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AURINKO

Torstaina: Saija, Saila, Frans
Perjantaina: Inka, Inkeri
Lauantaina: Pinja, Minttu
Sunnuntaina: Pirjo, Pirkko, Piritta,
Pirita, Pipsa, Birgitta

Maanantaina: Hilja
Tiistaina: Ilona
Keskiviikkona: Aleksi, Aleksis,
Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä

Aurinko nousi tänään
Joutsenossa kello 7.19
ja laskee kello 18.29.
Pimeä alkaa kello 19.12 ja
päättyy kello 6.39.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

Kuljetuspalveluista
uusi kilpailu
ETELÄ-KARJALAN sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
kilpailuttaa kiireettömiin
henkilökuljetuksiin liittyvät palvelut uudelleen.
Sekä itse kuljetuksia
että niiden välitystä ja
asiakkaiden matkustusoikeutta koskevat sopimukset ovat katkolla vuoden
lopussa. Eksoten hallitus
päätti, että optiota ei oteta
käyttöön.
Uudessa kilpailutuksessa paneudutaan ennen
muuta vammaisten erityistarpeisiin. Aikaa hankintaprosessiin on niukasti. Nykyiset toimijat ovat
velvollisia tuottamaan
palveluja korkeintaan
kesäkuun 2019 loppuun.
Nykyisiä toimijoita — Suomen Kuntalogistiikka Oy:n tilausvälityskeskusta ja 25 kuljetusyrittäjää — Eksote patistaa
korjaamaan ongelmat
viimeistään marraskuussa.

Biokaasulaitos
rakenteille
KUKKUROINMÄEN jätekeskukseen rakennetaan
biokaasulaitos. EteläKarjalan Jätehuolto Oy:n
hallitus päätti viime
viikolla käynnistää laitoshankkeen. Tavoitteena on,
että laitos valmistuu ensi
vuonna ja tuotanto käynnistyy alkuvuonna 2020.
Laitos valmistaa biokaasua eteläkarjalaisilta
kerätyistä biojätteistä ja
jätevedenpuhdistamojen lietteistä. Kaasusta
jalostetaan liikennepolttoainetta kaasukäyttöisiin
ajoneuvoihin. Sillä voidaan tuottaa myös sähköä
jätekeskuksen tarpeisiin.

Seurakuntavaalien
ehdokkaat julki
LAPPEENRANNAN seurakuntayhtymä on julkistanut seurakuntavaalien
ehdokkaat.
Joutsenon seurakuntaneuvoston 12 paikkaa
tavoittelevat Jaakko Arminen, Ulla Heimonen, Antti
Jarva, Sami Jokelainen,
Leila Korte, Tuomo Kuparinen, Seppo Martikka,
Leena Porthén, Mika Puronhaara, Ilkka Pöyhönen,
Kimmo Reponen, Pekka
Sihvonen, Ilkka Tiimo ja
Sari Toikka. He ovat Sihvosta lukuun ottamatta
ehdolla myös yhteiseen
kirkkovaltuustoon, johon
Joutsenosta valitaan kahdeksan henkilöä.

TOIMII
KOKO
MAASSA

Soilfood
Jalostaa maatalouden sekä bioenergia- ja
metsäteollisuuden
sivuvirroista erilaisia
lannoite- ja
maanparannustuotteita.
Toimii
valtakunnallisesti.
Työntekijöitä noin 20.
Työllistää lisäksi
paikallisesti muun
muassa autoilijoita ja
levitysurakoitsijoita.
Liikevaihto 2017 3,6
miljoonaa euroa.
Tavoiteliikevaihto 2018
4—5 miljoonaa euroa.
Perustajat Ilkka Herlin,
Saara Kankaanrinta,
Eljas Jokinen, Juuso
Joona.

Juuso Joona syysrypsipellolla. Käytännön viljelykokeet omilla pelloilla kuuluvat olennaisesti Tyynelän tilan
toimintaan. Tuloksia hyödynnetään omassa viljelyssä ja Soilfoodin kehitystyössä.

Maanlaajuiseksi toimijaksi
joutsenolaisin opein
Soilfood tuottaa kierrätyslannoitteita ja tutkittua tietoa maatalouteen.
Moni ﬁrman maanparannusopeista on kehitetty joutsenolaisilla pelloilla.
KAIKKI lähti tarpeesta.
Vuosituhannen alussa
maanviljelijä Juuso Joonan Tyynelän tilan pellot
Aholassa kärsivät eloperäisen aineen vähäisyydestä, ja maan rakenne oli
huonontunut.
— Tiesin, että metsäteollisuuden sivutuotekuituja oli hyödynnetty
maanparannuksessa, ja
ryhdyin kokeilemaan asiaa.
Kokeilu johti yritystoimintaan. Joona perusti
Tyynelän maanparannus
Oy:n vuonna 2012. Yhtiö jalosti ja markkinoi
metsäteollisuuden ylijäämätuotteista jalostettuja
maanparannusaineita
pelloille.
Suuri pyörä lähti pyörimään vuonna 2016, kun
firma fuusioitui kahden
muun alan toimijan kanssa. Lopputuloksena syntyi
Soilfood Oy, joka on Suomen suurin kierrätyslannoitteiden ja maanparannustuotteiden toimittaja.

Toiminta on maanlaajuista, ja yritys tarjoaa
maanviljelijöille muun
muassa kalkkeja, maan-

parannuskuituja ja kierrätyslannoitteita, joilla
parannetaan peltojen
ravinnetasapainoa ja lisätään kasvukykyä.

Ilman
maanviljelyä
en olisi tutkija
enkä yrittäjä.
Juuso Joona

Yritys tekee yhteistyötä
muun muassa UPM:n Stora Enson, Metsä Groupin,
Gasumin ja ST1:n kanssa.
Tuotteet ovat kierrätystavaraa, jossa toisen ylijäämämateriaali on toiselle jalostettava raaka-aine.
Esimerkiksi ravinteeksi
jalostettava paperikuitu
on metsäteollisuuden ylijäämää, joka pitäisi ilman
jalostusta polttaa tai ajaa
kaatopaikalle.
— Emme missään tapauksessa hävitä teollisuuden jätteitä, vaan jalostamme niistä lannoite- ja

maanparannustuotteita,
Joona sanoo.
Tutkimus ja tieto ovat iso
osa yrityksen toimintaa.
Soilfoodilla on oma laboratorio ja koekenttä.
Käytännön viljelykokeet
tuotteilla ovat olennainen
osa toimintaa. Yhtiö tekee
myös yhteistyötä eri yliopistojen ja esimerkiksi
Luonnonvarakeskuksen
kanssa.
— Esimerkiksi maanparannuskuiduista kerätään
tutkimusaineistoa, jota ei
ole aiemmin ollut olemassa.
Tässä auttaa työntekijöiden tausta. Lähes kaikki
työntekijät ovat maanviljelijöitä.
Joonan mukaan ekologisuus on sidottu osaksi
toimintatapaa. Tavoitteena on esimerkiksi sitoa
hiiltä maaperään eli estää
ilmastonmuutosta.
Etätyötä suositaan,
henkilöstöä rohkaistaan
käyttämään julkista liikennettä, ja ﬁrman autot
kulkevat biokaasulla.
— Raportoimme asiakkaillemme esimerkiksi
hiilensidontamääristä

ja pyrimme siihen, että
tuotteiden kuljetuksien ja
pellolle levityksen jälkeen
toiminta on hiilinegatiivista.
Vaikka Soilfood ja tutkimustyö vievät valtaosan
Joonan ajasta, hän ko-

kee ensi sijassa olevansa
maanviljelijä, joka oppii
yrityksen ja erehdyksen
kautta kotitilallaan Aholassa.
— Ilman maanviljelyä en
olisi tutkija enkä yrittäjä.
OLLI-PEKKA HÄRMÄ

Turvapaikanhakijat ovat
ammattitaitoista työvoimaa
JUUSO JOONA viljelee Tyynelän tilan 120 peltohehtaarin alalla muun muassa viljaa ja valkuais- ja öljykasveja.
Tila on työllistänyt vuosien varrella niin pitkäaikaistyöttömiä kuin turvapaikanhakijoitakin.
— Meillä on ollut työntekijöitä Konnunsuon ja
Imatran vastaanottokeskuksista. Vastaanottokeskusten henkilökunta on etsinyt henkilöitä, joilla on viljelijätaustaa, Joona kertoo.
Kokemus on ollut positiivinen.
— He ovat todella halunneet tehdä töitä ja integroitua yhteiskuntaan. Heidän kanssa keskustellessa
myös oma ymmärrykseni heidän taustoistaan on kasvanut.
Työvoimapula on paikoin vaikeuttanut maaseutuyritysten kehittymistä. MTK on kantanut huolta työvoimapulasta ja toivonut toimenpiteitä, joilla maahanmuuttajien palkkaamista helpotettaisiin.
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