
TULEVAISUUDEN  
MAITOYRITTÄJÄN TÄHTIVALMENNUS



MAITOYRITTÄJIEN OSAAMISTA  
KASVATTAVA VERKOSTO
Maitoyrittäjät ry:n tehtävänä on valmentaa jäsenyritystensä kilpailukyky eurooppalaiselle tasolle  
parantamalla johtamisosaamista ja maitoyrittämisen edellytyksiä sekä luoda positiivista mielikuvaa  
maitoyrittämisestä.

MEIDÄN MEI JERI
T U OT TA J I E N S A  O M I S TA M A  —  H Ä M E E N L I N N A N  O S U U S M E I J E R I
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Mokintie 66, 82600 Tohmajärvi
p. 050 4640 555 / info@tokki.fi, www.tokki.fi

Jourdain  
varastomyynti
Safety lukkoaidat
Spinder Profit Aalto -parret
Vesipedit Duo ja Solo
Aidat, portit ja juomalaitteet
Aidot EasyFix -ritiläpalkkimatot

Jäsenemme ovat maidontuotannosta, itsensä kehittämi-
sestä ja verkostoitumisesta kiinnostuneita maitoyrittäjiä 
kaikkialta Suomesta, yrityskoosta ja tuotantotavasta 
riippumatta. Lisäksi meillä on maitoalan kehittämises-
tä kiinnostuneita kannattajajäseniä. Maitoyrittäjät ry 
on jäsenenä Euroopan Maidontuottajissa (EDF), jossa 
pääsemme vertailemaan tuloksiamme muiden maiden 
yrittäjien kanssa.

Olemme osaava ja riippumaton asiantuntijayhdistys, joka 
tekee kehitystyötä yhdessä maitoalan muiden toimijoi-
den kanssa. Vaikutamme ja otamme kantaa maitoyrittä-
mistä koskeviin poliittisiin päätöksiin osallistumalla työ-
ryhmiin, tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antamalla 
lausuntoja. Tavoitteemme on, että vuonna 2030 meillä 
on 700 jäsentä ja jäsenyrityksemme tuottavat noin 75% 
koko Suomen meijerimaitomäärästä.

Valmennamme ja innostamme maitoyrittäjiä järjestämäl-
lä johtamisaiheisia seminaareja, työpajoja ja opintomat-
koja kotimaassa ja ulkomailla sekä tarjoamalla erilaisia 
palveluja. Tulevaisuuden Maitoyrittäjän Tähtivalmennus 
on uusin valmennuskokonaisuutemme, joka tarjoaa 

Katso video 

vauhtia ja verkostoja maitoyrittäjän uran alkuvuosille. 
Valmennuksessa kehitetään yrittäjäosaamista verkos-
tossa toisten uusien yrittäjien, oman kokeneen tähtival-
mentaja-mentorin sekä alan parhaiden asiantuntijoiden 
kanssa. Tervetuloa tutustumaan!
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Tulevaisuuden maitoyrittäjän tähtivalmennus on uusille yrittäjille ja maitoyrittäjän 
uralle tähtääville suunnattu kokonaisuus. Valmennus antaa rohkeutta ja tukea ottaa 
yrittäjyyden ohjat omiin käsiin ja vastata yrityksen päätöksenteosta. Tähtivalmen-
nus koostuu vuosittaisesta valtakunnallisesta tapaamisesta sekä viidestä pien- 
ryhmätapaamisesta. Kokeneet tähtivalmentaja-mentorit jakavat oman kokemuk-
sensa ja yrittäjäosaamisensa pienryhmissä keskustelun ja käytännön esimerkkien 
avulla. Yhdessä mentoreiden, alan parhaiden asiantuntijoiden ja toisten hiljattain 
aloittaneiden yrittäjien kanssa päästään rakentamaan omaa yrittäjäpolkua. 

OPPIA KOKENEILTA YRITTÄJILTÄ

OMASTA  
HYVINVOINNISTA  
HUOLEHTIMISTA

KÄYTÄNNÖN TIETOA  
YRITTÄMISESTÄ

Ota  
yrittäjyyden  
ohjat omiin  

käsiin!

MENESTYVÄN  
YRITYKSEN  

EDELLYTYKSET

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

www.finnlacto.fi
Käytössä jo sadoilla tiloilla

Lely-robottiin

ROBO Red

RINNAKKAISTUOTTEET ROBOTTILYPSYYN

VMS-robottiin

ROBOBlue Muista myös yhteensopiva
RBT-vedinhoitosarja:
RBT2500 jodi, RBT Gold, 
RBT Lactic ja RBT Chlorhex
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MOTIVAATIOTEKIJÄNI  
YRITTÄJÄNÄ

EVÄITÄ TALOUDELLISEEN  
ONNISTUMISEEN

YRITTÄJÄASENTEEN  
VAHVISTAMISTA

WWW.VILOMIX.FI  

Tilan ja eläinten 
hyvinvoinnissa mukana.

info@vilomix.fiwww.vilomix.fi

VERKKOKAUPPPA.TURUNKONEKESKUS.FI
PUH. 020 7459 700

Kaikki tarvikkeet ja koneet  
kotieläintiloille.
Nopea toimitus verkkokaupasta. 
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AgriHusu Oy 
www.husu.fi | 0400 601 513

Ammattimatkat ja pientarvikkeet! 

Tutustu ihmisiin HK:n takana:
www.hkscanagri.fi/kotitilalta

TULEVAISUUDEN MAITOYRITTÄJÄN 
TÄHTIVALMENNUS

Uusien yrittäjien  
verkosto ympäri Suomea

Kokeneet yrittäjät  
tukena

Eväspussi täynnä  
yrittämisen eväitä

Yrittäjyyden ohjat  
omissa käsissä

▶

▶

▶

▶
Uusien yrittäjien valtakunnallinen  
Get together tapaaminen
Pienryhmän tapaaminen 1-3 

Valtakunnallinen Get together
Pienryhmän tapaaminen 4-5 ja  
vierailu tähtivalmentajan tilalla

Get together
Haluttaessa 
lisätapaamisia
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KOKENEIDEN YRITTÄJIEN  
OSAAMINEN APUNA OMAN  

YRITTÄJÄPOLUN  
RAKENTAMISESSA. 

Katso video 
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Kenen näistä tahtivalmentajista haluaisit 
luotsaavan sinut tulevaisuuden menestyjäksi?

TUU MUN TIIMIIN!

Intohimoni on kustannusten hallinta. Minulla on vankka  
kokemus talousosaamisesta sekä tilan johtamisesta,  
pitkäjänteisestä kehittämisestä ja hallitusta laajentamisesta.  
Pystyn tarjoamaan kokemusta ja tukea toiminnan  
kehittämisestä kiinnostuneille.  

TÄHTIVALMENTAJA: Vesa Lapatto
TILA: Lapaton tila, Savitaipale
SUPERVOIMAT: talous & organisointi

Olemme toteuttaneet maatalousyhtymässä ison laajennuksen 
onnistuneesti lyhyessä ajassa. Pystyn antamaan näkökulmia  
perheyrityksen johtamisesta sekä eri sukupolvien ja/tai  
sisarusten kanssa työskentelystä. Pystyn myös avaamaan  
eroja toimimisesta pienemmän ja ison tilan yrittäjänä.  
Seuraan aktiivisesti eurooppalaista maataloutta.  

TÄHTIVALMENTAJA: Anna Lappalainen  
TILA: Lappalan tila, Siilinjärvi 
SUPERVOIMAT: strateginen ajattelu ja organisointikyky
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Haluaisitko valmentautua robottipihaton 
töihin jo suunnittelun aikana?

4dBarn® Designed  on yrityskohtaisesti räätälöity kokonaisvaltainen 
valmennusohjelma pihaton työrutiinien ja karjanhoitokäytäntöjen
suunnitteluun. Uutta kannattavaa liiketoimintaa luodaan toimintatapojen 
uudistamisen kautta.

Millaisia tuloksia voit saavuttaa?

  Tehokkaat rutiinityöt: 6 h 20 min / päivä riittää  
lypsäville kolmen robotin navetassa! 

  Säästää vuodessa yhden työtekijän työpanoksen, 
joka tarkoittaa 1 000 000 euroa 20 vuodessa.

Ota yhteyttä!  info@4dbarn.com  |  www.4dbarn.com     

Vahvuuksiani ovat johtaminen ja kokonaisuuden hallinta,  
mikä ei tarkoita sitä, että osaisin tehdä kaiken. Johtamisessa  
tärkeintä on se, että osaa delegoida töitä niille, jotka osaavat 
tehdä ne parhaiten. Kokonaisuuden hallinta on yksi johtamisen 
tärkeimpiä elementtejä. Haluan tuoda valmennettaville näke- 
myksiä ja kokemuksia maitoyrittäjänä toimimisesta omien  
vahvuusalueitteni kautta.

TÄHTIVALMENTAJA: Marko Sorvisto
TILA: Kotipellon tila Oy, Ylivieska
SUPERVOIMAT: johtaminen, yritystalous & lehmien  
ruokinta ja hoito

”Kaikkea ei tarvitse osata itse,  
kysyminen on fiksua eikä virheitä 

tarvitse pelätä.”

”Kasvatetaan itsevarmuutta  
ja rohkeutta.”
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Intohimoni on kustannusten hallinta. Minulla on vankka  
kokemus talousosaamisesta sekä tilan johtamisesta,  
pitkäjänteisestä kehittämisestä ja hallitusta laajentamisesta.  
Pystyn tarjoamaan kokemusta ja tukea toiminnan  
kehittämisestä kiinnostuneille. 

TÄHTIVALMENTAJA: Hannu Kemoff
TILA: Maitokosken tila, Tervola
SUPERVOIMAT: tuotannon optimointi, pullonkaulojen  
kitkeminen & talousosaaminen

”Omien unelmien sekä  
vahvuuksien ja  

kehittämiskohteiden  
tunnistamista.” 

”Ymmärtää yrittämisen  
menestystekijät – miten onnistuu  

ja mihin voi kaatua.”

Tule tiimiini, jos et pelkää vauhtia tai vaarallisia tilanteita.  
Niitä nimittäin tosissaan kehittyvän maitotilallisen elämä monesti  
pitää sisällään. Minun joukossani et pitkästy, ajatuksesi kirkas-
tuvat, suunnitelmasi selventyvät ja  olennaisuudet nousevat 
mieleesi esiin. En lupaa yrittäjänä sinulle välttämättä rikkauksia, 
mutta sen sijaan mielekästä Elämää isolla E:llä, täynnä hurmaavia 
haasteita ja onnellisia onnistumisia. Meno porukassani on letkeää 
ja touhussa on koko ajan  pilke silmäkulmassa.

TÄHTIVALMENTAJA: Juha Kantoniemi
TILA: Kantoniemen tila Oy, Ähtäri
SUPERVOIMAT: Intohimoni on maailman parantaminen  
– erityisesti maitomaailman.
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”Nautaketjun vastuullinen toiminta vaatii 
meiltä kaikilta toimenpiteitä nyt ja tule-

vaisuudessa! Me Snellmanilla emme halua 
mennä siitä missä aita on matalin.”

Tutustu Snellmanin maitotilojen kehittämis- ja 
investointiohjelmaan, lisätietoja 

saat asiakasvastaaviltamme.

anelma.snellman.fi

TÄHTIVALMENTAJA: Liisa Vuorela
TILA: Koskenojan tila Oy, Kurikka
SUPERVOIMAT: yhteistyö, viestintä & verkostot

Intohimoni on alan tekeminen tunnetuksi kuluttajatyön kautta. 
Tällä alalla päästään hienoihin tuloksiin katsomalla eteenpäin 
positiivisesti, ennakoimalla ja tekemällä yhteistyötä. Olen tu-
kenasi luomassa verkostoja ja jakamassa omia kokemuksiani 
tilojen välisestä yhteistyöstä. Minulla on monta tarinaa jaet-
tavana. Etsitään yhdessä parhaat yhteistyökumppanit tilasi 
talouden ja toiminnan sujuvaan kehittämiseen. Yksin ei ole 
tarkoitus osata eikä ehtiä tehdä kaikkea!

”Kasvatetaan tervettä  
kriittisyyttä, neuvottelu-  

ja hankintataitoja.” 

”Janoaa uutta tietoa,  
on aktiivinen  

ja tiedonnälkäinen.”
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P.  015 320 400 
PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli 
www.viljavuuspalvelu.�  

• Viljavuustutkimustulokset 
alle 3 viikossa Mikkelistä

• Rehut NIR-analyysinä 3 - 5 päivässä

Seuraavan vuosikymmenen aikana rakennettiin uusi 
pihatto 115 lehmälle, ulkoistettiin hiehonkasvatus ja ryh-
dyttiin käyttämään vierasta työvoimaa. Käytössä olevaa 
peltoalaa laajennettiin 150 hehtaariin. Kolmanteen ja 
tähän päivään kantaneeseen uudistukseen on käytetty 
kuusi vuotta – hiehot otettiin kotiin uuteen hiehonavet-
taan, rakennettiin laakasiilot, panostettiin hedelmällisyy-
teen, satotasoon ja sadon laatuun sekä nuoren karjan ja 
vasikankasvatuksen laatuun.  
”Ensimmäisessä muutoksessa uudistettiin toimintamalli, 
toisessa kasvatettiin tilan kokoa ja kolmannessa keski-
tyttiin tekemisen laatuun, hukan poistamiseen ja hieno-
säätöön”, kertoo Kemoff. ”Uudistuksista kolmas on ollut 
yksityiskohtaisin ja tarkimmin laadittu.”  
Viimeiset kymmenen vuotta tilan toimintaan on sovellet-
tu Lean-mallia.

Menestymisen kulmakivet
Kemoff muistuttaa, että maitoyrittämisen menestymisen 
kulmakivet ja maitoyrittäjän jaksamisen edellytykset 
liittyvät ennen kaikkea oikein asetettuihin tavoitteisiin. 
Tavoitteiden tulee olla myös yrittäjän itsensä asettamia.
”Kun tavoitteet on kirjattu paperille ja niille on asetettu 
aikaraja, ne voidaan pilkkoa pienemmiksi kokonaisuuk-
siksi, joiden etenemistä on helpompi seurata”, Kemoff 
toteaa. ”Päivittäisessä päätöksenteossa voi tarkastella, 
tukeeko käsillä oleva asia tavoitteen saavuttamista vai ei.”

TAVOITETTA KOHTI  
ASKEL KERRALLAAN
Tähtivalmentaja Hannu Kemoff jatkoi agrologikoulusta suoraan MaitoKoski-tilan viljelijäksi. Aluksi lehmiä 
oli 16 ja peltoa 29 hehtaaria. Vuoden kuluttua oli muutoksen aika – rakennettiin talo, ryhdyttiin käyttä-
mään urakointia ja lisättiin peltoalaa sekä lehmien määrää. Ensimmäinen suunnitelma kantoi seitsemän 
vuotta. Sitten oli taas aikaa uudistaa ja kasvattaa.

Hannu Kemoff
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Lisäksi välitavoitteidenkin saavuttamisesta saa mielihy-
vää. Kemoff kannustaa myös tekemisen seurantaa mah-
dollisimman monella tavalla – ulkopuolisten, toimintaa 
kriittisesti arvioivien osaajien käyttö on hyödyllistä.
”Jos saatu palaute on myönteistä, tietää olevansa oikealla 
polulla, vaikka maaliin olisikin matkaa”, Kemoff toteaa. 
”Maitotilan pyörittäminen on kuitenkin niin monipuolista 
osaamista vaativaa hommaa, ettei KUKAAN hallitse sitä 
täydellisesti.”  
Kemoff muistuttaakin, että molempien päivä on mennyt 
hukkaan, jos neuvoja käy tontilla vain kehumassa. Mo-
nesti kuuluisa tilasokeus estää näkemästä omia virheitä. 
Yrittäjän kannattaa maksaa ulkopuoliselle, itseään vii-
saammalle asiantuntijalle juuri virheiden osoittamisesta. 
”Jos ei tunne ketään itseään viisaampaa, niin a) liikkuu 
väärässä seurassa tai b) asenne on väärä.”

Jaksaminen edellä
Yrittäjän on pidettävä jaksamisestaan huolta. Jaksami-
seen vaikuttaa moni asia, kuten riittävä uni ja unen laatu, 
perhesuhteet, taloudellinen tilanne ja harrastukset.

”Pidemmän päälle työ ja harrastus eivät saa olla sama 
asia”, Kemoff muistuttaa. ”Jos työ alkaa vastustaa, niin 
silloin vastustaa myös harrastus eikä missään pääse 
tuulettamaan ajatuksiaan.”  
Vaikka talous on nykyään turhan tiukoilla, teki sitten mitä 
tahansa, ei taloutta Kemoffin mukaan saa vetää liian 
kireälle holtittomilla investoinneilla. Toiminnan täytyy olla 
kannattavaa koko ajan – yrityksen rakentaminen kon-
kurssipesää varten on nounou. Kemoff muistuttaa myös 
armollisuudesta itseä kohtaan. ”Aina kaikki ei onnistu 
niin kuin itse ajatteli”, Kemoff toteaa. ”Omista mokista 
kuitenkin oppii, kun niihin suhtautuu oikein. Ja ainakin 
niistä saa hyviä juttuja someen. Muutkin sitä paitsi mo-
kaavat.”  
Oikean asenteen lisäksi vaikeista hetkistä auttavat yli 
puoliso, ystävät ja luottamus omaan tekemiseen. Itseään 
täytyy muistaa myös palkita aina silloin tällöin ja itsensä 
lisäksi huolehtia myös perheestä. Yrittäjällä tulee olla 
myös rohkeutta kysyä muilta neuvoa.  
”Ei ole tyhmää, jos ei tiedä”, Kemoff toteaa. ”Tyhmää on 
olla kysymättä.”
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www.semex.fi
Semex Finland Oy
Viikatetie 3, 91900 Liminka  |  puh. 040 550 7643  |  sari.alhainen@semex.fi

Laatua tilan 
jalostustyöhön 

Semexin jalostussuunnitelman ja 
eläinaineksen avulla parannat karjasi 
kannattavuutta. Terveet ja tuottavat 
lehmät tuovat hyvinvointia myös hoitajille.

Tuotosta ja rakennetta tulee jalostaa tasapainoisesti niin, 
että saadaan korkeatuottoisia, kestäviä ja terveitä lehmiä.
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Ville on kasvanut tilan töiden parissa ja ehti valmistautua 
hiljalleen myös sukupolvenvaihdokseen. 
”Olen pienestä pitäen halunnut tehdä juuri tätä työtä”, 
kertoo peruskoulun jälkeen Ylä-Savon ammattiopistossa 
maatalousalan perustutkinnon suorittanut Ville. Eläinten 
parissa työskentelevän on kuitenkin syytä varautua arjen 
yllätyksiin – yksikään päivä ei ole samanlainen.

Pohjois-Savossa Rautalammilla sijaitsevalla Valolan tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos vuonna 2012.  
Ville Korhonen on työskennellyt tilalla vanhempiensa kanssa jo nuoresta. Myös puoliso Essi työsken- 
telee tilalla entistä tiiviimmin nyt, kun talo on saatu remontoitua ja pariskunnan kolme tytärtä – Enna,  
Aini ja Veea – ovat ohittaneet taaperoiän. Aluksi Essi teki töitä myös muualla, nykyään tila työllistää
molemmat kokoaikaisesti. Lisaksi tilalla työskentelee täyspäiväinen työntekijä.

NUORET YRITTÄJÄT KEHITTÄVÄT 
TILAANSA MONIPUOLISESTI

Katse tulevaisuudessa
Valolan tilalla panostetaan eläinten hyvinvointiin ja 
maidontuotannon tulevaisuuteen – siihen, että tuo-
tanto pyörii ja toiminta kannattaa myös jatkossa. Heti 
sukupolvenvaihdoksen jälkeen vanhaa parsinavettaa 
kunnostettiin ja nykyaikaistettiin. Karjamäärää kas-
vatettiin hiljalleen muun muassa laajentamalla tiloja 
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Pellon Group Oy | Puh. 06 4837555 | www.pellon.com

Pellon Group maitotilojen palveluksessa 
- uudiskohteisiin ja remontointiin

• Kalusteet vasikkalaan,   
   parsinavettaan ja  
   pihattoihin
• Vasikanjuottolaitteet
• Seosrehuruokinnan  
   automatisointi
• Käytävä- ja parsimatot
• Lypsyasemat ja -robotit
• LED valaistus
• Ilmanvaihdon ratkaisut
• Lannanpoiston ratkaisut
• Ritilät 
• Juomalaitteet
• Maidonkäsittely

nuorkarjalle. Laajennusten yhteydessä toimintoja on 
samalla nykyaikaistettu – remontoitu makuupaikkoja ja 
kiinnitetty huomiota sisäilman laatuun. Karjan keskituo-
tos on noussut vuosi vuodelta ja meijeriin toimitettavan 
maidon määrä lisääntynyt. Jokainen investointivaihe on 
suunniteltu huolellisesti, ja hankkeet on toteutettu siten, 
että laajennuksia on helppoa tehdä myös tulevaisuudes-
sa. Viimeisimmän, uuden navettainvestoinnin jälkeen 
tilalle mahtuu 300 eläintä lypsävät ja nuorkarja yhdessä. 
Nykyiset kaksi robottia on mahdollista vuosien saatossa 
helposti kaksinkertaistaa. 

Vinkkejä ja vertaistukea
Jokaiseen laajennushankkeeseen on Valolan tilalla val-
mistauduttu huolella.
”Sen lisäksi, että pöytä on täyttynyt papereista, olemme 
käyneet tutustumassa muiden toteuttamiin ratkaisuihin 
Ruotsia ja Tanskaa myöten”, Ville kertoo. ”Olemme myös 
osallistuneet ProAgrian koulutuksiin.”
Koulutuksissa yrittäjät ovat työskennelleet pienryhmissä 
ja osallistujien kanssa on oltu yhteydessä koulutusten 
jälkeenkin. Lisäksi lähialueiden yrittäjien kanssa on hyvä 
pitää yhteyttä.
”Juttelen lähes päivittäin jonkun tutun tilallisen kanssa 
puhelimessa”, kertoo Ville. ”Samassa tilanteessa olevilta 
kollegoilta saa hyviä vinkkejä ja tervetullutta vertaistukea.”

Realistiset tavoitteet
Valolan tilaa on kasvatettu ja kehitetty selkeiden tavoit-
teiden mukaan.
”Jokaisen yrittäjän tulisi miettiä, mitä haluaa tehdä ja 
mikä on tähtäimessä”, Ville toteaa. ”Täytyy myös realis-
tisesti arvioida, mitä tavoitteiden täyttämiseksi kykenee 
tekemään ja kannattaa tehdä.”
Vastoinkäymisten ei saa antaa lannistaa, ja investoinnit 

tulee ajoittaa järkevästi. Villen mukaan on ollut tärkeää, 
että ennen uusia investointeja tilan pellot ja muut raken-
nukset ovat olleet mahdollisimman valmiissa kunnossa. 
Tietenkään maatila ei koskaan tule kokonaan valmiik-
si – jossakin on aina jotakin tekemistä, kehittämistä ja 
rakentamista.
”Tässä työssä ei voi maatua paikalleen, vaan täytyy 
kehittää itseään ja tilaa jatkuvasti ja monipuolisesti”, Ville 
toteaa. ”Työn hyviä puolia onkin, että se pitää jatkuvasti 
liikkeellä.”

Tulevaisuuden Maitoyrittäjän tähtivalmennus 15



RAHOITTAJAN MIELESTÄ YRITTÄJÄN 
MOTIVAATIO ON AVAINASEMASSA

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
Nykypäivän maitotilat ovat suuria yrityksiä, joiden toimin-
nan keskiössä ovat tavoitteiden asettaminen ja niiden 
saavuttamisen seuranta. Menestyminen edellyttää hyvää 
johtamista, joka perustuu suunnitelmallisuuteen. Yksi-
tyiskohdat täytyy tehdä hyvin, mutta kokonaisuuksien 
hallinta on vieläkin tärkeämpää.  
”Ellei ennakoivaa taloudenhallintaa ole, ei myöskään 
laadukasta johtamista ole mahdollista toteuttaa”, toteaa 
Suupohjan Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Kalliomäki. 
”On tärkeää olla kiinnostunut luvuista ja siitä, mitä niiden 
takana on – miten ne on tai ei ole saavutettu.”

Avoimesti, ajoissa ja asiantuntijan avulla
Sukupolvenvaihdoksessa ja investointeja tehdessä 
onnistumisen edellytyksinä ovat avoimuus ja luottamus 

tilallisen ja pankin välillä. Suunnitelmista tulisi kertoa 
pankille hyvissä ajoin. Kalliomäen mukaan myös mahdol-
lisissa maksuvaikeuksissa kannattaa olla pankkiin yhtey-
dessä avoimesti ja ajoissa – silloin pankki verkostoineen 
voi olla mukana sopivien ratkaisujen suunnittelemisessa. 
Tilallisen on Kalliomäen mukaan tärkeää käyttää hank-
keissaan asiantuntija-apua, jota on saatavilla esimerkiksi 
ProAgrian kautta tai yksityisiltä palveluntarjoajilta.  
”Jo ELY-keskus edellyttää asiantuntevasti laadittuja liike- 
toimintasuunnitelmia, olipa kyseessä sitten rakennus-
hanke tai sukupolvenvaihdos.”

Kulut kurissa
Kalliomäen mukaan tarkka kulujenhallinta on kaiken A 
ja O. Jos esimerkiksi rakennushanke ei pysy kustannus-
arviossa, joudutaan hankkeen valmistumisen jälkeen 
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Pohjoismaiden Investointipankki ja
POP Pankki rahoittavat tuottavuutta
parantavia ja ympäristölle hyödyllisiä

pk-yritysten hankkeita. 
POP Pankki tarjoaa pitkäaikaisia lainoja

kilpailukykyisin ehdoin ympäristön
tilaa parantaviin hankkeisiin.
Tule juttelemaan erilaisista 

vaihtoehdoista!

KEHITTÄMINEN VAATII 
INVESTOINTEJA, 

MISTÄ RAHOITUS?

Timo Kalliomäki
toimitusjohtaja
POP Pankki
Suupohjan Osuuspankki

aloittamaan toiminta miinukselta. Silloin tuotanto on 
vaikeuksissa ennen kuin on ehtinyt alkaakaan. Myös 
sukupolvenvaihdos edellyttää usein lainaa, ja on tärkeää 
harkita tarkkaan muita samanaikaisesti tehtäviä inves-
tointeja. Myös yksityistalouden kulutuksen suhteen on 
syytä olla järkevä.

Itsensä kehittäminen kannattaa aina
Kukaan ei ole koskaan valmis, puhtaanpa sitten mistä 
toimialasta tahansa. Kalliomäen mukaan itsensä kehit-
täminen onkin yrittäjän toiminnassa avainasemassa. 
Kaikkea ei silti voi tai tarvitse osata itse. Niinpä laajat 
yhteistyö- ja tukiverkostot auttavat onnistumisessa.  
”Ulkopuoliset asiantuntijat tuovat maitotilalle lisäarvoa, 
mutta myös tilojen välisestä yhteistyöstä on paljon hyö-
tyä”, toteaa Kalliomäki.  
Ajatusten ja ideoiden lisäksi tilat voivat jakaa konkreetti-
sia asioita, kuten yhteiskoneita. 

Aikaisemmin, kun tilat olivat 
pienempiä, saattoi hiki olla  

menestyksen mittari. Enää työn 
ahkera paiskiminen ei yksin riitä. 

Yritysmäinen johtaminen edellyttää 
talouden hallintaa, suunnitelmalli-

suutta ja asioiden järkeilyä.

Ennen kaikkea menestykseen tarvitaan valtavaa tahtoti-
laa sekä paloa omaan tekemiseen ja sen tavoitteelliseen 
kehittämiseen. Motivaatio on ykkösasemassa. 
”Täytyy myös uskaltaa kokeilla ja uudistua”, Kalliomäki 
muistuttaa. ”Maailma muuttuu vauhdilla, ja tapa, jolla on 
aina tehty, ei välttämättä toimi enää 2020-luvulla.”
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SUOMEN KARJATILATARVIKE
www.sktoy.fi

HARRI PIHLAJA  

040 512 0223
harripihlaja70@gmail.com

/pihlajanmonitoimi

Motivaation lisäksi tarvitaan kykyä luoda liiketoimintaa – 
selkeää näkemystä yrityksen missiosta ja visiosta: miksi 
yritys on olemassa, mitä halutaan saavuttaa ja miten 
se tehdään. Lisäksi tarvitaan hyvää vuorovaikutusta 
ja tiedonkulkua lisääviä rakenteita, jotta koko tiimi voi 
puhaltaa yhteen hiileen. Säännöllisin väliajoin on hyvä 
pysähtyä arvioimaan tilannetta.  
”Ulkopuolisen työnohjaajan tai ”coachin” kanssa tapah-
tuvat säännölliset tapaamiset ovat hyviä pysähtymisen 
hetkiä”, toteaa Hautamäki.

Itsetuntemusta tarvitaan
Menestyvä yrittäjä kykenee huolehtimaan yrityksensä 
lisäksi omasta fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta 
hyvinvoinnistaan.  
”Ilman hyvinvointia ei asioista tule kehittyvässä maail-
massa ja työympäristössä mitään”, Hautamäki toteaa. 
Hautamäen mukaan jokainen hyötyy itsetuntemusta 
lisäävästä valmennuksesta, jonka avulla oppii tunnista-
maan omia arvojaan sekä itselle tärkeitä ja motivoivia 
tekijöitä.  
”Voimme kehittyä itsetuntemuksen alueella jatkuvasti”, 
Hautamäki huomauttaa. ”Emme ole koskaan valmiita.” 
Kyky olla läsnä oman itsensä kanssa luo psykologista 
turvallisuutta ja joustavuutta. Tunnetaitojen kehittyessä 
ihminen osaa tunnistaa tunteita ja käsitellä niitä itsen-
sä johtamista tukevalla tavalla. Kyky huomata on avain 
muutokseen.  
”Silloin kun huomaa, että nyt tulee liikaa kaikkea, on 
tartuttava toimeen”, Hautamäki muistuttaa.  

HYVÄ ITSETUNTEMUS ON AVAIN  
HYVINVOINTIIN
Jari Hautamäen luotsaama Hautamäki Training Oy työskentelee ihmisten ja yhteisöjen kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin puolesta. Alajärveltä kotoisin olevalla Hautamäellä on myös omakohtaista kokemusta  
maitotilayrittämisestä, ja hän tietää, että menestys koostuu monista osista. 

”Jos ei enää huomaa, tilanne on hankalampi. Silloin on 
vaarana ajautua oravanpyörään, josta seuraa työuupu-
mus ja hanskojen tippuminen kädestä.”

Riittävästi vapaata aikaa
Mitä paremmin yrittäjä tuntee itsensä, sitä paremmin hän 
kykenee toteuttamaan asioita itselleen sopivalla tavalla 

Jari Hautamäki
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MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO

LUOTETTAVAA PALVELUA MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖNANTAJA-ASIOISSA

Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry  |  puh. 09 7250 4500  |  info@tyonantajat.fi  |  www.tyonantajat.fi

ja sitä paremmin menestyy. Työn imuun ei saa kuiten-
kaan hävitä – työn lisäksi tulisi muistaa arvostaa muuta-
kin elämää. Lähimuistin ongelmat, ylivire ja unettomuus 
seuraavat pirstaleisia päiviä, joissa ei ole pysähtymisen 
hetkiä. Niinpä pitkän tähtäimen suunnittelun lisäksi myös 
arkeen on hyvä luoda rakenteet, joiden avulla päivistä 
muodostuu jatkuvan multitaskauksen sijaan mahdolli-
simman selkeitä.  
”Kalenteriin on hyvä varata aikaa myös perheelle ja pari-
suhteelle”, Hautamäki muistuttaa. ”Yrittäjäperheen arki ei 
toimi ilman hyvää parisuhdetta.”  
Sen lisäksi että vapaa-aika merkitään vuoteen, kuukau-
siin ja viikkoihin, on myös jokaiseen päivään hyvä varata 
pysähtymisen hetkiä. Ne hetket eivät sisällä suorittamis-
ta tai edes kännykkää. Hautamäki muistuttaa, että illatkin 
on hyvä rauhoittaa, jotta päivän aikana kertynyt ylivire 
tasoittuu ennen nukkumaanmenoa. Haasteiden lisäksi 
on hyvä huomata päivän onnistumiset ja olla kiitollinen 
tästä päivästä. Myös armollisuus itselle on hyvä muistaa 
– aina ei voi onnistua.

”Ole avoin erilaisille ja uusille asioille, jotka ylläpitävät ja edistävät  
omaa hyvinvointia. Puhuminen – myös tunteista – on nykyaikaa  
kuten myös ulkopuolisen asiantuntija-avun vastaanottaminen.”

”Pidä kiinni itsellesi tärkeistä ja omaa hyvinvointiasi  
ylläpitävistä ja edistävistä toimista. Tee asioita, joita oikeasti  
pidät itsellesi tärkeinä.”

”Kuuntele itseäsi. Mitä minulle kuuluu? Miten voin? 
Kun huomaat, että nyt kaikkea on liikaa, on syytä toimia.”

”Hahmota päivien kulku ja varaa riittävästi hetkiä pysähtymiseen  
ja palautumiseen. Rauhoitu ennen nukkumaanmenoa, jotta  
nukahtaminen helpottuu ja uni on palauttavaa.”

”Varaa riittävästi omaa aikaa sekä yhteisiä hetkiä perheelle  
ja parisuhteelle.”

5
VINKKIÄ 

YRITTÄJÄLLE
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Täytä kysely ja kerro 
kiinnostuksesi 

kohteet
Kaikki Kv-farmari -hankkeesta kiinnostuneet täyttävät tarvekyselyn, jossa kerrotaan kiinnostuksen 
kohteista, kohdemaa -toiveista jne. Täyttämällä kyselyn ja antamalla yhteystiedot pääset hankkeen 
postituslistalle. Vielä tässä vaiheessa ei sitouduta varsinaisiin toimenpiteisiin. 
Kyselylinkki löytyy myös hankkeen nettisivulta osoitteesta: kvfarmari.savonia.fi ja kohdasta Ajankohtaista.
Mikäli kansainvälinen tiedonhankinta kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä! 

Mika Repo
Projektipäällikkö, KV-farmari -hanke
Savonia-ammattikorkeakoulu
p. 044 785 6022, mika.repo@savonia.fi 

Maitotilayrittäjillä on entistä suurempi tarve 
hakea uutta tietoa yrityksensä kehittämiseksi. 
Tehokkain tapa on ”learning by doing”, sillä itse 
tekemällä oppii parhaiten. KV-farmari-hanke 
käynnistettiin keväällä 2019 ulkomaille suuntautu-
vien työharjoittelujen järjestämiseksi, mutta mat-
kustuskieltojen tultua voimaan on otettu käyttöön 
muita keinoja.

Ennen matkustusrajoituksia totuttiin hakemaan uutta 
tietoa sekä verkottumaan osallistumalla opintoretkiin tai 
vierailemalla näyttelyissä. Nyt tietoa haetaan verkostojen 
ja verkon kautta. Yrittäjät ovat aktiivisesti osallistuneet 
etänä toteutettuihin webinaareihin ja koulutuksiin. On 
huomattu, että etäyhteydellä osallistumisessa on monia 
etuja: se säästää aikaa, on helppoa ja lisäksi alustuksia 
voi kuunnella vaikkapa navetassa töiden ohessa. Verkot-
tuminen muiden yrittäjien kanssa on mahdollista esimer-
kiksi pienryhmissä kotoa käsin.

Ulkomaanharjoittelulla konkreettisia  
kokemuksia
Ennen matkustusrajoituksia kaksi yrittäjää kävi viikon 
mittaisella KV-farmari hankkeen harjoittelujaksolla 
hollantilaisilla tiloilla. Näiden viikkojen aikana muut 
hankkeessa mukana olevat yrittäjät seurasivat etänä 
harjoittelua WhatsApp-ryhmässä sekä kommentoivat 
ja keskustelivat esille tulleista toimintatavoista. Harjoit-
telun jälkeen kokemuksia jaettiin verkkokokoontumi-
sissa. Mallia, jossa yksi yrittäjä jalkautuu tiedonhakuun 
ja välittää tiedon vuorovaikutuksessa muille yrittäjille, 

TIEDON HANKINTAA JA JAKAMISTA 
YLI RAJOJEN KV-FARMARISSA

tullaan varmasti kehittämään edelleen. Harjoitteluiden 
yhteydessä on tullut ilmi asioita, joista yrittäjät erityisesti 
haluavat uutta tietoa. Yksi sellainen on syväparsi, johon 
harjoittelussa olleet yrittäjät tutustuivat Hollannissa. 
Siitä on hankkeessa koottu tietopaketti, joka julkaistaan 
alkuvuodesta 2021. 

Toiminta jatkuu rajoituksista huolimatta
Hankkeessa on myös järjestetty etäyhteyksien avulla 
vapaavalintaista koulutusta maatilan strategia-asiois-
ta. Koko talvikauden jatkuvat myös englannin kielen 
valmennukset, joiden avulla tulevista harjoittelujaksoista 
saa mahdollisimman paljon irti.

Matkustusrajoitusten jatkuessa hankkeessa kehitellään 
uuden tyyppistä kansainvälistä pienryhmätoimintamal-
lia nimeltään Virtuaalinen kv-pienryhmä. Tarkoituksena 
on jakaa kokemuksia, osaamista ja hyviä käytänteitä 
hyödyntämällä etäyhteyksiä ja digitaalista viestintää 
monipuolisesti.

KV-farmari-hanke hakee toiminnal-
leen jatkoaikaa vuoden 2022 
loppuun saakka, joten 
toteutusajan puitteissa 
pystytään olettavasti 
toteuttamaan kaikki 
sovitut ulkomaan-
harjoittelut. Mukana 
toiminnassa on noin  
30 yrittäjää. 

Kiinnostuitko? 
Ota yhteyttä ja kerro  

kiinnostuksesi 
kohteista.
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missä robotit työntävät rehut, 
kolaavat lannan ja lypsävät 
lehmät puolestasi.

Ota yhteyttä ja automatisoinnin 
tarjous laitemyyjältäsi: 

www.delaval.com/fi/yhteys

AUTOMATISOINTI
• Keventää merkittävästi  työtaakkaasi
• Lisää toiminnan tehokkuutta
• Lisää turvallisuutta 
• Vapauttaa resurssejasi suunnitteluun 
ja tarkkailuun

AUTOMATISOI 
NAVETTASI

Tervetuloa tutustumaan 
tulevaisuuteen

Maitoyrittäjät 186 x 135mm navetan automatisointi.indd   1 30.11.2020   12.53.08
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Turvallisuutta  
ja mielenrauhaa  
maanviljelijöille

lahitapiola.fi/maatilat

ASIANTUNTIJAT APUNASI
Tulevaisuuden Maitoyrittäjän Tähtivalmennuksen osaajaverkostossa ovat mukana  
alan parhaat asiantuntijat. 

WIKLI GROUP 
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Lisätietoja valmennuksesta

henna.mero@maitoyrittajat.fi juha.kantoniemi@gmail.com sanna.tarkiainen@maitoyrittajat.fi

www.maitoyrittajat.fi

Maa- ja metsätalousministeriö on osallistunut Tulevaisuuden 
Maitoyrittäjän Tähtivalmennus -hankkeen rahoitukseen.
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Rinnalla tilasi arjessa
Yhdessä kohti parempaa tuottavuutta

Asiakastilamme ovat maailman puhtaimman ruokaketjun tärkein lenkki. 
Haluamme tukea tuottajien menestymistä myös tulevaisuudessa. 

Sen eteen asiantuntijamme tekevät päivittäin työtä yhdessä tuottajien kanssa.


