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Palvelutoimistomme
Pori, Itsenäisyydenkatu 35 A, 28130 Pori (avoinna klo 9–15)
Turku, Artturinkatu 2 A 67, 20200 Turku (avoinna klo 9–15)

Aluetoimistot palvelevat sopimuksen mukaan.
Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää
Kiiruuntie 1, 31400 Somero
Luvalahdentie 1, 27500 Kauttua, Eura
Vareliuksenkatu 2 B, 32200 Loimaa
Torkinkatu 14, 32700 Huittinen
Örninkatu 15, 24100 Salo

Laskutusosoite
Verkkolasku
ProAgria Länsi-Suomi ry, 0142363-8
Verkkopalvelutunnus: TE003701423638
Operaattori: Tieto (003701011385)
OVT: 003701423638

s-postilaskun osoite: tieto_pl4447@xbs-salo.com
Laskuun os.: PL 4447, 02066 DOCUSCAN
Aihe: PL 4447 ProAgria Länsi-Suomi ry

Uudistusten vuosi

ProAgria toimii nimensä mukaisesti maaseudun ja maatalou-
den puolesta, ammattimaisesti ja ennakoivasti. Tavoitteemme 
on olla asiakkaidemme ylivoimaisin lisäarvoa tuottava kump-
pani. Tämä on mahdollista, koska yhdistyksenä se on meidän 
ainoa tavoitteemme.

Vuosi 2021 on uudistusten vuosi. Lanseeraamme kunkin  
tilan tavoitteisiin pohjautuvan lähestymistavan viljelysuunnitte-
luun. Otamme käyttöön uudet ohjelmistot talouslaskentaan ja 
tarjoamme uuden tilinpäätösanalyysin vertailutietoineen talo-
utenne hallinnan tueksi. Jatkamme myös palvelujemme kehittä-
mistä maatilakokonaisuuden näkökulmasta. 

Aloitamme monta uutta hanketta maatilojen kehitystä tuke-
maan. Toivomme, että mahdollisimman moni uusikin asiakas 
löytää mukaan uudistuviin pienryhmiimme. 

Neuvo-järjestelmä tilakohtainen katto nousi 15 000 euroon. 
Jokaisen tilan kannattaa siis hyödyntää se täysimääräisesti.  
Kysy asiantuntijaltamme vinkkejä tuen käyttöön!

Käytössäsi on valtakunnan paras ja kattavin asiantuntijoi-
den joukko. Tästä hakemistosta löydät Lännen asiantuntijat. 
Ota yhteyttä. Tavataan kasvokkain tai etänä – tilanteen ja toi-
veidesi mukaan.

Hienoa olla nyt yksi meistä!

Sami Iltanen
Toimitusjohtaja
ProAgria Länsi-Suomi

Hei maaseudun yrittäjä,

liity nyt ProAgrian yrittäjäjäseneksi.
Saat rahanarvoisia etuja ja voit
vaikuttaa päätöksentekoon.

Liity jäseneksi:
proagria.fi/lansi/jasenyys

LISÄTIETOJA:
Maija Willman
0500 323 136
maija.willman@proagria.fi

Miten voisimme 
olla avuksi?

Ota suoraan yhteyttä asiantuntijaan
puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet
löydät tästä esitteestä tai proagria.fi/
asiantuntijahaku tai
• soita valtakunnalliseen asiakaspalveluumme 
 044 420 9000 (ark. 8.15–16)
• lähetä s-postia: info.lansi@proagria.fi
• jätä yhteydenottopyyntö: proagria.fi/tilaus
• chattaa: proagria.fi
• ota yhteyttä somessa @ProAgria 
 (tai Facebookissa @ProAgriaLansi)

#onnistummeyhdessä
@ProAgria

Anna palautetta: proagria.fi/palaute
Avoimet työpaikat: proagria.fi/rekry
Tilaa uutiskirje: info.lansi@proagria.fi 

Pori

Kankaanpää

Turku

Salo

Somero

Loimaa

Huittinen

Eura

Sami Iltanen aloitti ProAgria Länsi-Suomen 
toimitusjohtajana 1.1.2021.
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Pirkka Herpiö
Turku, 040 750 9001
Ilmakuvaus maa- ja 
metsätaloudessa

Satu Näykki
Somero, 043 825 1225 
Palvelupäällikkö
Viljelysuunnitelmat, luo-
mutuotanto, tukineuvonta, 
Neuvo-palvelut

Heikki Ajosenpää
Turku, 050 602 58 
Viljelysuunnitelmat, 
luomutuotanto, 
tukineuvonta, Neuvo-
palvelut

Jarmo Pirhonen
Salo, 050 569 6885 
Viljelysuunnitelmat, kasvinsuo- 
jelukoulutukset, tukineuvonta, 
siementuotanto,  
Neuvo-palvelut

Marja Tuononen
Pori, 040 591 9489
Puutarha- ja erikoiskasvi-
tuotanto, laatutarha-
auditoija, perunantuotanto, 
viljelysuunnitelmat, 
tukineuvonta, Neuvo-palvelut

Jenni Lukkaroinen
Loimaa, 0400 164 044
viljelysuunnittelu, 
tukineuvonta, 
hiilijalanjälkilaskenta, 
Neuvo-palvelut

Elisa Kivioja
Kankaanpää, 050 541 2042 
Viljelysuunnitelmat, siementuo-
tanto, tukineuvonta, 
työterveyshuolto, 
Neuvo-palvelut

Tavoitteista totta –  
kokonaisvaltaista kasviosaamista juuri sinulle
Meiltä saat oman tilasi tarpeisiin ja tavoitteisiin sopivat viljelyratkaisut. Voimme suun-
nitella yhdessä viljelyä, kehittää kasvinsuojelua, kasvukauden toimia, kannattavuutta ja 
maan kasvukuntoon liittyviä asioita.

Ilmastoviisasta viljelyä
Maan kasvukunto, jonka perustana hyvä rakenne ja toimiva vesitalous, ravinteiden 
tehokas hyödyntäminen, puhtaat vedet, lajirunsas ja hoidettu maisema sekä kestävä 
energian käyttö ovat ympäristön hyvinvoinnin elementtejä. Meiltä saat osaamista ja 
palveluja näiden asioiden kehittämiseen.

Kipsinlevitys jatkuu Varsinais-Suomessa
Varsinais-Suomen ELY-keskus tarjoaa Saaristomeren valuma-alueen viljelijöille mahdol-
lisuuden levittää kipsiä pelloilleen maksutta. ELY-keskus on yhteydessä kipsinlevitykseen 
sopiviin tiloihin keväällä 2021. Kysy lisää asiantuntijoiltamme!

Mari Koskela
Pori, 040 536 5863 
Viljelysuunnitelmat, 
tukineuvonta, työterveys-
huolto, hevostalous, 
Neuvo-palvelut

Juho Moisio
Huittinen, 0400 838 924 
Viljelysuunnitelmat, 
tukineuvonta, siementuotanto, 
työterveyshuolto, 
Neuvo-palvelut

Alma Lehti
Loimaa, 0400 725 995 
Viljelysuunnitelmat, 
luomutuotanto, 
tukihakemukset, 
Neuvo-palvelut

Michaela Kontu
Pori, 0400 251828
Puutarha- ja erikoiskasvituo-
tanto, viljelysuunnittelu, 
tukineuvonta

Minna Pohjola
Turku, 050 664 72 
Mansikka ja muu marjanviljely, 
viljelysuunnitelmat, 
tukineuvonta, Neuvo-palvelut

Kasvintuotannon asiantuntijat

KASVINSUOJELUTENTTI 
MYÖS VERKOSSA

Suorita kasvinsuojeluaineiden käyttäjätutkinto joko
kurssillamme tai sähköisesti.
Kurssipäivät: proagria.fi/tapahtumat
Sähköinen tutkinto 24/7: proagria.fi/tutkinto

Elina Yrjövuori
Turku, 050 554 4191 
Viljelysuunnitelmat, 
kirjanpito ja verotus, 
tukineuvonta, työterveys-
huolto, Neuvo-palvelut

Satu Paananen
Turku, 043 827 3633
Ilmastoratkaisut, 
kannattavuuskirjanpito, 
hanketoiminta,
Neuvo-palvelut

Seuraa kasvukaudella Facebookissa 
#kasvukausilive @proagria

Haluaisitko hyödyntää uusia digitaalisia 
järjestelmiä tehokkaammin? Kiinnostavatko 
toisten viljelijöiden kokemukset?

Ota yhteyttä: 
Jenni Lukkaroinen, 
0400 164 044, 
Digi maatilojen arkeen -hanke 7.–10.7.2021

Olemme mukana Okrassa!
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Anu Ellä
Turku, 040 180 1260 
Huippuosaaja 
(nurmituotanto, 
pienryhmätoiminta), 
johtaminen, hanketoiminta, 
Neuvo-palvelut

Jarkko Storberg
Pori, 0400 849 992 
Huippuosaaja (nurmivilje-
ly, säilörehu), pienryhmä-
toiminta, maitotilan 
investoinnit ja kehittämi-
nen, ympäristöluvat,  
Neuvo-palvelut

Anne Johansson
Pori, 0400 719 413 
Luomukotieläintuotanto, 
viljelysuunnitelmat, tuki-
neuvonta, Neuvo-palvelut

Sanna Jääskeläinen
Loimaa, 050 517 7750 
Palvelupäällikkö 
Maidontuotanto, ruokinta,
tuotosseurannan tekniikka,
viljelysuunnitelmat, 
tukineuvonta, Bisnes+,
Neuvo-palvelut

Lisbeth Rintala
Kankaanpää, 050 356 4738 
Maidontuotanto, ruokinta, 
maitotilan talous, 
kirjanpito, veroneuvonta, 
viljelysuunnitelmat, 
tukineuvonta, 
Neuvo-palvelut

Helinä Mukka
Karvia, 050 590 2083 
Maidontuotanto, 
ruokinta, automaattilypsy, 
SOP-työohjeet, 
Neuvo-palvelut

Annika Kilpiö
Turku, (vanhempainvapaalla) 
Maidontuotanto, ruokinta, 
hanketoiminta, 
Neuvo-palvelut

Tarja Peltomäki
Pori, 040 741 7397 
Maidontuotanto, 
ruokinta, tuotosseuran-
nan tekniikka, 
Neuvo-palvelut

Ulla-Maija Reinilä
Sastamala, 050 365 2037 
Maidontuotanto, 
tuotosseuranta, ruokinta, 
Neuvo-palvelut

Katariina Tuominen
Huittinen, 050 60 456
Maidontuotanto, ruokinta, 
kirjanpito ja verotus, 
viljelysuunnitelmat,
tukineuvonta, hanketoiminta, 
Neuvo-palvelut

Charlotte Siren
Turku, 043 827 3571
Maidontuotanto, ruokinta, 
Neuvo-palvelut

Riikka Mäkilä
Turku, 040 180 1560 
Nurmentuotanto, viljely-
suunnitelmat, pienryhmät, 
viljelystarkastukset, 
hanketoiminta, 
Neuvo-palvelut

Maidontuotanto- ja nurmiasiantuntijat

Maito ja nurmi

Kestävää kannattavuutta
Asiantuntijamme auttavat tuotannon, ruokinnan ja talouden seurannassa ja suunnitte-
lussa. Saat meiltä monipuoliset palvelut myös eläinten olosuhteisiin, niiden terveyteen, 
luomutuotantoon sekä peltoviljelyyn. Huomioimme tilan toiveet ja kokonaisuuden – 
euroja unohtamatta.

Ennakoi tuotos ja tulot
Tuotosseurannan raportteihin kuuluva Tuottoennuste kertoo karjasta kerättyjen tietojen 
ja jalostusarvojen perusteella maitomäärän ja maidon pitoisuudet seuraaville 12 kuu-
kaudelle. Kun mukaan otetaan maidon hinta, ohjelma antaa ennusteen myös maitoti-
liksi. Luvut voi viedä kätevästi exceliin ja sieltä vaikka budjetoinnin pohjaksi.  

Parhaan hyödyn saat, kun pyydät asiantuntijan avuksesi tulkitsemaan tuloksia ja mietti-
mään keino ja, jos ennuste ei näytä toivotulta!

Nurmet tuottamaan
Ota nurmiasiantuntija kumppaniksi havainnoimaan, pohtimaan ja keskustelemaan 
ratkaisuista rehuntuotantosi kehittämiseen.

Iloa arjen johtamiseen!

Tarjoamme jatkossakin innostavaa toimintaa eri tuotantosuunnille. 
Lähde mukaan pienryhmiin, opintomatkoille ja koulutuspäiville. 

Kysy lisää: 
Anu Ellä, 040 180 1260 ja Riikka Mäkilä 040 180 1560.

Aikaa on – kokonaisuus haltuun, aikaaon.fi
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Talous- ja johtamispalvelut
Hyödynnä palvelumme ja helpota taloutesi suunnittelua. Olemme tukenasi liiketoiminnan ja 
investointiprojektien suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa sekä luotettava kumppani 
omistajanvaihdoksissa ja maatilojen yritysjärjestelyissä.
 
Asiantuntemuksellamme hoituvat:
• investointilaskelmat ja liiketoimintasuunnitelmat
• muut pitkän aikavälin taloussuunnitelmat
• omistajanvaihdossuunnitelmat ja toteutukset
• yhtiöittäminen ja yritysmuodon vaihdokset
• tulosanalyysit
• maatalouden kirjanpito 

Kari Ranta
Pyhäranta, 050 569 6890
Omistajanvaihdokset, 
yritysjärjestelyt, kaupanvah-
vistaja, liiketoimintasuunni-
telmat, Neuvo-palvelut

Pertti Riikonen
Pori, 0400 598 819 
Omistajanvaihdokset, 
yritysjärjestelyt, 
Neuvo-palvelut

Elina Heliander
Turku, 043 825 1223
Liiketoimintasuunnitelmat, 
verotus, kannattavuuskirjanpito, 
yhtiöittäminen, Neuvo-palvelut

Risto Heininen
Turku, 0400 862 006 
Lakiasiat, sopimus- ja 
omistusjärjestelyt

Mikko Mattila
Loimaa, 050 608 52 
Liiketoimintasuunnitelmat, 
omistajanvaihdokset, 
kirjanpito ja verotus, 
kaupanvahvistaja, 
Neuvo-palvelut

Talouden ja 
johtamisen 
asiantuntijat

Simo Saarikallio
Loimaa, 0500 743 272 
Palvelupäällikkö
Liiketoimintasuunnitelmat, 
omistajanvaihdokset, 
kirjanpito ja verotus, 
Neuvo-palvelut

Veli-Matti Jalli
Salo, 040 649 2957
Strategia+, 
liiketoimintasuunnitelmat,
Neuvo-palvelut

Juho Juusela
Eura, 043 825 1224 
Liiketoimintasuunnitelmat, 
kannattavuuskirjanpito, 
kirjanpito ja verotus, 
Neuvo-palvelut

Christa Luoto
Turku, 041 730 5376
Kirjanpito ja verotus

Riia Rantala
Huittinen, 0400 838 925 
Kirjanpito ja verotus, 
viljelysuunnitelmat, 
tukineuvonta, 
liiketoimintasuunnitelmat,
Neuvo-palvelut

Anu Aho
Turku, 050 569 6886
Kannattavuuskirjanpito,
kirjanpito, verotus, 
salaojakartta-arkisto

Jaana Laaksonen
Turku, 044 486 3817  
Palvelupäällikkö 
Sähköiset tilipalvelut, 
osakeyhtiöiden kirjanpito 
ja verotus, Neuvo-palvelut

Tilitoimistopalvelut
Meiltä saat talouden tunnuslukujen lisäksi tukea tuotannon 
kehittämiseen ja lisää vapaa-aikaa. Asiantuntijoidemme osaaminen 
takaa vahvan maatilojen ja maaseutuyritysten tuotannon ja talouden 
ymmärryksen.
 
Hoidamme yrityksesi kirjanpidon ja tilinpäätöksen, verot, palkanlaskennan ja lasku-
tuksen, talouden suunnittelun ja budjetoinnin sekä tulosten analysoinnin ja kehittämistoi-
menpiteet talouden parantamiseksi. Autamme sinua näkemään, mitkä ovat kehityskohteet 
tuotannossa, panoksissa ja työtavoissa. Käyttöösi saat taloushallinnon palvelut sekä sähköi-
sesti että perinteisesti papereilla.

Tilipalvelujen 
asiantuntijat

Strategia+ -konsultit vahvasti mukana 
tilan kehittämisessä
ProAgrian Strategia+ -konsulttiverkosto 
muodostaa uudenlaisen, yrityskokonaisuutta 
strategisesti kehittävän valtakunnallisen 
palvelun. Yhteistyössä konsultin 
kanssa saat selkeän suunnan ja tiekartan 
toiminnan kannattavaan kehittämiseen.

Osaajiemme 
yhteistyönä syntyy 
palvelu, joka yhdistää 
talouden, tuotannon 
ja johtamisen.
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Tapani Kyrölä
Mynämäki, 050 593 5877 
Salaoja-, peruskuivatus- ja 
jätevesisuunnittelu, mittaus-
palvelut, salaojakartta-arkisto, 
Neuvo-palvelut

Kimmo Laine
Loimaa, 050 512 1400 
Palvelupäällikkö
Salaoja-, peruskuivatus- ja 
jätevesisuunnittelu, mittaus-
palvelut, salaojakartta-arkisto, 
Neuvo-palvelut

Jukka Kontulainen
Eura, 040 829 8135 
Energiainvestoinnit tiloille, 
energiasuunnitelmat, 
Neuvo-palvelut

Sari Uoti
Eura, 050 552 1626
Yritystuet, liiketoiminnan 
kehittäminen, Hyrrä-neuvonta, 
henkilöstöjohtaminen,
Neuvo-palvelut

Annina Luotonen
Kankaanpää, 040 661 9010
Yritystuet, liiketoiminnan kehit-
täminen, viljelysuunnitelmat, 
tukineuvonta, Hyrrä-neuvonta 
Neuvo-palvelut

Manu Hollmén
Pori, 0400 422 658 
Uusiutuvat energiamuodot, 
tekniikka ja kannattavuus, 
lämpöyrittäminen, biokaasu-
laitosten ympäristöluvat

Yrityspalvelut

Yrittäjille tukea ja neuvoja Maaseutuyritysten 
kasvun portaat -hankkeella
Tarjoamme tukea ja neuvoja satakuntalaisille maaseutuyrityksille 
pandemian myötä muuttuneessa markkinatilanteessa. Valmennamme 
yrityksiä parantamaan kannattavuuttaan ja kehittämään kilpailukykyään.

Sinulla idea – meillä työkalut
Meillä on vahva maaseudun toimialojen erityisosaaminen, mm. matkailu- ja 
ravitsemispalvelut, elintarvikkeiden jatkojalostus, hevostalous, urakointi, 
palveluyritykset sekä metalli- ja puuala. Ota yhteyttä!

Vesitalouden ja energian 
asiantuntijat
Hyödynnä Neuvo-palvelu
Tiesitkö, että pellon vesitaloutta voi arvioida 
Neuvolla? Jos sinulla on suunnitteilla 
salaojaojien täydennys tai korjaus, voidaan 
suunnittelu aloittaa kartoittamalla ongelma-
lohkot Neuvo-käyntinä. Kysy lisää!

Vesitaloussuunnittelun palveluun kuuluu 
valtaoja- ja salaojasuunnittelu sekä maan-
omistajien neuvonta yhteishankkeisiin ja 
ojitusyhtiöihin liittyvissä asioissa.

Säästä energiaa, säästät rahaa!
Energian hyötykävelyllä haetaan selityk-
siä energiamenoille ja katsotaan tapaus-
kohtaisesti mitä investointeja kannattaisi 
miettiä. Ota yhteyttä!

Pinnalla olevia aiheita, 
asiantuntijoiden näkemyksiä 
ja kokemuksia 
  proagria.fi/blogit

Yritysasiantuntijat

Uppoudu 
blogeihin
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Anna Kari
Pori, 050 555 8440 
Ruokaneuvonta, kulutta-
janeuvonta ja -kampanjat, 
järjestöasiat

Mari Mäenpää
Turku, 050 603 69
Ruoka- ja yritysneuvonta, 
matkailu, hygieniaosaamis-
koulutus ja -testit, 
jäsenlaskutus

Maija Willman
Eura, 0500 323 136 
Toiminnanjohtaja 
Ruokaneuvonta, järjestö-
asiat, jäsenasioiden 
yhteyshenkilö

Katri Salminen
Turku, 050 664 74
Maiseman- ja luonnon-
hoidon suunnittelu ja 
neuvonta, vieraslajit, 
maisemalaidunnus, 
Neuvo-palvelut

Terhi Ajosenpää
Turku, 043 825 1221 
Maisema- ja ympäristö-
suunnittelu sekä 
-neuvonta, vesienhoito, 
virkistyskäyttö, 
Neuvo-palvelut

Janita Kylänpää
Huittinen 050 66471
Ruoka- ja matkailuneu-
vonta

MKN Maisemapalvelut
Meiltä saat kattavat maaseudun maisemanhoidon palvelut. 
Olemme maaseudun kulttuurimaiseman ja luonnon 
monimuotoisuuden asiantuntijoita ja tunnemme maatalouden 
toimintaympäristön. Suunnittelupalveluihimme kuuluvat myös 
taajamien RAMS-alueet, vieraslajien kartoitukset ja 
torjunnan ohjeistukset, virkistysalueet ja rannat.

Henna Kyyrä
Turku, 043 825 0583 
Ruokaneuvonta

Sanna Haapala
Pori, 050 590 2085
Maiseman- ja luonnonhoidon
suunnittelu ja neuvonta, vieraslajit,
maisemalaidunnus, Neuvo-palvelut

Teemamme tänä vuonna: 

Pieni pala maaseutua.

Seuraa Satakunnan 
ruokaketjun ajankohtaisia 
siksesparasta.fi ja 
@siksesparasta

#maajakotitalousnaiset
#ruokaneuvot
#mknmaisema
#ruokaneuvolive

 Kunnat huomio! 
Kartoitamme 

viheralueet ja annamme 
vinkit edulliseen 

ympäristönhoitoon. 
Pyydä tarjous!

#siksesparasta
#vuodenmaisemateko

Olemme osa valtakunnallis-
ta Maa- ja kotitalousnaisten 
asiantuntijajärjestöä, jonka 
toiminnan keskiössä on ruo-
ka- ja ravitsemusosaamisen 
vahvistaminen, maiseman- 
ja luonnonhoidon kehittämi-
nen ja yrittäjyyden tukeminen. 
Toimimme osana ProAgria 
Länsi-Suomea.

Tutustu toimintaamme 
ja liity jäseneksi: 
maajakotitalousnaiset.fi/lansi

@maajakotitalousnaisetlansi
@ruokaneuvolive

Maa- ja kotitalousnaiset

MKN Ruokaneuvot
Meillä on tietoa, taitoa ja asiantuntemusta ruoasta. Tilaa ruokakurssi tai luento, tapah-
tuma ruoanvalmistuksesta, ruokatietoudesta tai arjen taidoista. Lapsille ja nuorille 
toteutamme hauskoja ja toiminnallisia ruokatapahtumia. Järjestämme myös suurtapah-
tumien ruoka- ja kahvipalvelut. Pyydä tarjous!

MKN Yrityspalvelut
Yritysneuvonnan palvelumme ovat lähellä yrittäjän arkea. Autamme yritystoiminnan eri 
vaiheissa. Palvelujamme ovat mm. hygieniatestaus ja -koulutus, omavalvonnan suunnit-
telu sekä ruokapalvelusuunnittelu. Ydinosaamistamme ovat ravitsemis- ja matkailupal-
velut sekä elintarvikkeet ja luonnontuotteet. 

Tule mukaan livekokkailuihin! 

Löydät meidät Instagramista @ruokaneuvolive ja Facebookista live-tapahtumista. 
Ruokaneuvolive antaa vinkit ruoanlaittoon, tekee yritysyhteistyötä sekä tempaa 
mukaansa vaikka koko jäsenistön lenkille. Digitaalisuus ei ole meille ongelma vaan mahdollisuus!

Ruoka- ja yritysasiantuntijat
Maisema-asiantuntijat
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Katja Huhtala
Pori, 040 726 6448
Talouspäällikkö

Sami Iltanen
040 835 2455 
Toimitusjohtaja

Emma Pikkarainen
Turku, 050 66 470
Markkinointi- ja viestintä-
vastaava

Petteri Aakula
Turku,  040 544 8877
IT-asiantuntija

Tuula Salomaa
Pori, 0400 929 353
Toimistosihteeri

Veli-Pekka Koivisto
Pori, 0400 501 661
IT-asiantuntija

Tuula Kuparinen
Pori, 040 672 1490
Toimistosihteeri

Susanna Heikkilä
Pori, 050 301 4890
Hankeasiantuntija

Tulevat tapahtumat näet kätevästi 
tapahtumakalenterista netistä:

proagria.fi/tapahtumat

Sisäiset palvelut

TUTUSTU 
ASIAKASTARINOIHIN!
proagria.fi/referenssit

s-postit muotoa: 
etunimi.sukunimi@proagria.fi

Juha Kylä-Puhju hankki tilalleen olkikattilan 
tarkan harkinnan ja vaihtoehtovertailun tuloksena 
asiantuntija-apua hyödyntäen.

Pohdi ratkaisuja  
asiantuntijan kanssa. 

Hän hoitaa neuvonnan sovitusti ja tekee  
tarvittavan paperityön.  

Tämän jälkeen vahvistat neuvontaan 
käytetyn ajan ja maksat arvonlisäveron.
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Käytettävissäsi on  
15 000 euroa Neuvo-
palveluja vuoden 2022 
loppuun mennessä.

Valitse  
neuVonnan aihe.  
Mieti asiantuntijamme  

kanssa, mistä aihealueesta  
yrityksellesi  

on eniten hyötyä.

 
Harkitsetko  
luomua – 
lähestyykö  
tarkastus?

helPPoa ja  
VaiVatonta

Miten säästää 
energiaa ja 
lompakkoa?

jäikö Vielä  
kehitettäVää? 
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Pohditko pellon  
kasvukuntoa tai  
vesitaloutta? 
Haluatko varmistaa 
parhaat tukiratkaisut?
Tunnetko tilasi arvo-
kohteet?

Onko rehukirjanpito kunnossa? 
Entä korvamerkit ja rekisteri-
tiedot? 
Miten parantaa lehmien  
terveyttä ja hyvinvointia?

Suunnitteilla  
investointi, suku- 
polvenvaihdos tai  
yhtiöittäminen?  
Mietitkö tilallesi  
uutta suuntaa? 
Saatko työstäsi  
tarpeeksi tuloja?

Haetko parhaita 
ratkaisuja kasvinsuo-
jeluun? 
Ovatko lannoitus ja 
sato tasapainossa?

www.proagria.fi/neuvo                www.proagria.fi/neuvoasiantuntijat
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”On ollut mielenkiintoista selvittää, mihin 
aika oikeasti kuluu, kun tuntuu, että 
päivästä loppuvat aina tunnit. 
Voin suositella helppokäyttöistä sovellusta 
kaikille muillekin tiloille.” 

– Tero Sarkala, sipulinviljelijä Liedosta

Bisnes+ kokoaa maatilayrityksen johta-
miseen ja päätöksentekoon tarvittavan 
tiedon helposti jäsenneltynä, havainnol-
lisena ja nopeasti silmäiltävässä muo-
dossa. Se kokoaa tilan tiedot, tulokset 
ja mittarit, dokumentit ja tärkeät päivä-
määrät.

Mitä tarkemmin suunnittelet ajankäy-
tön, sitä enemmän saat tulosta. ProAika 
on mobiilityökalu, jolla on helppo seu-
rata yrityksessäsi työaikaa. Saat tietää 
kuinka paljon aikaa sinulla ja työnteki-
jöilläsi kuluu eri työtehtäviin, kuten ko-
neiden korjaamiseen, sadonkorjuuseen 
tai johtamiseen ja toimistotöihin. 
ProAika on osa Minun Maatilani -ohjel-
mistoa.

Asiantuntijamme kanssa pääset miet-
timään, miten muuttaa ajankäyttöä ja 
työprosesseja ja samalla saada tulos 
nousuun. Miltä tuntuisi saada itselle 
esimerkiksi enemmän vapaa-aikaa? 

Tutustu: bisnesplus.fi

Palvelu sisältää myös dokumenttien 
maksuttoman ja tietoturvallisen tallen-
nuspalvelun, Dokumentti+:n, sähköisen 
maatalouskalenterin ja kiinnostavaa 
sisältöä maatilan johtamiseen. 

Bisnes+ 
– maatilan johtaminen yhdessä paikassa

ProAika 
kerää tietoa 
työajan käytöstä

Lue lisää ja tee tilaus: 
   proagria.fi/proaika


