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GREPPA MARKNADEN?
• Greppa marknaden on Uudenmaan
ruotsinkielisten neuvontajärjestöjen koordinoima
koulutus mahdollisuus. Projekti on pääosin
rahoitettu Ely‐keskuksen varoin.
• Koulutuksen tarkoituksena on ollut parantaa
viljelijöiden tuntemusta eri viljelykasvien
markkinoista ja eritoten hahmottaa viljelijöille
riskien hallintaa. Alkaen oman tilan ”break even”
luvuista aina johdannaiskauppaan saakka.

GREPPA MARKNADEN,käytännössä
• Vuodesta 2010 kurssi on kokoontunut 3‐5 kertaa vuodessa. Viljelijä
on voinut osallistua täysin vapaasti eri tilaisuuksiin. Vaikkakin
säännöllinen osallistuminen on ollut suotavaa, niin yksittäisistäkin
osallistumisista on ollut hyötyä.
• Kurssipäivät on aina aloitettu markkinoiden läpikäynnillä. Todettu
markkinoiden muuttumiset sitten viime kokoontumisen ja
analysoitu niiden syyt ja seuraukset tulevaan.
• Tämän jälkeen on ollut luentoja. Eri yrityksiä jotka kertovat lähinnä
viljan hankinta malleistaan ja miten he toimivat sekä kansallisella
että kansainvälisellä markkinalla. Joitain luentoja on myös ollut
uusista viljelykasveista. Tärkeitä ovat myös olleet eri markkinatalous
tietäjien ja talousneuvonantajien puheenvuorot.
• Päivät on aina lopetettu yhteenvetoon ja avoimeen keskusteluun
päivän teemoista.

Mitä Greppa Marknaden on minulle
antanut?
•
•
•

•

Se on auttanut seuraamaan markkinoita. Siitä on tullut tapa. Tarkoitan viikottaista
seuraamista. Myynti/osto aikeissa päivittäistä seuraamista.
Olen voinut ymmärtää paremmin hintakehityksien syitä. Ja että hinnanvaihteluihin
globaalisti ei oikeasti voi mitään. Niihin on vain sopeuduttava!
Kuten aina, asiat ovat hyvin tilakohtaisia. Minulle kurssi on opettanut myös mihin
kannattaa rajoitetun aikansa käyttää. Eli olen myös ymmärtänyt pyytää apua
osaavilta neuvonantajilta. Koska olen todennut että viljelijän arki ei ole enään vain
suorittamista. Ei ole vain kylvämistä ,kyntämistä, sadonkorjaamista, jne. On paljon
asioita jotka vaativat paneutumista ja ymmärtämistä. Esimerkiksi myynti ja osto
kanavien yhä uudelleen ja uudelleen rakentamista/hakemista, byrokratian
tulkitsemista, markkinoiden seuraamista/ennustamista ja ennen kaikkea
päätöksentekoa.
Olen kilpailu ihminen. Täten on ollut vaikea ymmärtää että viljahinnan
tavoittelussa ei voi voittaa. Voi vain välttää häviön. Eli varmistaa jatkuvuuden.
Toisinaan jatkuvuuden varmistaminen oli myös alunperin viljelijän tavoite, silloin
kun sadon riittäminen talven yli, oli elinehto. Tältä osin teenkin taas sitä työtä mitä
esiisät aikanaan tekivät. Tosin eri välineillä..

Tämän päivän viljelijän tärkeimmät
osaamiset.
•
•
•
•

•
•

Tottakai, hyvät viljelijän taidot! Aina paremman viljelytaidon/tason hakemista. Tiedon nälkä myös jo
hyvin hallussa olevilla osa alueilla!
Oman tilan kustannusrakenteen tuntemista. Erityisesti lannoitteiden, polttoaineen, sadon määrän
ja laadun sekä ajankäytön vaikutus tulokseen. On tiedettävä tarkkaan oman tilan tuotantokustannus
vilja tonnia kohden. ”Break even point”!
Osto ja myynti kanavien kilpailuttaminen! Joko yhdessä tai yksin. Tämä on ainoa tapa millä viljelijät
voivat vaikuttaa hintoihin sekä osto että myynti puolella.
Päätöksenteko! On tärkeää tilan jatkuvuuden kannalta että tilalla tehdään päätöksiä. Päätöksiä
tehdään koska yritetään saavuttaa sovittu päämäärä. Jos ei ole sovittuja päämääriä tai visioita miten
tila viedään eteenpäin ei myöskään pysty tekemään päätöksiä. Ja päätöksien kanssa eläminen on
silloin vaikeaa. Päätös tehdään aina päätöshetkellä tiedossa olevan tiedon valossa! Eli tiedon ja
taidon keruu ja päämäärän asettaminen on päätöksenteossa tärkeintä.
Ymmärtää oman ajan rajallisuus. Työt ei tekemällä lopu! Tee niitä töitä mitä itse osaat parhaiten.
Kouluta itseäsi niillä alueilla mitkä kiinnostavat itseäsi eniten. Ota apua kun et osaa ja ulkoista kun ei
kiinnosta. Näin saat kokonaisuuden kannalta parhaimman tuloksen.
Ilman toimivia nykyajan perheitä ei yksikään tila Suomessa pärjää seuraavalle sukupolvelle!

