
Työryhmä on avoin ja 
neutraali keskustelu- ja 

koulutusfoorumi 
viljelijöiden ja sektorin 

muiden toimijoiden 
välillä, osallistumalla 

voit siis aidosti 
vaikuttaa! 

 

 
VYR HAKEE VILJELIJÖITÄ 

Oletko kiinnostunut tilasi tulevaisuudesta, kannattavuudesta ja 
viljamarkkinoiden toiminnasta? Oletko valmis ratkomaan kannattavuuteen 
liittyviä ongelmakohtia yhdessä viljasektorin muiden toimijoiden kanssa? 

Hae nyt Vilja-alan yhteistyöryhmän viljelijätyöryhmään! Haku 
on auki 28.2. saakka, työryhmä kokoontuu ensimmäisen 

kerran 14.3. 
VYR kokoaa yhteen koko viljasektorin ratkomaan 
niitä haasteita, joita ammattiviljelijät kohtaavat 
viljelyn kaikilla eri osa-alueilla. VYR:n 
asiantuntijoiden ja parhaan saatavilla olevan 
asiantuntemuksen avulla voidaan yhdessä löytää 
kestäviä käytännön ratkaisuja kaikkien tilojen 
käyttöön. 

Työryhmä kokoontuu keväällä 2016 työpajoihin, 
joissa työstetään mm. sadon myyntiin liittyviä 
suunnitelmia ja markkinointia, viljelysopimuksia, 
kustannusten hallintaa ja muita kokonaisuuksia 
osallistujien toiveet huomioiden. Kesällä VYR 
tekee tilavierailuja ja sadonkorjuukauden 
päätteeksi ryhmä kokoontuu vertaamaan omia 
kokemuksiaan ja kartoittamaan taloustilannetta. 

Tavoitteena on, että viljelijäryhmän jäsenet toimivat julkisesti 
esimerkkeinä kaikille toimintaansa kehittäville viljelijöille. 

 
Työryhmän jäsenyys on maksutonta. Kokoontumiset järjestetään pääasiassa Helsingin 
alueella, osallistujille korvataan matkakulut. Kannattavuuskirjanpitoaineiston tuloksia on 
saatavilla keväällä 2017, joten ryhmän toimintaan on sitouduttava ainakin 1 vuodeksi 
kerrallaan. Ryhmään valitaan 10 osallistujaa hakemusten perusteella. 
 
Avoimet hakemukset 28.2. mennessä osoitteeseen katri.popov@vyr.fi 
 
 
Lisätietoja toiminnasta antaa VYR:n asiantuntija Katri Popov p. 040 826 6726 
Tutustu kannattavuuskirjanpitoon osoitteessa 
www.luke.fi/taloustohtori/kannattavuuskirjanpito/taustatiedot/Kannattavuuskirjanpito 

Kiinnostuitko? 
Lue lisää 

kääntöpuolelta! 

mailto:katri.popov@vyr.fi
http://www.luke.fi/taloustohtori/kannattavuuskirjanpito/taustatiedot/Kannattavuuskirjanpito


• Kattavan analyysin ja seurannan oman 
tilasi kannattavuudesta ja tunnusluvuista 
 

• Laajan viljasektorin asiantuntijajoukon 
tilasi kehittämisen tueksi ja uusien 
asioiden kokeilemiseksi 
 

• Työvälineet ja keinot oman tilasi 
kannattavuuden parantamiseksi 
asiantuntijoiden avulla 

 

Työryhmän 
jäsenenä 

saat 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Liittymistä tai kuulumista 
Luonnonvarakeskuksen 
kannattavuuskirjanpitoon 

• Sitoutumista noin kahdeksi vuodeksi 
kehittämistoimintaan 

• Asennetta, sellaista rehtiä ja rehellistä 

• Valmiutta nauttia parrasvaloista ja kertoa 
toiminnastaan myös muille 

 

• Harjoittaa maataloutta tosissaan 
 

• Rohkenee puhua avoimesti kannattavuudesta 
 

• On aidosti kiinnostunut tilan talouden ja oman 
osaamisen kehittämisestä 
 

• Sitoutuu työryhmän toimintaan ja tuomaan esille 
parhaita käytäntöjään julkisesti (esim. VYR:n 
nettisivuilla) 
 

• Antaa oman panoksensa viljaketjun 
kehittämiseksi 

Haussa 
viljelijä, joka 

Työryhmän 
jäsenenä 

saat 


