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PROAGRIA ETELÄ-
SUOMI

❑Lähes 10 000 asiakasta

❑13 500 maatilaa 

❑Liikevaihto 9 milj. euroa

❑140 työntekijää
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ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti



KESKEISIMMÄT PALVELUMME
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Tilipalvelut, tuloksen 
analysointi, 

kannattavuuskirjanpito

Strategisen johtamisen 
palvelut

Yritys- ja 
elinkeinopalvelut

Omistajanvaihdos ja 
yhtiöittäminen

Investointien 
suunnittelu

Hiiliviljely, ympäristö, 
energia

Ympäristö ja 
maisemanhoito (Maa- ja 

kotitalousnaiset)

Viljelysuunnittelu, maan 
rakenne ja vesitalous

Neuvo 2020 –palvelut
Elintarvikejalostus ja –

vienti

Viljelijöiden hyvinvointi 
(työterveyshuollon 
tilakäynnit, ”Välitä 

viljelijästä” yhteistyö)



YRITYSPALVELUT PK-
YRITYKSILLE

Ratkaisuja yrityksen 
kasvuun ja kehittämiseen

Erikoisosaamista maaseudun 
toimialoihin:

elintarvikkeiden valmistus 

matkailu- ja ravitsemuspalvelut

hevosala 

urakointi ja pienteollisuus

energia-ala

hoiva-alan yritykset
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Hymy Häme II -hanke
HYMY Häme II -hanke edistää sekä uuden 
yritystoiminnan syntymistä maaseudulle että jo 
toimivien maaseudun yritysten kestävää, 
kilpailukykyistä ja kannattavaa nykyaikaista 
liiketoimintaa.

Hanke tarjoaa käytännönläheistä ja maksutonta 
sparrausta yritystoiminnan eri vaiheisiin yrityksen 
perustamisesta aina omistajanvaihdokseen saakka.

Hanke järjestää info- ja yrittäjätilaisuuksia, 
yrityskohtaisia tilannekartoituksia, teemapäiviä, 
pienryhmätoimintaa, opintomatkoja sekä 
pilottiryhmiä.

Hanke täydentää yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen 
alueella sijaitsevien elinkeinoelämän 
kehittämisorganisaatioiden sekä kunnallisten 
elinkeinoasiamiesten tuottamaa toimintaa.

6



Hanke on tarkoitettu palvelemaan 
maaseutuyrityksiä, jotka 

- haluavat keskustella uudesta yritysideasta, 
toiminnan kehittämisestä, yritystoiminnan 
muutostilanteista, kasvusta, kipupisteistä tai saada 
tietoa yritystoiminnan eri osa-alueista.

- ovat kiinnostuneita, mitä tukea yritys voisi 
toiminnalleen saada.

- kaipaavat tietoa rahoitusmahdollisuuksista tai 
asiantuntija-apua yritystukihakemuksen tekemiseen.

- suunnittelevat investointia ja miettivät sen 
vaihtoehtoja ja kannattavuutta. 

- haluavat verkottua ja kehittyä yhdessä muiden 
yritysten kanssa

- haluavat kehittää liiketoimintansa kannattavuutta ja 
edistää alueensa elinvoimaisuutta

- ovat kiinnostuneita innovaatioista ja uusista 
toimintatavoista.

- kaipaavat uusinta tietoa maaseutuyritysten 
nykyaikaisesta liiketoiminnasta
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HYMY Häme    

II -hanke

Hankkeen toimijat
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Forssa, 
Humppila, 
Tammela, 
Jokioinen, Ypäjä
Satu Nurmi
Palvelupäällikkö 
Yrityspalvelut

p.0400 995 585
satu.nurmi@pro
agria.fi

Iitti, 
Tuula Repo
Kehityspäälllikkö,  
Yritysneuvvoja, vienti 
ja 
kansainvälistyminen
p. 040 588 0958
tuula.repo@proagria.
fi

Loppi, Riihimäki, 
Hausjärvi
Tiina Heinonen
Yritysasiantuntija
p.0400 353 419
tiina.heinonen@pro
agria.fi

Lahti, Heinola, 
Hollola, Kärkölä, 
Orimattila, Sysmä
Karita Alén
Yritysasiantuntija
p.0400 461 708
karita.alen@proag
ria.fi

Hämeenlinna, 
Hattula, Janakkala, 
Padasjoki, Asikkala, 
Hartola
Kirsi Sinisilta
Yritysasiantuntija, 
projektipäällikkö
p. 041 730 8209
kirsi.sinisilta@proagri
a.fi

Satu Nokkonen
Asiantuntija, 
ruokapalvelut
Etelä-Suomen Maa- ja 
kotitalousnaiset, 
ProAgria Etelä-Suomi, 
Häme
040 574 9337
satu.nokkonen@maaj
akotitalousnaiset.fi
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#onnistummeyhdessä

Kiitos

Kirsi Sinisilta

puh. 041-7308209
kirsi.sinisilta@proagria.fi
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