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Toimitusjohtajan katsaus

Neuvontapalveluiden kysyntä kehittyi vuoden 2017 aikana positiivisesti, ja asetetut palve-
lutavoitteet pääosin saavutettiin. Erityisen voimakkaasti kasvoi Neuvo 2020 -palveluiden 
kysyntä, jossa loppuvuodesta päästiin toteuttamaan uutta maatilojen nykyaikaistamis- ja 
kilpailukykyosiota. Myös sähköisten tilipalveluiden asiakasmäärä ja liikevaihto kasvoivat voi-
makkaasti, ja palvelun laajentuessa rekrytoitiin myös lisää tekijöitä.

Hanketoiminnassa saavutettiin tavoiteltu laajuus. Uutena hankkeena käynnistyi mm. Green 
Care – Green Karelia-hanke kehittämään luontoavusteisia terapia- ja kuntoutuspalveluita. 
Silva 2017 -metsänäyttely järjestettiin onnistuneesti yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen 
kanssa.

Maatilojen investointihalukkuus pysyi edelleen vaisuna, ja maakunnassa tuotetun maidon 
määrä aleni lisää. Maataloustuotteiden hintakehitys ja hintavaihtelut aiheuttavat epävar-
muutta ja myös rahalaitosten linja maatalousinvestointien rahoittamisessa on ollut tiukka. 
Aktivointityötä ja investointimahdollisuuksien kartoitusta tehdään koko ajan, ja tässä suh-
teessa mm. Neuvo 2020 ohjelma antaa siihen entistä paremmat mahdollisuudet. 

Neuvontapalveluiden ja hanketoiminnan muodostaman kokonaisuuden osalta palvelutavoit-
teiden saavuttamisen myötä päästiin taloudellisesti positiiviseen tulokseen.
Kalalaitoksilla jatkuivat edelleen sopeutumistoimet kalatautitilanteen vaatimien muutosten 
vuoksi. Tuotantokapasiteettia ei saatu vielä täyskäyttöön, mikä painoi kalalaitosten ja talon 
kokonaistuloksen tappiolliseksi. 

Merkittävä strateginen päätös tehtiin yhteistyön tiivistämisestä ProAgria Pohjois-Savon ja 
ProAgria Kainuun kanssa. Konkreettisena toimenpiteenä tästä edustajisto hyväksyi keväällä 
sopimuksen toimitusjohtajayhteistyöstä siten, että ProAgria Pohjois-Savon ja ProAgria Kai-
nuun toimitusjohtaja Katri Kostamo ottaa myös ProAgria Pohjois-Karjalan toimitusjohtajan 
tehtävät hoitaakseen keväällä 2018.

Edustajiston vaalit järjestettiin syksyllä, ja uusi edustajisto valittiin vuosille 2018 – 2021.

Siirryn eläkkeelle keväällä 2018. Työvuosia ProAgriassa minulle kertyi 30, joista 16 vuotta 
toimitusjohtajan tehtävissä. Kiitän kaikkia asiakkaitamme, sidosryhmiä, luottamusmiehiä ja 
-naisia sekä työtovereita hyvästä ja antoisasta yhteistyöstä kuluneina vuosina. Toivon teille
kaikille ja erityisesti seuraajalleni Katri Kostamolle parhainta menestystä tärkeässä ja arvok-
kaassa työssänne.

Eero Parviainen
Toimitusjohtaja
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Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

ProAgria Pohjois-Karjalan toiminnan tavoit-
teita ohjaa osaltaan MMM:n ja maaseudun 
neuvontajärjestöjen vuosittain solmima tu-
lossopimus, jonka avaintulosalueet ovat

1. Luodaan neuvonnan keinoin ja eri yhteis-
työmuotoja edistämällä edellytyksiä biotalo-
uteen ja ruokaketjuun perustuvan liiketoi-
minnan kilpailukyvylle ja kasvulle.

2. Edistetään neuvonnalla ja neuvonnan pal-
veluja kehittämällä ympäristöystävällisempiä
tuotantomenetelmiä ja uusiutuvien luonnon-
varojen käytön kestävyyttä mm. tuotantopa-
nosten optimaalisella ja kestävällä käytöllä.

3. Edistetään neuvonnallisin ja kotieläinjalos-
tuksellisin keinoin sekä mittareita ja mene-
telmiä kehittämällä ihmisten, eläinten ja kas-
vien terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta
sekä ruokaketjun vastuullisuutta:

Yllä mainittuja tavoitteita edistettiin sekä 
neuvontatoiminnan että hanketoiminnan 
kautta.
ProAgria Pohjois-Karjalan hallinnoimiin ke-
hittämishankkeisiin osallistui vuoden 2017 
aikana lähes 1000 maatilaa tai yritystä. Tar-
kempi kuvaus toiminnasta löytyy sisäsivuilta.
Neuvonnan hyötyjen ja vaikuttavuuden sel-
vittämiseksi tehtiin v. 2017 vertailu, jossa 
runsaasti neuvontaa käyttävien maitotilojen 
taloustuloksia vertailtiin vastaavan tyyppisten 
maitotilojen tuloksiin keskimäärin. Vertailu 
osoittaa, että Pohjois-Karjalassa runsaasti 
neuvontapalveluita käyttävät maitotilat teke-
vät noin 18 000 euroa paremman vuotuisen 
taloustuloksen kuin vastaavat tilat keskimää-
rin koko maassa. Tulosparannuksesta 14 000 
eur kertyy tulojen lisäyksestä paremman 
keskituotoksen ja paremman maidon laadun 
tuoman lisähinnan kautta. N. 4 000 euroa 
saadaan kustannussäästöinä mm pienempien 
ostorehukulujen kautta. Runsaasti neuvontaa 
käyttävät tilat maksoivat neuvontapalveluista 
keskimäärin 3 100 eur vuodessa. Neuvon-
taan laitettu raha saatiin lähes 6-kertaisena 
takaisin. Lisäksi yhteiskunnalle on muodos-
tunut noin 6000 euron suuruinen verotulon 
lisäys.

Maaseudun kehittämisohjelmien 
toteuttaja

MMM:n kanssa tehtävän tulossopimuksen 
ohella ProAgria Pohjois-Karjalan toiminnan 
tavoitteita ohjaavat Pohjois-Karjalan kehittä-
misohjelma sekä Manner-Suomen maaseu-
tuohjelma ja Pohjois-Karjalan maakunnalli-
nen maaseudun kehittämisohjelma, joiden 
kautta kanavoituvat myös EU:n rakennera-
hastojen kehittämisresurssit
Kehittämisohjelmien ja tulossopimuksen ta-
voitteet ovat sopusoinnussa ja toisiaan tuke-
via. 
Maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen on 
maaseutuohjelmien yksi keskeinen tavoite. 
Tätä tavoitetta silmällä pitäen käynnistettiin 
Green Care – Green Karelia-hanke yhteis-
työssä Karelia ammattikorkeakoulun kanssa, 
sekä valmisteltiin ProYritys Pohjois-Karjala-
hanke yhteistyössä PIKES Oy:n ja KETI Oy:n 
kanssa sekä Vastuullista proteiinia pöytään-
hanke yhteistyössä Turun yliopiston Brahea-
keskuksen kanssa.
Tapahtumien järjestäminen on yksi ProAgria 
Pohjois-Karjalan erityisosaamisalueista. 
Silva 2017 -metsänäyttely järjestettiin onnis-
tuneesti 1.-2. syyskuuta yhteistyössä Suomen 
metsäkeskuksen kanssa. Tapahtuma keräsi 26 
000 kävijää ja 170 näytteilleasettajaa. 
Nuorten aktivoiminen maaseutuammatteihin 
ProAgria Pohjois-Karjala haluaa osaltaan 
olla edistämässä nuorten tutustumista ja si-
joittumista maaseutuammatteihin. ProAgria 
Pohjois-Karjala työllisti v. 2017 useita nuo-
ria kesätyöntekijöitä kalalaitoksillaan. Lisäksi 
tarjottiin harjoittelupaikka 3 opiskelijalle.

Kansainvälinen toiminta

Vastuullista proteiinia pöytään -hankkeeseen 
liittyen tutustuttiin ja solmittiin 
yhteistyökumppanuuksia alan organisaatioi-
hin Virossa.
Yhteistyössä Karelia amk:n kanssa toteutet-
tiin ERDI-hanketta, jonka kautta kehitetään 
maatalousopetuksen sisältöjä hankkeen koh-
dealueilla eri puolilla Eurooppaa.
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Vuosi 2017 lyhyesti
Neuvo 2020 nykyaikaistamis- ja kilpailukykyosio otettiin käyttöön
Hanketoiminta laajeni tavoitetasolle
Sopimus toimitusjohtajayhteistyöstä ProAgria Pohjois-Savon ja ProAgria Kainuun kanssa 
solmittiin
Kuukausitason budjetointi ja seuranta otettiin käyttöön toiminnan hallinnan parantamiseksi 
Uusi edustajisto valittiin vuosille 2018 – 2021
Silva 2017 -metsänäyttely järjestettiin yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen kanssa

ProAgria Pohjois-Karjalan missio, visiotavoitteet 
ja strategiset valinnat vuoteen 2020  
Missio:

Parannamme asiakkaittemme ja kumppaneidemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edis-
tämme maaseudun kestävää kehitystä ja kilpailukykyä. 

ProAgria - Onnistumme yhdessä!

Keskeiset visiotavoitteet ja strategiset valinnat:

Visiotavoite: Olemme avainasiakkaittemme strateginen kumppani
Strateginen valinta:  Kehitämme avainasiakastoimintaa ja tehostamme myyntityötä tuoden 

palveluista saatavat hyödyt esille
Visiotavoite: Palvelujamme on helppo käyttää
Strateginen valinta:  Panostamme yhteisiin palvelualustoihin ja erilaistamme palvelut eri 

asiakasryhmille
Visiotavoite:      Pystymme ketterästi ja ennakoiden vastaamaan muuttuviin johtamis- 

ja osaamisvaateisiin
Strateginen valinta: Luomme tehokkaat, toimivat ja ketterät organisaatiorakenteet, selke-

ät tehtäväroolit ja urapolut
Visiotavoite: Kasvava liikevaihto
Strateginen valinta: Kehitämme palveluitamme aktiivisesti ja kartoitamme samalla uusia 

liiketoiminta-alueita 
Visiotavoite: Tuloksemme mahdollistaa tarvittavat panostukset henkilöstön osaa-

miseen ja palvelukehitykseen
Strateginen valinta: Karsimme tuote- ja palvelupalettia ja uudistamme sisäiset palvelupro-

sessit
Visiotavoite: Olemme avaintoimialoillamme haluttu yhteistyökumppani
Strateginen valinta: Rakennamme yhteistyökumppaneidemme kanssa ratkaisu- ja busi-

nessmalleja, joista molemmat hyötyvät

Edellä kuvatut strategiset valinnat puretaan sisäisiksi kehitysprojekteiksi, jotka toteutetaan 
osin keskuskohtaisesti, osin valtakunnallisena yhteistyönä.
ProAgria Pohjois-Karjala on sitoutunut ProAgria-ryhmän tavoitteisiin ja sen mukaiseen yh-
teistyöhön. Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaiset toimivat osana ProAgriaa, ja heillä on 
omat, toimintaan soveltuvat ja kokonaisuutta tukevat avaintulosalueensa.
ProAgria Pohjois-Karjala tuottaa laadukkaita kalanpoikasia kahdella kalanviljelylaitoksella. 
Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus toimii ProAgria Pohjois-Karjalan rinnalla itsenäisenä kehit-
tämisorganisaationa. 
Toiminnan painopistealueet perustuvat kansallisesti hyväksyttyihin arvolähtökohtiin ja toimin-
ta on Pohjois-Karjalan kehittämisohjelman ja maaseutuohjelman kanssa sopusoinnussa. Sik-
si työ tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan useinkin hankeyhteistyönä eri sidosryhmien 
kanssa ympäristön tarpeet ja yhteiskunnan muutokset huomioiden.

ProAgria  
Pohjois-Karjalan  

toimintaa ohjaavat 
arvot ovat 

asiakaslähtöisyys
toisilta oppiminen

tavoitteellisuus 
eettinen ja kestävä 

toimintatapa
aktiivinen kumppanuus
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Hallinto ja organisaatio
Hallitus

Puheenjohtaja Kari Piironen, maanviljelijä, Nurmes
Varapuheenjohtaja Jari Huikuri, maanviljelijä, Liperi 
Jäsenet:  Sari Kosunen, maanviljelijä, Valtimo 

Risto Hiltunen, toimitusjohtaja, Kitee 
Teuvo Mutanen, maaseutuasiamies Polvijärvi 
Antti Timonen, maanviljelijä, Kitee

Edustajisto 2014 - 2017

Puheenjohtaja Timo Reijonen, Polvijärvi
Varapuheenjohtaja  Minna Heinonen, Kitee

Varsinaiset  jäsenet  
Ilona Alhoniemi Valtimo 
Anu Eskelinen Kitee 
Jukka Hakkarainen Nurmes 
Esa Hiltunen Liperi 
Juho-Pekka Ikonen Kitee
Taina Ikonen Polvijärvi
Juha-Pekka Karttunen Polvijärvi 
Pia Leskinen Joensuu 
Ilkka Makkonen Kitee 

Tilintarkastajat

Varsinaiset tilintarkastajat:
Raimo Liukku (HT), Kitee 
Kaisa Tschokkinen (KHT), Joensuu

Varatilintarkastajat:
Sirkka Pirinen (HT)  
Heikki Hartikainen (KHT)

Auli Rouhiainen Liperi 
Arto Tanskanen Juuka 
Hannu Tukiainen Lieksa 
Markus Turunen Lieksa

ProAgria Pohjois-Karjalan
henkilöstön edustajat
Antero Stedt Joensuu
Mari Vauhkonen Polvijärvi

Organisaatio 2017

ProAgria Pohjois-
Karjala

Tj Eero Parviainen

Tilitoimisto-, investoin-
ti-, talous- ja sisäiset 

palvelut
Katri Karjalainen

Kasvintuotannon palve-
lut ja hanketoiminta

Päivi Turunen

Kalalaitokset
Kari Kujala

Ruokinnan ohjaus

Tuotosseuranta

Nurmentuotanto

Kotieläintilojen luomu-  
ja Neuvo -palvelut

Tilitoimistopalvelut

Viljely- ja tukineuvonta

Investointi- ja rakennus-
suunnittelu

Neuvo -palvelut

Keskijärven kalanviljelylaitos

Kontiolahden kalanviljelylaitos

Omistajanvaihdos-suunnittelu

Luomuneuvonta

Sisäiset palvelut ja tapahtumat

Hankkeet

Maitotilojen palvelut
Elina Keski-Soini

1.8. alkaen 
Marjaana Olenius

Hallituksen  
puheenjohtaja  
Kari Piironen

Edustajiston  
puheenjohtaja  

Timo Reijonen
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Jäsenet
Edustajisto piti vuonna 2017 kolme kokousta. Ylimääräisessä kokouksessa hyväksyttiin sopi-
mus yhteisestä toimitusjohtajasta ProAgria Pohjois-Savon ja ProAgria Kainuun kanssa, sekä 
käsiteltiin ajankohtaisia asioita. Varsinaisessa kevätkokouksessa tuleva toimitusjohtaja Katri 
Kostamo esittäytyi ja syksyn kokouksessa kokousesitelmän Imatralla piti Antero Parkko-
nen, palvelupäällikkö ProAgria Etelä-Suomi ja ProTalous Oy:n toimitusjohtaja. 
Vuoden 2017 toimintaa väritti syksyllä järjestetyt 
edustajiston vaalit. Vaali toteutettiin postiäänetyksel-
lä ja marraskuussa oli uusi edustajisto valittu. Uusi 
edustajisto valittiin vuosille. 2018-2021. Pitkäaikainen 
edustajiston puheenjohtaja Timo Reijonen luopui teh-
tävästä

ProAgria Pohjois-Karjala Edustajisto 
vuosille 2018-2021

Shemeikka Antti  Tohmajärvi
Myllynen Kalle  Nurmes
Rummukainen Kaija Liperi
Ikonen Juho-Pekka Kitee
Mutanen Jouni  Kontiolahti
Mutanen Tapani  Polvijärvi
Korhonen Jaakko  Valtimo
Rouhiainen Auli  Liperi
Makkonen Ilkka  Kitee
Leskinen Pia Joensuu
Hyvärinen Pirkko  Liperi
Sarrokunnas Kai   Polvijärvi

Huttunen Ella Kitee
Pieviläinen Anna-Liisa Joensuu
Korhonen Anni  Valtimo
Karttunen Juha-Pekka Polvijärvi

VARALLA 
Eskelinen Anu Kitee
Huhtilainen Ville Kitee

 HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT
 Pulkkinen Marja
 Vauhkonen Mari

Jäsenyhdistykset Jäseniä 

Hummovaaran Maa- ja kotitalousseura 19
Kiteen Maatalousseura  695
Kiteen Riihijärven Mms  20
Kokonvaaran Mms 15
Kumpu-Rasivaaran Mms 55
Liperin Mms 47
Mattisenlahden Mms 21
Onttolan Mms 14
Outokummun Maa- ja kotitalousseura 25
Polvelan Kyläyhdistys 152
Polvijärven Kuorevaaran Mms 26
Polvijärven Maa- ja kotitalousseura  40
Rääkkylän Maa- ja kotitalousseura  22
Saarion Mms 24
Suhmuran Mms 12
Tohmajärven Mms /Maa- ja kotitalousnaiset 
Viinijärven Maa- ja kotitalousnaiset  28

yhteensä 1215

Jäseniä muistettiin ProAgria Pohjois-Karjalan 130- juhlavuoden kunniaksi joko kuulokkeilla 
tai termosmukilla.

Timo Reijonen
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Maatilapalvelut

Katri Karjalainen 
palvelupäällikkö 
Tilitoimisto-, investointi-, 
talous- ja sisäiset palvelut 

Päivi Turunen 
palvelupäällikkö 
Kasvintuotannon kehittä-
mis- ja hankepalvelut

 

Elina Keski-Soini 
palvelupäällikkö 
1.8 vanhempainvapaalle   
Marjaana Olenius 
1.8.  palvelupäällikkö 
Maidontuotannon  
kehittämispalvelut

Toimintaympäristö
Maidon ja lihan tuottajahinnat lähtivät hienoiseen nousuun vuoden 2017 aikana. Myös vil-
jojen tuottajahinnat nousivat ruista lukuun ottamatta. Meijerit maksoivat maidontuottajille 
vuonna 2017 keskimäärin 38,31 senttiä litralta. Luku ei sisällä jälkitiliä eikä maidon tuo-
tantotukea. Kuukausitasolla maidon keskimääräinen tuottajahinta laski alkuvuoden, kääntyi 
elokuussa nousuun saavuttaen marraskuussa huippunsa ja laski hieman joulukuussa. Joulu-
kuussa 2017 maidon tuottajahinta oli keskimäärin 39,41c/l.

Tuottajahinnat vuonna 2017 keskimäärin muutos vuoteen  
2016

maito (E-luokka) 36,56 snt/l +1 %
sonninliha 340 euro/100 kg +3 %
sianliha (lihasiat) 150 euro/100 kg +6 %
karitsanliha 371 euro/100 kg +1 %
broilerinliha  129 euro/100 kg -2 %
kananmunat (virikehäkkikanalat)  83 euro/100 kg -9 %
kananmunat (lattia- ja ulkokanalat) 107 euro/100 kg -1 %
kananmunat (luomukanalat)  263 euro/100 kg +1 %
leipävehnä (perushinta) 157 euro/1000 kg +4 %
rehuohra (perushinta) 130 euro/1000 kg +5 %
ruis (perushinta) 164 euro/1000 kg -4 %
kaura (perushinta) 135 euro/1000 kg -5 %
rypsi/rapsi (perushinta) 379 euro/1000 kg +5 %
ruokaperuna 18 euro/100 kg -10 %

Lähde: Luonnonvarakeskus / Tilastot 2017
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Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat 1,6 prosenttia vuonna 2017 edellis-
vuoteen verrattuna. Vaikka lannoitteiden hintojen kausivaihtelu oli suurta, niiden hinnat 
nousivat vuositasolla vain reilun prosentin. Suurin vaikutus indeksiin oli energian hintojen 
10 prosentin nousulla. Siementen hinnat laskivat neljä prosenttia. Traktoreista maksettiin 2 
prosenttia enemmän kuin vuonna 2016.
Maatilojen kustannuksia lisäsi myös se, että polttoaineet kallistuivat 9 prosenttia ja rehut 
reilut kolme prosenttia edellisvuodesta. Lannoitteiden ja energian hinnat ovat nousseet 
selvästi yleistä hintakehitystä nopeammin koko 2010-luvun ajan.

Kasvukausi 2017

Kasvukausi 2017 oli sääolojen takia haasteellinen. Toukokuusta heinäkuun loppuun keskiläm-
pötilat jäivät muutaman asteen pitkäaikaisten keskiarvojen alapuolelle, ja elo-syyskuulla oli 
vain hieman keskimääräistä lämpimämpää. Terminen kasvukausi jäi lyhyeksi, se alkoi vuonna 
2017 myöhään, vasta 16.-17.5. ja päättyi lokakuun puolessa välissä. Lämpösumma jäi koko 
maassa lähes 5% keskimääräisestä.
Viileä sää ja peltomaiden märkyys hidastivat keväällä peltotöiden aloittamista ja etenemistä. 
Kylvötyöt olivat jäljessä tavanomaisesta aikataulusta jopa pari viikkoa.  Kasvustojen kannalta 
ratkaisevaa oli kesän kylmyys ja auringon säteilyn pieni määrä. Lämpösummassa jäätiin keski-
määrin jopa 200 astetta tavanomaisesta alhaisemmalle tasolle. Alhaiset lämpötilat hidastivat 
sekä syysviljojen, nurmien, monivuotisten puutarhakasvien että uusien kylvöksien kasvuun 
lähtöä ja sadon valmistumista. Avomaan marjakasveista mansikan satokausi mm. alkoi vasta 
heinäkuun puolesta välistä, kun normaalisti sato kypsyy jo 2-3 viikkoa aikaisemmin.  Sateen 
määrä kesällä oli melko tavanomainen, mutta paikoittain sitä tuli kerralla runsaasti. Viileässä 
säässä kosteus säilyi tavallista pidempään ja aiheutti sen, että kasvu viivästyi ja toi haasteita 
mm. kevätviljojen puinteihin. Viljaa jäi korjaamatta merkittävät alat ja laatutappioita syntyi. 
Pahin tilanne oli maakunnan pohjoisimmissa osissa Valtimolla, Nurmeksessa ja Lieksassa. 
Syyskylvöisiä kasveja päästiin kylvämään vain vähän. Tällaisena vuotena kasvintuotanto- ja ko-
tieläintilojen yhteistyö oli tavallistakin merkityksellisempää, sillä osittain viljoja voitiin korjata 
kokoviljasäilörehuksi tai murskeviljaksi. 
Karjatilojen säilörehun korjuussa ei ollut niin pahoja ongelmia. Nurmi kasvaa viileämmässä ja 
tiloilla saatiin kohtuullisia nurmisatoja niin määrällisesti kuin laadullisesti. Pohjois-Karjalassa 
ovat hanhi- ja kurkiongelmat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina. Hanhet syövät nuorta 
säilörehunurmea ja syysviljan oraita niin keväällä kuin syksyllä. Ongelmat keskittyvät tietyille 
alueille ja monesti samoille lohkoille. 

Lähde: Tilastokeskus 2017

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, 1/2010–12/2017:
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Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan 
Pohjois-Karjalassa oli vuonna 2017 yhteen-
sä 2009 maatilaa, ja tiloilla oli peltoa käy-
tössä yhteensä 85144 ha. Keskimääräinen 
peltoala oli siten 42,3 ha/tila. 
Luomuviljely lisääntyi maakunnassamme 
edelleen vuonna 2017. Elintarviketurvalli-
suusviraston mukaan luomutiloja oli Poh-
jois-Karjalassa lopussa 368 tilaa. Peltoa luo-
muviljelyssä ja siirtymävaiheessa oli vuonna 
2017 yhteensä 22 888 ha, ja pinta- ala kas-
voi 8% edelliseen vuoteen verrattuna. Luo-
mutilojen osuus oli Pohjois-Karjalassa 18,3 
% kaikista maatiloista, ja luomupeltoala 
26,9% koko peltoalasta. Luomutilat olivat 
huomattavasti keskimääräistä suurempia, 
keskikoko oli 62,2 ha.
Vuoden 2017 aikana maatalouden inves-
tointeja toteutui yhteensä noin 9,5 miljoo-
nan euron edestä (edellisinä vuosina 7,4 ja 
7,2  miljoonaa).

Pohjois-Karjala 2017
Maatalous- ja  

puutarhayrityksiä 
kpl

YHTEENSÄ (tuotantosuunta) 2009
Muu kasvinviljely 739
Lypsykarjatalous 438
Naudanlihan tuotanto 214
Viljanviljely 181
Lammas- ja vuohitilat, hevostilat 144
Avomaan tuotanto 107
Sekamuotoinen tuotanto 66
Muu nautakarjatalous 39
Sikatalous 7
Kasvihuonetuotanto 17
Siipikarjatalous 7

Tilojen lukumäärät tuotantosuunnittain: 

Lähde: Luonnonvarakesku, tilastotietokanta

Kotieläinten lukumäärät Pohjois-Karjala v. 2016–2017:

2016 2017 muutos kpl muutos %
NAUDAT YHTEENSÄ 54449 51846 -2603 -4,8
Lypsylehmät 16092 15349 -743 -4,6
Emolehmät 4371 4341 -30 -0,7
Hiehot yhteensä 9324 9156 -168 -1,8
Sonnit yhteensä 6151 6361 210 3,4
SIAT YHTEENSÄ 7101 4403 -2698 -38,0
SIIPIKARJA YHTEENSÄ 26449 28361 1912 7,2
LAMPAAT YHTEENSÄ 4789 4436 -353 -7,4
VUOHET 60 59 -1 -1,7
HEVOSET (maatiloilla) 859 876 17 2,0

Lähde: Luke; kotieläinten lukumäärät

Pohjois-Karjalan maatilat vuonna 2017
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 Korjuuala (1 000 ha) Hehtaarisato (kg/
ha)

Sato (milj. kg)

 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Vehnä yhteensä 1,3 1 3 420 2720 4,3 2,8
Syysvehnä 0 0,1 2 710 2670 0,1 0,1
Kevätvehnä 1,2 1 3 430 2720 4,3 2,7
Ruis 0,4 0,2 1 610 2540 0,6 0,4
Rehuohra 9,2 5,8 2 960 3010 27,2 17,5
Kaura 8 7 2 730 2730 21,7 19
Seosvilja yhteensä 1 0,8 2 540 2500 2,6 2,1
Seosvilja (korsivilja) 0,9 0,8 2 590 650 2,3 2
Seosvilja (palkokasvit + 
korsivilja) 

0,1 0,1 2 200 860 0,3 0,1

Rypsi ja rapsi  
yhteensä

1 0,6 1 230 960 1,3 0,6

Kumina 0,1 0 150 600 0 0
Peruna yhteensä 0,1 0,2 34 640 30530 5 4,6
Herne 0,2 0,2 2 000 730 0,4 0,1
Härkäpapu 0,1 0,1 1 540 1360 0,2 0,1
Ruokohelpi 0,5 0,3 2 820 4360 1,3 1,5
Tuorevilja yhteensä 3,6 5,2 3610 4410 18,8 23
Kokoviljasäilörehu 1,5 1 4590 7710 6,7 7,7

Tuoreviljasäilörehu 3,8 4,2 3230 3630 12,1 15,3
Timotein siemen 0,4 0,4 300 320 0,1 0,1
Kuivaheinä 5,9 6,2 3810 2810 22,6 17,5
Ruokohelpi 6) 0,5 0,3 2820 4360 1,3 1,5
Säilörehu yhteensä 7) 35,2 36,2 14090 10440 495,3 378,1
.Esikuivattu säilörehu 7) 32,2 31,3 13570 10280 437,8 322
.Tuoresäilörehu 7) 2,9 4,9 19780 11450 57,5 56
Tuorerehu 7) 0,6 0,5 10470 4490 6,6 2
Tuorevilja yhteensä 8) 5,2 5,2 3610 4410 18,8 23
.Kokoviljasäilörehu 9) 1,5 1 4590 7710 6,7 7,7
.Tuoresäilövilja 10) 3,8 4,2 3230 3630 12,1 15,3
Vihantavilja säilörehuksi 0,8 0,7 8350 9930 6,3 7,1
Herne 0 0,2 0 760 0 0,1
Härkäpapu 0 0,1 0 1180 0 0,1

 Vilja- sekä heinä- ja säilörehukasvien viljelyala ja sato Pohjois-Karjalassa v. 2016–2017.
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Keskimääräinen karjakoko maitotiloilla kasvoi noin 2 lehmän verran, nousten vuonna 2017 
keskimäärin 35 lehmään. Meijerimaidon määrä oli yhteensä 127 miljoonaa litraa, ja aleni 
edellisvuodesta -5,5 milj. litraa (-4,2%) ja maitotilojen määrä -45 tilaa (-9,4%).  
Kunnittainen maitomäärä oli suurin Liperissä 17,3 milj., toisena Kitee 16,6 milj.litraa, kol-
mantena Nurmes 14,5 milj.litraa. Ilomantsissa, Nurmeksessa ja Valtimolla tuotanto kasvoi ja 
kaikissa muissa kunnissa laski edellisvuodesta.
Tilaa kohti meijeriin tuotettu maitomäärä oli keskimäärin 275 582 litraa, jossa kasvua + 
13161 litraa; Nurmeksen tilat olivat suurimpia, tuottivat omassa sarjassaan keskimäärin 382 
393 litraa/tila.

Meijeriin tuotettu maitomäärä maakunnassa:

Lähde: ProAgria Pohjois-Karjala
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Maatilojen palvelut

Maatilojen neuvontapalveluja tuotettiin 31 asiantuntijan voimin, ja henkilötyövuosia maati-
loille kohdentuva hanketyö huomioiden kertyi noin 28.

Neuvo2020 -maatilojen neuvontajärjestelmä

Vuoden 2017 aikana jatkettiin Neuvo2020 -järjestelmän käyttöä laajasti. Neuvojärjestelmän 
käyttö on tehty helpoksi viljelijälle. Mietitään yhdessä tilan tarpeet ja neuvonnan aihe ja neu-
vo-asiantuntija hoitaa kaikki käytännön asiat määrärahojen hakemisesta lähtien.  Tilalla on 
käytettävissä 7 000 euroa Maaseutuviraston rahoittamiin palveluihin ohjelmakaudella 2014 
– 2020. Neuvonnan aiheet ovat ympäristö, tuotantoeläimet, luonnonmukainen tuotanto, 
kasinsuojelu ja kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienia, energia sekä maatilan ny-
kyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen, joka tuli järjestelmään mukaan syksyllä 2017.

Osakeyhtiömuotoisten maatilojen ja muiden maaseudun yritysten tilitoimistopalvelun ky-
syntä kasvoi edelleen, ja tilitoimistoon rekrytoitiin kolmas henkilö.  
Sukupolvenvaihdoksiin liittyvää neuvontaa tarvittiin runsaasti, johtuen luopumistukiin liit-
tyvien säädösten muutoksista. Kiinnostusta maatilojen toiminnan yhtiöittämiseen oli edel-
lisvuosien tapaan, mutta odotettiin erityisesti toimintamuodon muutoksena toteutettavaan 
yhtiöittämiseen liittyvää varainsiirtoverohuojennusta, joka toteutui vuoden lopussa.

Lähde: ProAgria Pohjois-Karjala

Emolehmien määrä maakunnassa pysyi edellisen vuoden tasolla. Mukaan lukien hiehot, son-
nit ja vasikat, nautaeläinten lukumäärä väheni noin 5%

 Asiakasmäärä

Neuvo 2020 - energia 10
Neuvo 2020 - kasvinsuojelu 13

Neuvo 2020 - kilpailukyky 62
Neuvo 2020 - luomu 98

Neuvo 2020 - tuotantoeläimet 130

Neuvo 2020 - ympäristö 359

Neuvo-palveluita yhteensä 672

Neuvo2020 - palveluiden käyttö vuonna 2017
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Lypsykarjavaliokunta 2017
Mirja Turunen, Lieksa, puheenjohtaja
Janne Heikkinen, Joensuu (Eno)
Katri Kinnunen, Rääkkylä
Johanna Haaranen, Ilomantsi
Antti Shemeikka, Tohmajärvi
Sari Vestman, Joensuu (Pyhäselkä)
Anna-Maija Sallinen, Polvijärvi
Outi Hännikainen, Rääkkylä
Joni Jolkkonen, Outokumpu
Jaana Timonen, Kitee
Tiina Löfgren, Liperi
Asmo Miinalainen, Liperi

Lammas- ja emolehmätilojen ruokinta- ja hoitoneuvontaa toteutettiin vuonna 2017 yhteis-
työssä ProAgria Etelä- Savon ja Pohjois-Savon kanssa.

Anna Jänonen, Nurmes
Arttu Kärkkäinen, Lieksa
Eija Justander FABA
Minna Jolkkonen, Osk. ItäMaito
Anu Myllys, FABA
Anita Hyvönen, FABA
Seija Kokkonen, Maitomaa
Jouni Tahvanainen, Arla Oy Itä-Suomi
Jaakko Willman, A-tuottajat
Osmo Könönen, HK Scan
Mari Vauhkonen, ProAgria Pohjois-Karjala

Palvelumäärien kehitys vv. 2012–2017:

 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Työterveyshuollon tilakäynnit 178 128 115 88 78 69
Tulosanalyysit 23 17 14 6 2 11
Tilitoimistoasiakkaat 303 226 229 212 255 290
EU-tukineuvonta   817 557 557 629 624 644
Elinkeino- / Liiketoimintasuunnitelmat 52 54 47 29 41 41
SPV – suunnitelmat 70 74 107 65 74 73
ProAgria – kehityskeskustelut   57 64
   – tulevaisuuskeskustelut 46 62 76 142
   – tavoitekeskustelut 77 106 92
Viljelysuunnitelmat 622 485 429 508 465 488
Ravinnetase- laskelmat 182 147 137 - 78 129
Maitotilasopimusneuvonta 435 406 392 373 355 325

Maito- ja muiden kotieläintilojen neuvonta

Lypsylehmien tuotosseurannassa vuonna 2017 oli mukana 325 tilaa, eli 75 % alueen mai-
dontuottajista. Virallisen tuotostuloksen saavutti 266 tilaa. Viralliset tuotosseurantatilojen 
tulokset (ja muutos edelliseen vuoteen): keskimäärin 38,2 lehmää (+0,6kpl), keskituotos  
9764 kg (+33kg). Maidon keskimääräinen rasvapitoisuus oli 4,30 % (+0,03%-yks.) ja valku-
aispitoisuus 3,49 % (+0,02%-yks.). 
Ruokinnan ohjaus- palveluita toteutettiin edellistä vuotta enemmän. Ruokinnan optimoin-
teja tehtiin yhteensä 1815 kertaa 226 eri karjalle.
Lypsykarjavaliokunta kokoontui 2 kertaa vuonna 2017. Karjakerhon ja Lypsykarjavaliokun-
nan puheenjohtajana toimi Mirja Turunen Lieksasta. Kokouksissa käsiteltiin tuotosseuran-
nan ja maitotilojen muiden neuvontapalveluiden kehittämistä sekä maitotilojen toimintaym-
päristön muutosta.
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Tulosta maidosta-koulutushankkeen toiminta 2017

Vuoden aikana hankkeessa järjestettiin yhteensä 89 koulutustilaisuutta, jotka olivat pääasias-
sa pienryhmien koulutuksia.  Pienryhmien teemoja olivat mm. nurmenviljelyn tehostaminen, 
investointien johtaminen, ruokinta/seosrehu, maitotilan johtaminen, maitotilan laskuoppi, 
eläinten käsittely, lean-menetelmien käyttö ja lypsyrobotista hyöty irti.  Teemapäiviä järjes-
tettiin vuoden aikana 7, joista Pohjois-Karjalan karjakerhon kanssa yhteistyössä Työkaverina 
lehmä-teemapäivä ja Kainuun MaiNuLi-hankkeen kanssa Johda tilasi huipulle-päivä. Hanke 
osallistui myös kar-
jakerhon opintomat-
kalle Sarka-messuille 
tammikuussa.  Etelä-
Saksan opintomatkal-
le huhtikuussa osallis-
tui 18 yrittäjää. Kesän 
ja syksyn aikana järjes-
tettiin pellonpiennar-
päiviä maissinviljelystä 
ja vetoletkulevitykses-
tä yhteistyössä Kas-
vua pellosta- ja Ravin-
nerenki-hankkeiden 
kanssa. EuroMaito-
hankkeen kautta on 
tarjottu etäkoulutuk-
sia ja tietoa jaettavaksi 
alueen asiantuntijoille 
ja yrittäjille.
Hankkeen tarjoamiin 
koulutustilaisuuksiin sisältyi vuoden aikana 394 kpl x 45 minuutin oppituntia.  Osa kou-
lutuksista järjestettiin myös etäyhteydellä.  Koulutuspäivän kesto oli keskimäärin 4,4 op-
pituntia.   Koulutuksiin osallistui 210 eri henkilöä, joista 69 naista ja 141 miestä.  Yrittäjien 
lisäksi avoimiin teemapäiviin tai pellonpiennar- tilaisuuksiin osallistui myös opiskelijoita ja 
alan sidosryhmien edustajia.  Koulutuksissa siirryttiin entistä enemmän luentotilaisuuksista 
pienryhmissä tapahtuvaan vuorovaikutteiseen ja vertaistukeen perustuvaan malliin.  Tiedon 
ja kokemusten vaihto, ongelmien ratkaisu ja arviointi yhdessä toisten yrittäjien kanssa on 
ollut tärkeä osa koulutusta.  Koulutusmateriaaleja ja nauhoitteita on tallennettu myös hank-
keen internet-sivuille.

Koulutushanketta rahoittavat Euroopan 
maaseuturahasto, Suomen valtio, Pohjois-
Karjalan kunnat, Osk. ItäMaito, Arla Oy Itä-
Suomi, Osk. Maitomaa sekä koulutuksiin 
osallistuvat yrittäjät. Hankkeen toiminta-aika 
on 1.1.2015-31.10.2018 ja kustannusarvio 
453 975 euroa. Hallinnoijana on ProAgria 
Pohjois-Karjala ja tuensiirtokumppaneina 
TTS Työtehoseura, Karelia ammattikorkea-
koulu ja Pohjois-Karjalan aikuisopisto. Yhteis-
työtä tehdään alueen sidosryhmien ja alan 
toimijoiden sekä itäsuomalaisten maitoalan 
hankkeiden kanssa.  Hankkeen ohjausryh-
mänä toimii Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen 
asettama maakunnallinen maitoryhmä.

Hankevastaava: Anna Liimatainen
Hankkeen kesto: 1.11.2015-31.10.2018
Hankkeen budjetti: noin 340 481€ (tukea myönnetty)
Hankkeen rahoittajat: Maaseuturahasto ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Hallinnointi: ProAgria Pohjois-Karjala
Tuensiirtokumppaneina: TTS Työtehoseura,  
Karelia ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan aikuisopisto.   
Hankkeen ohjausryhmänä toimii Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen  
asettama maakunnallinen maitoryhmä.
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Katras kannattavaksi-koulutushanke

Hankkeen toiminta-alueella Itä-Suomessa (Pohjois-Karjala, 
Kainuu, Etelä -ja Pohjois-Savo) järjestettiin yhteensä 367 
koulutuspäivää, joista Pohjois-Karjalan lammasyrittäjät 
osallistuivat 103,5 päivään.  Oppitunteja kertyi koko alu-
eella 3032 ja Pohjois-Karjalassa 828 oppituntia.  Pohjois-
Karjalan osallistujista naisia oli 22 ja miehiä 7. Pääosa kou-
lutuksista toteutettiin webex-etäyhteydellä pienryhminä, 
jolloin kaikista maakunnista oli mahdollisuus osallistua 
samanaikaisesti.  Etäluentoja on tallennettu halukkaiden 
saataville muuna ajankohtana.  Pienryhmäkoulutusten ai-
heita olivat mm. ruokinnan ja hoidon perusteita aloittaville 
lampureille, lampurin laskuoppi, valinnalla valioita, katras 
kuntoon, uhkeat uuhet, pellosta potkua.  Lukuisten tee-
mapäivien lisäksi järjestettiin kaksipäiväisiä tilaisuuksia eri 
puolilla Itä-Suomea: Lampurit laitumien laitamilla-koulutus 
Rantasalmella, Puunaus & puleeraus- kurssi Juvalla, Pässillä 
katraasta parempi- koulutus valtakunnallisen pässihuuto-
kaupan ohessa Juvalla ja kaksi kerintäkurssia Tohmajärvel-
lä.  Kouluttajina tilaisuuksissa toimi asiantuntijoita myös 
Ruotsista ja Iso-Britanniasta.  
Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2015-31.8.2018.

Kasvinviljelyneuvonta

Viljelyneuvonnassa teemoina oli-
vat kasvintuotannon kehittämi-
nen ylläpitämällä ja parantamalla 
olemassa olevia menetelmiä laa-
dukkaan sadon varmistamiseksi. 
Lisäksi haettiin uusia vaihtoehto-
ja pellonkäyttöön. Kasvukauden 
2017 aikana toteutettiin laajasti 
NEUVO-palveluna pellolla tapah-
tuvaa kasvuostojen havainnointia, 
pellon kasvukuntoon, maanra-
kenteeseen yms. teemoihin liit-
tyvien kasvustokäyntejä. Vuonna 
2017 kasvinsuojelututkinnon 
suoritti 220 henkilöä ja kasvin-
suojeluruiskuja testattiin yhteen-
sä 109 kappaletta. Dronen käytöllä helpotusta peltokäynteihin

Kiinnostus luonnonmukaisesti toteutettuun tuotantoon jatkoi kasvuaan. Luomun kulutta-
jakysyntä ja markkinoiden kasvu ovat tähän vaikuttamassa. Pohjois-Karjalassa luomupellon 
osuus on 27 prosenttia kokonaispeltopinta-alasta. Tämä on valtakunnallisesti kärkitulos. Eri-
tyisesti Pohjois-Karjalassa on valtakunnan kärjessä mehiläistuotanto (1306 pesää), emoleh-
mätuotanto (2257 kpl), mustaherukka (83 ha) ja mansikka (23 ha). www.evira.fi/yhteiset/
luomu/tilastot-ja-tietohaut  . 
Mittavaa on myös luomusiementuotanto. Luomuperuskursseille maakunnassa osallistui yh-
teensä 39 henkilöä. Luomutuotannon menetelmiin, luomusuunnitelmiin ja muihin luomuun 
liittyviin asioihin liittyviä NEUVO- palveluita toteutettiin 99 tilalla. Organisaationa tähän 
vastattiin asiantuntijaresurssin vahvistamisella laajentamalla jo olemassa olevan henkilöstön 
toimenkuvia sekä uudella rekrytoinnilla.  

Kiteen kerintäkurssilla
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Kasvua pellosta -hanke vuonna 2017

Kasvua pellosta -hankkeessa tavoitteena on lisätä kasvintuotannon kannattavuutta ja kilpai-
lukykyä sekä havaita uusia tuotanto- ja markkinamahdollisuuksia. Hankkeessa järjestettiin 
koulutusta pienryhmissä, teemapäivissä ja pellonpiennartilaisuuksissa. Kohderyhminä olivat 
mm. viljanviljelijät, uudet luomutilat, uudet yrittäjät, siementuottajat ja avomaan puutarha-
kasveja ja erikoiskasveja tuottavat tilat. Varsinainen toiminta hankkeessa polkaistiin käyntiin 
vuonna 2017 tammikuussa Kasvintuotannon mahdollisuudet -teemapäivällä, jossa olivat 
esillä kasvintuotannon tilanne taloudellisesti ja millaiset markkinat eri kasveilla on. Tilaisuu-
dessa kuultiin erikoiskasvien 
viljelystä kuten kuminan ja 
öljykasvien viljelystä. Hank-
keessa aloitettiin pienryhmiä 
(5 tonnia luomukasviryhmä, 
6 tonnia viljaryhmä, viljas-
ta elintarvikkeeksi -ryhmä) 
joihin viljelijät osallistuivat 
innokkaasti mukaan. 
Hankkeessa järjestettiin eri-
laisia pellonpiennartilaisuuk-
sia kuten avomaavihannes 
-päivä Liperissä ja maissin 
kylvönäytös Samco -teknii-
kalla kalvon alle Kesälahdes-
sa. Maississa kokeiltiin, kuinka 
kalvo vaikutti eri lajikkeiden 
kasvuun ja laatuun. 23.8. järjestettiin maissi pellonpiennar, jonne sai tulla ihmettelemään eri 
maissilajikkeita. Joitakin pellonpiennarpäiviä järjestettiin yhdessä muiden hankkeiden kanssa 
kuten säätösalaojitus ja avoimet ovet perunatilalla Liperissä ja Vetoletkulevitys näytökset 
Joensuussa ja Nurmeksessa. Kesällä 2017 Valtimolla oli lihaluujauho kokeilua kahdella tilalla, 
tulosten analysointi on vielä kesken. Haastavat syksyn olosuhteet verottivat hiukan osal-
listujia teemapäiviin, mutta kaiken kaikkiaan hankkeeseen on osallistunut hyvin viljelijöitä 
vuonna 2017 (kaavio 1). Vuonna 2018 hankkeen viimeisenä toteutusvuotena järjestetään 
erilaisia teemapäiviä, Viron opintomatka ja pellonpiennarpäiviä. Kannattaa olla kuulolla!

Kaavio 1. Kasvua pellosta -hankkeeseen osallistuneiden  
määrä Pohjois-Karjalassa kunnittain.

Hankevastaava: Henna Hyttinen
Hankkeen kesto: 1.9.2016-31.12.2018
Hankkeen budjetti: noin 306 000 € (tukea myönnetty)
Hankkeen rahoittajat: Maaseuturahasto ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Hallinnointi: ProAgria Pohjois-Karjala
Yhteistyökumppanit: Pikes Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy ja Luonnonvarakeskus Luke.

Ravinnerenki tutkii ja havainnoi maatiloilla

Ravinnerenki kehittää, testaa ja kokoaa erityisesti Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maati-
loille sopivia ratkaisuja mm. pellon ravinnetalouden parantamiseen ja valumavesien hallin-
taan. Ravinnerenkiä koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu, mutta hankkeen toteutuksessa 
on mukana monipuolinen toteuttaja- ja yhteistyöjoukko. Mukana on niin neuvonta, tutki-
mus, koulutus ja viljelijät.
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Pohjois-Karjalassa järjestettiin vuonna 2017 infotilaisuuksia keväällä Joensuussa Rahaa ra-
vinteiden kierrätykseen ja Kiteellä ravinnehuoltopäivä. Kesällä ja syksyllä järjestettiin yh-
dessä ProAgrian muiden hankkeiden kanssa demo tilaisuuksia mm. säätösalaojitukseen ja  
vetoletkulevitykseen liittyen. Havaintomaatilatoiminta jatkui kesällä järviruokoon, ravintei-
den oton biologiaan ja maanparannuskasveihin liittyen.

Projektipäällikkö: Teija Rantala (Savonia ammattikorkeakoulu)
Hankevastaava ProAgria Pohjois-Karjalan osalta Kaisa Matilainen
Toteuttamisaika: 24.6.2015 – 28.2.2019
Rahoittaja: Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset, Maaseuturahasto ja  
Pohjois-Karjalan kunnat
Hankkeen kokonaisbudjetti: 999 516 €, ProAgria Pohjois-Karjalan osuus 134 700 €
Hankkeessa mukana: Savonia ammattikorkeakoulu (hallinnoija), Luke, ProAgria Pohjois-
Karjala ja Pohjois-Savo, Ylä-Savon ammattiopisto, Karelia ammattikorkeakoulu, Syke
Lisätietoja: http://ravinnerenki.savonia.fi ja www.facebook.com/ravinnerenki

Ruoka kasvuun verkostoilla-esiselvityshanke 1.1. – 31.12.2017

Hankkeessa selvitettiin yhteistyöverkostoa ruokaketjun toimijoista Pohjois-Karjalan ja 
Varsinais-Suomen maakunnissa sekä kansainvälisesti Virosta.   Yhteistyö käynnistyi Turun 
yliopiston Brahea-keskuksen kanssa ja yhteiseksi teemaksi nousi valkuaiskasvien jatkoja-
lostus elintarvikkeiksi.  Pohjoiskarjalaisille tiloille tehtiin Webrobol-kysely kiinnostuksesta 
viljellä proteiinikasveja elintarvikkeeksi ja paikalliseen jatkojalostukseen. Kasvua pellosta 
-koulutushankkeen kanssa järjestettiin yhteinen koulutustilaisuus erikoiskasveista ja niiden 
markkinoista. 
Verkostoitumismatkalla Viroon 27.- 18.9.2017 suunniteltiin yhteistyötä ja tiedonvaihtoa Vi-
ron Center of Food and Fermentation Technologies:n (TFTAK), NPO Estonian Field Crop 
Innovation Cluster:n (EPIK) ja Viron Soijaliiton kanssa.
Esiselvityshankkeessa luodun yhteistyöverkoston työn tuloksena laadittiin alueiden välinen 
Vastuullista proteiinia pöytään-hankesuunnitelma, joka keskittyy paikallisten kasvivalkuais-
pohjaisten elintarvikkeiden jalostamiseen.  Hankkeen kokonaisbudjetti oli 48 600 euroa, 
jonka rahoitti EU:n maaseuturahasto ja Suomen valtio.

Marjamaat –hanke

Kiinnostus lähiruokaan ja marjojen ja hedelmien terveellisyys näkyy niiden kysynnässä. Tällä 
hetkellä marjoilla on erittäin suuri kysyntä ja useat marjojen ostajat viestittävät, että eivät 
saa kysyntää vastaavasti marjoja hankittua. Tähän pitää pystyä vastaamaan pitkäjänteisesti ja 
markkinalähtöisesti. Nykyisen marja- ja hedelmätuotannon volyymin säilyttäminen ja lisää-
minen on tärkeää. Alalle on tarvetta saada uusia yrittäjiä. Yrittäjän on pysyttävä mukana alan 
kehityksessä, jotta tuotanto on markkinalähtöistä, tehokasta ja kannattavaa. Hankkeessa 
etsimme ja välitämme uusinta tietoa yhteistyössä tutkimuksen ja asiantuntijoiden kanssa 
myös kansainvälisesti. Ylimaakunnallisuus auttaa osallistujia luomaan verkostoja. Järjestäm-
me tiedotustilaisuuksia ja työpajoja sekä välitämme tietoa monipuolisin keinoin. 
Vuonna 2017 hankkeen toiminta on ollut vilkasta. Eri alueilla järjestettiin 38 vil-
jelijätapahtumaa, joihin osallistui 886 osallistujaa. Tilaisuuksien tavoitettavuut-
ta parannettiin järjestämällä pariin tilaisuuteen etäyhteys ja etäpisteet muille 
hankealueille.  Kansainvälistä tietoa tuotiin viljelijöiden käyttöön tiedottamalla ja osallis-
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Hankevastaava: Päivi Turunen
Hankkeen kesto 1.1.2016 – 30.6. 2018
Hankebudjetti: 395 000 € ( tukipäätös)
Rahoitus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, 
Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset
Ylimaakunnallinen hanke. Toteuttajat ProAgria Pohjois-Karjala, 
ProAgria Etelä-Savo ja ProAgria Keski-Suomi, partnerina Luke.

tumalla tapahtumiin ulkomailla. Lisäksi pellonpiennarpäivillä Kiteellä ja Kan-
gasnimellä oli mukana marja-asiantuntija Hollannista. Erilaisia materiaaleja 
julkaistiin 41 kappaletta, jotka suurelta osin löytyvät hankkeen nettisivuilta  
https://pohjois-karjala.proagria.fi/proagria.fi/marjamaat 
www. facebook.com/groups/marjamaat

Viljelijöiden työhyvin-
vointi ja työterveys-
huolto

Vuonna 2017 maatilojen työ-
terveyshuollossa neuvojat 
olivat mukana 69 työolosuh-
dekartoituksessa. Asiantun-
tijat osallistuivat myös alu-
eellisten työterveyshuollon 
yhteistyöryhmien toimin-
taan yhdessä MTK:n ja työ-
terveyshuollon edustajien 
kanssa.
ProAgria osallistui Maata-
lousyrittäjien eläkelaitoksen 
Välitä Viljelijästä- hankkeen 
määrärahan sekä MTK:n hal-
linnoiman Vipuvoimaa Vilje-
lijälle- hankkeen resurssein 
toteutettujen asiantuntija-
palveluiden toteutukseen 10 
maatilalla.  

Rakennussuunnittelu 

Vuoden 2017 aikana rakennussuunnittelussa toteutettiin 25 tilaohjelma- tavoitehintalaskel-
maa. Lypsykarjarakennusten peruskorjaus- ja laajennussuunnittelua toteutettiin 8 kohtee-
seen ja emolehmänavettojen laajennus- ja korjaussuunnittelua 4 kohteeseen. Tuotevarasto-
ja suunniteltiin 6 ja lantavarastoja 4. Suunnittelijat olivat mukana 6 asuinrakennuskohteen 
suunnittelussa. Lisäksi rakennussuunnittelu teki 32 muuta erilaista suunnittelutehtävää. 
NEUVO- energianeuvontaa tehtiin yhteensä 9 maatilakohteeseen.

Tiedolla Tuloksia-tiedonvälityshanke

Tiedolla Tuloksia hankkeen vuoden 2017 toimenpiteisiin kuuluivat Ympäristökorvausinfot, 
joissa osallistujia oli 516. Toinen suuri infokierros oli perinteinen EU- tukiin liittyvä kunta-
kierros, osallistujia 301. Sähköinen tukihaku 2017 YTA alueilla lisääntyi edelliseen vuoteen 
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nähden. Peltoalaperusteisia tukia haettiin keväällä 2017 Pohjois-Karjalan alueella yhteensä 
2132 tilalle, joista sähköisen tukihakemuksen jätti 1966 tilaa. 
Muita vuoden aikana suunniteltuja infoja olivat investointeihin ja sukupolvenvaihdoksiin liit-
tyvät infot sekä yhteistyöhön ja yhtiöittämiseen liittyvät infot. Hanke järjesti myös maatilan 
laki- ja työllistäjäinfon.
Tietoiltamat pidettiin vuoden 2017 alussa Joensuussa kaupungin kirjastossa, tilaisuuden ta-
voitteena oli lisätä maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta.
Kevään ja kesän aikana valmisteltiin vuoden 2017-2018 tukikalenteri, joka jaettiin kaikille 
tukia hakeville tiloille kesäkuun 2017 loppupuolella. 
Hankkeen toimesta toteutettiin elokuun alussa ” Maitoa Maakunnasta”- info, joka sai julki-
suutta mm. sanomalehdissä sekä televisiossa ja radiossa. Info järjestettiin, koska maitotilo-
jen määrä on laskenut rajusti ja maidosta alkaa olla puutetta. Maidontuotannon lisääminen 
edellyttää investointeja ja lisää lehmäpaikkoja. Lisäksi tilojen jatkamisesta on huolehdittava.
Hanke oli esillä myös Silva metsänäyttelyssä ja SM- kynnöissä syyskuussa 2017.

Hankevastaava: Marja Pulkkinen
Hankkeen kesto: 1.9.2016-31.12.2018
Hankkeen budjetti: noin 285 090,00 € (tukea myönnetty)
Hankkeen rahoittajat: Maaseuturahasto ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Hallinnointi: ProAgria Pohjois-Karjala
Yhteistyökumppanit: 

ERDI Empowering regional development and innovations

ERDI- kansainvälinen verkostoitumishanke on kehittänyt laaja-alaista biotalouden koulutus-
ohjelmaa yhteistyössä eri maiden ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja työelämäkump-
paneiden kanssa myös tulevaisuuden työelämätarpeiden näkökulmasta.  Hankkeen päähal-
linnoija on Karelia amk, jonka työelämäkumppanina on ProAgria Pohjois-Karjala.  Muita 
hankekumppaneita ovat Pohjois-Savosta Savonia amk ja ProAgria sekä toimijat Hollannista, 
Unkarista, Tsekistä, Slovakiasta ja Kanadasta.  Kevätkaudella toteutettiin Joensuussa biotalou-
den koulutusohjelma, johon osallistuttiin mm. pitämällä luentoja, osallistumalla opintopäiviin 
ja esittelemällä ProAgrian toimintaa opiskelijaryhmälle.  Puolalainen ERDI-opiskelija suoritti 
harjoittelun keväällä ProAgrialla. Verkoston käyttöön koottiin biotalousalan yritysten liiketoi-
mintamalleja sekä valmisteltiin video- ja kuva-aineistoa ProAgrian Pohjois-Karjalan toiminnas-
ta hankkeen tiedo-
tusmater i a l l i k s i . 
Hankkeessa toimi-
vien oppilaitosten 
opettajien ja työelä-
mäkumppaneiden 
kanssa kokoonnut-
tiin työpajoihin Hol-
lannin Hertogenbo-
schissa ja Slovakian 
Nitrassa.
ERDI:n toiminta-
aika on 2016-2018. 
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ProAgria Pohjois-Karjalan 
Maa- ja kotitalousnaiset

Johanna Rinnekari 
toiminnanjohtaja  

Maa- ja kotitalousnaiset 
yritysasiantuntija

Yrityspalvelut, ruoka- ja  
ravitsemusneuvonta
Suomi 100 -juhlavuosi ja Maistuva maaseutu -teema näkyivät Pohjois-Karjalan Maa- ja ko-
titalousnaisten tapahtumissa. Syyssatoa Kukkolassa tapahtumassa vietettiin kekrijuhlaa ja 
Silva Metsänäyttelyssä oli Karelia à la carte piirakkakahvila. Maistuva maaseutu näkyi myös 
Paikallisten tuotteiden kauppatapahtumissa, Kukkolan Kevätkiekauksessa ja Koivikon Elo-
markkinoilla. Oltiin mukana järjestämässä Kynnöstä leipään 100 -vuotta tapahtumaviikon-
loppua, jonka yhteydessä oli Liperin Leipäpäivä -sadonkorjuutapahtuman lisäksi Traktori-
kynnön SM-kisat, koululaisten leipäpäivä ja MTK:n 100 -vuotisjuhla -seminaari. 

Toiminta

Maistuva maaseutu -yritykseksi valittiin Maijan Juhla- ja pitopalvelu Kiteeltä, Vuoden Karelia 
à la carte -yritykseksi Maukkulan Mustikkamäki Ilomantsista sekä Vuoden Maa- ja kotitalo-
usnaiseksi Pietinlahden tilan emäntä Anne Saukkonen Liperistä. 
Yrityspalveluissa keskityttiin Green Care-GREEN KARELIA -hankkeen käynnistämiseen, 
liiketoiminnansuunnitteluun, alkavan yrityksen neuvontaan, palvelumuotoiluun ja pakkaus-
merkintäneuvontaan. Järjestettiin aloittaville yrittäjille Portaat yrittäjyyteen -valmennus. 
Kaiken kaikkiaan Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaisten toiminnan piirissä oli vuonna 
2017 noin 200 pohjoiskarjalaista yritystä. Yritykset ovat pääasiallisesti elintarvike-, ravinto-
la-, matkailu- ja hyvinvointisektorilta.  Maa- ja kotitalousnaisten koordinoimaan Karelia à la 
carte -verkostoon kuului 65 yritystä. 
Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaiset yhdessä Karelia à la carte- ja Green Care Itä-Suo-
mi-verkoston kanssa hoitaa Kukkolan tilan kokous-, ohjelma- ja juhlapalveluja. Uutuutena 
Kukkolassa järjestetään myös erilaista Green Care -päivätoimintaa ja kuntouttavaa työtoi-
mintaa erityisryhmille.  Kukkolan tila sijaitsee 6 kilometrin päässä Joensuun keskustasta ja 
sen omistaa Pohjois-Karjalan Maataloussäätiö.  
Maa- ja kotitalousnaisten toimesta ylläpidetään seuraavia FB-sivuja / nettisivuja: Karelia à la 
carte, Kukkolan tila, Liperin Leipäpäivä, Green Care Itä-Suomi. Tärkeä tiedotuskanava on 
myös ProAgria Itä-Suomi –lehti, ProAgria Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaisten netti-
sivut. Yrityksille, jäsenistölle lähti vuoden aikana 70 sähköpostiviestiä. 
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Green Care-GREEN KARELIA –hanke

Heiskalan Hoppala kuva tähän yhteyteen
Green Care-Green Karelia-hankkeen tavoitteena on valtakunnallisen Green Care -laatu- ja 
johtamisjärjestelmän käyttöönotto hankkeeseen osallistuvissa pohjoiskarjalaisissa sosiaali-, 
terveys-, kasvatus- ja matkailualan yrityksissä. Hankkeen tuloksena Green Care laatujärjes-
telmä -yritykset ovat oikeutettuja käyttämään valtakunnallista Green Care LuontoHoiva tai 
LuontoVoima Laatua-merkkiä, jolla osoitetaan hyvinvointipalveluyritysten tuottamien pal-
veluiden laatu asiakkaille. Ensimmäiset LuontoHoiva Laatua -merkit on myönnetty Pielisen 
Karjalan Dementiakodille 
ja Juuan Hoito ja hoivalle. 
Green Care -yritysten pal-
veluita ovat esim. sosiaali-
pedagoginen eläintoiminta, 
eläinavusteinen terapia, 
tavoitteellinen luontolii-
kunta, luontoavusteinen 
elämyspedagogiikka ja eko-
psykologia, terapeuttinen 
puutarhanhoito, kuntout-
tava ja osallistava työ maa-
tilalla ja metsässä. 
Green Care-toimintaa ja 
-yrityksiä tehdään tun-
netuksi erilaisissa teema-
tilaisuuksissa, messuilla, 
tutustumisretkillä, Green 
Care-yritysten avointen 
ovien päivillä, tiedotus- ja markkinointijulkaisuilla ja sosiaalisessa mediassa. Toiminnalle jat-
kuvuutta haetaan Green Care -verkostoyhteistyöllä, jonka ytimenä toimii Green Care Itä-
Suomi alueyhdistys, joka perustettiin vuonna 2015. Verkostoitumista tapahtuu palvelujen 
tuotteistamisessa ja toteuttamisessa (esim. yhteiset palvelupaketit), osaamisen kehittämi-
sessä ja markkinoinnissa. Verkostoon lähti mukaan yrittäjien lisäksi palvelujen ostajia ja toi-
mialan kehittäjiä. 
Green Care-Green Karelia-hankkeessa järjestetään käytännönläheisiä teemoitettuja työ-
pajoja, valmennuksia mm. seuraavista aihealueista: Eläinavusteiset menetelmät, luontoavus-
teiset menetelmät, kuntouttava maatilatoiminta, puutarhaterapia, luonnontuotteet tutuk-
si, luonnonmateriaalit-taitotyöpaja, gc-yritysten ruokapalvelut, maiseman hyödyntäminen 
palveluissa, liiketoiminnan kannattavuus ja markkinointi. 
Green Karelia-hankkeessa on mukana 73 yritystä (tavoite 60). Uusia aloittavia yrityksiä 
toiminnassa on mukana 15 (tavoite 10). Green Care -laatu- ja johtamisjärjestelmän on ot-
tamassa käyttöönsä 17 yritystä (tavoite 30).

Heiskalan Hoppala

Hankevastaava: Johanna Rinnekari
Hankkeen toteutusaika: 2017-2019.
Hankerahoitus: 344 457€
Rahoittajat: ELY-keskus, EU:n sosiaalirahasto, Josek, Keski-Karjalan maaseutupalvelut 
Toteutus: ProAgria Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaiset ja Karelia Ammattikorkeakoulu
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Maiseman- ja luonnonhoito

Maisemaan ja luonnonhoitoon liittyviä NEUVO2020-palveluja tehtiin 13, ympäristösopimus-
suunnitelmia 10 ja ei-tuotannollista investointisuunnitelmaa 3 kappaletta. Asiantuntija-apua 
annettiin rantojen hoitoon liittyen mm. Parikkalan kunnalle ja Maa- ja kotitalousnaisten Kes-
kukselle. Valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle Kiteen Kesälahden Totkunniemelle 
tehtiin syksyn aikana hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Pohjois-Karjalassa vuoden maisemateko 
myönnettiin Uskalin kyläyhdistykselle Vihtakosken voimalaitossaaren maisemanhoitotöistä. 
Maiseman hyödyntämisen mahdollisuuksia esiteltiin eri yhteyksissä, kuten Totkunniemen 
kyläläisille että Green care –palveluja tarjoaville yrittäjille. 

Luonnosta turvaa –hanke

Luonnosta turvaa – Leader-hankkeessa (2015-2018) kannustetaan kotitarveviljelyyn ja 
luonnontuotteiden keräämiseen. Hankkeen aikana kehitetään ja toteutetaan toimintaa, jolla 
lisätään yhteisöllisyyttä ja kannustetaan ihmisiä hyödyntämään luonnontuotteita. Hanketta 
toteuttaa yhteistyössä Pohjois-Karjalan Martat, ProAgria Pohjois-Karjala, Maa- ja kotitalo-
usnaiset ja Maaseudun sivistysliiton Joensuun kulttuuriyhdistys. Hanketta rahoittaa Joen-
suun Seudun Leader ry ja Keski-Karjalan Jetina ry. Vuonna 2017 ProAgria Pohjois-Karjala, 
maa- ja kotitalousnaiset, toteutti osaltaan yhteensä 6 sieni- ja villiyrttiretkeä ja osallistui 4 
eri tapahtumaan luonnontuote-teemalla. Syksyllä Silva-näyttelyssä hankkeen osastolla keit-
tiömestari Jouko Martiskainen valmisti sieniruokaa. Lisäksi yhteistyössä Marttojen kanssa 
suunniteltiin yhdessä videoita sekä selkokielistä aineistoa.

Maiseman ja luonnon 
hoitoa Totkunniemellä: 
lampaat lisäävät luon-
non monimuotoisuutta 
ja maiseman avaruutta 
laiduntamalla niittyä 
peltomaiseman edessä.

Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaisten johtokunta 2017

puheenjohtaja, maatilayrittäjä   Timonen Jaana, Kitee 
varapuheenjohtaja, maatilayrittäjä   Rouhiainen Auli, Liperi
jäsen, maatilayrittäjä    Kurikka Senja, Liperi Viinijärvi
jäsen, maatilamatkailuyrittäjä   Lehtonen-Sormunen Marjo, Kontiolahti
jäsen, yrittäjä markkinointipäällikkö   Mujunen Anne, Joensuu
jäsen, emäntä     Mutanen Sirkka-Liisa, Outokumpu
jäsen, maatilayrittäjä    Kosunen Sari, Valtimo
varajäsen, maatilayrittäjä    Ikonen Ritva, Liperi Viinijärvi
varajäsen, maatilayrittäjä    Puustinen Anja, Kontiolahti
varajäsen, maatilayrittäjä    Tahvanainen Kaisa-Liisa, Outokumpu
varajäsen, maatilayrittäjä    Timonen Kati, Kitee
varajäsen, yrittäjä    Turunen Mervi, Liperi
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Kalanviljelytoiminta

ProAgria Pohjois-Karjalan kalanviljelylaitosten tulos oli vuonna 2017 selvästi tappiollinen. 
Vaikeasti vastustettavan ärhäkän vesihome-epidemian takia laitoksilla viljellään vain vesi-
hometta parhaiten kestäviä lajeja, kuten taimenta ja kirjolohta. Mädintuotannossa sujui 
kohtalaisen hyvin. Kevättalven 2017 hedelmöitystulos oli 73 %. Yhteensä tuotimme 4,54 
milj. vastalypsettyä ja hedelmöitettyä mätimunaa, joista tuli puhdistettuna 3,33 milj. silmä-
pisteasteelle. Vesihome on aiheuttanut tappioita myös lypsyn heikentämille emoille, mutta 
edellisvuoteen verrattuna saimme kylvetyksillä pidettyä tappiot vähäisinä. Kirjolohiemojen 
vuoden aikoja muutettiin valon ja lämmön avulla syksyn ja alkutalven aikana, jolloin ensim-
mäiset emot kypsyivät ”tekokeväällä” lypsettäväksi jo ennen vuoden vaihdetta.
Suomeen rantautui syksyllä 2017 erittäin vakava kalasairaus IHN (vertamuodostavan ku-
doksen kuolio). Laitoksemme ovat puhtaita kyseisestä taudista ja olemmekin ilmoittaneet 
EVIRA:lle ja MMM:lle haluavamme IHN vapaan statuksen laitoksillemme, mikäli Oulujoen 
vesistöalueen koko eteläpuoleisen Suomen IHN-hävitysohjelma rajoituksineen toteutuu 
EU-komissiossa. 
Maalammikoiden desinfioinnissa Kontiolahdella käytettiin lipeää loiskaihia aiheuttavien ko-
tiloiden tuhoamiseksi, desinfiointi on tehonnut hyvin. 

Kalojen osuus myynnistä lajeittain oli seuraava: 
Järvitaimen 51 %, Kirjolohi 44% (sisältää mädin) ja muut lajit (järvilohi, kuha, siika) 5%. Kaikki 
taimenistukkaat olivat rasvaeväleikkauksella merkittyjä (REL). Järvitaimenen mäti hankittiin 
Enonkoskelta. Kirjolohen marto- ja kasvulinjan poikasia hankittiin Hanka-Taimenelta. Ku-
han vastakuoriutuneita poikasia Ristivaaraan hankittiin Längelmäveden kantaa. Välitimme 
planktonsiikoja velvoitteisiin. Ristivaaran luonnonravintolammikot olivat kuhan tuotannos-
sa, mutta kylmä kesä oli kuhille pahaksi, koska hävikki oli suurta ja keskikoko ei täyttänyt 
velvoiteistukkaan kokovaatimusta. 
Asiakkainamme vuonna 2017 oli Kalatalouskeskuksia, Kalastusalueita, P-K:n ELY-keskus, 
PKS Oy, Joensuun kaupunki, Nurmeksen kaupunki, P-K:n kuntia, Perkaus Oy, Savo-Karjalan 
Uittoyhdistys, Kalaveden osakaskuntia, Hanka-Taimen Oy, Kantelesärkän kalalaitos ja jouk-
ko yksityisiä asiakkaita. ProAgria Pohjois-Karjala ry on Suomen kalankasvattajaliiton jäsen ja 
Kalatalouden keskusliiton jäsenjärjestö. Yhteistyössä kanssamme ovat em. lisäksi olleet mm. 
SKYT Oy, Joensuun yliopisto ja ammattiopisto Livia.

Kari Kujala 
Toiminnanjohtaja, 

kalastusmestari  
Keskijärven ja  
Kontiolahden  

kalanviljelylaitokset 
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Palvelut tuottavat ProAgria Pohjois-Karjalan 
viestintä, markkinointi ja tapahtumapalvelui-
ta. ProAgria Itä-Suomi lehti ilmestyi 4 kertaa 
vuoden aikana. Lehden aineistoa tuottivat  
ProAgria Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja 
Pohjois-Savon asiantuntijat, ProAgria Kes-
kusten Liitto sekä yhteistyökumppanit. 
Lisäksi palvelut tuottivat materiaalia poh-
joi-karjala.proagria.fi-sivuille sekä ProAgria  
Pohjois-Karjala facebook sivuille. Lisäksi ma-
teriaalia jaettiin  ja tuotettiin ProAgria face-
book-sivuille.

ProAgria Pohjois-Karjalan on tunnet-
tu tapahtumien järjestäjä maakunnassa.  
1.–2.9.2017 järjestettiin Silva Metsänäytte-
ly Joensuun Laulurinteellä yhdessä Suomen 
Metsäkeskuksen kanssa. Tapahtuma onnistui 
niin kävijä- kuin näytteilleasettajatutkimuk-
sista saadun palautteen perusteella.
Silva Metsänäyttelyssä teemalla ”Metsä kut-
suu huomiseen” tavoiteltiin tulevaisuuden 
maa- ja metsätilojen omistajia. Oppilaitok-
set vastasivat haasteeseen ja järjestivät niin 
isoille kuin pienille koululaisille ikimuistoisen 
retken näyttelyyn. Busseja saapui satojen ki-
lometrien päästä tutustumaan tapahtumaan. 
Näytteilleasettajat huomioivat molempina 
näyttelypäivinä upeasti nämä tulevaisuuden 
vaikuttajat.
Näyttelyn onnistumista tukivat taloudellise-

seti Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Joen-
suun kaupunki ja Josek. Lisäksi tukemassa 
olivat Pohjois-Karjalan Maataloussäätiö ja 
Metsämiesten säätiö.
Kävijöitä tapahtumassa oli 26 000 ja näytteil-
leasettajien osastoja 170.
Silva Metsänäyttelyn yhteydessä järjestettiin 
Sadonkorjuutapahtuma, jossa oli mukana lä-
hes 40 yritystä.
HevosWoimaa –tapahtumassa Raviradalla 
oli hevosten kantakirjausta ja hevosaiheista 
ohjelmaa.

ProAgria Pohjois-Karjala osallistui Liperissä 
28.–29.9. 2017 järjestettyihin SM-Kyntöihin 
osastolla, jossa mukavasti tavattiin jäsenistöä 
ja asiakkaita.

Viestintä- ja  
tapahtumapalvelut
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Henkilöstö
Henkilöstön kokonaismäärä oli vuoden 2017 kuluessa tehdyllä työpanoksella mitaten 40,62 
henkilötyövuotta.  Vuotta aikaisemmin vastaava työpanos oli 38,56 henkilötyövuotta.
Työpanoksesta valtionavulla tuettuun toimintaan käytettiin 11,64 henkilötyövuotta ja edel-
lisenä vuonna 13,9.

2014 2015 2016 2017

1.944.286,19 e 2.092.490,13 e 1.933.633,77 e 2.006.579,48 e

Henkilöstömenot ovat kehittyneet seuraavasti viimeisen 4 vuoden aikana:

Osaamisen kehittäminen

Asiantuntijoiden osaamisen kehittämisessä painopisteinä olivat digitaalisiin palveluihin, maa-
tilojen LEAN- johtamiseen, luonnonmukaiseen tuotantoon ja peltojen kasvukuntoon liitty-
vät aiheet.
Osaamisen kehittämisen menetelmistä ulkopuolisen koulutuksen osuus oli 50%, ja toinen 
50 % muodostui mentoroinnista, sisäisistä koulutuksista ja omatoimisesta tiedonhankinnas-
ta. Kaiken kaikkiaan osaamisen kehittämiseen käytettiin noin 5,5% kokonaistyöajasta.
Henkilöstö kokoontui yhteisille henkilöstöpäiville 17.3. Joensuuhun ja 21.-22.9. Ilomantsin 
Mekrijärvelle.
Lisäksi yhteisistä ajankohtaisista asioista pidettiin henkilöstöwebexejä n. 1kerran/1,5 kuu-
kaudessa.

Vuoden aikana palkittuja toimihenkilöitä

Minna Norismaalle luovutettiin edustajiston kevätkokouksessa kultainen solki  1.1. 2016 
täyttyneestä 30 vuoden palveluksesta. Solki liitetään 25 vuoden palvelusta saatuun ansio-
merkkiin.

Järjestön 220 vuotisjuhlaa vietettiin Seinäjoen Farmari maatalousnäyttelyn yhteydessä. Kul-
kue läpi Seinäjoen johdatti proagrialaiset Farmariin. Vanha järjestölippu pääsi kunniaan ja 
liehui tyylikkäänä Tapani Keski-Soinin kannattamana. Mukana oli meidän ProAgriasta n. 20 
henkilöä.
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Asiantuntijat palveluksessanne
Nimi  Tehtävä  Puhelin  Toimisto
Eronen Susanna  Controller 040 301 2449  Joensuu
Hahtonen Pirita Kasvintuotannon asiantuntija 040 301 2464 Joensuu
Hartikainen Pasi  Luomuasiantuntija, kasvintuotanto  040 301 2404  Kitee
Hyttinen Henna Kasvintuotannon asiantuntija, Kasvua pellosta -hanke 040 301 2444 Joensuu 
Jokinen Päivi  Maisema- ja ympäristöasiantuntija  040 301 2409  Joensuu
Karjalainen Katri  Palvelupäällikkö, maatilapalvelut, varatoimitusjohtaja  040 301 2410  Joensuu
Karjalainen Tuija Yritystalouden asiantuntija 040 301 2407 Joensuu
Keski-Soini Tapani Talousasiantuntija, tili- ja investointipalvelut 040 301 2429 Joensuu
Keski-Soini Elina Kasvintuotannon asiantuntija, palvelupäällikkö 040 301 2461 Joensuu
Kinnunen Eila  Maidontuotannon ja kasvintuotannon asiantuntija  040 301 2413  Kitee
Kinnunen Seppo  Omistajanvaihdosten erityisasiantuntija  040 301 2414  Kitee
Kiviranta Ilpo  Maidontuotannon asiantuntija  040 301 2415  Kitee
Kujala Kari  Toiminnanjohtaja, kalanviljelylaitokset  040 301 2418  Keskijärvi
Laaninen Heidi Yritystalouden asiantuntija 040 301 2430 Joensuu
Lappalainen Esa  Maidontuotannon asiantuntija  040 301 2419  Liperi
Liimatainen Anna  Kotieläintalouden ja työterveyshuollon  040 301 2421  Joensuu 
 erityisasiantuntija, Tulosta maidosta -hanke
Louhelainen Jorma  Kalastusmestari, Kontiolahden kalanviljelylaitos  040 301 2422  Kontiolahti
Matilainen Kaisa  Huippuosaaja, kasvintuotanto, Ravinnerenki -hanke  040 301 2423  Liperi
Meriläinen-  Maidontuotannon ja kasvintuotannon asiantuntija  040 301 2425  Nurmes 
Ruokolainen Eija
Mutanen Pekka  Laitosmies, Kontiolahden kalanviljelylaitos  040 301 2416 Kontiolahti
Mähönen Vuokko  Talousasiantuntija, tili- ja investointipalvelut,  040 301 2426  Joensuu 
 omistajanvaihdosasiantuntija  
Natri Marko  IT - asiantuntija  040 301 2427  Joensuu
Nevalainen Heidi  Kasvintuotannon asiantuntija  040 301 2428  Nurmes
Norismaa Minna  Huippuosaaja, ruokinta ja eläinten hyvinvointi  040 301 2431  Joensuu
Olenius Marjaana  Talousasiantuntija, tili- ja investointipalvelut,  040 301 2433  Joensuu 
 omistajanvaihdosasiantuntija
Pakarinen Virpi ProYritys-hankevastaava 040 301 2468 Joensuu
Parviainen Eero  Toimitusjohtaja 040 301 2435  Joensuu
Pesonen Anu  Viestinnän asiantuntija, SILVA metsänäyttely  040 301 2436  Joensuu
Peuhkurinen Kirsi  Projektisihteeri  040 301 2437  Joensuu
Polo Tiina Hanketyöntekijä 040 301 2402 Joensuu
Pulkkinen Marja  Bioenergian asiantuntija, Tiedolla tuloksia -hanke 040 301 2438  Joensuu 
Rinnekari Johanna  Yritysasiantuntija,  040 301 2441  Joensuu  
 Toiminnanjohtaja Maa- ja kotitalousnaiset
Rissanen Jukka  Kalanviljelijä, Keskijärven kalalaitos  040 301 2446 Keskijärvi
Ronkainen Kati  Kasvintuotannon asiantuntija  040 301 2462  Lieksa
Ruutiainen Elli Marjamaat -hanketyöntekijä 040 301 2417 Kitee
Saukkonen Jarno  Kalanviljelijä, Keskijärven kalalaitos  040 301 2412 Keskijärvi
Tammela Terhi Yritystalouden asiantuntija 040 301 2443 Joensuu
Tervakangas Soile  Rakennusinsinööri, investointipalvelut  040 301 2450  Joensuu
Timonen Airi Ruoka kasvuun verkostoilla- hankevastaava 040 301 2454 Joensuu
Timonen Petteri Maidontuotannon asiantuntija 040 301 2465 Joensuu
Tolvanen Tero  Luomuasiantuntija, kasvintuotanto  040 301 2457  Kitee
Tuononen Ritva  Maidontuotannon asiantuntija  040 301 2451  Joensuu
Turunen Päivi  Puutarhatuotannon asiantuntija, palvelupäällikkö  040 301 2452  Joensuu
Turunen Ulla  Luomuasiantuntija, kotieläintuotanto  040 301 2453  Ilomantsi
Uusimaa Marja-Liisa  Maidontuotannon asiantuntija  040 301 2448  Nurmes
Vartiainen Aija  Maidontuotannon ja kasvintuotannon asiantuntija,  040 301 2455  Lieksa 
 tilipalvelut
Vauhkonen Mari  Maidontuotannon asiantuntija,  040 301 2466  Joensuu 
 tuotosseurannan erityisasiantuntija
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TULOSLASKELMA 1.1.2017 1.1.2016

- 31.12.2017 - 31.12.2016

EUR EUR

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot
Valtion erityismääräraha 40 000,00 45 839,00
Valtion varsinainen määräraha 250 675,00 251 475,88
Hankeavustukset 735 697,28 281 718,84
Myyntituotot 981 168,05 873 486,27
Myynnin oikaisuerät -22 794,98 172 524,42
Muut toiminnan tuotot 1 221,88 73 582,96

Tuotot yhteensä 1 985 967,23 1 698 627,37

Kulut

       Henkilöstökulut -1 253 067,58 -1 245 535,01

       Poistot ja arvonalentumiset -30 529,58 -23 333,39

       Muut kulut

          Materiaalit ja palvelut -372 144,97 -288 859,87

          Muut toiminnan kulut -357 500,33 -260 385,69

Kulut yhteensä -2 013 242,46 -1 818 113,96

VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -27 275,23 -119 486,59

LIIKETOIMINTA

  Tuotot 1 228 679,76 1 158 748,87

  Kulut -1 316 599,96 -1 257 784,49

LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ -87 920,20 -99 035,62

VARAINHANKINTA

  Tuotot 63 236,00 63 366,00

  Kulut 0,00 0,00

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 63 236,00 63 366,00

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

  Tuotot 5 305,12 5 219,01

  Kulut -2 414,90 -1 966,28

SIJOITUS- RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 2 890,22 3 252,73

TILIKAUDEN TULOS -49 069,21 -151 903,48

 T I L I K A U D E N  Y L I -/ A L I J Ä Ä M Ä -49 069,21 -151 903,48

Talouden tunnusluvut
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TASE 31.12.2017 31.12.2016

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

      Aineettomat oikeudet 0,00 11 465,72

      Muut pitkävaikutteiset menot 48 420,35 42 585,66

      Ennakkomaksut 0,00 0,00

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 48 420,35 54 051,38

Aineelliset hyödykkeet

      Maa- ja vesialueet 18 385,90 18 385,90

      Rakennukset ja rakennelmat 84 832,42 101 732,54

      Koneet ja kalusto 36 874,69 41 196,33

      Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00 0,00

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 140 093,01 161 314,77

Sijoitukset

      Muut osakkeet ja osuudet 188 095,45 188 179,55

      Muut saamiset 0,00 0,00

Sijoitukset yhteensä 188 095,45 188 179,55

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 376 608,81 403 545,70

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

   Lyhytaikaiset

      Myyntisaamiset 236 532,17 359 180,16

      Lainasaamiset 0,00 0,00

      Muut saamiset 483 474,46 161 606,12

      Siirtosaamiset 21 611,76 77 703,51

Saamiset yhteensä 741 618,39 598 489,79

 Rahoitusarvopaperit

      Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 299 347,54 297 951,21

 Rahat ja pankkisaamiset 85 686,64 435 861,56

 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 126 652,57 1 332 302,56

 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 503 261,38 1 735 848,26

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

      Vapaat rahastot 396 295,81 396 295,81

      Edellisten tilikausien voitto (tappio) 626 705,70 976 940,80

      Tilikauden voitto (tappio) -49 069,21 -151 903,48

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 973 932,30 1 221 333,13

PAKOLLISET VARAUKSET

      Muut pakolliset varaukset 10 000,00 0,00

PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 10 000,00 0,00

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

      Saadut ennakot 50 410,21 80 457,18

      Ostovelat 105 396,27 90 991,52

      Muut velat 77 817,25 94 035,73

      Siirtovelat 285 705,35 249 030,70

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 519 329,08 514 515,13

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 503 261,38 1 735 848,26
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ProAgria keskukset  
valtakunnallisesti 2017
Avaintiedot 
• BISNES+ ensiesiteltiin Farmarissa ja KoneAgriassa, avautuu asiakkaille keväällä 2018
• KPI-Avain saavutti maitotiloilla heti suuren suosion, 62 % valiolaisista tiloista käytti pal-
velua
• Tili- ja talousjohtamisessa painotettiin verkostomaista toimintamallia

Maito-, lihanauta-  
ja lammasyritysten palvelut

Bisnes+ ja KPI-Avain kiinnostivat ja  
hyödyttivät maitotiloja
ProAgrian, Faban ja Mtech Oy:n kehittämä 
BISNES+ syntyi yrittäjien tarpeista johtaa 
maatilaansa ja saada kaikki käytettävissä 
oleva pirstaleinen tieto ja monet ohjelmat 
nopeasti käyttöönsä. BISNES+:ssa ovat yrit-
täjän tarvitsemat ja määrittelemät tiedot ja 
tulokset helposti saatavilla ja katsottavissa 
kertakirjautumalla ja yhdessä näkymässä 
hyvin jäsenneltynä ja selkeänä. Palvelu on 
käytössä 24/7 ja käytettävissä kaikilla pää-
telaitteilla. Palvelu tuo myös helpotusta tilan 
dokumenttien, suunnitelmien ja asiakirjojen 
hallintaan. Jatkossa ne ovat yhdessä tietotur-
vallisessa paikassa. Bisnes+ ensiesiteltiin Far-
marissa ja KoneAgriassa ja se otetaan ensim-
mäisenä käyttöön maitotiloilla keväällä 2018.
ProAgria kehitti yhteistyössä Valion, Faban ja 
Mtech Oy:n kanssa valiolaisille maitotilayri-
tyksille KPI-Avaimen. Sen avulla voi seurata 
tuotannon avaintunnuslukuja reaaliaikaisesti. 
Työkalu julkaistiin syyskuussa ja vuoden lop-
puun mennessä sen oli ottanut käyttöön jo 
62 % valiolaisista tiloista. Määrä ylitti asetetut 
tavoitteet, mikä kertoo, että KPI-Avain on 
koettu hyödylliseksi. Maitotilayrittäjät olivat 
vahvasti koko ajan mukana kehittämisessä.
 
Tuotosseurannan asiakaspalvelu  
keskittyi
Tuotosseurannan toimintoja uudistettiin 
kahdesta näkökulmasta: kerätyn tiedon lisä-
arvon kasvattaminen asiakkaille ja tuotosseu-
rannan palvelun laadun ja kustannustehok-
kuuden parantaminen. Ryhmänohjaushallitus 
teki marraskuussa päätöksen tuotosseuran-

nan asiakaspalvelun keskittämisestä ProAg-
ria keskuksista ProAgria Keskusten Liittoon. 
Tuotosseurannan uusi asiakaspalvelu aloitti 
toimintansa helmikuussa 2018. Koelypsy-
palvelut ja tietojen tallennuspalvelut tarjoaa 
edelleen alueellinen ProAgria Keskus lähellä 
asiakasta. Uusi asiakaspalvelu pitää yhteyttä 
ProAgrian tuotosseurannan jäseniin ja kehit-
tää tuotosseurantatiedon laatua.

Säilörehun märkyys ja vaihteleva laatu 
lisäsivät Ruokinnan ohjaus -palvelujen 
kysyntää
Ruokinnan ohjaus -palvelut vakiinnuttivat 
paikkansa maitoyrittäjien arjessa, erityises-
ti kun tavoitteena on kannattava tuotanto. 
Ruokintasuunnitelmia tehtiin 66 %:lle tuotos-
seurantatiloista. Kiinnostusta suunnitelmiin 
lisäsi sateisena kesänä korjatun säilörehun 
märkyys ja vaihteleva laatu. Ruokintasuun-
nitelmia tehtiin keskimäärin 4,6 tilaa kohti 
eli hieman enemmän kuin edellisvuonna. 
Ruokintapalveluissa jatkui asiantuntijoiden 
erikoistuminen eri osaamisalueisiin. Seos-
rehuruokinnan ja automaattilypsytilan ruo-
kinnan erityispiirteisiin valmennettiin uusia 
erityisosaajia.

Lammastuotosseurannan ohjelma  
esiselvityksessä
Lammastuotosseurantaan kuului 360 lam-
mastilan 21 322 uuhta ja 13 vuohitilan 2 
605 kuttua. Tuotosseurannan ohjelmisto-
uudistuksen esiselvitysprojekti aloitettiin.  
Lampaiden kantakirjausluokitukseen tehtiin 
mobiilisovellus. Lisäksi kantakirja- ja suku-
todistusta päivitettiin. Vuohien kantakirjaoh-
jesäännön uudistustyö aloitettiin. Seinäjoen 
Farmarissa Seinäjoella oli iso lammas- ja 
vuohiosasto.
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Kasvi-, puutarha-, sika- ja  
siipikarjayritykset
 
Uusia sähköisiä toimintamalleja  
käyttöön
Viljelyä leimasi viileä sää ja hitaasti kertynyt 
lämpösumma, mikä hidasti viljelykasvien val-
mistumista ajoissa. Satoa jäi korjaamatta 130 
000 hehtaaria. Se vastasi noin 440 miljoona 
kiloa ja arvoltaan 70 miljoonaa euroa. Vaihte-
lu oli kuitenkin suurta alueittain. Esille nou-
sivat maan rakennekysymykset ja toimiva 
vesitalous. 
Viljelyn kehittämiseen haettiin ViljelyKasvu-
ryhmissä parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja 
kannattavuuden parantamiseksi sekä vilje-
lyn tehostamiseksi. Pienryhmätoiminnassa 
vilja- ja nurmiviljelyssä syntyi uudella tavalla 
tilojen välistä verkostoitumista. Maatilojen 
neuvontajärjestelmässä, NEUVO 2020:ssä, 
tarjottiin aktiivisesti palveluita, kartoituksia 
ja selvityksiä ympäristön, maan rakenteen 
ja ilmaston näkökulmista, luomutuotantoon 
siirtymiseen, energiaratkaisuihin, eläinten hy-
vinvointitoimenpiteisiin sekä uutena osiona 
maatilan nykyaikaistamisen ja kilpailukyvyn 
parantamiseen. 
Viljelysuunnittelussa ja kasvukauden aikaisis-
sa asiantuntijapalveluissa otettiin käyttöön 
tehokkuutta parantavia sähköisiä toiminta-
malleja. Asiantuntijoiden tiedonvaihtoa lisät-
tiin kasvukauden aikaisilla markkinatilannetta 
selvittävillä katsauksilla. Kasvutilannekatsa-
ukset tarttuivat ajankohtaisiin aiheisiin.

Talous-, yritys- ja tilipalvelut
 
Talouspalvelujen kysyntä kasvoi 
Maatilojen talouden hallinnan tueksi tehtiin 
kassabudjetteja, seurattiin toteutumista sekä 
tarkennettiin budjetteja tarpeen mukaan. 
Maatilojen investointien ja omistajanvaihdos-
ten suunnittelun tueksi tehtiin liiketoiminta-
suunnitelmia, jotka sisältävät pitkän aikavälin 
investointisuunnitelmat, kannattavuus- ja 
maksuvalmiuslaskelmat sekä riskien analy-
soinnin. Liiketoimintasuunnitelmia tehtiin 
960 asiakkaalle ja omistajanvaihdoksiin liitty-
viä palveluita 1 094 asiakkaalle.
Neuvo 2020 -järjestelmän uusi osuus, maa-
tilojen nykyaikaistamisen ja kilpailukyvyn 
parantaminen otettiin käyttöön elokuus-
sa. Loppuvuoden aikana kilpailukyky-osion 
palveluita halusi 1 135 asiakasta. Kaikkiaan  

Neuvo 2020 -palveluja tehtiin 6 692 asiak-
kaalle vuoden aikana.
Yhtiöittämispalvelujen kysyntä kasvoi en-
nakoiden vuonna 2018 voimaan tullutta va-
rainsiirtoverovapautta. Kysynnän kasvuun 
varauduttiin kouluttamalla lisää maatilojen 
yhtiöittämisen asiantuntijoita.
Tilipalveluissa sähköiseen toimintamalliin
Tili- ja talousjohtamisen projektissa sähköi-
sen taloushallinnon, HR- sekä liiketoiminnan 
palveluiden osalta kehittäminen painottui 
ProAgria Keskuksista muodostuvan verkos-
ton toimintamalliin osakeyhtiömuotoisille 
maatiloille. Lisäksi selvitettiin yhteistyötä 
sähköisen taloushallinnon edelläkävijäyhteis-
työkumppaneiden kanssa. Projektissa selvi-
tettiin myös taloushallintotyökaluihin liitty-
vän raportoinnin kehittämistä. Vertailujen ja 
testauksien jälkeen valittiin kilpailukykyinen 
sovellus raportoinnin toteutukseen.

Yritysryhmä-hankkeita käynnistyi
Neuvo 2020:n Maatilojen nykyaikaistaminen 
ja kilpailukyvyn parantaminen loi uusia mah-
dollisuuksia monialaisten maatilojen liiketoi-
minnan suunnittelulle. Kehittämishankkeilla 
vaikutettiin uusien maaseutuelinkeinojen 
syntymiseen sekä investointi- ja kehittämis-
halukkuuteen, mikä oli vielä maltillista. Yrittä-
jät ottivat käyttöönsä yritysryhmä-hankkeita, 
joista osassa ProAgria toimii veturina. Yritys-
palvelut ovat aluekohtaisesti mukana maa-
kunnan uudistamisessa ja yritysten kehittä-
mispalvelujen tuottamisessa.
Maaseudun Kasvupolkuun liittyvä Kasvu 
Open on Suomen suurin yritysten kasvun 
sparrauskilpailu. ProAgrian yritysasiantunti-
jat olivat mukana tilaisuuksissa yritysten ja 
yrittäjien sparraajina. Yritysasiantuntijat ovat 
vahvemmin mukana strategisessa johtami-
sessa ja panostavat osaamisessa myös halli-
tustyöskentelyyn asiakasyrityksissä.
Energiayrittäjyyden neuvonnassa ja kehit-
tämisprojekteissa mahdollistui maatilojen 
lisäksi muiden yritysten liiketoimintarat-
kaisujen kehittäminen. Rakennusten ener-
giatehokkaiden ratkaisujen tarkastelu sekä 
Neuvo 2020 -palvelut tukivat tekemistä. 
Valtakunnallisessa koordinaatiohankkeessa, 
Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseu-
dulla, tehtiin aktiivista viestintää eri kohde-
ryhmille www.energiatehokkaasti.fi -kotisi-
vulla, Facebook-ryhmässä ja uutiskirjeillä.
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Palveluhakemisto

Valtimo

Nurmes

Lieksa

Juuka

Ilomantsi

Kontiolahti

Polvijärvi

Outokumpu

JoensuuLiperi

Tohmajärvi
Rääkkylä

Kitee

PIELISEN KARJALA

JOENSUUN SEUTU

KESKI-KARJALA

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi
Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu.pohjois-karjala.@proagria.fi
Internetsivut: pohjois-karjala.proagria.fi
Facebook: www.facebook.com/proagriapohjoiskarjala
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