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Uusi Valtra N-sarja on kooltaan kompakti ja teho-paino -suhteeltaan 

ylivoimainen luokassaan. Työn tarkkuus saavutetaan ketterällä 

käsiteltävyydellä ja esteettömällä näkyvyydellä. 

Kaikissa uusissa N-mallaissa on Valtra Smart -telemetriavalmius vakiona.

Et ehkä tarvitse isoa traktoria, mutta ansaitset sen tuomat edut.  
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Suomalaisen Maaseudun lukijat, pääosin 
maaseutuyrittäjät asuvat eri puolilla Suomea. 
Suomalainen Maaseutu on ainoa lehti, 
jolla tavoitat lähes heidät kaikki.
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Lukijaprofiilin edut ilmoittajalle
Ostokykyisiä yrittäjiä
-  Myös muita kuin maatalousyrittäjiä 
- Lukijoiden ostokyky säilyy hyvänä myös taantuman ja laman aikana 

Tarve kuluttaa suuri
-  Kulutusikäisiä, taloudessa monta henkilöä 

Yrittäjän arvomaailma
-  Myönteinen suhtautuminen mainontaan 
- Vahva sitoutuminen valittuun merkkiin

Alle 35 000 €/v

35 001 - 75 000 €/v

75 001 - 100 000 €/v

Yli 100 000€/v

Ei halua kertoa

EOS

30%

41%

13%

5%

2%

6%

Talouden bruttotulot euroa/vuosi
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SEINÄJOEN KONEPÄIVÄT PERJANTAINA 6.11.2015TULE JA HYÖDYNNÄ PÄIVÄN TARJOUKSET, TERVETULOA!

TERVETULOA 
KAUPOILLE!

MOOTTORISAHAARVONTA!

SEINÄJOEN KONEPÄIVÄT PE 6 . 1 1 .2015TULE JA HYÖDYNNÄ PÄIVÄN TARJOUKSETMOOTTORISAHA-ARVONTASuomalainen Maaseutu –lehti järjestää Konepäivillä Husqvarna 445 moottorisahan arvonnan.
Arvontaan voit osallistua jokaisessa mukana olevassa liikkeessä.

TERVETULOA KAUPOILLE!

Hautomonkatu 14, puh.(06) 421 7450, www.seinajoenkonerengas.fi

Hautomonkatu 14, puh.(06) 421 7450, www.seinajoenkonerengas.fi

Hautomonkatu 14, puh.(06) 421 7450, www.seinajoenkonerengas.fi

KINAARK
S-

6.

RENGA
M T

11.2015! 

MARKKINAPÄIVÄNÄ YLI 2000€
RENGASKAUPAN TEKEVÄLLE 100€
SEINÄJOEN KONERENGAS OY:N 
LAHJAKORTTI KAUPAN PÄÄLLE!

 

 

 SEINÄJOEN RENGAS-PAAVOLA OY
Hautomonkatu 14 Seinäjoki, puh. (06) 4217 250

 www.rengaspaavola.fi

Meillä voit maksaa myös erämaksulla!

Traktoriin:

PERFORMER340/85 R24 395€520/70 R38 1350€sis. alv, asennus & kierrätys
Pakettiautoon:

NORANZA VAN NASTA195/70 R15C 380€ /4 kplasennettuna

WINTERFORCE NASTA205/55 R16 419€ /4 kplasennettuna

Henkilöautoon:

Maatalousyrittäjien ostokyky on erittäin 
suuri verrattuna kaikkiin  kotitalouksiin.



Media faktat 2016

Onko asioinut/ottanut yhteyttä Suomalainen Maaseutu -lehdessä mainostaneisiin
ilmoittajiin lehdessä olleiden ilmoitusten perusteella?
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Nauta/sika/muu kotieäintuotanto

Viljan viljely

Erikoiskasvinviljely

Maaseutuyrittäjyys

Metsätalous

Muu
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Etelä-Suomi

Länsi-Suomi

Itä-Suomi

Pohjois-Suomi

47%

58%

56%

36%

62%

78%

48%

27%

41%

56%

54%

Noin puolet vastaajista kertoo asioineensa tai ottaneensa 
yhteyttä Suomalainen Maaseutu-lehdessä 
mainostaneisiin ilmoittajiin lehdessä olleiden
ilmoitusten perusteella.
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P uualan vahvoi-hin ammattilai-siin lukeutuva Marko Appel-gren on tuonut markkinoille täysin uuden-laisen kuivikepurun.– Tavoitteenamme on tar-jota perinteisten kuivikkeiden rinnalle puhdas ja turvallinen vaihtoehto. Optimaalisen las-tukoon sekä kosteusprosentin ansiosta tuoreesta kainuulais-männystä jalostettu kuivike-puru palvelee karja- ja hevos-tilojen lisäksi myös kanaloi-den sekä sikaloiden tarpeita, Laatulastun toimitusjohtaja Appelgren kertoo.Sahauskouluttajana ja alan pitkän linjan yrittäjänä toimiva mies arvostaa kai-

nuulaista mäntymetsää.– Vaikka mänty on Suo-men yleisin puulaji, niin yhä edelleen se yllättää myös monipuolisuudellaan. Män-ty on esimerkiksi ainoa puu, jossa on bakteereita tappa-via aineosia. Lisäksi mänty pölisee huomattavasti vä-hemmän kuin kuusi. Näiden tekijöiden ansiosta kainuu-lainen mänty päätyi myös Laatulastun raaka-aineeksi.Männystä tehtävän kui-vikkeen etuihin Appelgren luokittelee myös tuotteen maatumisnopeuden.– Löysimme tutkimustulok-sen, jonka mukaan pyöreästä puusta valmistettavan kuivik-keen maatumisaika on vain 4–8 kuukautta. Maatumisai-kaa nopeuttavat puun pihkat-tomuus ja tervattomuus.Kainuun ”Pelle Pelotto-maksi” nimetty Marko Ap-pelgren sanoo ottaneensa myös kuivikepurun tuotan-nossa omat ideat käyttöön.– Osa tuotantolinjan lait-teistosta on kehitelty ja ra-kennettu itse. Tämä on sääs-tänyt rahaa, mutta mahdol-listanut myös sen, että tuot-teesta saadaan kriittisem-mänkin vertailun kestävää.

Appelgrenin mukaan ajatus erilaisen kuivikkeen valmista-misesta sai alkunsa tarpeesta.– Ennen Laatulastun perus-tamista markkinoilla oli vain sahojen sivutuotteena synty-vää kuivikepurua. Sivutuot-teena syntyvä kutteri höylä-tään aina keinokuivatusta sa-hatavarasta ja säilötään yleen-sä ulkovarastoissa tai avoka-toksissa. Kutteria joudutaan usein myös siirtämään, joten ennen paalaamista se on voi-nut kerätä itsensä runsaasti erilaisia, eläimille haitallisia bakteereja ja mikrobeja.Appelgrenin mukaan sa-hanpurussa ja huonosti säi-lötyssä kutterilastussa on-gelmana on erityisesti vaka-via utaretulehduksia aiheut-tava klebsiella-bakteeri.– Bakteeripitoiset kuivik-keet ovat usein syynä myös eläinten hengitystieongel-miin sekä erilaisiin suolis-tosairauksiin.
Appelgren tietää myös kertoa, että sahojen sivu-tuotteena valmistettavien kuivikepurujen ongelmana voi olla myös tuotteen epä-tasalaatuisuus, vaihteleva kosteusprosentti sekä pu-run seassa oleva pöly.

Marko Appelgren on kehittänyt osan tuotantolinjan laitteistosta itse.

– Ainutlaatuisen valmistusmenetelmän ansiosta kuivikepurua voidaan tehdä ympärivuotisesti.

TEKSTI JA KUVAT Anne Anttila

Eläinystävällinen kuivike  jalostetaan tuoreesta männystä
Kuhmolainen  Marko Appelgren on  kehittänyt baktee-rittoman ja pölyt-tömän kuivikkeen, jonka raaka-aineena  käytetään pyöreää puuta.

Kuivikepurun raaka-aineena käytetään kainuulaista mäntyä. – Kun lastu höylätään ja kuiva-taan tuoreena, niin lopputulos on pihkaton ja helposti käsitel-tävä, Marko Appelgren sanoo. 

”  Vaikka mänty on Suomen ylei-sin puulaji, niin yhä edelleen se yllättää myös monipuoli-suudellaan. Mänty on esimerkiksi ai-noa puu, jossa on bakteereita tappa-via aineosia. ”

– Jotkut käyttävät raaka-aineena myös liimapuuta ja näin ollen liimaa kulkeutuu höyläyksessä myös kuivik-keeseen.
Vuosi sitten tuotanton-sa aloittanut Laatulastu pa-nostaa kuivikkeessaan koti-maiseen laatuun.

– Raaka-aineena käytetään tuoretta kainuulaista män-tyä. Puu kuoritaan ja höylä-tään, jonka jälkeen lastu kui-vataan sopivaan kosteuspi-toisuuteen ja pakataan läm-pimänä suoraan paaleihin. Prosessi kestää kokonaisuu-dessaan vain 25 minuuttia.

Suljetussa tuotantopro-sessissa valmistettava kui-vike on herättänyt Appel-grenin mukaan myös kan-sainvälistä kiinnostusta.– Isot ratsutallit ja jopa eräs sheikki ovat osoittaneet mielenkiintonsa kainuulais-kuiviketta kohtaan. 

48%
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Yli puolet vastaajista (55%) lukee yleensä 
Suomalainen Maaseutu-lehden kokonaan. 
Kokonaan tai osittain lehden lukevat 
lähes kaikki vastaajat (98%)
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55%

65%

56%

53%

48%
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53%

56%

48%

56%

56%

54%

Kuinka tarkasti yleensä lukee Suomalainen Maaseutu -lehden?

Luen/selailen kokonaan Luen/selailen osittain

43%

35%

44%

46%

52%

44%

42%

45%

41%

44%

43%

46%
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Idearikkaus näkyy lompak ossa
Yhdeksänvuotias Janne seuraa isänsä jalanjälkiä. Ensimmäisenä 
valmistui toimiva, tehokas ja taloudellinen äes.

Peltolana vaati Teemun mu-kaan työtunteja, mutta loppu-tulos oli vaivan arvoinen.

Teemu Ylilammin tavoittteena Agritechnica-matkalle on hank-kia tietoa, tutustua tulevai-suuden teknologiaan sekä löy-tää samalla uusia ideoita myös omiin rakennusprojekteihin.

Lasco esittelee Agritechnicassa uusia ilmakattiloita.  Suomessa niitä myy Finnmammut. Ulko-osastolla FB19 on myös 
mahdollista nähdä Lasco-ilmakattila käytössä.

EPM Telemark myi varaosaliiketoiminnan Konetekille

S einäjoella toimi-
va konemyynti-
yritys EPM Tele-
mark Oy on myy-
nyt varaosaliike-toimintansa. Varaosamyyn-tiä jatkaa samoissa tiloissa Konetek Oy, jonka yrittäjä-nä toimii Juhani Kortes-mäki. 

Kortesmäeltä löytyy ko-kemusta paitsi varaosa-myynnistä, myös mm. ko-neiden kuljetus ja huolto-töistä. Uusi yrittäjä tulee kasvattamaan valikoimaa ja laajentaa toimintaa tarpeen mukaan. 

Yritykset tekevät jatkos-sa tiiviisti yhteistyötä. EPM Telemark Oy:n toimitusjoh-taja Tapani Takamäki on erittäin tyytyväinen uuteen yhteistyökuvioon. 
– Kun näin hyvä ja in-tohimoinen yrittäjä löytyi yhteistyökumppaniksi niin emme epäröineet myyntiä. Hyvä varaosapalvelu on to-della tärkeä konemyynnis-sä ja uskon että tämä rat-kaisu parantaa entisestään palvelumahdollisuuksiam-me.

Konetek Oy on aloittanut toimintansa 6.10.2015.

Lihakarjatilan isäntä Teemu Ylilammi osallistuu Saksassa järjestettäville Agritechnica-messuille ensimmäistä kertaa.– Lähden hakemaan uusia ja entistä rohkeampia ideoita myös omiin rakennushank-keisiini.
Vanhasta tiekarhusta syn-tynyt peltolana on omaa tuo-tantoa. 
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H onkajoella rei-
lun 300 eläi-
men lihakar-
jatilaa pyörit-
tävä Teemu Ylilammi, 36, sanoo kasvat-taneensa syvät juuret kotiti-lansa ympärille. Seitsemän vuoden takainen sukupolven-vaihdos oli luontainen jatku-mo työlle, jota hän on tehnyt jo pikkupojasta lähtien.

– Isännyys oli itsestään selvyys. Niin vanhempani kuin isovanhemmatkin ovat tehneet laadukasta työtä ra-kentamalla tilaa myös tu-levia sukupolvia ajatellen. 

Sain hyvät lähtövalmiudet, joten tavoitteena on jatkaa suvun perinnettä ja edetä samoilla askelmerkeillä. 
Ylilammen tilalla on vii-me vuosina panostettu pel-tojen kasvukuntoon.

– Tavoitteena on hallit-tu laajeneminen. Eläinmää-rä tulee jossakin vaiheessa nousemaan, mutta tällä het-kellä 340 paikkaa riittää. 
Teemun ja Susanna-emän-nän perheeseen kuuluu 5-, 7- ja 9-vuotiaat lapset sekä lähellä asuvat isovanhem-mat ja Teemun Toivo-pappa.

– Meidän kohdalla voi-daan puhua aidosta perhe-viljelmästä, sillä tilan töihin osallistuvat kaikki. Tarpeen vaatiessa jopa 90-vuotias Toivo-pappa, Teemu kertoo kiitollisena.
Neljä sukupolvea on isol-la perheviljelmällä rikkaus, jonka arvo on Teemun mu-kaan määrittelemätön.

– Kun kaksi edellistä su-kupolvea kulkevat vielä ar-jessa mukana, niin tuki ja turva löytyvät aina läheltä. Ison tilan askareissa tulee eteen myös sellaisia asioi-ta, joihin vanha kansa osaa antaa viisaimman ratkai-sun. Olen tavattoman kiitol-linen, että rinnallani kulkee vielä kaksi aitoa ja oikeaa maamiestä.
Teemu ja hänen Antti-isänsä ovat lisäksi kaksikko, jotka viihtyvät hyvin myös konehallissa.

– Olen perinyt isältäni kiinnostuksen maatalous-työkoneisiin. Tykkään suun-nitella, tehdä muutostöitä ja 

rakentaa välillä jopa täysin uutta. Varsinkin silloin, jos rivistä ei löydy kukkarolle sopivaa vehjettä, niin pää-dyn tekemään sen itse, ajo-neuvoasentajaksi koulut-tautunut Teemu-isäntä pal-jastaa naureskellen.
 
Viime vuosina Teemun mie-lenkiinnon kohteina ovat ol-leet erilaiset peräkärryt sekä tasauslanat.

– Lompakko kiittää, kun isäntä jaksaa vaivautua. Tein hiljattain vanhasta tie-karhusta peltolanan. Lop-putulos oli vaivan arvoinen. 

Säästöä tuli ainakin puolet ja bonuksena vielä työväli-ne, jota ei varmasti löydy jo-kaisen pellolta.
 
Marraskuussa Saksan Han-noverissa pidettävät maail-man suurimmat maatalous-tekniikan messut saavat vie-raakseen myös kotimaiset konenäyttelyt läpikäyneen Teemu Ylilammin.
Hän matkustaa Agri-technicaan yhdessä paikal-lisen konemyyjän kanssa.– Matka on lajissaan en-simmäinen ja näin ollen myös mielenkiintoinen. Vaikka kyseessä on irtiotto arjesta, niin tuon messuilta muutakin kuin esitteitä. Ta-voitteena on hankkia tietoa, tutustua tulevaisuuden tek-nologiaan sekä löytää samal-la uusia ideoita myös omiin rakennusprojekteihin.

Ensikertalaisena Teemu valmistautuu messumat-kaan ilman suurempia en-nakko-odotuksia.
– Messujen laajuus on si-

tä kokoluokkaa, että kaik-kea on mahdotonta nähdä. Niinpä suuntaan kulkuni ai-nakin traktoriosastolle sekä tutustun uusimpiin kylvö-konemalleihin. Traktoreista haluan nähdä ainakin New Hollandin uutuusmallit. Myös rehunkorjuukalusto ja niiden uusimmat ratkaisut herättävät mielenkiintoni, joten eiköhän messujen anti näy jossakin vaiheessa myös tämän tilan toiminnassa. 

TEKSTIT JA KUVAT Anne Anttila

Idearikkaus näkyy lompak ossaLihakarjatilan kekseliäs isäntä, Teemu Ylilammi lähtee hakemaan Saksan Agri-technica-messuilta uusia ideoita myös oman tilansa kehittämiseen. Maatalous-työkoneiden rakentamisesta kiinnostunut Teemu sanoo kekseliäisyyden kulkevan suvussa.

” Olen perinyt 
isältäni kiinnostuk-sen maataloustyö-koneisiin. Tykkään suunnitella, tehdä muutostöitä ja ra-kentaa välillä jopa täysin uutta.  ”

” Messujen laa-
juus on sitä koko-luokkaa, että kaik-kea on mahdoton-ta nähdä. Niinpä suuntaan kulkuni ainakin traktori-

osastolle sekä tu-tustun uusimpiin kylvökone- 
malleihin. ”
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Joka kolmas vastaaja säilyttää Suomalainen Maaseutu
-lehden seuraavan numeron ilmestymiseen saakka
ja joka kymmenes säilyttää lehden vielä sitäkin pidempään.
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Kuinka kauan yleensä pitää tallessa Suomalainen Maaseutu -lehden?

1-2 päivää 3-4 päivää

34%
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I isalmessa sijaitse-van Peltosalmen Ti-lan isäntä Harri Hei-no, 45, sanoo olevansa mies, joka ei ole liiem-mälti koulukirjoja vilkuillut.– Työhalut ovat edelleen lukuhaluja suuremmat. Näinkin on pärjätty, vaikka arjessa on välillä ollut tiuk-kojakin mutkia, Harri-isän-tä luonnehtii hymyillen.Lypsykarjatilalla kasvanut Harri vastaanotti kotitilansa isännyyden vuonna 1996.– Tilalla oli parsinavet-ta ja noin 30 lypsävää. Ajan saatossa parsipaikkoja teh-tiin kuitenkin lisää ja karja-määrä kasvoi. Matkan var-rella myös navettaa päivi-tettiin ajan henkeen sopi-vammaksi. Laitoimme jopa lypsyaseman, joka vaihdet-tiin kuitenkin laajennuk-sen myötä robottiin. Tällä paketilla tuotettiin maitoa vuoteen 2010 saakka, jol-loin tilalla tehtiin väliaikai-nen tuotannon suunnan-

muutos. 
Viisi vuotta sitten Pelto-salmen Tilan isäntä perus-ti kahden muun osakkaan kanssa yhteisnavetan.– Toiminta käynnistyi suotuisissa tuulissa. Myin yhteisnavettaan robotin, kiintiöt ja lehmät. Omaan navettaan jätin vain perus-tarpeet, sillä päätin jatkaa toimintaa hiehojen kasva-tuksella. Ajattelin, että tämä yhtälö toimii, mutta valitet-tavasti olin väärässä, Harri kuvailee. 

Hiehojen kasvatus ei tuot-tanut tarpeeksi tulosta, ku-ten ei myöskään työ yhteis-navetassa.
– Yhteisnavetta ajautui maksuvaikeuksien kaut-ta konkurssiin. Isku oli ko-va. En kuitenkaan halunnut, että kaikki menee hukkaan, joten tein ison päätöksen ja ostin konkurssipesän hal-lussa olleen navetan itselle-ni, Harri kertoo.Viimeiset kolme kuu-

kautta Harri sanoo toimi-neensa kahden navetan isäntänä.
– Maidontuotanto kotitilan navetassa käynnistyi vauh-dilla. Ostin käytetyn robotin ja koska lehmiä oli jo omas-ta takaa, niin pääsin nopeas-ti alkuun. Sen sijaan entisen yhteisnavetan tuotanto on käynnistyt hieman verkkai-semmin. Toiminnan ylös aja-minen ei tapahdu hetkessä. 

Harrilla ja hänen neljällä työntekijällään on tällä het-

kellä lypsyssä 170 lehmää.– Kotinavetassa on 60 lehmää ja entisessä yhteis-navetassa vastaavasti 110. Toiveena kuitenkin on, et-tä loppuvuoteen mennes-sä saisimme nostettua ison navetan päälukua neljällä-kymmenellä. Sen jälkeen otamme jälleen uudet ta-voitteet, Harri-isäntä sel-vittää toiveikkaana.Peltosalmen lypsykarjati-lalla katsotaan maidontuo-tannon tulevaisuuteen luot-tavaisin mielin.

– Kahden navetan isäntä-nä ei ole varaa heittää kin-taita laarin pohjalle. Olen viime aikoina tehnyt lujasti töitä, mutta samalla myös suuria päätöksiä. Jäimme tietoisesti pois maidon-tarkkailusta ja vaihdoim-me myös meijeriä. Hyppyä Valiolta Maitomaalle ei ole tarvinnut katua. Jokainen lisäsentti tulee tarpeeseen. 
Harri-isäntä haluaa koros-taa myös hyvien työnteki-jöittensä tärkeyttä.

– Ilman heitä kahden na-vetan pyörittäminen olisi täysin mahdotonta. Olem-me tehneet työnjaon, että minä hoidan hommat koti-navetassa ja lähipiiriin kuu-luva karjanhoitaja vastaa ison navetan lypsyruletista. Tarvittaessa karjanhoitajal-la on kuitenkin valmiudet vastata koko tilan hoidos-ta. Kuulun niihin onnek-kaisiin, joilla on tukenaan monitaitoiset ja luotettavat työntekijät, Harri kertoo kiitollisena. 

TEKSTI JA KUVAT Anne Anttila

Kahden navetan isäntä

Maidontuottaja Harri Heino on isäntä, joka 
käänsi vaikeudet voitoksi. Kahta navettaa 
luotsaava savolaisisäntä rakensi ympäril-
leen verkoston, jonka avainasemassa ovat 
hyvät työntekijät.

Karjanhoitaja Heli Gröhn vastaa lypsyn lisäksi myös tilan karjanjalostuksesta.

”  Kahden navetan isäntänä ei ole va-raa heittää  kintaita laarin pohjalle. Olen viime aikoi-na tehnyt lujasti  töitä, mutta samal-la myös suuria pää-töksiä. Jäimme tie-toisesti pois mai-dontarkkailusta ja vaihdoimme myös meijeriä. ”

Harri Heino on kahden  navetan isäntä, mutta samalla myös urakoitsija ja pienimuotoinen konekauppias.  – Tulevaisuutta ei voi rakentaa enää yhden kortin varaan.

Kunnes seuraava nro. ilmestyy Vielä kauemmin

33% 10%

33% 38% 12%

26% 30% 22%

33% 36% 9%

33% 38% 5%

11% 44% 22%

48% 33% 3%

42% 15% 9%

31% 31% 16%

38% 29% 11%

31% 33% 6%

37% 49%
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Suomalainen Maaseutu-lehti on mielenkiintoinen, 
selkeä ja ymmärrettävä ja sisältää sopivasti tietoa. 
Myös ilmoitukset erottuvat hyvin lehden sivuilta.

Lehti on selkeä 
ja ymmärrettävä

Lehti sisältää sopivasti tietoa

Lehti on mielenkiintoinen

Ilmoitukset erottuvat 
hyvin  sivuilta

Lehti eroaa edukseen 
muista vastaavista

Lehti on minulle 
tärkeä ja hyödyllinen

Ilmoitukset houkuttelevat
tutustumaan tuotteisiin ja tarjouksiin

Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat Suomalainen Maaseutu -lehteä?

Hyvin Jonkin verran

78% 16%

66% 27%

59% 32%

71% 19%

35% 40%

41% 43%

25% 49%
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www.avant.fi

Syyskampanja

• Teleskooppipuomi • Puomin vakaaja• Lohkolämmitin• LED-Työvalosarja
 

17.990,- alv 0%

• Teleskooppipuomi• Puomin vakaaja• 8-toiminen joystick• Lohkolämmitin,• LED-Työvalosarja
27.990,- alv 0%

Kampanja-aika: 1.10. - 31.12.2015

 2015

 520
 745

Jouko Sjöblom luottaa vakaasti puunjalostuksen mahdollisuuksiin. Hän odottaa rakentamisen vilkas-

tuvan lähivuosina rajusti. Lähiaikoina hän avaa myös nettihuutokaupan, johon otetaan muidenkin 

yritysten myyntikohteita. Tarjousaika on nykyisiä nettihuutokauppoja pidempi.

Jouko Sjöblom korostaa useaan otteeseen, että yrit-täminen on ensisijaisesti vas-tuuta. Ei pelkkää vapautta.Yrittäjällä on vastuu teke-misistään ja työntekijöistään. Vastuuta hän peräänkuulut-taa myös työntekijöiltä.

– Omaan yritykseen olen onnistunut löytämään hyviä työntekijöitä.
Hänen mielestään suurin piristys suomalaiselle yri-tystoiminnalle olisi paikal-lisen sopimisen salliminen. Yritys ja työntekijä saisivat päättää keskenään asioista.

– Kaikissa hienoissa työlli-syysuudistuksissa, joissa on jotain järkeä, pitää olla kui-tenkin suomeksi sanottuna kyse siitä, että työntekijän pitää tuottaa yritykselle ei-kä olla taakkana. 
Hän heittää ilmoille ha-

vainnollistavan esimerkin:– Kuvitellaan, että uu-den työntekijän pitää teh-dä päivässä 10 mottia hal-koja. Kaveri tekee koeajan joka päivä 12 mottia ja sen jälkeen vain kahdeksan ko-ko lopun työsuhteen ajan. Se ei vaan toimi.

Vastuunkantoa tarvitaan yrittäjältä ja työntekijöiltä 

” Kuvitellaan, että uuden työntekijän pi-tää tehdä päivässä 10 mottia halkoja. Ka-veri tekee koeajan joka päivä 12 mottia ja sen jälkeen vain kahdeksan koko lopun työsuhteen ajan. Se ei vaan toimi. ”
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Tule viettämään viihtyisää lomaa oikealla maitotilalla, Kalajoen Etelänkylällä. Asu mukavuuksin varustelluissa talviasuttavissa mökeissä tai yksiössä. Meillä voit tutustua tilan eläimiin ja harrastaa koskikalastusta. Liikuntaa ja paljon muita aktiviteettejä löydät Hiekkasärkiltä, jonne matkaa n. 10 km. Avoinna ympäri vuoden.

Salmun maatilamatkailuEteläkyläntie 566, 85100 Kalajoki
Puh. Seppo 040-5380347

Niina 040-7067368salmunmaatilamatkailu@kotinet.comwww.salmunmaatilamatkailu.com

Viihtyisää lomaa maitotilalla!

J ouko Sjöblom aloit-
ti yrittäjäuransa 
vuonna 2002 oste-
lemalla metsäkiin-
teistöjä ja kone-urakoimalla koulun ohella. Vuonna 2004 kotitila siirtyi sukupolvenvaihdoskaupal-la hänen nimiinsä. Kaupas-sa tuli 80 hehtaaria peltoa ja lisäksi metsää 700 hehtaa-ria. Nyt tilan yhteispinta-ala on 1400 hehtaaria. 

– 2006 vuoden lopus-sa kuitenkin metsävero-

tus muuttui ja totesin, ettei metsäkauppa enää kannat-tanut joten piti keksiä jotain muutakin.
Konekauppaan hän lähti mukaan 2007.
– Huoltoasema tuli ostet-tua, kun edellinen yrittäjä jäi eläkkeelle ja minä tarvit-sin konekaupalle kiintopis-teen, johon asiakkaiden on helppo tulla.

Vuosien mittaan toiminta on laajentunut rautakaup-paan, puunjalostukseen ja 

tuoreimpana hotelli-ravin-tolaan. Sjöblom kuvailee, että lama on antanut mah-dollisuuksia mielenkiintoi-siin liiketoimintakauppoi-hin, jotka palvelevat koko-naisuutta. Esimerkiksi Jur-van Terähionnan hankinta hyödyttää suoraan yrityk-sen puunjalostuskoneiden kunnossapidossa.
 
– Muutaman vuoden sisään olen laajentanut reippaas-ti kiinteistöpuolta. Toimiti-loja ja asuntoja on nyt yh-teensä noin 25 000 neliötä. Ollaan investoitu vahvasti näin lama-aikana ja toivo-taan, että nousukauden tul-len ollaan vahvoilla. Tule-vaisuuden uskoa pitää olla, Sjö blom painottaa.

Sjöblom myy lähinnä käy-tettyjä metsäkoneita ja kai-vinkoneita, mutta ei ka-vahda muitakaan artikke-leja. Metsäkoneet menevät maanviljelijöille ja aloitte-leville urakoitsijoille. Kai-vinkoneiden suurin ostaja-kunta ovat urakoitsijat. Osa myyntikoneista on myös oman firman urakoinnissa mukana.
– Kaikkea voidaan ottaa vaihdossa, mutta aivan kai-kesta ei voida hyvittää hul-luja, hän linjaa.

Sjöblom ei ole jäänyt tu-leen makaamaan, vaan on etsinyt ahkerasti uusia mah-dollisuuksia.
– Yritän aina katsoa maa-ilmaa vähän eri näkökul-masta kuin muut. Ja tehdä 

myös sellaisia investointeja varsinkin nyt lama-aikaan, joiden tuotto korjataan vas-ta pidemmän ajan päästä.Puu ja ennen kaikkea sen jalostaminen on noussut tärkeään rooliin. Sjöblom sanoo, että tutkimuksien mukaan rakentamisessa on paljon patoutunutta tarvet-ta uusille asunnoille.
– Palkkipuolelle on sat-sattu vahvasti ja se on meil-le tärkeä tuote tulevaisuu-dessa. Esimerkiksi hirsita-loja pystymme nykyisillä resursseilla tekemään noin 200 vuodessa.

Hän sanoo, että rakenta-misessa on paljon mahdol-lisuuksia. Varsinkin julkis-hallinnon puolelle on ideoi-ta varastossa.

– Aina voidaan miettiä erilaisia vaihtoehtoja. Yksi voi olla jonkun tietyn osion tekeminen muille alihankin-tana. Tämä uusi tehdastila ja linjastot mahdollistavat sen. Tai sitten voimme tehdä yh-teistyössä rakennusliikkeen kanssa asuntoja myyntiä varten, Sjöblom visoi.
Tuorein hankinta on Ho-telli Ravintola Jurva. Sii-näkin Sjöblom näkee mah-dollisuuden kehittää paitsi omaa liiketoimintaa myös parantaa lähiseudun palve-lutarjontaa.

– Meillä on täällä Suomen pisin ja nopein moottorirata BotniaRing, jonka hallituk-seen lähdin mukaan. Aluetta kehitetään edelleen kaikil-le moottoriurheilusta kiin-nostuneille sopivaksi. Kun saamme radan pyörimään kunnolla, siellä kävijät tar-vitsevat majoitusta. 

TEKSTIT JA KUVAT Antti Savolainen

Jurvalainen 33-vuotias Jouko Sjöblom  yrittää katsoa maailmaa eri näkökulmasta kuin muut. Monialayrittäjä painottaa yrit-täjän vastuun lisäksi työntekijän vastuuta. 

Jouko Sjöblom 
 arvostaa hyvää 
 työntekijää.

Jouko Sjöblom OyKotipaikka Kurikka (Jurva).Liikevaihto vuonna 2014 oli 5,2 miljoonaa euroa. (Lisäksi yhteensä 0,3 Me maataloudesta ja kiinteistöyhtiöistä).
Vakituista henkilöstöä noin 20.Toimiala monialayritys.Omistaja Jouko Sjöblom.

”Tulevaisuuden 
uskoa pitää olla”

” Yritän aina  katsoa maailmaa vähän 
eri näkökulmasta kuin muut. Ja  tehdä myös sellaisia  investointeja varsinkin nyt lamaaikaan, 

joiden tuotto korjataan vasta pidemmän ajan päästä. ”

Konekauppa on hiljentynyt talous tilanteen myötä. Jouko Sjöblom  kertoo, että useampikin jo sovittu kauppa on kaatunut os-tajan rahoitusongelmiin. – Varsinkin näinä aikoina  yrittäjien kannattaa käydä oman pankin kanssa keskustelemassa mieluummin hyvissä ajoin; miltä näyttää, mihin ollaan menossa ja millä oma toiminta saadaan kan-nattavaksi. Etukäteen varautumi-nen on ainut järkevä vaihtoehto. 
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Noin joka toinen vastaaja kertoo seuraavansa hankintoja 
suunnitellessaan mainontaa ja ilmoittelua Maaseudun 
Tulevaisuudesta/Suomalainen Maaseutu-lehdestä. 
Internetin avulla hankintoja suunnittelee runsas neljännes (28%).
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U udessa-Seelan-nissa maidon-t u o t a n t o  o n kasvanut vii-me vuosina voi-
makkaasti. Monet viljelijät 

ovat kannattavuussyistä vaih-
taneet lampaan- ja naudanli-

han maidontuotantoon. Mai-
dontuotanto on tällä vuositu-

hannella kasvanut 50 prosen-
tilla, kun lampaanlihan tuo-

tantomäärä on pienentynyt 
32 prosentilla ja naudanlihan 

kymmenellä prosentilla.Maidontuottajat Tracy 
ja Wynn Brown ovat luon-
nollisesti pettyneitä mai-
don hinnan syöksymiseen. 
Tällä hetkellä maidon tuot-
tajahinta on 22 eurosenttiä 
kilolta, kun se kaksi vuotta 
sitten oli 40 senttiä. Viimek-
si maidon hinta oli näin ma-
talalla tasolla vuonna 2009.Brownin tila on Uuden-

Seelannin suurimman ja maa-
ilman neljänneksi suurimman 
maidonjalostajan, osuuskunta 
Fonterran, sopimustila.– En ymmärrä ihan kaik-

kia Fonterran viimeaikaisia 
hintapäätöksiä. Maidon tuo-
tantokustannukset ovat täl-
lä hetkellä suunnilleen sa-
mansuuruiset kuin tuotta-
jahinta. Olemme kuitenkin 
sitoutuneet maidontuotan-
toon pitkäjänteisesti, joten 
tällä tuotantosuunnalla jat-
kamme, Tracy Brown sanoo.

Uuden-Seelannin pohjois-

saarella, Matamatan kylässä 
lähellä Hamiltonia sijaitsevalla 
tilalla on tällä hetkellä 700 leh-
mää ja peltoalaa 320 hehtaaria.

Lampaan-, naudan- ja 
kauriinlihan tuottajilla me-
nee Uudessa-Seelannissa 
tällä hetkellä maidontuotta-
jia paremmin. Etenkin Kii-
nan markkinat vetävät hy-
vin ja kiinalaiset omistavat 
myös osan Uuden-Seelan-
nin lihanjalostusyrityksistä.

Maidontuottajat ovat ah-

dingossa myös Irlannissa 
ja Belgiassa. Irish Farmers 
Journal’in toimittajan, Ja-

mes Campbellin, mukaan 
millään viljelijäryhmällä ei 
mene tällä hetkellä Irlannis-
sa hyvin. Ainoastaan kanan-
munantuottajat ovat koh-
tuullisen tyytyväisiä, koska 
kananmunat on osattu tuot-
teistaa hyvin paikallisille 
markkinoille.– Broilerin ja kalkkunan 

hinta on laskenut viimeisen 

TEKSTI JA KUVA  Markku Pulkkinen

Maidon hinta rassaa monissa maissa 

Lokakuussa UudessaSeelannissa pidetyssä maataloustoimittajien kongressissa maito  nousi aiheena  ylitse muiden. Maidon tuotantomäärä on noussut ja hinta  laskenut jyrkästi useissa maissa.

”  Maidon- ja sianlihantuotta-jat ovat todellisis-sa vaikeuk sissa.  Peltokasvien sadot olivat tänä vuonna todella hyvät, mut-ta koskapa belgia-lainen viljelijä tyy-tyväinen olisi. ”

”  Tukia  meillä on  huomattavasti  Eurooppaa  vähemmän. ”

viiden vuoden aikana koko 
ajan, koska Brasiliasta tuo-
daan paljon siipikarjan lihaa. 
Sianlihantuottajille lisähan-
kaluuksia on aiheuttanut Ve-
näjän vientikielto. Naudanli-
han hinta on pysynyt melko 
vakaana. Pihvilihan tuottaji-
en tuloja tasaa jalostuseläin-
ten myynti, Campbell tiivistää.

Maidon tuotantomäärä on 
kasvanut Irlannissa kiintiöi-
den poistumisen jälkeen 10–
12 prosentilla. Etenkin isot 
maitotilat ovat Campbellin 
mukaan vaikeuksissa, kos-
ka niiden pitää ostaa rehua 
tilan ulkopuolelta. Valopilk-
kuna saarivaltiossa on tänä 
vuonna viljoista ja nurmista 
saatu hyvä sato.Naudanlihantuottaja Jos 

Theys Boerderij Belgiasta 
tietää omakohtaisesti lihan-
tuotannon haasteet. Hän on 
erikoistunut tuottamaan va-
sikan ja nuoren naudan li-
haa. Eläimet teurastetaan 
pääasiassa alle kahdeksan 
kuukauden ikäisinä.– Myyn suuren osan lihas-

ta ravintoloihin, lihakaup-
poihin ja tarjoan sitä myös 
omassa maatilaravintolassa. 
Suoramyynnillä on Belgiassa 
hyvä maine ja sen osuus kas-
vaa koko ajan. Suoramyyn-

nillä rakennetaan luottamus-
ta kuluttajiin päin.– Maidon- ja sianlihan-

tuottajat ovat todellisissa vai-
keuksissa. Peltokasvien sadot 
olivat tänä vuonna todella hy-
vät, mutta koskapa belgialai-
nen viljelijä tyytyväinen olisi, 
Boerderij naurahtaa.Hän näkee kuitenkin lupaa-

vana sen, että tilakauppojen 
määrä on viime aikoina lisään-
tynyt ja viljelijäpolvi nuorenee.

Amerikkalaisilla viljeli-
jöillä tuntuu menevän täl-
lä hetkellä maailman mitta-
kaavassa parhaiten. Toimit-
taja Harlen Persingerin 
mukaan viimeiset 3–4 vuot-
ta on mennyt hyvin, mistä 
kertoo myös viljelysmaan 
kallistuminen.– Naudanlihan tuotta-

jahinta on ollut tasaisessa 
nousussa. Hyvien satojen 
seurauksena vehnän, mais-
sin ja soijan hinta on tänä 
vuonna hieman laskenut. 
Aika normaalia vaihtelua 

tämä silti on, Wisconsinis-
sa omaakin maatilaa pitävä 
Persinger näkee.  

Japanin maataloudessa on 
omat erityispiirteensä, jois-

ta tyypillisimpiä ovat pienet, 
parin hehtaarin tilat ja viljeli-

jöiden lähes 70 vuoden keski-
ikä. Tilanne on sama monissa 

muissakin Aasian maissa. Ruokaketjun osuuskun-
nissa työuransa tehnyt Ya-

suo Kondo kertoo, että am-
mattimaisia yrittäjiä tulee 
mukaan koko ajan enem-
män ja tilakoko kasvaa.– Sijoittajat ovat tulleet 

osaomistajiksi monille maa-
tiloille, jolloin lisäpellon 
hankinta ja investoinnit on 
helpompi toteuttaa. Nykyi-
nen hallituskin kannustaa 
yrittäjämäisempään toimin-
taan maatiloilla. Tukia meillä 
on huomattavasti Eurooppaa 
vähemmän, Kondo kuvailee. 

Suoramyynti on myös Japa-
nissa noussut kuluttajien suo-

sioon. Japanin kuuluisin liha-
laji lienee Wagyu-naudanliha, 

joka sisältää erittäin runsaasti 
lihaksen sisäistä rasvaa. Merk-

kilihan hinta on kuitenkin niin 
kova, että harva japanilainen 

kykenee sitä kovin usein os-
tamaan. Parhaan tuoton vilje-

lijät saavat hedelmistä, vihan-
neksista ja naudanlihasta.Ulkomaille, lähinnä Kii-

naan, Japanista viedään 
etupäässä hedelmiä ja sie-
niä. Tyynenmeren maiden 
välille tänä vuonna solmit-
tua TPP (Trans-Pacific Part-
nership) -sopimusta pide-
tään Japanissa maan talou-
den kannalta hyvänä. Kondo 
kuitenkin arvelee, että TPP-
sopimuksen myötä Japanin 
maatiloista katoaa vähin-
tään kolmannes. 

Uusiseelantilaisen Brownin tilan 
700 lehmää lypsetään kahdesti 

päivässä 54-paikkaisella karuselli-
lypsyasemalla.

www.konefarmi.fi
www.schaeffer-lader.de

27.900 €  ovh 32.110 €

Malli: 2028 Malli: 2020

Malli: 2034

23.300 €   ovh 27.420 € 17.900 €  ovh 19.500 €

Kaikki koneet vuokrattavissa esim. 60 kk leasing. 

Ota yhteys konemyyjiimme tai jälleenmyyjiimme.

Tilaa oma kuormaajasi nyt! Puh. 0207 459 700

pienkuorMaajat

taLVikauDen jÄttitarjouSTehdastilattuja koneita erikoiserä! 20–33 hv diesel

Hinnat alv 0 %.

Brownin tilan lehmiltä ei heti laidun lopu.

Suomalainen Maaseutu

Internet

Urakointiuutiset

Kotiin jaetut suoramainokset

Käytännön Maamies

Maatilan Pirkka

Maatilan Pellervo

Muu

48%

28%

14%

9%

9%

8%

6%

7%

Mistä tietolähteestä seuraa mainontaa ja 
ilmoittelua suunnitellessaan hankintoja?



Media faktat 2016

Tutkimuksesta:
Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Viestilehdet 
Oy:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää 
Suomalainen Maaseutu-lehden lukemista sekä saada tietoa lehden 
ilmoitusmarkkinoinnin kehittämistyölle. Kohderyhmänä 
tutkimuksessa on Maaseudun Tulevaisuus –lehden tilaajat.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin henkilökohtaista haastattelua.
Haastattelut tehtiin puhelimitse tietokoneohjattua 
puhelinhaastattelujärjestelmää hyväksi käyttäen. Haastattelutyön 
suorittivat Tietoykkönen Oy:n erityisesti tehtäväänsä koulutetut 
tutkimushaastattelijat.

Tutkimuksen eri vaiheiden (suunnittelu/tiedonkeruu/analysointi) 
laadunhallinta noudattaa SFS-ISO 20252:2013 laatustandardia.
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> www.valtra.com/NewNSeries

> #ValtraNewN

Tiloilla on suuria ja pieniä töitä.  

Rakensimme yhden traktorin tekemään ne kaikki. 

Uusi Valtra N-sarja on kooltaan kompakti ja teho-paino -suhteeltaan 

ylivoimainen luokassaan. Työn tarkkuus saavutetaan ketterällä 

käsiteltävyydellä ja esteettömällä näkyvyydellä. 

Kaikissa uusissa N-mallaissa on Valtra Smart -telemetriavalmius vakiona.

Et ehkä tarvitse isoa traktoria, mutta ansaitset sen tuomat edut.  

Kysy omalta Valtra-myyjältäsi mahdollisuutta koeajaa tämä Valtra-uutuus.

Valtra is a worldwide brand of AGCO. ® 

kooltaan koMPaktI.
SUoRItUSkYVYltÄÄn
YlIVoIMaInEn.

YoUR 
WoRkInG
MaCHInE

ValtRa
SMaRt

I N S I D E

155E EnErgiakoura 

Voimassa: nyt 50 kpl erä!

Lisätietoja:  www.nisulaforest.com

Myynti:  p. 010 289 2040 tai 

 Valtra-varaosapisteet kautta maan.

RAJOITETTU
ERÄ!

2.700 € 
Alv 0% www.bt-agro.fi  

KATSO BT-AGRON KONELIITE KESKIAUKEMALTA!
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Ilmoitusvalmistus
Juho Nivala

020 413 3128
juho.nivala 
@mtk.fi

Mediamyyjä
Asla Ohtamaa

040 631 0256
asla.ohtamaa 
@mtk.fi

Myyntiassistentti
Päivi Jaakola

020 413 3125

paivi.jaakola 
@mtk.fi

Ilmoituspäällikkö
Liisa Haapala

020 413 3126
0400 31 6784
liisa.haapala 
@mtk.fi

Myyntipäällikkö
Jussi Korkia-aho

020 413 3124
0400 58 0121
jussi.korkia-aho 
@mtk.fi

Tuottaja
Antti Savolainen

020 413 3122
040 572 3565
antti.savolainen 
@viestilehdet.fiwww.suomalainenmaaseutu.fi

Valtaosa vastaajista 
(92%) muistaa nähneensä 

Suomalainen Maaseutu –lehden 
viimeisimmän numeron 

 tai aiemmin 
ilmestyneitä numeroita.

Noin puolet vastaajista 
kertoo asioineensa tai 

ottaneensa yhteyttä 
Suomalainen Maaseutu -lehdessä 

mainostaneisiin ilmoittajiin 
lehdessä olleiden 

ilmoitusten perusteella.

Suomalainen Maaseutu-
lehti on mielenkiintoinen, 
selkeä ja ymmärrettävä ja 

sisältää sopivasti tietoa. 
Myös ilmoitukset erottuvat 

hyvin lehden sivuilta.

Lähes kaksi kolmesta 
kertoo Suomalainen 

Maaseutu-lehden 
lisänneen kiinnostusta 

siinä mainostettuja 
yrityksiä tai tuotteita 

kohtaan ainakin jonkin 
verran.


