
Maatilojen kannattavuutta parannettava
Etelä-Pohjanmaalta ja Seinäjoelta löy-
tyy henkilö, joka on ollut poikkeuksel-
lisen pitkään suomalaisen maatalouden 
ja elintarvikesektorin näköalapaikalla. 
Hän on yksi harvoista maa- ja metsä-
talouden erikoistoimittajista, joka on 
pystynyt avaamaan asioiden taustoja 
maatalouden ammattilaisille, ja samal-
la myös kertonut ja lisännyt ymmär-
rystä kuluttajien suuntaan maatalou-
den ratkaisuista.
 Arto Takalampi aloitti vuon-
na 1981 maakuntalehti Ilkan maa- ja 
metsätalouden erikoistoimittajana 
tehden 37-vuotisen uran käytännössä 
yhtenä viimeisimmistä alan erikois-
toimittajista Suomen maakuntalehdis-
sä. Maalainen-lehti haastatteli Artoa, 
joka omaa laaja-alaisen näkemyksen 
Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maata-
louden kehitykseen ja tulevaisuuden 
avainkysymyksiin.

EU vedenjakajana

Takalampi näkee koko Suomen maa-
talouden vedenjakajana toimineen EU-
jäsenyyden.
 -Valtion hintajärjestelmä romu-
tettiin, tuotantotuet ajettiin asteittain 
alas, kannustimet tuotantoon hävi-
sivät, byrokratiasta eli EU-papereilla 
saatavista maataloustuista tulee suuri 
osa tuloista ja tuottaja- ja kuluttaja-
hintojen romahdus toteutui yhdessä 
yössä, kertaa Takalampi vuoden 1995 
EU-jäsenyyden seurauksia maatalous-
tuottajille.
 Kuluttajahinnat laskivat heti EU-
jäsenyyden myötä. Toisaalla Takalampi 
arvioi kahtiajaon vähentyneen EU-jä-
senyyten myötä.
 -Hintaneuvottelujen aikana en-
nen EU:ta keskustelu kärjistyi maan-
viljelijöiden ja palkansaajien tulonja-

koväännöiksi, josta myös helposti tuli 
kaupunkien ja maaseudun välinen vas-
takkainasettelu, muistelee Takalampi.
 Heti EU-jäsenyyden alusta myös 
tuottajien etujärjestö MTK oivalsi toi-
mia fiksusti. Kun markkinoilta tulevan 
rahan merkitys kasvoi, myös EU:sta 
saatavat tuet ovat olleet kaikille suo-
malaisille hyödyllisiä.
 -Demarit ja kokoomuslaiset, ai-
emmin kuluttajapuolueina esiintyneet 
tahot, alkoivat nekin pikku hiljaa tun-
tea sympatiaa tuottajia kohtaan ja ai-
empi vastakkainasettelu väheni, iloit-
see Takalampi.
 Varsin merkittävä ele maatalous-
tuottajien puolesta on ollut SAK:n pu-
heenjohtajan Jarkko Elorannan käyn-
nistämä tuki kriisipaketin puolesta. 

Sitä ovat myötäilleet kaikki puolueet ja 
keskusjärjestöt.
 - Onneksi meillekin saatiin Ruot-
sin tapainen kansanliike kriisipaketin 
tueksi. Vielä kun suomalainen kauppa-
kin tulisi toimimaan tuottajien hyväksi 
samalla tavalla kuin Ruotsissa, Taka-
lampi toivoo.

E-P:llä paljon elintarvike-
teollisuutta
Etelä-Pohjanmaan vahvuutena Ta-
kalammen mukaan on elintarvike-
sektorilla ollut monipuolinen ja-
lostusteollisuus lähtien maidon- ja 
lihanjalostuksesta aina rehuja, leipävil-
joja ja perunaa jalostavaan teollisuuteen.

 -Maatalous ja elintarviketeolli-
suus on kirittänyt rinta rinnan tosiaan. 
Kun toinen on investoinut, niin toinen 
on taannut tarjonnan tai tarvittavan 
kapasiteetin. Siitä on hyötynyt koko 
maakunta, iloitsee Takalampi.
 Seinäjoen kaupunki on hyöty-
nyt Takalammen mukaan valtavasti 
verotuloina ja työpaikkoina. Kaupun-
kistrategiassa hänen mukaansa sektori 
ohitetaan kuitenkin maininnoilla ’ruo-
kamaakunta’ eikä riittävän huolella 
huomioida esimerkiksi kaavoituksen 
tuomia haasteita alalle.
 -Etelä-Pohjanmaalla maatalous 
on vahvaa, koska täällä maatalous pe-
rustuu märehtijöille ja yksimahaisille 
eläimille, jolloin myös viljalle on ky-
syntää omasta takaa, laskee Takalampi.

Kannattavuus ja yrittäjyys 
ymmärrettävä oikein

Koko suomalaisen maatalouden ongel-
ma on kannattavuus.
 -Tuet vähenevät, kustannukset 
nousevat eikä hinnat nouse. Tämä on 
koko suomalaisen maatalouden ja elin-
tarviketalouden akilleen kantapää, to-
teaa Takalampi.
 Monet isot maatilat ovat yrityksiä 
ja ala on yritysmäistynyt, mutta Taka-
lampi muistuttaa, että maatalous on 
edelleen EU:sta käsin erittäin säädeltyä 
ja rajoitettuakin.
 -Kotieläintuottajat ovat usein si-
dottuja yhteen tai harvoihin kanaviin 
enkä siksi hyväksy arvostelua tilojen 
yrittäjäriskin kuittaamisesta tuilla. 
Toimiala toimii aivan toisilla ehdoilla 
kuin muut yrittäjät ja tukia tarvitaan, 
arvioi Takalampi.
 Jos on investointeja, niin se ruokkii 
Takalammen mukaan koko aluetaloutta. 
Jos ei ole, noidankehä toimii toisinpäin.

Arto Takalampi on tyytyväinen että Suomessa ryhdyttiin Ruotsin tapaan kansallisiin talkoisiin koti-
maisen maataloustuotannon pelastamiseksi kuivuuden aiheuttaman kriisin vuoksi. Tälläkin jalasjär-
veläisellä savipellolla kuivuus on verottanut tuntuvasti vehnäsatoa. KUVA: EEVA KOSTAMOVAARA

Sami Kilpeläinen: 
Venäjä-pakotteet maksa-
neet jo miljardin  s.5

Päätoimittaja

”Täällä ei ole enää tungosta”. Näin 
totesi vanhempi etelä-pohjalaisi-
säntä elokuisena iltana paikallisella 
uimapaikalla. Oli nimittäin väenpal-
jouttakin montun rannalla nähty, 
siitä pitivät pitkään jatkuneet helteet 
huolen.

Isäntä jatkoi jutusteluaan kertomal-
la, kuinka uintireissu maistuu pui-
murinkopissa vietetyn päivän jäl-
keen. Hän oli puinut ohraa. Sato jää 
kuivuuden takia niukemmaksi kuin 
tavallisesti, mutta ”otetaan talteen se 
mikä saaraan”. Viljan hän saa myytyä 
paikallisille eläintilallisille, pääosin 
tuoreena.

Ruokamaakunnassa ruoantuotanto 
työllistää. Työtä ja toimeentuloa riit-
tää, ainakin niin kauan kuin meillä 
Suomessa on kotimaista alkutuo-
tantoa. On eläintilallisen etu, että sa-
malta kylältä saa appeen karjalle. On 

lienee lisääntyneen, johan meillä iso 
osa metsänomistajistakin asuu kau-
pungeissa. Sitä suuremmalla syyllä 
Maalainen-liite jaetaan kaupunki-
lehden välissä. 

Tässä Maalainen-liitteessä kerro-
taan, kuinka lihankulutus on Suo-
messa kasvussa. Tavalliset ihmiset 

kattavat pöytään aivan normaalisti 
edelleen lihaa, etenkin broilerin- ja 
naudanpaistia. Hyönteisillä ja rehuilla 
hifistely lieneekin lähinnä pääkau-
punkiseudun hipstereiden keskuu-
dessaan synnyttämä urbaani kau-
punkilegenda, jota punavihertävät 
toimittajat tietoisesti vahvistavat ja 
kierrättävät.

Naudanlihaa on Suomessa kuitenkin 
vaivannut vuosia tarjonnan niuk-
kuus. Lypsylehmien sekä nautojen 
kokonaismäärät ovat tällä hetkellä 
alimmillaan sataan vuoteen. Naudan-
lihantuotannon väheneminen johtuu 
ensi kädessä pienemmästä lypsyleh-
mämäärästä, jolloin vasikoita syntyy 
vähemmän. Kuluttajan kannattaakin 
ehdottomasti valita kotimainen vaih-
toehto, koska kotimaisen naudanli-
han puutetta paikataan tuontilihalla.
 MTK:n kotieläinasiamies 
Jukka Markkanen yhtyy jutussa kaup-
piaiden arvioon siitä, että vegaaneja 
on ehkä puoli prosenttia - varsinaisen 

Tungosta tai ei, maalla asuminen kannattaa

viljanviljelystilan etu, että sadon saa 
myytyä kuivaamatta lähelle. On lähi-
kaupungin ja seutukunnan kuluttajan 
etu, että lähimarketissa myydään sa-
malla seudulla tuotettua lihaa ja mai-
totuotteita.

Yhä harvempi kuitenkaan enää saa 
kaiken ansionsa maataloudesta, ta-
vallisempaa on, että maanviljelys on 
”kallis harrastus”. Myös etäviljely 

buumi vesilasissa. En toki vähättele 
kasvisten syönnin merkitystä, yritän 
itsekin pupeltaa sen puoli kiloa kas-
vikunnan tuotteita päivässä, mutta 
lihan ohessa. Se mistä en kuitenkaan 
pidä, on pienen marginaaliryhmän 
ruokatottumusten suhteeton yliko-
rostaminen ja ikäänkuin epätavalli-
sen esittäminen tavallisessa ja joka-
päiväisessä valossa.

KAKS – Kunnallisalan kehittä-
missäätiön laajasta tutkimuksesta 
käy ilmi, että etenkin maaseudulla 
asuvien, työttömien ja viljelijöiden 
elinolojen arvioidaan heikentyvän. 
Tämä ei ole hyväksyttävä kehitys-
suunta. Meidän on pidettävä huolta 
siitä, että tungosta riittää tasaisesti 
sekä maalla että kaupungissa, kes-
kittäminen lisää entisestään eriar-
voistumista, tuloerojen kasvua ja 
pahoinvointia.

Piia Kattelus

Atrian Gröhn: Lihankulutusta kasvattaa hampurilaisbuumi s. 4

 Vajaa neljännes tiloista on asian-
tuntijoiden mukaan tiloja, jotka pär-
jäävät ajasta riippumatta. Yksi neljän-
nes ei pärjää oli asiat miten tahansa. 
Väliin jäävä puolikas tiloista toimii kii-
kun kaakun. Tähän ryhmään Takalam-
men mielestä pitää panostaa.
 -Nyt olisi tutkijoiden ja onnistuji-
en annettava tietoa, miten tämä joukko 
pidetään tuotannossa ja nimenomaan 
kannattavassa tuotannossa, jottei 
kriittinen massa katoa ja kaikkien ei 
tarvitsisi olla vain suurta ja kaunista, 
toivoo Takalampi.

Hiihtoa ja melomista
Arto Takalampi on kotoisin Kuorta-
neelta, jossa hän innostui maatalo-
udesta isän toimiessa osuuskaupan 
maatalousosaston hoitajana ja apu-
laisjohtajana. Äiti oli opettaja. Arto itse 
opiskeli luonnontieteiden kandidaa-
tiksi ja agronomiopinnot jäivät eri-
koisharjoittelua ja gradua vaille hänen 
toimiessaan silloin jo Ilkan maatalous-
toimittajana.
 -En ole ollut jäävi kertomaan 
maataloudesta, kun itse en ole vilja- tai 
kotieläintilalta, toteaa Takalampi.
 Päätoimisen eläkeläisyyden lisäk-
si Takalampi tekee freelance-toimitta-
jana vielä töitä viestintäyrittäjänä toi-
minimellä Viskurimedia. Asiakkaina on 
yrityksiä ja ammattilehtiä. Takalampi 
jäi lopulta eläkkeelle alimmalla mah-
dollisella eläkeiällä.
 -Virtaa edelleen on ja halusin jat-
kaa oman alani ja intohimoni parissa, 
kiteyttää melomisen ja hiihtämisen 
ohella kirjoittamisen mestari Taka-
lampi.
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Elokuussa 2018 perustettu Wikli Group Oy on Suomen suurin yksityinen maa- ja 
metsätalouteen keskittyvä talouden asiantuntijaorganisaatio. Asiantuntijapalveluiden lisäksi  

Wikli-perheeseen kuuluvat myös nykyaikaiset, omaa tuotantoa olevat ohjelmistot. 

Wikli Group Oy

Wikli Group Oy tarjoaa ammattitaitoisia maa- ja metsätalouden 
tarvitsemia palveluja valtakunnallisesti, kaikkialla Suomessa. Wikli 
Groupin kattavaan palvelutarjontaan kuuluvat maa- ja metsätilojen 
sukupolvenvaihdokset ja yhtiöittämiset, kiinteistönvälitys – ja 
arviointi, kaikki yrityksen asiakirja-, laskenta- ja tilitoimistopalvelut, 
maatalouden tukihaut ja viljelysuunnitelmat, maatilan kriisi- ja 
erikoistilanteiden hallinta sekä maa- ja metsätalousyritysten 
johtamispalvelut.

Wikli Group palvelee yrityksiä kokonaisvaltaisesti, ilman turhia ja 
katteettomia lupauksia. Wikli Group Oy on kasvuhaluinen yritys, 
jonka selkeänä tavoitteena on jatkuvan koulutuksen kautta 
turvata omien asiantuntijoidensa osaamisen taso sekä sitä kautta 
edesauttaa asiakkaitaan entistä parempaan menestymiseen.

www.wikli.fi

Taloushallinnon palveluiden lisäksi 
Wikli – perheeseen kuuluvat myös 
talouden suunnitteluohjelmistot ja 

Wikli – viljelijän työkalupakki.

Lisätietoa: Anne Idström
p. 044 541 3113, Kiuruvesi
hall.pj. Wikli Group Oy

Johannes Ahlholm
p. 050 375 0456, Kärsämäki
varatoimitusjohtaja, Wikli Group Oy

Osmo Autio
p. 0400 796 998, Lapua
toimitusjohtaja, WikliSoft Oy

Wikli on nykyaikaisen ja 
menestyvän maatilan 
sidosryhmien kohtaamispaikka, 
joka tarjoaa työkaluja maatilan 
johtamiseen sekä tilan tuotannon 
ja talouden hallintaan.

WikliSoft Oy Investoiva tila

Laskijat

Rahoittajat

Tilitoimistot

Wikli on monipuolinen ja 
nykyaikainen työkalu maatilan 
investointien suunnitteluun

Laskijan ja tilan apuna: Tilan omaisuuse-
rien arvottaminen, liiketoimintasuunnitel-
man laatiminen sekä tilan tuotantokustan-
nusten selvittäminen.

Wiklin avulla voidaan arvottaa maatilan 
omaisuuserät Mavin/Spv-arvojen mukaan. 
Wiklin Asiakirjat-osio puolestaan sisältää 
kaikki tilan tärkeimmät dokumentit.

Haasta tilitoimistosi: nykyaikainen 
tila tarvitsee arvoisensa kumppanin.

Wikli Group auttaa maatiloja 
talouden hallinnassa ja 
investointien suunnittelussa

Jatkuu s. 4

Suomalaisten maatilojen koko on viime 
vuosina kasvanut, joten tarve asian-
tuntijoiden palveluille esimerkiksi 
investointeja suunniteltaessa tai yh-
tiöttämistä tehdessä on olemassa. Nyt 
maatalousalan yksityiset talousasian-
tuntijat perustivat elokuussa yhteisen 
yrityksen – Wikli Group Oy:n – vasta-
takseen entistä paremmin tähän tar-
peeseen.
 Primus motor Wikli Groupin taus-
talla on lapualainen Autiomat Oy:n 
yrittäjä Osmo Autio, joka on työsken-
nellyt maatilojen maatilojen talous- ja 
yrityskonsulttina jo kolmisenkymmen-
tä vuotta. Aution mukaan maatalous-
kentällä on ollut selvästi nähtävissä 
kasvavaa tarvetta ja kysyntää myös 
maatilojen yksityiselle neuvonnalle ja 
konsultaatiolle nykyisen neuvontaor-
ganisaation lisäksi.
 - Tämä on avannut selkeän mark-
kinaraon yksityisten konsulttien osaa-
miselle jo 2000-luvun alusta lähtien.
Yksityiset konsultit halusivat aikanaan 
ostaa neuvontajärjestöltä LikWi-ohjel-
miston lisenssin tai sen käyttöoikeutta, 
jotta myös yksityiset neuvojat olisivat 
päässeet tekemään tilatason käytännön 
toimenpiteitä. Järjestö ei kuitenkaan 
suostunut myyntiin tai antamaan käyt-
töoikeutta muille kuin sen omille maa-
talousalan neuvojille. Näin ollen omat 
neuvot olivat tarpeen.
 - Tilanne oli sellainen, että jos ai-
omme tehdä työtä maaseudulla ja maa-
tilojen hyväksi, ei ollut muuta vaihto-
ehtoa kuin kehittää oma tuote, Autio 
kertoo.

Maatilojen palvelutarve 
kasvanut

Osmo Autio ryhtyi ideoimaan ja suun-
nittelemaan ohjelmistoa, ominaisuuk-
sia ja vaatimuksia. Ohjelmiston käy-
tännön toteutuksessa ja luomisessa oli 
kumppanina kuopiolainen Suonentieto 
Oy. Cashmanin kehitystyö alkoi 2004 ja 
se otettiin käyttöön vuonna 2007. Ohjel-
misto on tiloille sopiva työväline talou-

den seurantaa, analysointiin ja suunnit-
teluun.
 - Ohjelmiston kehittämiseen käy-
tettiin rahaa yli 160 000 euroa, joten sil-
le piti saada käyttäjiä. Ryhdyimme jär-
jestelmällisesti rakentamaan ohjelmalle 
käyttäjäkuntaa. Neljäntoista vuoden jäl-
keen verkostossa on 30 ohjelmaa käyt-
tävää yksityistä konsulttia, hän kertoo.
Yrittäjä Aution mukaan maatilojen koko 
on kasvanut, joten talouden ja inves-
tointien suunnittelussa tarvitaan yhä 
laadukkaampaa neuvontaa ja osaamista.
 - Kolme vuotta sitten yhteistyö-
kumppaniksi tuli Cashman-ohjelman 
alkuperäinen tekijä, Kari Louhiranta ja 
ostimme neljän hengen porukalla oh-
jelman oikeudet kuopiolaisyritykseltä. 
Tämän jälkeen ohjelmaa on kehitetty li-
sää ja samalla lähdettiin hakemaan lisää 
kumppaneita mukaan Wikli Groupiin, 
jonka osaajat muodostavat nyt sekä Wi-
kli- että Cashman-ohjelmien käyttäjä-
kunnan.

Palveluita laajalla skaalalla

Nyt perustetussa Wikli Groupissa on 
mukana 14 osakasta tai osakasyritystä 
eri puolilta Suomea. Osakkailla on usei-
den vuosikymmenien kokemus maa-
talousalan asiantuntijapalveluista.Nyt 
osaaminen on vain yhden ja saman yri-
tyksen katon alla.
 Yritys pitää tärkeänä osaamisen 
kehittämistä, joten kaikilta maata-
louslaskennan parissa työskenteleviltä 
osakkailta ja osakasyritysten henkilö-
kunnalta tullaan edellyttämään kauha-
valaisen Suomen Yrittäjäopiston järjes-
tämä erityisneuvojan tutkintoa. Yritys 
on virittänyt opiston kanssa tähän liit-
tyvän yhteistyön.
 Aution mukaan yrityksen piiristä 
löytyy osaamista koko siihen skaalaan, 
mitä maatiloilla ja niiden kehittämis-
työssä tarvitaan. 
 - Wikli Groupin kautta saa laajan 
palveluskaalan eli apua investointilas-
kelmiin, tuotantosuunnan muutoksiin, 
yhtiöttämiseen, tili- ja lohkokirjan-

pitoon, laki- ja sopimusasioihin sekä 
Neuvo2020:n kautta tilojen moninai-
siin kehittämispalveluihin. Olemme 
luomassa yhteistyöverkostoa myös ti-
litoimistojen kanssa.

Ohjelmalliset työkalut

Muutama vuosi ennen Wikli Groupia 
perustettiin Wiklisoft Oy, jossa on mu-
kana kahdeksantoista osakasta. Osak-
kaista 12 on sekä Wiklisoftin että Wikli 
Groupin osakkaita. Wikli-ohelmiston 
avulla maatiloilta kerätään liiketoimin-
tasuunnitelmissa tarvittavat omaisuu-
teen ja tilan toimintaan liittyvät tiedot.
 - Nettipohjaisen Wiklin tietojen 
perusteella tilat voivat laskea itse omi-
en tuotteidensa tuotantokustannukset.  
Ja mikäli tehtävä ei kotikonstein onnis-
tu, Wiklin kautta voi helposti valtuuttaa 
laskijan tilan avuksi. Ja mikä parasta, 
laskijalla on heti valmiina tilan perus-
tiedot, joten aikaa ei tarvitse hukata 
laskelmissa tarvittavien tietojen etsi-
miseen.
Wikli-ohjelmiston parhaita ominai-
suuksia on muun muassa aina ajan ta-
salla oleva liiketoimintasuunnitelma.
 - Mitä hyvänsä tilalla tapahtuu-
kin, tiedot voidaan aina päivittää suo-
raan Wiklissä olevaan suunnitelmaan, 
josta tiedot siirtyvät rajapintoja myö-
ten Cashman-suunnitteluohjelmiston 
puolelle.
 Aution mukaan yksi Wiklin tär-
keimmistä ominaisuuksista on myös 
ns. valtuutusjärjestelmä, jonka kautta 
tila voi valtuuttaa esim. pankin katse-
lemaan tilansa tuotannon ja talouden 
lukemia. Samoin tilakohtaisesta Wi-
klistä löytyvät myös kirjanpidon sekä 
tilinpäätösten tiedot ja Wiklin asiakir-
jaosioon voidaan tallettaa kaikki tilan 
tärkeimmät dokumentit, joita tullaan 
tarvitsemaan muun muassa tilan yhti-
öittämistä mietittäessä.

Optikko Alli Parvi
puh. (06) 423 4980,  045-2212474

Kauppatie 9, Ilmajoki
palvelemme ma-pe 9-17

ja sopim. muk.

“Nyt on hyvä aika varustautua 
syksyn myrskyihin ja talven 

tuiskuihin;  hyvä kirja, kutsuva 
sohva ja päivitetyt lukulasit"

Silmälääkäri Merja Raumanni-Mäkysen 
vastaanottopäivät To 27.9., Ke 17.10., To 8.11.

Makaan parressani parsimaton päällä ja kielelläni lipsutan juomaku-
pistani vettä alleni -haluaasin viilennystä. Isäntä ei mun tempauksesta 
tykkää ja asenti kupin päälle jonkun estorenkahanki, mutta loiskiminen 
vaatii vaan uutta kekseliääsyyttä.  En minä isäntää alakaa mollaama-
han sillä on kuulkaas taas tekeminen tänäkin vuanna meirän tulevaa-
suuren turvaamiseksi. Vuasi sitten oli märkää ja ny kuivaa. Meirän ruu-
an etehen isäntä ja emäntä on saanu vuarattaa jos toisenkin ajatuksen 
ja suunnitelman.   Rehua ei jääny viime vuaresta jemmahan, ny sitä olis 
tarvittu. Heti se joutuu uuren saron meirän leukojen alle kärräämähän 
ja minkä laatuusena! Yritä ny näillä pystyhyn kuivanehilla korsilla lyp-
sää ja tuattaa sitä maitua. Välillä saarahan parempi laatuusta, mutta 
kuulin isännän sanovan meille jotta täs ny teille harvinaasta herkkua 
jota ei paljua oo. Taloonväjellä laskut pyärii omahan vanhahan mallihin 
ja lisää menoja tuloo ja varsinkin silloon ku niitä yrittää välttää.   
 Ei tämä oo helppua mullenkaan. Kuus vuatta vanha kurmu oon ja 
ny pitää alaata omia tuatontosiskoja vastahan kilpaalemahan. Laihtua 
ei saisi, maitua pitää tuottaa eli keeniis pitääs olla ny potkua, jotta 
kylkiluistansa sais kultaasia tippoja revittyä. Koska oon kuullu isännän 
lauteeravan puhelimehen kuinka pitää karsia lehemiä lahtihin -ruaka 
ei piisaa talaven yli, mutta en halua viälä makkaraksikaan.  Tiärän jotta 
pitkien ripsien heiluttaminen tehuaa aikansa, mutta ny aistii tilantehen 
vakavuuren jokahinen. -Eu ei tajunnu! Ei heru almuja siältä!  Tuottajil-
le sanon, ei oo sitten torellakaan sama syökkö vai juakko muuta kuin 
kotimaasia tuottehia. Sinä määräät saanko nauttia tulevaasuureskin 
maitua tuottavana lypsylehmänä vai jouranko ennenaikaasehen hä-
vityksehen vaikka olisin viälä toimiva kapistus! Kotimaanen ruoka on 
puhrasta muuhun eurooppalaasehen verrattuna. -Siksi nauttikaamme 
ja arvostakaamme sitä!

Merja Rintamäki (kesk), 
vähäkyröläinen Vaasan kaupunginvaltuutettu.

Murehrin Märehtien

Minikaivinkonetyöt/vuokraus 
2- ja 5-tonnin koneilla, myös minidumpperi

www.meijerimajoitus.com

- salaojat        - sähkökaapelit
- sadevedet   - pensaiden poistot

Meiltä apu mm. 
oheisiin töihin:

Tommi Soininen   040-5100183 Lahdentie 5, 61400 YLISTARO
meijerimajoitus@gmail.com

Soita ja kysy lisää: 
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Kone Ja-Ke Oy
- Traktoriurakoinnit
- Risujen ajot koura-
  kuormaajakärryillä
- Harjaukset
- Maanajot
- Asfalttipihojen pesut

Akkunan alla punaisissa viinimarjoissa 
kypsät ripukat hehkuvat. Metsissäkin 
on saalista tulossa. Vaan se saaliin ke-
rääminen tässä mietityttää. 
 Ensinnäkin talvi oli runsaslumi-
nen, laiskalla lumen kolaajalla pihapo-
lut tukossa. Siinä sai treeniä metsässä 
rämpimiselle. Kuuman kesän jäljiltä 
tosin on kuntopohja taas repsahtanut.
Nyt onkin kaikki marjastuksen suhteen 
ajateltava etukäteen hyvin tarkkaan! 
 Suunnistus ei ole ikinä ollut laji-
ni, joten autoon olisi mahdollisuuksien 
mukaan pystyttävä säilyttämään nä-
köyhteys. Eksyminen ei saa tulla kysy-
mykseenkään. Niin no tietysti jos muis-
taa ottaa kännykän autosta mukaan 
metsään, niin voi soittaa hätänume-
roon. Osaavatko pelastajat suunnistaa 
tykö ja hakea pois eksyneen?

Isonkyrön ja Seinäjoen alueen yrittäjät 
ovat perustaneet uuden nykyaikaisen 
etävalvontapalvelun viljankuivaukseen. 
Uusi yritys on kehittänyt nettipohjaisen 
mobiililaitteisiin ja tietokoneille sopi-
van kätevän Kuivaaja.net -palvelun.
 -Palvelumme välittää myös oleel-
lisimmat hälytykset ja kuivaustapah-
tuman tiedot käyttäjälle tekstiviestillä, 
kertoo kuivaaja.net -palvelun toteut-
tavan Bittiparrat Oy:n toimitusjohtaja 
Teemu Mäki.
 Mäeltä toivottiin gsm-hälytintä, 
joka lähettää tekstiviestejä kuivaajan 
hälytyksistä.
 -Mietin, että samalla laitteistolla 
voidaan kuivaustapahtumasta tallentaa 
muutakin tietoa ja välittää se eteenpäin. 
Halusimme vastata tuohon tekstiviesti-
kysyntään, mutta tuotettiin pilvipalve-
lu, josta on muutakin hyötyä kuin nuo 
hälytysviestit, kertoo Mäki idean jalos-
tumisesta.
 Kaikki tiedot säilytetään varmuus-
kopioiduilla ja nykyaikaisesti suojatuilla 
palvelimilla. Tiedot ovat aina käytettä-

vissä paikasta, ajasta ja laitteista riip-
pumatta. Erillisiä ohjelmia ei tarvitse 
asentaa puhelimeen tai tietokoneeseen.
 -Palvelussa voit ylläpitää tapahtu-
makirjapitoa ja kuivauspäiväkirjaa. Kui-

vaaja.net tukee tiloja ja rahtikuivaajia, 
joilla on useita kuivureita. Palvelussa 
on myös kulutusseuranta, jota pystyy 
hyödyntämään laskutuspohjana rah-
tikuivauksessa, Mäki kertoo ohjelman 
monista hyödyistä.

Järjestelmä hälyttää 
ja välittää tietoa

-Järjestelmämme voi välittää tietoa ja 
hälytyksiä esim. liiketunnistimesta, 
lämpötilasta, mahdollisesta tulipalos-
ta, tai se voi ilmoittaa, jos kaatokuiluun 
tulvii vesi.
 Kuivaaja.net palvelusta on hyö-
tyä myös kuivauskauden ulkopuolella. 
Esimerkikisi varastokirjanpidon yllä-
pito tulee integroitumaan Kuivaaja.net 
-palveluun.
 -Palvelumme tulee sisältämään lu-
kuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, joita 
viljatilalliset arvostavat. Omakohtaiset 
kokemukset maataloustöistä edesautta-
vat palvelun kehittämisessä, Mäki kertoo.

Etävalvontapalvelu viljankuivaajalle

Seinäjoki, Kauppaneliö 13

Työterveyshuolto
Röntgenlääkäri
Sydäntaudit
Neurologia

Yleislääketiede
Kirurgiset toimenpiteet
Työterveyspsykologi
Fysioterapia jne.

Avoinna:
ma-to 8-18, pe 8-13
p. 429 0000

Isokyröläinen Marko Rintatalo on valvonut kui-
vaajaansa tämän kuivauskauden kuivaaja.net  
-palvelulla. Oikealla Tuomo Hokkanen bittipar-
roista.

Johdin vuosien 2003-2013 aikana 
MTK:n ja Maitovaltuuskunnan mai-
toasiamiehenä suomalaisten maidon-
tuottajien ja meijeriosuuskuntien edun-
valvontaa. 
 Suomen maatalouden suurimmat 
virheet liittyvät EU:n jäsenyyteen ja 
heikentyneeseen kykyyn valvoa tuotta-
jiemme etua unionissa.
 Jäsenyysneuvotteluissa varas-
tokorvaukset jätettiin maksamatta 
maito- ja lihasektorille. Vasta vuoden 
1999 Agenda 2000 -ratkaisun myötä 
nurmituki, korotetut sonnipalkkiot ja 
vuoristoalueen lypsylehmäpalkkio toi-
vat nautakarjataloudelle hyvitystä EU-
jäsenyyden haittoihin. 
 Etelä-Suomen kotieläintuotannon 
tuotantoon sidottujen 141-tukien raju 
alasajo ensin vuonna 2003 ja sikatalou-
den osalta erityisesti vuonna 2007 hei-
jastivat kohtalokkaasti myös pohjoisiin 
tukiin. Maitoa kuritettiin 2003, mutta 
vuoden 2007 ratkaisu säilytti tuen his-
toriallisen pitkään lähes muuttumat-
tomana aina vuoteen 2014. Sen jälkeen 
kyyti on ollut kylmää. 
 Etuvartio Brysselissä ja Helsingis-
sä petti pahemman kerran uudelleen 
kokoomusministerien Jari Koskisen ja 
Petteri Orpon kausilla 2013 ja 2014. Mai-
tokiintiöistä luovuttiin 2015 ja vaikka 
tarjolla olisi ollut korvaava järjestelmä 
pohjoisen tuen tukioikeuskiintiöinä, 
niin silloinen suurimman maidonja-

lostajan johto ja etujärjestön johto van-
noivat vapaan tuotannon nimiin. Mai-
tovaltuuskunta vaati kiintiöiden jatkoa, 
mutta edellä mainitut tahot olivat hiljaa. 
Sanotaankin, että hiljaa oleminen ei tar-
koita samaa mieltä olemista. 
 Maitokiintiöiden poistaminen ja 
Suomen kokema markkinapaine tun-
nistettiin myös EU:ssa. Olin itse tapaa-
massa henkilökohtaisesti kaksi kertaa 
silloista maatalouskomissaari Mariann 
Fisher-Boelia Brysselissä. Ensimmäi-
sellä kerralla saatiin pohjustettua his-
toriallinen 7 vuoden vakaa taso maidon 
etelän litratuelle ja turvattua pohjoisen 

tuen säilyminen litratukena - pelissä oli 
175 miljoonaa euroa tuotantoon sidottua 
tukea joka vuosi. Toisella kerralla taiste-
limme kiintiöiden poiston ongelmista ja 
pohjustimme Suomen nautakarjatalou-
delle EU:n rahoittamiin tukiin oikeuden 
maksaa lehmille ja naudoille EU-eläin-
palkkioita. 
 Onnistunut edunvalvonta on hen-
kilösuhteita ja periksiantamattomuutta. 
Edunvalvojan pitää olla ”lobbaamassa” 
eli ajamassa asiaansa jo vuosia ennen 
ratkaisuja. Suomessa tämä taito on ka-
donnut. Nyt kumarretaan EU:n perään. 
Anteeksiantamatonta on myös EU:n 

antamien maksuvaltuuksien käyttämät-
tömyys. Muistissa on EU:n hyväksymä 
nurmivaltaisen ruokinnan tuki, joka 
olisi antanut merkittävän ympäristö-
hyödyn kasvipeitteisyyden avulla ja tu-
kikohdennuksen nautakarjataloudelle. 
EU hyväksyi ehdotuksen, kokoomus-
ministeri yhdessä MTKn johdon kans-
sa jätti toimeenpanematta uudistuksen 
Suomessa.
 Venäjä-pakotteet ja sieltä asetetut 
vastapakotteet ovat olleet kamala luku 
suomalaisessa politiikassa ja heikossa 
asioiden hoidossa. Suomi oli ainoa mer-
kittävä Venäjän kanssa maito- ja liha-
kauppaa tehnyt maa. Noin 10 miljoonan 
euron EU:n kertakorvaus vahingoista 
tiloille on aivan käsittämätön, kun suh-
teuttaa aiheutuneet vahingot, jotka pel-
kästään maitoalalle ovat vuodessa vä-
hintään 200 miljoonaa euroa. Nyt vuosia 
on jo neljä. 

 Yhteinen markkina ja politiikka 
eivät vain kerta kaikkiaan toimi Suo-
messa. Sijaintimme, historiamme ja 
olosuhteemme poikkeavat liikaa Keski-
Euroopasta. Seuraavaan eduskuntaan 
on saatava muita kuin ennaltahäviäjiä ja 
kotimaakunnassa selittelijöitä. Päätös-
valtaa maatalouspolitiikasta ja markki-
noista on palautettava Suomeen, vaikka 
väkisin.
 Lopuksi on pakko todeta, että ei vain 
kasvisbuumin liioittelussa lihaa vähätel-
len, niin monessa muussakin kysymyk-
sessä helsinkiläistoimittajat ovat eläneet 
omassa kuplassaan. Etelä-Pohjanmaalla 
on syytä kysyä, miten varmistetaan et-
tei maakunta- tai paikallislehdissä aleta 
seuraamaan Helsingin esimerkkiä, nos-
tamaan asioita, ilmiöitä tai henkilöitä ja 
puhumaan siitä, mikä ei edusta alueen 
väestön kantoja.

Sami Kilpeläinen
agronomi MMM, VTM

Onnistunut edunvalvonta on henkilösuhteita ja periksiantamattomuutta

Marjastuskausi meneillään
 Yksi mikä huolestuttaa ylitse mui-
den ovat metsänelävät joita pitäisi pys-
tyä välttelemään. Hyttyset voi karkottaa 
vanhoilla konsteilla, hirvikärpäset ovat 
sitten oma lukunsa. 
 Kyyt, ne mitkä niin ovelasti su-
lautuvat maastoon, niitäkin on vastaan 
tullut ja kaikki ovat hengestään päässeet 
minut rookatessaan. 
 Mutta nyt voi tulla marjastajaa 
vastaan jopa karhu, joka häädetään 
kuulemma pelottelemalla! Työlääksi käy 
marjametsässä samoilu jos noista neu-
voista vaarin ottaa. Karhuja on pelotel-
tava, ampumalla ilmaan! Ai niin milläs 
ammut? Ilmakiväärillä? Ei kovin isosti 
pamahda.
 Toinen ohje on kattilankansien yh-
teen lyönti. 

 Eli jos näette minut metsässä niin 
älkää ystävät hyvät ihmetelkö, kun 
kompuroin marjasangon ja poimurin 
kanssa kattilankannet narusta kaulassa 
roikkuen. Ehtiikö ne kaulasta silpaista ja 
alkaa paukuttaa mikäli karhu kahahtaa 
vastaan? 
 Tai sitten vaihdan kattilankannet 
fyrrymestarin tekemään pilliin. Mis-
sähän sen testaisi ensin ettei vain ole 
karhunkutsupilli? Tai hirvenhoukutin? 
Sudenpyytäjän mairittelusoitin?
 Joka tapauksessa, nyt ovat puolu-
kat kypsiä ja ei muuta kuin Jaakoon juo-
mavärkkejä hakemaan. Mustikoitakin 
saattaa vielä löytyä, niin ja ne karpalot, 
nehän ne ovatkin marjojen marjoja!

Sisko Thors, Ylistarolainen kirjailija
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Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Suomalaisten lihankulutus kasvoi Suo-
men Gallup Elintarviketiedon julkaise-
mien kulutustilastojen mukaan tammi-
kesäkuun aikana peräti 2,3 prosenttia 
viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.
 Suomalaisille maistui alku vuonna 
erityisesti siipikarjanliha. Broilerinlihaa 
syötiin lähes seitsemän prosenttia viime 
vuotta enemmän ja noin 66 miljoonaa 
kiloa. Sianlihan kulutus laski reilulla pro-
sentilla, mutta kulutusmäärä oli edelleen 
hivenen broileria suurempi eli yli 88 mil-
joonaa kiloa puolen vuoden aikana.

Lihankulutus ja muutos viime vuoteen 1-6/2018, Lähde: MTK/Gallup Elintarviketieto.

Lihankulutus kasvoi alku-
vuonna peräti 2,3 prosenttia
”Kasvissyöntibuumi onkin kupla”

Nauta maistuu taas suomalaisille

Naudanlihaa on Suomessa vaivannut 
vuosia tarjonnan niukkuus. Alku vuonna 
naudanlihan kulutus kuitenkin kääntyi 
merkittävään kolmen ja puolen prosen-
tin kasvuun. Nautaa kulutettiin yhteen-
sä 54 miljoonaa kiloa.
 MTK:n kotieläinasiamies Jukka 
Markkasen mukaan lihan kulutuksessa 
ja sen kasvussa ilmenee se perusasia, 
että tavalliset ihmiset käyttävät aivan 
normaalisti edelleen lihaa.
 -Kun taloudellinen tilanne paranee 
myös pihvin ja nimenomaan naudan-
lihapihvien kulutus vahvistuu, arvioi 
Markkanen.
 Markkanen yhtyy useiden kaup-
piaiden arvioon siitä, että vegaaneja on 
ehkä puoli prosenttia, mutta kasvisten 
kulutus voi toki sekin kasvaa.
 -Kyllä lihankulutuksen kasvu pe-
rustuu tuotteiden hyvään laatuun ja 
ennen kaikkea makuun, joihin kasvis-
ruoilla on Suomen makutottumuksissa 
pitkä matka, Markkanen uskoo.
 Nauta- ja lammastuotannon etuna 
Markkanen näkee suomalaisen laatu-
työn ja nurmeen perustavan tuotanto-
tavan.
 -Nurmi suojaa myös eroosiolta ja on 
sekä suomalainen lähirehu että ympä-
ristön ja ilmaston kannalta ehdottoman 
hyvä valinta, taustoittaa Markkanen.

Wikli Group jatkuu Käristemakkara pohjalaisten suosikki

 Wikli Group huolehtii liiketoimin-

tasuunnitelmien ja laskelmien paikkan-

sapitävyydestä keskinäisellä auditointi-

järjestelmällä, jolla laatu varmistetaan. 

Liikevaihtotavoite noin 
700 000 euroa

Wikli Groupin tavoitteena on ensimmäi-

senä toimintavuonna saavuttaa 700 000 

euron, toisena vuonna 1,0 miljoonaa ja 

kolmantena 1,2 miljoonan euron liike-

vaihtotaso.

 Yhtiön osakkaina ovat Agripolku 

Oy (Hannu Ala-Haavisto) Huittisista, 

Pentti Pentinmäki Karviasta, Juha Sar-

viluoma Karviasta, A-Agri Oy (Arto 

Korkeamäki) Karijoelta, Raimo Aho-

kas Toholammilta, Autiomat Oy (Osmo 

Autio) Lapualta, Farmitieto Oy (Kari 

Louhiranta) Kauhavalta, Johannes 

Ahlholm Kärsämäeltä, TalousMaa Oy 

(Anne Idström) Kiuruvedeltä, Aila Rii-

konen Vesannolta, Kielinen Oy (Mika 

Kielinen) Kauhavalta, Maanrakennus 

Jarmo Autio Oy Kauhavalta. Lisäk-

si yrityksen toimintaperiaatteet ovat 

hyväksyneet Sirpa Himanen Vesilah-

delta ja Meri-Lapin Maatalousneuvos 

Oy (Matti Vaajoensuu).Oikeudelliset 

palvelut Wiklin kautta saa Asianajotoi-

misto Mikko Hakolalta Tampereelta.

Atria-konsernin toimitusjohtaja Juha 
Gröhnin mukaan lihankulutuksen 
vahva kasvu on pidempiaikainen, jo 
kymmeniä vuosia jatkunut ilmiö. Tänä 
vuonna lihaa on Suomessa syöty entistä 
enemmän.
 -Kasvu kertoo siitä, että lihaa on 
tuotteistettu monipuolisesti ja kulutta-
jat löytävät omiin tarpeisiinsa sopivia 
lihatuotteita erittäin hyvin, Gröhn tote-
aa. 
 Suomalaisessa ruokavaliossa lihal-
la on myös luontainen paikkansa ja ku-
lutuksen kasvun perusta on maussa.
 -Liha maistuu hyvältä ja se on 
olennainen osa monipuolista ja terveel-
listä ruokavaliota, Gröhn muistuttaa.

Liha-alalla hyvä vire

Atriassa positiivinen kulutuskehitys 
näkyy monellakin tavalla ja heijastuu 
koko toimialalle ”hyvänä vireenä ja 
kannustaa meitä jatkamaan valitsemal-
lamme tiellä”.
 Atria sai kesällä kansainvälisen 
tunnustuksen tuotteestaan voittaen 
palkinnon ”maailman paras pihviliha-
sarjassa”. Seinäjokinen-lehti onnitte-
lee tästä Atriaa ja suomalaisia tuottajia. 
Onko naudanlihan kulutuksen kasvun 
taustalla jotain erityisiä uutuuksia vai 
onnistuneet lanseeraukset?
 -Kansainväliset palkinnot ovat 
hienoja tunnustuksia tuottajien ja At-
rian tekemästä pitkäjänteisestä työstä. 
Naudanlihan kulutuksen kasvun taus-
talla ei ole mitään yksittäistä tekijää tai 
yksittäisiä uutuuksia, vaan kulutuksen 
kasvu koostuu monista tekijöistä, joista 
hampurilaisbuumi on yhtenä esimerk-
kinä, avaa Gröhn syitä kulutuksen kas-
vulle samalla kiittäen onnitteluista.

Makkaraa sen olla pitää

Tv:n ruokaohjelmia seuratessa voisi 
kuvitella, että Suomessa ei enää valmis-
ruokaa tai eineksiä juuri ostettaisi. Toi-
sin kuitenkin on.

Juha Gröhn: ”Liha maistuu hyvältä ja on 
olennainen osa ruokavaliota”

 Etelä-Pohjanmaalla nousee Juha 
Gröhnin mukaan yksi Atrian tuote ku-
luttajien suosiossa ylitse muiden:
 ”Atrian Käristemakkara on erittäin 
iso tuote, jonka myynti korostuu erityi-
sesti tässä E-P:n alueella.”
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LIHA, milj. kg 216
 Naudanliha 54
 Sianliha 88
 Broilerinliha 66
 Kalkkunanliha 5,0
 Karitsanliha 1,2
 Kananmunat 32
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                                                    6,5
                                                  6,3
                               2,5
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”Helsinkiläistoimittajat oman-
laisensa kuluttajaryhmä”
Heinäkuun lopulla maan valtamedioi-

hin lukeutuva Helsingin Sanomat uu-

tisoi, että ”kasvissyöntibuumi onkin 

suuri kupla – tilastot paljastavat aivan 

toisenlaisen totuuden.” Lehtijutussa 

tarkasteltiin kriittisesti lehden itsensä 

tekemiä kasvisbuumia käsitteleviä jut-

tuja sekä erityisesti niiden määrää ja 

ilmiön suurentelua todellisesta Suomen 

tilanteesta.

 Jopa päätoimittaja Antero Mukka 

antoi kasvot lehden anteeksipyynnölle. 

Mukka totesi, että ”täytyy olla tarkka-

na, ettei lehden sisältö liikaa heijastele 

toimittajien omaa elämänpiiriä”.

 Lehden haastattelema Tampereen 

yliopiston tutkijatohtori Markus Vin-

nari totesikin, että ”jutut kertovat luul-

tavasti todellista muutosta enemmän 

siitä, että helsinkiläistoimittajat ovat 

omanlaisensa kuluttajaryhmä”.


