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  Välivuodesta tulikin supervuosi
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TOISTUVAT: 
 6 Uutiset 
 8 Herra Punttila
 33 Antinpoika
 75 Väinö Vältti
 82 Nollarajalla 

•  Kannen kuvat: Jorma Heikkilä ja Saara Liespuu. 
•  Seuraava Maatilan Pellervo ja Eläin-liite ilmestyvät 5.3. Seuraava Kodin Pellervo ilmestyy 19.2.2020.
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Talousasiat 
ja uupuminen 
kietoutuvat usein 
yhteen, toteaa Melan 
Välitä viljelijästä 
tukihenkilönä toiminut 
Ilpo Lehtinen.76

 3 PÄÄKIRJOITUS

 10  KASVINVILJELY: Auttaako tieto tuholaistilanteen taklaamiseen?

  Tilusjärjestely vähentää vuokrapeltojen määrää

  Sokerijuurikas on rahakasvi

 20  TUTKIMUS: Osaoptimointi jyllää tuotantoeläinkeskustelussa

Tehdaskunnostuksessa kaikki osat tarkastetaan. 
Käyttökelpoiset osat käytetään uudelleen ja 
romukoppaan heitetään ne osat, joita ei pystytä 
hyödyntämään.

Tuotteiden 
menekki lähti 
lentoon, kun 
tuotteet niittivät 
menestystä 
eurooppalaisessa 
luonnonkosme- 
tiikka-alan 
kilpailussa, 
Heidi Sivula ja 
Essi Rintamäki 
toteavat.

”EM-voitto näytti, 
että Keila on 

oikeinkin hyvä ravuri. 
Mukava, leikkisä 
tamma tuli meille 

puolitoistavuotiaana”, 
kertoo ravivalmentaja 

Christa Packalén. 

54
Talvella Raila Korpelan 

päivät täyttyvät 
matkailuyrityksen 

toiminnasta. Sesongin 
ulkopuolella Raila keskittyy 

nahkakäsitöihin.

Viime vuonna jurttipelloilta nostettiin 
kaikkien aikojen paras sokerisato: 7,6 
tonnia sokeria hehtaarilta. 
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TOIMITUS

T
ilinpäätös ja veroilmoitus vievät nyt monen yrittäjän ai-
kaa ja ajatuksia. Samalla mielessä on jo tulevan kasvukau-
den suunnittelu ja ratkaisut. Lukuja tuijotellessa moni viljeli-
jä miettii, onko koko touhussa järkeä, tai ainakin, miten sii-
hen saisi lisää järkeä.

Muiden tekemisestä saattaa oppia ja innostua, ja asiantuntijoiden tär-
peistä voi olla iso hyöty vähäistä vaivaa vastaan. Siksi keräsimme tähän 
talous & verotus -teemaiseen numeroon isoja ja pieniä asioita ja aiheita, 
jotka vaikuttavat positiivisesti talouteen ja tulokseen.

Toimittaja Markku Pulkkinen kirjoittaa Suomen suurimpia tukisummia 
nostavien maatilojen menestysstrategioista (s. 22). Kaikkia jutun menes-
tyneitä tiloja yhdistävät kustannustehokkuus ja alhaiset tuotantokustan-
nukset. Talousosaaminen on hyvällä tasolla, ja toiminta nojaa omiin vah-
vuuksiin. 

Inspiroivia esimerkkejä oman toiminnan kehittämiseen tarjoaa myös 
eurooppalaisten maitoyrittäjien EDF-toiminta, jossa verrataan rohkeas-
ti omia tuloksia muiden lukuihin. Rokkilan tilalla vahvuudeksi osoittautui 
muun muassa tehokas työn käyttö. ”Vahvuuksista löytyy voimaa kohdata 
heikkoudet ja lähteä niitä parantamaan”, yrittäjät toteavat (s. 42).

Viisasta varainhoitoa on myös maasta ja pelloista huolehtiminen. Suu-
ri vuokrapeltojen määrä ja lyhyet vuokrasopimukset voivat kuitenkin vä-
hentää halukkuutta huolehtia perusparannuksista. Sievissä ongelmaan 
tartuttiin tosissaan jo vuosia sitten. Luken tutkija pitää järjestelyä onnis-
tuneena, vuokrapeltojen määrä on vähentynyt selvästi ja peltojen kasvu-
kunto parantunut (s. 13).

Kannattavuutta voi hakea myös eri viljelykasveista. Sucros tarjoaa ra-
hakasviksi sokerijuurikasta. Nyt on helppo puhua, sillä viime syksynä pel-
loilta nostettiin kaikkien aikojen paras jurttisato. Juurikkaan viljelyyn, uu-
sien viljelijöiden mentorointiohjelmaan ja Lyhdyn tilan kokemuksiin uu-
desta Convisio-lajikkeesta perehdytään sivulta 16 alkaen. 

Investointeja pohtiessa kannattaa huomioida myös koneiden poisto-
prosentin tuplaantuminen maatilaverotuksessa (s.27). Aina koneen osto 
ei välttämättä ole paras ratkaisu ja siksi rinnalla kannattaa pohtia myös 
leasing-sopimusta, osamaksua tai vuokrausta (s. 34). 

Selvästi oman tilan kehittämiseen ei ole vain yhtä oikeaa ratkaisua 
vaan, kuten Tenhon tilan isäntä viisaasti toteaa: ”Kannattaa valita oma 
polku ja seurata sitä” (s. 24).

Sari Järvinen
Toimituspäällikkö
sari.jarvinen@pellervo.fi


