tavoitetasot saattavat myös kaivata päivitystä.  
Mikä on realistinen mutta sopivasti haastava tavoite, ja 
kuinka moneen asiaan tavoitteita on järkevä asettaa? 
Mikään tavoite ei toteudu itsestään, siksi on syytä pysäh- 
tyä ja päättää, mitä tehdään ja millä aikataululla. 
Asiantuntijamme avustavat tavoitteiden asettamisessa.  
Kun esimerkiksi tuotostavoitteet on asetettu, ne näkyvät  
kausiraportilla tai Bisnes+:ssa netissä nuolina ylös-, 
alas- tai sivulle päin sen mukaan, ollaanko tavoitteen 
mukaisessa tasossa vai ei.

Nimi
Päivätuot. 

os/kg
UUSI! Pitoisuudet

maito e/pv rasva valk.
Ipana 56,4 19,25 4,08 3,37
Kaunis 58,6 18,02 3,23 3,17
Kuutamo 54,0 17,79 3,73 3,32
Mamma 49,2 17,73 4,25 3,59
Kiira 52,3 17,21 3,17 3,51
Muhkea 48,5 16,83 3,53 3,65
Kikka 47,6 16,57 4,13 3,15
Mahoton 36,3 15,81 5,08 4,42

Taulukko 1. Koelypsyraportin uudella tunnusluvulla voi järjestää 
lehmät €/pv järjestykseen.

Maito, kg Rasva % Valk. %

Kpl Tot. Tavoite
Ensikot 20 29,6 28,5 4,71 3,51

2. lypsykausi 13 30,9 33,7 4,78 3,63

Vanhemmat 14 33,8 35,6 5,02 3,59

mät on toteutettu yhteistyös-
sä Maitosuomen ja A-tuotta-
jien maitoakatemian kanssa.
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Kotieläintuotanto

Keski-Suomen maitotilayhdistyksen  
vuosikokous ja Bisnes+ info 
Varsinainen kokous perjantaina 26.4.2019 
Saarijärvellä Tarvaalassa Pokella pääraken-
nuksessa (Uuraistentie 240). Aloitamme kah-
villa klo 10.15, jonka jälkeen Poken esittely ja 
kokous. Kokouksessa käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Lounas kokoukseen osallistuville 
jäsenille. Ilmoittaudu viimeistään ma 23.4. 
sähköpostilla tai puhelimitse:  
irene.makinen@proagria.fi, 040 587 3245 tai  
miiajuudin@gmail.com, 040 706 1314

Kokouksen jälkeen BISNES+ palvelun info noin klo 12.15–13.00 
ja sen jälkeen palkitsemisia sekä päätöskahvit. BISNES+ muo-
dostaa maatilayrittäjälle uniikin sähköisen työpöydän.  
Tule tutustumaan!  TERVETULOA! Keski-Suomi

Lean — vähemmän on enemmän
Lean on japanilaiselta autotehtaalta lähtöisin oleva johtamisme-
netelmä, joka selkeyttää ja tehostaa tuotantoa. Tarkoituksena 
on arvon tuottaminen, hukkien poistaminen sekä jatkuva paran- 
taminen. Lean huomioi ihmisten erilaisuuden ja tarjoaa työka-
luja, joilla voidaan sujuvoittaa työn tekemistä ja parantaa tuot-
tavuutta. Pohjimmiltaan Lean on maalaisjärjen käyttämistä eli sitä, 
että tehdään oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Menestyvä keskisuomalainen nautakarjatila (MEKA) -hank-
keessa on käynnissä kaksi Lean-pienryhmää; Jämsässä kasvitiloille  
ja Viitasaarella kotieläintiloille. Pienryhmissä tilat ovat pohtineet  
oman tilan toimintaa ja kehittämiskohteita tarkemmin mm. joh-
tamisen tikkataulun ja tuloskortin avulla. Johtamisen tikkatau-
lun ajatuksena on tehdä yrittäjän työt ja johtaminen näkyväksi.  
Mitkä tilan töistä ovat sellaisia, jotka vain yrittäjä voi tehdä?  
Mitkä niitä töitä, joihin yrittäjän ei pitäisi enää puuttua? Tu-
loskortissa puolestaan asetetaan tavoitteita viisi vuotta eteen- 
päin, sekä mietitään toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. 

Kahdeksan tyyppistä hukkaa
Viimeisimmässä Viitasaaren ryhmän tapaamisessa käsittelimme 
hukkia. Leanin mukaan hukka voidaan jaotella kahdeksaan eri 
tyyppiin, joita ovat ylituotanto, kuljetus, odottaminen, ylilaatu, 
varastot, virheet, liike sekä hyödyntämätön tieto. 

Ryhmäläiset pohtivat etukäteen näitä omilla tiloillaan ennen 
tapaamista, ja paljon hukkaa löytyikin – liian vanhana poikivia 
hiehoja, hukassa olevia työkaluja, vasikkakuolleisuutta, sorkka- 
terveysongelmia ja paljon muuta. Tapaamisessa pohdimme yh-
dessä, kuinka paljon aikaa ja/tai euroja säästyisi, kun nämä  
hukat saataisiin poistettua. Esimerkiksi: jos hiehojen keski- 
poikimaikä karjassa on 26 kuukautta, siis 2 kk yli suosituksen, se 
tarkoittaa 60 hukkaruokintapäivää/hieho. 20 hieholla hukka- 
ruokintapäiviä tulee yhteensä 1 200. Jos hiehon kasvatuskustan- 
nus on kaksi euroa, kokonaishukaksi muodostuu 2 400 euroa. 
Aika merkittävä hukka!

Hukkahavainnoista parannusehdotuksiin
Kävimme myös vierailulla Kautian tilalla, jossa etsimme hukkia 
appeen valmistuksessa. Koko appeen valmistusaika kellotet-
tiin, ja työn suorittajan liikkeistä tehtiin spagettidiagrammi, eli 
kulkukaavio. Päivän päätteeksi isäntäväen kanssa keskusteltiin 
havaituista hukista, mieleen nousseista parannusehdotuksista 
sekä mahdollisuuksista parannusehdotusten toteuttamiseen. 
Näitä parannusehdotuksia olivat mm. lyhempi paalirehun pi-
tuus, kuormaajaan leveämpi rehuleikkuri ja apevaunun vaihto 
kiinteästä siirrettävään. 

RATKAISUJA TÄSMÄTARPEISIIN RUOKINNAN 
JA TUOTANNON TÄSMÄPALVELUILLA
Täsmäpalvelu on tavoitteellinen tilakäynti, johon asiantuntija 
ja asiakas valmistautuvat etukäteen. Siinä paneudutaan yhteen 
asiaan tavanomaista syvemmin ja tarkemmin: tilanne nyt ja toi-
menpide-ehdotukset tavoitteeseen pääsemiseksi. Täsmäpalvelu-
jen aiheet ja tavoitteet:

VAHVAT VASIKAT: terveet ja hyvin kasvavat vasikat, vähemmän 
työtä ja 1 000 litraa enemmän maitoa ensikkokaudella.
ENNÄTYSENSIKOT: 24 kuukauden poikimaikä, hyvä tiinehtyvyys,  
alhaisemmat kasvatuskustannukset, enemmän maitoa ensikko- 
kaudella.
VIREÄT POIKINEET: sujuvat  hoito- ja seurantarutiinit, sairastumisten 
havainnointi ja ennakointi, enemmän maitoa ja vähemmän työtä.
UPEAT UMPPARIT: umpikauden haasteiden varhainen havainnointi, 
tilavaatimukset, ruokinta ja hoito.
TERVEET JALAT: terveet ja hyvin liikkuvat lehmät, parantunut mai-
totuotos ja hedelmällisyys, vähemmän ennenaikaisia poistoja. 
TOIMIVA SEOSREHURUOKINTA: varmuutta ruokintaan, tasalaatui-
nen seos, sujuvat ja taloudelliset seosrutiinit, tasainen maitotuotos, 
hyvät pitoisuudet.
KORJUUAIKA KOHDALLEEN: optimaalinen korjuuaika ja looginen 
korjuujärjestys, säilörehun laadun ja määrän tasapaino, tehokkuutta  
nurmiruokintaan. 
HUKATTOMAT SÄILÖREHUT: säilöntälaatu kuntoon, rehuhygienia 
paremmaksi, säilöntätappiot minimiin, tehoa nurmiruokintaan. 

Ota yhteyttä:
Sanna Minkkinen 
maidontuotannon asiantuntija
043 824 9646, sanna.minkkinen@proagria.fi

Ota yhteyttä ja keskustele lisää!
Irene Mäkinen 
palvelupäällikkö, maito- ja naudanlihatilat, 
kotieläinagronomi, ruokinnan erityisasiantuntija
040 587 3245, irene.makinen@proagria.fi
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Kotieläintuotanto

Uusi alku maidontuotannolle
Takasen Eeron ja Marjan  
30-paikkainen parsinavetta 
tuhoutui tulipalossa tammi-
kuussa 2018. Palosta saatiin 
pelastettua kaksi lehmää ja 
kolme vasikkaa. Varsin pian 
palon jälkeen heille oli kui-
tenkin selvää, että maidon-
tuotanto tilalla jatkuu ja uusi 
navetta rakennetaan tuhou-
tuneen tilalle.

”Ensimmäiset viikot pa-
lon jälkeen hommia tehtiin 
suuremmin miettimättä”, 
kertoo Marja. ”Helmikuussa 
tuli ensimmäisen kerran tun-
ne, että akuutit asiat ovat nyt 
hoidossa”, hän jatkaa. ”Oli 
aikaa pysähtyä miettimään, 
mitä oli tapahtunut ja kuin-
ka tästä jatketaan eteenpäin. 
Kävimme tuolloin perheen si-
sällä keskusteluja, mitä mei-
dän tilalla tehdään tulevai-
suudessa. Yksi lapsista ilmaisi 
kiinnostuksensa jatkaa mai-
dontuotantoa. Vaikka meillä  
itselläkin on vielä työvuosia 
toivottavasti edessä, antoi se 
voimaa aloittaa uuden navetan 
suunnittelu”, Marja kertoo.

Uutta kohti
”Vakuutusyhtiöön oltiin oltu  
yhteydessä heti palon jälkeen, 
mutta nyt alettiin varsinaises-
ti kartoittaa, mitä oli mene-
tetty ja mikä voisi olla kor-
vaus vahingosta. Vakuutus-
yhtiön suosituksesta otettiin 
ulkopuolinen asiantuntija te-
kemään arviota, paljonko  

uudelleen rakennetun pala-
neen navetan hinta voisi olla.  
Soitettiin Myllylän Tapiolle  
ProAgriaan”, jatkaa Eero. 
Muutaman palaverin jälkeen 
syntyi yhteinen näkemys kor-
vaussummasta.

 Pohdimme Viinikaisen 
Matin kanssa monelta kan-
tilta, millainen navetan tuli-
si olla ja mitkä olivat realitee-
tit, niin talouden kuin työssä 
jaksamisen kannalta. Tuossa 
vaiheessa oli navetan raken-
tamiselle kolme vaihtoehtoa: 
parsinavetta entisen tilalle, 
mikä ei tuntunut tulevaisuut-
ta ajatellen järkevältä. Pala-
neen navetan pohjaa hyödyn-
täen pihaton rakentaminen, 
siitäkään tuskin olisi tullut 
toimivaa. ”Uuden pihaton ra-
kentaminen entiselle paikal-
le oli kuitenkin se malli, mitä 
lähdettiin jatkotyöstämään, 
vaikkakin se oli kallein vaih-
toehto”, muistelee Marja.

Suunnittelun lähtökohtana  
oli mahdollisimman yksin-
kertainen, kompakti ja pa-
loturvallinen navetta. Tapio 
Myllylä piirsi ja laski karkean 
kustannusarvion uudesta pi-
hatosta, josta lähdettiin liik-
keelle. Takaset kävivät tutus-
tumassa muutamaan uudeh-
koon pihattoon hakeakseen 
ideoita omaan navettaan ja 
kyselivät myös eläinlääkäriltä 
ja seminologilta heidän näke-
myksiään toimivista tiloista.

Investointituki hakuun
”Maaliskuun alussa teimme 
ensimmäiset talouslaskelmat 
Matin kanssa Tapion kustan-
nusarvioon perustuen. Tuolta  
pohjalta esittelimme hank-
keen pankillemme. Kun pank-
kikin näytti vihreää valoa, kä-
vimme vielä palaverin ELY:n 
maatalousrahoituksen kanssa, 
varmistaen aikataulun ja in-
vestointitukirahoituksen peli- 

säännöt. Tuolloin elettiin 13.3 
ja kevään viimeinen investointi- 
tukihaku päättyi 15.3., joten  
aika tiukille meni”, naurahtaa  
Marja. ”Tuossa vaiheessa  
aloimme hankkia aiemmin os- 
tamallemme toiselle tilalle  
vasikoita kasvamaan ja ennen  
uutta navettaa poikivat hie- 
hot saimme naapuritilalle lyp- 
syyn”, Marja jatkaa 

”Rahoitushakemuksen 
jättämisen jälkeen alkoi var-
sinainen navetan rakenta-
jien kilpailutus. Alusta asti  
oli selvää, että tämän kokoi-
sta hanketta emme ala itse 
rakennuttaa, vaan haemme 
luotettavan kumppanin ja 
teetämme navetan. Saimme 
muutaman tarjouksen, joita 
vertailimme Tapion kanssa 
ja VANA Valmisnavetta Oy:n 
kanssa pääsimme yhteisym-
märrykseen niin navetan mal-
lista kuin hinnasta”, Takaset 
kertovat
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Pihatosta haluttiin 
yksinkertainen,  
kompakti ja palo-
turvallinen

Uusi navetta nousi 
vanhan paikalle 
viidessä kuukau-
dessa

Rakentaminen alkaa
”Rakennuslupa oli oikeas-
taan ainut koko hankkeessa, 
mikä kesälomien takia viiväs-
tyi jonkin verran”, sanoo Eero. 
Tämä tosin tarkoitti sitä, et-
tä ELY:n tukipäätös tuli 15.8. 
ja venytetty takaraja seinäele-
menttien valmistukseen oli 
17.8. ”Jos emme olisi saaneet 
päätöstä tuolla viikolla, olisi  
navetan rakentaminen siirty-
nyt kuukausilla. Joten jälleen 
meni aika tiukalle”, kertoo 
Marja.

Rakennusmiehet tulivat 
tontille 10.9. Eero oli siivon-
nut ja kaivanut uuden nave-
tan pohjan tuohon mennes-
sä anturapintaan. Tästä alkoi 
viiden kuukauden rakentami-
nen. Rakentajan tekemä aika-
taulutus piti todella hyvin ja 
avoimia ovia vietettiin 14.2. 
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Hankkeet ja tapahtumat

Marjamaat-tiedonväli- 
tyshankkeen tilaisuuksissa  
on ollut hyvin osallistujia. Etä-
yhteyden käyttö on madal-
tanut osallistumiskynnystä.  
Etäyhteyden merkitys on ko-  
rostunut Marjamaat-hank- 
keen kaltaisessa ylimaakun-
nallisessa hankkeessa.

Uudelle tiedolle ja enti-
sen osaamisen päivittämiselle  
on ollut tarvetta. Kotimaisille  
marjoille on viime vuosina ol-
lut kysyntää tuoremarkkinoilla.  
Myös kotimaiset isot jalosta-
jat ovat olleet aktiivisia hake- 
maan uusia sopimustuottajia.  
Tunnelituotannon aloittaneet  
joutuvat opettelemaan avo-
maatuotannosta merkittäväs- 
ti poikkeavan viljelytekniikan.  
Eikä avomaatuotannostakaan 
puutu haasteita, kun uudet 
kasvintuhoojat yleistyvät ja 
kasvinsuojeluaineiden vaihto- 
ehdot vähenevät.

Myönteinen vire
Vuoden 2016 lopusta lähtien 
marjanviljelyalat ovat lähte-
neet nousuun hankkeen toi-
minta-alueella, Pohjois-Karja- 
lassa, Etelä-Savossa ja Keski- 
Suomessa. Pohjois-Karjalaan 
on tullut merkittävä määrä 
uutta herukkatuotantoa, Ete-
lä-Savossa mansikanviljelyala 
on kasvanut. Keski-Suomessa 
on mansikkapinta-alan pit-
kään jatkunut väheneminen 
pysähtynyt ja kääntynyt pie-
neen nousuun.

Hanke on järjestänyt 
myös pari tunnelituotantoin-
foa, sillä nyt, kasvutunnelei-
den päästyä rahoituksen pii-
riin, entistä useammat vilje-
lijät ovat kiinnostuneita tun-
nelituotannosta. Yleisesti voi-
daan sanoa, että tunnelituo-
tanto on parantanut mer-
kittävästi kotimaisten tuore-
marjojen saatavuutta. 

Sopii toivoa, että kulutta-
jat ostaisivat kotimaisia mar-
joja entistä enemmän ja tuo-
tannon ylikuumenemiselta, 
joka voi olla vaarana lähinnä 
tällä hetkellä vadelmantuo-
tannossa, vältyttäisiin.

Myös nuoria
Marjamaat-hankkeen tilai-
suuksissa on ollut luonnolli- 
sesti eri ikäisiä ihmisiä ja yri-
tyksen elinkaaren eri vaiheissa  

olevia yrittäjiä. Mukava on  
huomata, että mukana on  
myös nuoria ja tuotanto- 
suunnan muutosta harkitsevia  
osallistujia. Nuoret tuovat jat- 
kumoa marja-alalle, jossa elä- 
köitymistä tapahtuu siinä 
missä muillakin elämänaloilla.

Kolmen maakunnan  
yhteistyönä
Marjamaat-hanketta on to-
teutettu Keski-Suomessa, Poh- 
jois-Karjalassa ja Etelä-Savos-
sa ProAgria Pohjois-Karjalan  
ollessa hankkeesta vetovas- 
tuussa. Hanketta on toteutet- 
tu yhteistyössä Luken kanssa.  
Rahoitus hankkeeseen on 
saatu toiminta-alueiden ELY- 
keskusten kautta Euroopan  
maaseudun kehittämisen maa- 
talousrahastosta.

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

Keski-Suomi

Marjamaat-hanke on tavoittanut hyvin väkeä

Marjamaat-hankkeen aloittavien 
marjanviljelijöiden työpajassa 
on joka kerran ollut yritysesit-
tely. Ne ovat varmasti olleet 
tapaamisten parasta antia. 
Saarijärveläiset Terttu ja Esko 
Hakala (kuvassa keskellä istu-
massa) luopuivat lypsykarjasta 
ja istuttivat ensimmäiset man-
sikat vuonna 2016. Katri-Maija 
Heikkinen puolestaan teki ison 
päätöksen ja siirtyi palkkatyöstä 
sukupolvenvaihdoksen kautta 
yrittäjäksi Multialla sijaitsevalle 
Markkulan marjatilalle. Hänellä 
on neljän tuotantovuoden ver-
ran kokemusta.

Hanke alkaa olla loppu-
suoralla, mutta tapahtumia  
vielä on tarjolla. Lisäksi Mar-
jamaat-hankkeen kotisivuilla  
on paljon eri tilaisuuksien 
materiaalia. Marjamaat-hank-
keen fb-ryhmä on myös ol-
lut suosittu, siihenkin voi vie-
lä liittyä.

Hankkeen kotisivu:  
www.proagria.fi/marjamaat
Facebookin osoite:  
www.facebook.com/groups/
marjamaat

Marjo Marttinen
erikoisviljelyasiantuntija

”Tämähän ei ole nykymitta-
puun mukainen navetta 46 
lehmäpaikalla, mutta luu-
len, että avajaisissa oli aika 
monta, jotka halusivat näh-
dä juuri tämän kokoisen pi-
hattonavetan”, he toteavat.

Uusi navetta
4.3. otettiin ensimmäiset  
lehmät sisälle. Siitä asti ovat 
niin hoitajat kuin lehmätkin 
harjoitelleet navetan tavoille. 
”Muutaman kerran on tul-
lut mieleen, esimerkiksi par-
sinavettalehmiä lypsyasemal-
le kiskoessa, että kunpa olisi 
parsinavetta ja vain meidän 
tarvitsisi liikkua”, nauravat 
Eero ja Marja. 

Navetta on valmis lu-
kuun ottamatta muutamaa 
pikkujuttua, jotka laitetaan 
kuntoon lumien sulettua. 
Suunnitellussa aikataulussa 
ja kustannusarviossa pysyt-
tiin. Takaset kiittelevätkin 
kaikkia hankkeessa mukana  
olleita sujuvasta yhteistyöstä.

Mitä opittiin?
Millaisia asioita rakentami-
sesta jäi mieleen ja mitä pi-
täisi huomioida tulevissa 
hankkeissa? ”Olimme osta-
vinamme navetan avaimet 
käteen periaatteella, mutta  
koko rakentamisen ajan sitä  
sai tuota kaivinkonetta hei-
luttaa ja olla mukana raken- 
tamassa”, nauraa Eero. 
”Mutta mukavaa vaihtelua-
han se oli normiaskareille”, 
hän jatkaa. Marja vastasi 
hankkeen ajan paperihom-
mista ja sopimuksista. Hän 
painottaakin kirjallisten so-
pimusten tekemisen tärke-
yttä kaikkien osapuolien 
kanssa. Lisäksi sopimuseh-
tojen läpikäynti, kuka tekee 
ja vastaa mistäkin, on ensi-
arvoisen tärkeää.

”Kaiken kaikkiaan nyt 
tuntuu helpottavalta ja pa-
lataan taas vanhan pariin, 
vaikkakin uusissa kuorissa”, 
Takaset päättävät.

Matti Viinikainen 
huippuosaaja, 
investoinnit ja maito
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Yrttiviljely, pois lukien ruukkuyrttien 
tuotanto kasvihuoneissa, on maassam-
me varsin vähäistä. Vuosien varrella yrt-
tiviljely on kiinnostanut paljonkin, mut-
ta yrityksiä on syntynyt vain harvaksel-
taan.  Nyt tuntuma on sellainen, että ala  
saattaa ottaa pienen askeleen eteenpäin. 

Yrttikursseilla, niin viljeltyjen yrttien 
kuin luonnonyrttienkin, on ollut tänä 
talvena paljon ihmisiä Keski-Suomessa 
ja muualla. Uusia yrityksiä, pieniä to-
ki vielä, on syntynyt.  Ihmisten kiinnos-
tus lähiruokaan ja ruoan terveellisyyteen 
ovat osaltaan tukemassa myyntitoimin-
taa. Hinnallahan suomalaiset yrtit eivät 
pysty kilpailemaan maailmalta tulevien 
yrttien kanssa.

Pohjois-Suomen yrttiyrityksissä osa-
taan hyödyntää tuotekehittelyssä pai-
kalliset vahvuudet, niin viljelystä saata-
vat kuin luonnosta kerätyt raaka-aineet. 
Nuorten yrittäjien mukaantulo tuo ai-
emman osaamisen lisäksi trenditietoi-
suutta ja markkinointi/someosaamista.

Yrteistä on moneksi
Kun yrttiviljelyä aloitellaan, niin useim-
pien yrittäjien ensimmäiset tuotteet 
ovat kuivattuja mausteyrttejä, yrttitee-
tä ja yrttisuolaa. Jotkut jatkavat tuottei-
den kehittelyä siitä eteenpäin ja löytävät 
urapolkunsa elintarvikkeiden tekijänä.

Yrttien käyttö erilaisten juomien osa-
na on maassamme toistaiseksi vähäistä, 
samoin muiden raaka-aineiden, kuten 
vaikkapa viljan ja rypsiöljyn, arvon nos-
taminen yrttien avulla. Haihtuvia öljyjä ei 
tiettävästi tuotantomittakaavassa maas-
samme tislata muusta kuin kuminasta.

LuomuKS-hankkeen kurssiin osallis-
tuneet olivat laaja-alaisesti kiinnostu-
neita yrttien mahdollisuuksista. Niinpä 
kevätkaudella perehdyttiin päivän ver-
ran yrttien käyttöön kosmetiikassa. Yrt-
tejä ei tarvitse myydä pelkästään tuot-
teina: ne voidaan liittää lisäarvon tuo-
jana myös johonkin palveluun.

Monilla yrteillä on rohdosvaikutuk-
sia. Niiden hyödyntämiseen tarvitaan 
joko farmasian alan osaamista tai roh-
dosalalla toimiva sopimuskumppani, 
joka ostaisi raaka-aineen.

Kun asiakaskuntaa mietitään, niin 
sitten kannattaa muistaa meidän neli- 

Keski-Suomi

Hankkeet ja tapahtumat

Yrttituotannon mahdollisuudet kiinnostavat
LuomuKS-hankkeen yrttikurssi 
sai kuluneena talvena hyvän 
vastaanoton. Osanottajia oli 
paljon ja kursseilla esiintynei-
den yrittäjien puheenvuoroista 
saattoi päätellä, että yrttisek-
torilla on pientä, myönteistä 
virettä.  

jalkaiset ystävämme, niin lemmikki- 
kuin tuotantoeläinpuolellakin, ja niiden 
tarpeet. 

Tuotteistanko itse vai löydänkö  
sopimuskumppanin?
Hankkeen kurssilla esiintynyt saarijär-
veläinen Visa Törmälä kertoi, kuinka 
heidän Crenoco Green -yrityksensä on 
aloittanut yrttien monialaisen tuotteis-
tamisen omassa yrityksessä.  Eurassa 
toimivan Yrttipajan Petri Koivisto puo-
lestaan kertoi, että heidän toimintansa 
pääpaino on yrttien tuotteistamisessa 
ja markkinoinnissa ja raaka-aineet tule-
vat sopimuskumppaneilta. Petri Koivis-
to myös pyysi sopimustuotannosta kiin-
nostuneita ottamaan yhteyttä.

Aloittamiseen apua ProAgriasta
Yrttiviljelyn mahdollisuuksia voi omalla ti- 
lalla voi pohtia Neuvo-rahaa hyödyn-
täen. 

Jos yrttiviljely kiinnostaa,  
niin ota yhteyttä: 

Marjo Marttinen
erikoisviljelyasiantuntija
0400 648 275, marjo.marttinen@proagria.fi    

Petri Koivisto (vas.) 
esitteli Eurassa toimivan 
Yrttipajan toimintaa. 
Visa Törmälä (oik.) kertoi 
Saarijärvellä sijaitsevan 
Crenoco Green -yrityksen 
toiminnasta.

Basilika on paljoin käytetty ja hyvin arvostettu maustekasvi. Lämpöä vaativana kasvina sen 
menestyminen avomaalla vaihtelee, mutta kasvihuoneeseen se sopii hyvin.
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LuomuKS-hankkeessa  vielä tulossa:
-  24.4. klo 12–16 Jyväskylä Luomumansi-

kan kasvinsuojelu

-  Elokuussa Pellonpiennarpäivä  
luomumansikan havaintopellolla ja 

 Lopputapahtuma

www.aitomaaseutu.fi/kalenteri
www.facebook.com/luomuks

Luomuliiketoiminnan kehittäminen on koulutushanke, joka kehittää ja edistää keskisuomalaisten luomu-
toimijoiden ja toimijoiksi aikovien  liiketoimintaa ja yhteistyötä.

Maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijoil-
ta (Mirja Pummila, Eeva-Liisa Kivimäki) 
saa apua mm. elintarviketuotantoon ja 
-hygieniaan liittyvissä asioissa.
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NYT ON AIKA VARATA KEVÄÄN KURSSIT JA LUENNOT!

www.maajakotitalousnaiset.fi

Luonnosta lautaselle -hanke on 
saanut viisi kuukautta jatkoaikaa, joten 
hanke jatkuu heinäkuun loppuun saak-
ka. Hanke alkoi kesällä 2016 ja hank-
keessa on tähän mennessä ehditty jär-
jestää monenlaisia koulutuksia luon-
nontuotteisiin liittyen; luonnonyrttien 
ja -marjojen viljelykoulutusta, villiyrt-
tien ja sienten poimijakoulutusta sekä 
työpajoja mm. luonnonyrttien keruus-
ta ja käsittelystä, luonnontuotteiden te-
hokkaasta talteenotosta ja petun kä-
sittelystä. Opintomatkoja on tehty ko-
timaassa kymmenkunta ja lisäksi yksi 
opintomatka Unkariin. Hankkeessa on 
tähän mennessä koulutettu 50 uutta 
yrttipoimijaa ja 15 uutta sienipoimijaa. 
Hankkeen tilaisuuksiin on osallistunut 
yhteensä noin 220 hlöä. 

Hankkeessa tullaan järjestämään 
koulutusta vielä tulevan kevätkauden 
aikana: Ruokahyönteisten kasvatukseen  
liittyvä koulutuskokonaisuus pidetään 
huhtikuussa ja tähän koulutuskoko-

Keski-Suomi

Luonnosta lautaselle LUOLA-koulutushanke on suunnattu maaseutualueella toimiville yrittäjille sekä yrittäjiksi  
aikoville; luonnontuotealalla toimiville yrittäjille ja luonnontuotealasta kiinnostuneille sekä luonnontuottei-
den poimijoille. Hankkeen tavoitteena on poimijaorganisaation toiminnan tehostaminen. Tavoitteena on myös 
saada näkyvyyttä luonnontuotealalle sekä parantaa luonnontuotealan yritysten kilpailukykyä.

naisuuteen sisältyy myös opintomatka. 
Myös yrttipoimijakoulutusta järjeste-
tään touko-kesäkuussa. Poimijakoulu-
tuksissa on mahdollista saada opastusta  
villiyrttien tunnistamiseen. Keski-Suo-
messa on suunnitteilla seuraavat yrtti-
poimijakoulutukset: 27.5. Laukaa/Toi-
vakka, 29.5. Jyväskylä, 5.6. Saarijärvi/
Äänekoski ja 13.6. Pihtipudas/Viitasaari.    
Päivämäärät ovat alustavia, ajankoh- 
dat tarkentuvat kevään edetessä ja  
lopulliset päivämäärät sekä tarkemmat 
tiedot koulutusten sisällöstä löytyvät 
hankkeen nettisivuilta. 

Luonnosta lautaselle -hankkeessa 
hyönteisiä ja villiyrttejä

Luonnosta lautaselle -hankkeen  
yrttipoimijakoulutuksessa tutkail- 

tiin maitohorsman tuntomerkkejä.
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- Lähiruokaa meille kaikille
- Maukkaat salaatit ja syötävät koristeet
- Särkikala – herkkupala
- Erikoisen hyvää erikoiskasveista
- Luonnonyrttikurssi
- Eroon vieraslajeista

SEURAA NETTISIVUJAMME TAI OTA SUORAAN YHTEYTTÄ ASIANTUNTIJOIHIN:
Ruoka-asiantuntija: Mirja Pummila 0400 932 054, Maisema-asiantuntija: Eeva-Liisa Neuvonen 043 826 7294

Tervetuloa mukaan  
hankkeen tapahtumiin! 

Katariina Jousmäki 
hankevetäjä

043 826 9712  
katariina.jousmaki@maajakotitalousnaiset.fi

www.maajakotitalousnaiset.fi/luola
www.facebook.com/luolaks
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YHTEISTYÖTÄ JÄTELAITOSTEN KANSSA — 
kierrätetään ja lajitellaan jätteet oikein 
Nurkkiin kertyy helposti uskomattomat määrät  tavaraa. Yksi este  
niiden asianmukaiselle kierrätykselle tai käsittelylle jätteenä  
on tiedon puute. Monia materiaaleja voi palauttaa maksutta 
jäteasemille ja esimerkiksi käytöstä poistetut autot voidaan 
jopa hakea maksutta kotoa. Niiden materiaalit kierrätetään 
tehokkaasti uudelleen. 

Osa kuntien jätelaitoksista järjestää touko-kesäkuussa 
Jätteiden yö tai vastaavia -yleisötapahtumia jäteasemillaan. 
Jätteiden yö järjestetään nyt neljättä kertaa.

Jätehuoltolaitoksien yhtenä teemana on vaarallisten jät-
teiden käsittely. Tilaisuuksissa saa toki neuvontaa kaikenlais-
ten materiaalien kierrätyksestä ja jätteiden lajittelusta. Usei-
den tapahtumien yhteydessä voi myös tuoda jäteasemille jät-
teitä.

Ideoita yhdistyksille:
Maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistysten kannattaakin 
olla yhteydessä oman alueen jätelaitokseensa ja sopia yhteis-
työstä edellä mainittuihin tapahtumiin. 

1.  Toteuttakaa hukkaruokapöytä ja kannustakaa ihmisiä 
ruokahävikin vähentämiseen. 

2. Järjestäkää rompetoreja ajatuksella ”toisen roska voi olla 
toisen aarre”. Tapahtumaan tuodaan tavaraa ja sieltä voi 
ottaa tarvitsemiaan tavaroita. Tavoitteena on saada omis-
ta nurkista pois tarpeetonta tavaraa kuten vanhoja työka-
luja ja koneita tai niiden osia, heinäseipäitä, keittiön työ-
välineitä, laukkuja, valaisimia jne. Emme suosittele näitä 
tapahtumia myyntitapahtumina. 

3. Sopikaa rompetorin järjestämisestä jätelaitoksen kanssa 
ja mm. tarvittavasta tilasta ja miten menetellään jäljelle 
jäävän tavaran kanssa. Valitkaa yhteyshenkilö, joka hoi-
taa järjestelyjä jätelaitoksen kanssa, ja jolle voi ilmoittaa 
rompetorille tuotavan tavaran määrää. Näin rompetori 
on hallittavissa.

Lisätietoa aiheesta ja tapahtumia järjestävistä jätelaitoksista:  
www.maajakotitalousnaiset.fi > järjestötoiminta > toimintavinkit> 
Tapahtumat jätelaitosten kanssa – kierrätetään ja lajitellaan 
jätteet oikein

Roskareippaillaan tienvarret ja 
pellon pientareet puhtaiksi 
Ukosta Impiin 4.4.—11.6. 
Keväällä lumien sulaessa tienvarsilta paljastuu monenlaista  
roskaa. Muovijäte ja juomatölkit voivat pahimmillaan säi-
lyä luonnossa vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja, ellei 
niitä kerätä pois. Pelloille ja tienvarsille heitetyt juoma-
tölkit ovat vaarallisia tuotantoeläinten, erityisesti lehmien 
terveydelle, koska ne menevät helposti rehuntekovaihees-
sa rehun joukkoon ja sitä kautta edelleen eläinten ruoan-
sulatukseen.

Yhdistyksillämme on vuosien perinteet siivoustalkoiden  
järjestämisestä.  Nyt roskien keräämiseen tuo uutta tyyliä  
ns. plogging, joka on rantautunut meille Ruotsista. 

Ploggingissa yhdistyvät hölkkä (jogging) ja poiminta  
(plocka upp). Yhdistetään siis liikunta ja ympäristön siis-
timinen innostamalla kylien ihmisiä roskareippailuihin 
4.4.−11.6.2019. Tuloksena saamme viihtyisämmän ja tur-
vallisemman ympäristön ja samalla omaa terveyttä edis-
tävää liikuntaa. 

Ota yhteys paikallisen urakoitsijan edustajaan 
Teiden hoidosta vastaa valtakunnassa viisi pääurakoitsijaa. 
Talkooporukan yhteyshenkilön tulee olla yhteydessä ura-
koitsijan tai aliurakoitsijan yhteyshenkilöön roskareippai-
lun järjestämisestä ja sopimisesta. Tiedot urakoitsijoista  
ja yhteyshenkilöistä löytyvät maa- ja kotitalousnaisten yh-
distyssivuilta. Osalta urakoitsijoista on jo lupaus talkoi-
siin roskapusseista ja roskien pois kuljetuksesta sekä kerä-
ykseen liittyvistä tarvikkeista ja turvaohjeiden antamisesta. 

Lue lisää roskareippilun järjestämisestä www.maajakotitalous-
naiset.fi > järjestötoiminta > toimintavinkit > roskareippailu

Harmittaako sinuakin ruuan 
tuhlaaminen? 

Ruokahävikki kuormittaa ympäristöä ja on turhaan 
tehtyä työtä. Laitetaan yhdessä ruokahukka ruotuun! 
Liity Hukantorjuntapartioon toimimaan ruokahävikin 
vähentämisen lähettiläinä. Ilmoittaudu mukaan verk-
kolomakkeella. 

www.maajakotitalousnaiset.fi/
hukantorjuntapartio

Järjestäkää oma 
tapahtuma
Ellei paikkakunnalla jätelaitos 
järjestä tapahtumaa, yhdistys 
voi järjestää oman tapahtuman 
vaikkapa muiden yhdistys-
ten kanssa yhteistyössä. Pai-
kallisesta jätelaitoksesta voi ky-
syä asiantuntijaa ja materiaalia 
tapahtumaan.

Nurkat kuntoon
Vanhoihin rakennuksiin on ker-
tynyt vuosien saatossa mitä eri-
laisempaa tavaraa. Yhdistys voi 
siivota talkoilla kylän jonkin koh-
teen, jolloin työt sujuvat huo-
mattavasti nopeammin ja muka-
vammin. Siivouksen yhteydessä 
hyödynnetään uudelleen käy-
tettävät tavarat ja materiaalit ja 
huomioidaan poisheitettävän 
tavaran asianmukainen lajittelu.

Muistakaa jäte- 
tapahtumien etu-
käteisviestintä ja 
vapaaehtoisten 
kannustaminen 
osallistumaan  
tapahtumiin!    
Viestinnän kohde-
ryhminä ainakin  
jäsenet, kuntalai-
set, kyläläiset ja 
kesämökkiläiset.  
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www.maajakotitalousnaiset.fi

Keski-Suomi

VUODEN MAISEMATEKO

KYNÄ toimii vielä syyskuun loppuun. Keväällä 23.5. klo 17.30–19.30 tutus- 
tumme viime vuoden Keski-Suomen maisemateko -kilpailun voittajan 
Rautionmäen kyläyhdistyksen Köyhyyden kylään, sinne koottuihin esinei-
siin ja sen ympäristöön.  Ilmoittautumiset 16.5. mennessä. 
Tervetuloa mukaan! 

Suuret suomalaiset vieraslajitalkoot-
Vuoden maisemateko kilpailu järjestetään nyt jo viidet-
tä kertaa. Vuoden 2019 teemalla haluamme kannustaa 
yhdistyksiä ja yksittäisiä toimijoita laajaan yhteistyöhön 
vieraslajien torjunnassa, Suomen luonnon monimuotoi-
suuden turvaamiseksi.

Kiinnitä huomiota vieraslajeihin, hoida ympäristöä
•  Tutustukaa vieraslajeihin.
•  Kartoittakaa niitä omassa kotiympäristössänne.
•  Tehkää toimenpiteitä ja järjestäkää talkoita.
•  Muistakaa tarvittavat luvat.
•  Kertokaa vieraslajiongelmasta myös toisille.
•  Haastakaa ja kutsukaa mukaan muita toimijoita ja  

yhdistyksiä. 

On hyvä muistaa, että torjuntatoimenpiteille tulee olla  
aina maanomistajan suostumus. Lisäksi, jos kohde on 
maantien läheisyydessä, ottakaa yhteyttä tien kunnossa-
pidosta vastaaviin henkilöihin paikallisessa ELY-keskuk- 
sessa. Jos kohde on radan läheisyydessä, ottakaa yhteys  
ensin radan kunnossapidon aluepäällikköihin tai alue-
vastaaviin. 

Alueelliset ympäristöviranomaiset antavat neuvon-
taa vieraslajeista. Saat tietoa myös Maa- ja kotitalous-
naisten maisemapalveluiden asiantuntijoilta.  

Osallistukaa kilpailuun
Lähetä kuvailu maisemateosta, työn tekijöistä ja perus-
telut työn vaikuttavuudesta nettilomakkeen kautta. Kil-
pailuaika päättyy 30.9.2019. Alueelliset maisemateot 
valitaan loka-marraskuussa 2019, valtakunnallinen voit-
taja julkistetaan Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen 
varsinaisessa kokouksessa marraskuussa 2019.

Palkitsemme maakunnalliset maisemateot ja vies-
timme aktiivisesti maisemateoista. Tunnustuksen saaja 
voi olla yksittäinen henkilö, yhdistys, talkooporukka tai 
muu taho. 

Lisätietoa kilpailuista ja ilmoittautuminen kilpailuun: 
www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko 

Saat lisätietoa alueellisesta kilpailusta 
eeva-liisa.neuvonen@maajakotitalousnaiset.fi

Lisätietoa vieraslajeista: 
www.maajakotitalousnaiset.fi/vieraslajit

KULTTUURIYMPÄRISTÖ NÄKYVÄKSI 
-hanke jatkuu vielä syksyyn
KYNÄ-hankkeessa on toteutettu kunnioitettava määrä info- 
tilaisuuksia, työpajoja, retkiä ja talkoita. Monet tahot ovat 
olleet aktiivisesti tekemässä yhteistyötä KYNÄ-hankkeen 
kanssa ja osallistumassa toimintaan. Lisäksi on tuotettu 
joukko erilaisia julkaisuja, joista voi nauttia vielä hankkeen 
päätyttyäkin. 

Hankkeessa tuotettiin lapsille ja nuorille kulttuuriympä-
ristön historiasta, muutoksesta ja tulevaisuudesta kertova  
työpaja esimerkiksi koulujen käyttöön, joka löytyy Ulkona 
oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämänta-
van materiaalipankista (MAPPA).

Hankkeessa toteutettiin Keski-Suomen ja Etelä-Savon 
Kulttuuriympäristökartat, joiden avulla voi tutustua oman 
alueensa kulttuuriympäristökohteisiin. Karttasivuilta löy-
tää valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat mai-
sema-alueet, rakennetut kulttuuriympäristöt, muinaisjään-
nökset ja perinnebiotoopit sekä alueiden Unescon maail-
maperintöluettelon kohteet. 

KYNÄ-hankkeessa on julkaistu myös kolme kulttuuri- 
ympäristöistä kertovaa mielenkiintoista opasta. Onnellisia 
tarinoita – Rakennusten uusi elämä esittelee eteläsavolai-
sia ja keskisuomalaisia esimerkkejä vanhojen rakennusten 
ottamisesta uusiokäyttöön. Kymmenen tarinaa kivestä – 
Kiven monta perinteistä käyttötarkoitusta kertoo Etelä- 
Savon ja Keski-Suomen varhaishistoriallisista ja historial-
lisista kivirakenteista sekä tarinoita kiven merkityksestä. 
Vihreän lumo – Eteläsavolaisia ja keskisuomalaisia sää-
tyläispuutarhoja esittelee alueen puutarhojen historiaa ja 
puutarhainventointien kautta pohtii, miten puutarhat voi-
sivat säilyä seuraaville sukupolville ja miten niitä voisi hyö-
dyntää osana liiketoimintaa.

Keski-Suomen kulttuuriympäristö kartoilla -sivusto löytyy 
osoitteesta www.maajakotitalousnaiset.fi/kulttuuriympäris-
tökartta/KS 
Julkaisut löytyvät www.maajakotitalousnaiset.fi/kynahanke
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Ota yhteyttä!
Eeva-Liisa Neuvonen
043 826 7294  
eeva-liisa.neuvonen@maajakotitalousnaiset.fi
www.facebook.com/kulttuuriympäristö  
näkyväksi

Hankkeet ja tapahtumat
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Kevään ensimmäinen messukoko-
naisuus on jo huhtikuussa Jyväskylän Pa-
viljongissa. Wemmi-kevätmarkkinat ja Met-
sämme-messut metsänomistajille järjeste-
tään jo kolmatta kertaa. Viime vuonna rin-
nalle nousi Retkelle-messut, jotka ”eräilyn” 
sijaan kiinnittävät huomion kaiken tasoi-
seen retkeilyyn, alkaen päivämatkoista per-
heen kanssa aina yksin erämaassa -tyyppi-
siin extremevaihtoehtoihin.

Tänä vuonna tapahtumakokonaisuutta 
täydentää Järvipäivät, joka tuo esille vesis-
töjemme tilan, merkityksen ja kansalaisten 
vaikutusmahdollisuudet järviemme puh-
taana pysymiseen tulevillekin sukupolville.

Tapahtumien taustalla on laaja jouk-
ko yhteistyötahoja. Maa- ja kotitalousnai-
set sekä Suomen käsityöyrittäjät ovat mu-
kana Wemmi-kevätmarkkinoilla. Metsäm-
me-messujen työryhmästä löytyy edusta-
jat Päijänteen ja Keski-Suomen metsän-
hoitoyhdistyksistä, Suomen metsäkeskuk-
sesta, MTK Metsälinjalta sekä Jyväskylän 
ammattikorkeakoulusta. Retkelle-messu-
jen ohjelman tuottaa Retkipaikka.fi. Jär-
vipäivät-projektissa mukana ovat Pelaste-
taan reittivedet ry, ProPäijänne ry, Suomen 
luonnonsuojeluliitto, Jyväskylän yliopisto 
ja Core-hanke, Jyväskylän ammattikorkea-
koulu sekä Taiteen edistämiskeskus.

Syksyn satoa
Syksyinen Wemmi – Ween maan wiljaa jär-
jestetään jo 26. kertaa. Tapahtuma on va-
kiinnuttanut asemansa kotimaisen tuotan-
non ja pienyrittäjyyden tukijana. Yli 20 000 
kävijää todistavat, että markkinoille on ky-
syntää ja uudistumista on tapahtunut niin, 
että yleisön kiinnostus on säilynyt. Tänä 

vuonna Wemmin markkina-alueella näkyy 
myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun jär-
jestämä artesaaniruuan SM-kilpailu.

KoneAgria Jyväskylässä
Vuoden päätapahtuma, KoneAgria, kokoaa  
maaseudun ammattilaiset Jyväskylään loka- 
kuussa. KoneAgrian pääyhteistyökumppa- 
neina toimivat Lantmännen Agro, Pellon 
Group sekä Tomas Kjellman. Näyttelystä on  
jälleen tulossa kattava maatalouskonekau- 
pan tapahtuma, joka antaa erinomaisen  
tilaisuuden kilpailuttaa yrityksiä. Jyväskylän  
sijainti keskellä karja-Suomea tuo myös mai- 
totilallisille mahdollisuuden tehdä näytte-
lykäynti yhden päivän aikana. Syksyn ainoa  
näyttely kokoaa kävijöitä myös maakunnan  
ulkopuolelta, joten sen voi käyttää myös  
tilaisuutena tavata kollegoja uuden tiedon  
hankkimisen ohessa. ProAgrian oman ohjel- 
man lisäksi oman lisänsä tarjontaan tuo- 
vat Maitoyrittäjät sekä muiden näytteille- 
asettajien puheenvuorot.

Marko Toivakka 
toimitusjohtaja
FKS-Tapahtumat Oy
Yhtiön taustalla on viljelijöiden  
omistama ProAgria.

27.–28.4.2019
Wemmi-kevätmarkkinat
Retkelle-messut
Metsämme-metsänomistaja-
messut
Järvipäivät

Portaat yrittäjäksi -valmennus

Haaveiletko yrittäjyydestä? Kaipaatko 
tietoa, tsemppausta tai tukea yrittäjyyteen?  
Osallistu tehovalmennukseen!
Valmennus koostuu 3–5 tilaisuudesta. Yhteensä noin 15 tuntia.
Valmennuksessa saa tietoa, kannatusta sekä vertaistukea 
yrittäjyyteen.

VALMENNUKSEN OSIOT
- yrittäminen ammattina
- suunnittelu ja perustaminen
- talouden hallinta
- markkinointi ja myynti
- johtaminen

Valmennus on suunnattu erityisesti naisille ja  
maaseutualueella yrittäjyyttä suunnitteleville.

ILMOITTAUDU MUKAAN!
Eeva-Liisa Kivimäki 040 576 8740  
Mirja Pummila 0400 932 054

Tunnetko aktiivisen maa- ja kotitalousnaisen,  
joka innostaa myös muista mukaan toimin- 
taamme? Katso kriteerit ja täytä lomake netti-
sivuillamme. Äänestys on auki syyskuun  
loppuun saakka.

Lue lisää: 
maajakotitalousnaiset.fi/k-s/ajankohtaista  
tai kysy asiantuntijoiltamme.

TAPAHTUMAVUOSI ALKAA RYMINÄLLÄ

14.–15.9.2019
Wemmi – Ween maan wiljaa

10.–12.10.2019
KoneAgria

ETSIMME JÄLLEEN VUODEN 
MAA- JA KOTITALOUSNAISTA


