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Onneksi on Neuvo!
Pidin viikonloppuna vanhojen sanomalehtien katsauksen. 
Otsikot innostivat ottamaan Ympäristökorvauksesta kaiken irti 
tai huomauttivat, että tukijärjettömyyksistä on päästävä eroon. 
Huolehdittiin siellä siitäkin, että Lypsylehmäpalkkion maksatus on 
hoidettava kuntoon ja että Kasvulohkot määritellään piirtämällä. 
Muistutettiinpa siitäkin, että Tukilomake on tulostettava itse.

Suomen toiseksi suurimman sanomalehden tukiohjeliitteessä 
kehotettiin hengittämään syvään, sillä nyt se alkaa, tukihaku. 
Liitteessä todettiin aiheellisesti, että mikä on ihmisen luomus, on 
myös ihmisen hallittavissa. Kaikessa tässä tukikuumeessa on hyvä 
huomioida, että lääkettäkin on tarjolla. Maatilojen neuvontajärjes-
telmä, Neuvo 2020, käynnistyi osana Suomen maaseudun kehittämis-
ohjelmaa kaikkien viljelijöiden käyttöön huhtikuun alussa. Neuvo 2020 
-palveluja voi käyttää ympäristöön, tuotantoeläimiin, kasvinsuojeluun, 
luomuun ja energiaan liittyvissä tilakohtaisissa neuvontatarpeissa. 

ProAgrian Neuvo-asiantuntijat ovat valmiina selvittämään, laskemaan, 
vertaamaan, optimoimaan ja suunnittelemaan tilojen apuna tukien määriä, 
sitoumusten vaikutuksia, tukiehtojen kiemuroita ja valvontojen vaatimuksia. 
Tukipuntarilla selviävät tarkoituksenmukaisimmat tukiratkaisut ja arviot 
tilakohtaisista kokonaistukimääristä. 

Eikä tämä huhtikuuhun lopu. Tukiin ja valvontoihin, kasvinsuojeluun, 
pellon kasvukuntoon ja vesitalouteen, maisema- ja luontokohteiden kartoituk-
seen ja energian säästöön energiasuunnitelman muodossa liittyvää neuvontaa 
ja apua saa ProAgriasta ympäri vuoden. Neuvo 2020 -palvelua tarjoavat 
asiantuntijamme ovat Maaseutuviraston kouluttamia ja hyväksymiä. Asiantun-
tijamme ovat teitä varten!

Ritva-Liisa nisula

Pääkirjoitus

HUHTIKUU 2015

Puheenjohtaja

Jyrki
Halonen

jyrki.halone@gmail.com

ajankohtaista

Niin se on talven selkä jälleen taittunut 
ja kohti kesää kovaa kyytiä mennään. 
Yksi hikinen homma pitäisi vielä tehdä 
ennen varsinaisia peltotöitä.

EU-ohjelmakauden vaihtuminen 
aiheuttaa viljelijöille ja neuvonnalle to-
si kiireisen huhtikuun uusiin tukiehtoi-
hin perehtyessä. Hakemuksetkin pitää 
saada ajallaan tehtyä. Kyllä siinä kyl-
mä hiki meinaa tulla, kun tutustuu tu-
kiuudistuksiin ja siihen, mistä kevään 
tukihaussa joutuu jälleen päättämään 
ja sitoutumaan. Miten maanviljelemi-
nen onkin onnistuttu tekemään näin 
monimutkaiseksi. On ehtoja ehtojen 
päälle ja pykäliä pykälien jälkeen. Tu-
lee mieleen sanonta täältä meidän ky-
lältä menneiltä vuosikymmeniltä, kun 
eräs nuorimies oli lähdössä armeijaan 
ja totesi peloissaan, että ei sieltä ar-
meijasta taida "putkata selevitä". Sa-
ma tunne tuli ympäristökorvausjärjes-
telmän ehtoja lukiessa; kuka ne kaikki 
ehdot muistaa ja osaa vielä toimia nii-
den mukaisesti. 

Kovin mielelläni otan vastaan Pro-
Agrian asiantuntijan, jonka kanssa 
pääsen yhdessä selvittelemään sitä, 

mitkä tukivaihtoehdoista on järkeviä 
toteuttaa omalla tilalla. Sitoumukset-
han ovat pitkälle tilakohtaisia. 

Jatkuva muutos tukijärjestelmis-
sä kyllä harmittaa. Maatiloilla pitäi-
si pystyä keskittymään maanviljelyn ja 
eläintenhoidon kannalta olennaisem-
piin asioihin, että jatkossakin pystym-
me tuottamaan kuluttajille puhdasta 
kotimaista ruokaa. Sääntelyn purku 
täytyy olla tavoitteena kaikilla tahoilla, 
jotka ovat mukana maataloussektoril-
la. Muuten on kyllä vaarana, että vilje-
lijät alkavat väsyä lopullisesti tähän tu-
kibyrokratiaan.

Tehdään viisaita valintoja ProAgri-
an asiantuntijoiden avustuksella.

Valintojen edessä

Toimihenkilöuutisia

vuotta
tiedotuslehteä

Olen elina Finnilä Vetelistä ja olen palannut reilun 5 vuoden 
perhevapaiden jälkeen takaisin töihin ProAgrialle. Valmistuin 
agrologiksi Ilmajoelta keväällä 2004. ProAgrialla olen ollut 
jo saman vuoden syksystä lähtien. Vuonna 2004 tehtiin mie-
heni kotitilalla sukupolvenvaihdos. Meillä on noin 200 sonnin 
loppukasvattamo. Kesä meneekin oman tilan hommissa, eli olen 
töissä toukokuun loppuun asti ja palaan taas syyskuun alusta palve-
lemaan asiakkaita. Autan mielelläni alueemme viljelijöitä kevään aikana viljelysuunnit-
teluun sekä tukihakuun ja -neuvontaan liittyvissä asioissa. Minut tavoittaa numerosta  
043 825 4283 sekä sähköpostilla elina.finnila@proagria.fi.

Olen Jaana Höglund ja kotoisin Pietarsaaresta. Aloitin työni Kes-
ki-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisissa huhtikuussa. Työteh-
täväni on palvella maatiloja, kuntia, kaupunkeja ja yhdistyksiä 
maiseman- ja ympäristönhoitoon liittyvissä asioissa. Koulu-
tukseltani olen biologi. Olen työskennellyt valtion ympäristö-
hallinnon tehtävissä, viimeiset 12 vuotta Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen luonnonsuojeluryhmässä. Työtehtäväni ovat en-

sisijaisesti liittyneet luonnonsuojelullisesti arvokkaiden alueiden 
suunnitteluun ja hallinnointiin. Tartun innolla uusiin työtehtäviini. 

Ottakaa yhteyttä, kun tarvitsette suunnitelmia luonnonlaitumille ja 
perinnebiotoopeille, neuvontaa maatalouden ympäristötukiin liittyen tai muita luon-
toon ja ympäristöön liittyviä selvityksiä ja suunnitelmia.

Olen Sonja Kuronen, uusi maidontuotannon asiantuntija. Tuuraan 
Armi Hotakaista hänen perhevapaansa ajan. Koulutukseltani olen 
agrologi (AMK), ja työtehtävänäni ovat ruokinnansuunnittelu sekä 
tuotosseurannan tehtävät. Kotitilalta olen saanut vahvaa lähikon-
taktia lypsyrobottiin ja seosrehuruokintaan. Maatalous on aina ol-
lut lähellä sydäntäni. Maailmalla olen asustellut ja työskennellyt maa-
taloustöissä Australiassa ja Kanadassa. Monenlaista on nähty, mutta 
eniten uskon puhtaaseen suomalaiseen ruokaan. Nykyajan maatalous ke-
hittyy vauhdilla, ja muun muassa hallitusta koneautomaatiosta voi saada apua 
jaksamiseen. Yksin ei tarvitse pärjätä, haasteet on tehty voitettavaksi, yhdessä. 

Tervehdys maan asukas! Luultavasti itse kummemmin asiaan vai-
kuttamatta synnyin ja minut kastettiin Ville märsyläksi. Olen 
kotoisin Kälviän Peltokorvesta, vanhempi väki tuntenee sen 
Suonperänä. Olen varttunut pienessä yhteisössä, jossa kaik-
ki tunsivat kaikki. Kemppaisen ”korkeakoulu” (alakoulu) an-
toi hyvän perustan tulevaisuutta varten. Olin aina luokkani 
pisin, joten nopean pituuskasvun myötä olinkin nuorempa-

na kömpelö sekä tapaturma-altis, jonka seurauksena opin aina 
nauramaan itselleni ja kömmähdyksilleni. Yläkoulussa olin tuki-

oppilaana ja myöhemmin kauppaopistossa minut valittiin oppilas-
kuntaan. Osallistuin myös tutor-toimintaan ja koulun erilaisiin projekteihin. Edustin 
kauppaopiston datanomilinjaa (nörttilinja) erinäisissä tapahtumissa. Myös näytelmät, 
juontotehtävät sekä puheet osuivat usein kohdalleni kaikissa kouluissa. Näin minusta 
kasvoi sosiaalinen ja avoin nuori, jolla on pilke silmäkulmassa sekä mielipiteitä moniin 
asioihin. Sosiaalisesta taipumuksestani huolimatta pidän myös yksinolosta. 

Työelämässä on tullut tehtyä ja nähtyä monenlaista. Nuorempana olen leikannut 
taloyhtiön nurmikkoa, jakanut postia, ollut pyöräliikkeessä, kodinkoneliikkeessä ja päi-
väkodissa. Varttuneempana olen tehnyt erilaisia mikrotukitehtäviä, ollut ahtaajana, 
paperilautastehtaalla, näytteenotto- ja valvontatehtävissä, kunnes saavuin nykyiseen 
vuorotteluvapaan sijaisuuteen ProAgrialle. ProAgrialla olen ollut yleismiehenä päivit-
täen asiakastietoja, järjestäen projektitiloja, putsaten arkistoja, antaen atk-tukea, vii-
laillen excel-taulukoita, postittaen kirjeitä, noutaen tavaraa ja vaikka mitä. Sijaisuuteni 
on lyhyt, mutta se on ollut tähän asti sitäkin antoisampi. ProAgrialla on hyvä työpo-
rukka ja henki. Monenlaista työtä nähneenä on hyviä vertailukohteita. Tämä on arvo-
kas työkokemus muiden joukossa. 

Lopuksi haluankin kysyä arvon lukijalta, oletko onnellinen? Lapsi on onnellinen, 
kun sen perustarpeet ovat kunnossa, tuntee tulevansa rakastetuksi ja saa murua rin-
nan alle. Silloin lapsi jaksaa temmeltää ja olla innoissaan kaikesta. Vanhemmiten ih-
minen asettaa itselleen ja onnellisuudelleen ehtoja. En voi olla onnellinen, jos en saa 
sitä, tätä tai tuota. Kaikilla meillä on sama alku ja sama loppu, mutta se mikä tekee 
minusta minut ja sinusta sinut, on kuinka tämän alun ja lopun välisen matkan taival-
lat. Et voi muuttaa toista, mutta muuttamalla itseäsi voit vaikuttaa toiseen ihmiseen. 
Niin se kaiku vastaa, kuin sille huudetaan. Kaikkea hyvää itse kullekin.

Olen auli Saukko Kannuksesta. Aloitin ProAgria Keski-Pohjanmaan 
ruoka- ja ravitsemusneuvonnan asiantuntijana maaliskuun alussa. 
Tehtävänäni on suunnitella ja toteuttaa Maa- ja kotitalousnaisten 
juhla-, kokous- ja tapahtumapalveluja sekä antaa ruokaan ja ravit-
semukseen liittyvää neuvontaa erilaisissa tilaisuuksissa. Aikaisem-
mat työkokemukseni ovat elintarviketeollisuudesta, ravitsemisa-
lalta sekä myynti- ja markkinointitehtävistä. Koulutukseltani olen 
elintarvikealan (meijeri) teknikko sekä asiakaspalvelun ja markki-
noinnin merkonomi. Vuoden kuluttua tavoitteenani on valmistua 
ravitsemispalvelujen restonomiksi. Odotan innolla tulevia haasteita, 
jotka tähtäävät Maa- ja kotitalousnaisten toiminnan laajentamiseen ja ke-
hittämiseen Keski-Pohjanmaalla. Tavoitteenamme on olla mukana alueemme toimin-
nassa entistä näkyvämmin ja monipuolisemmin.
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meidät tavoitatTapahtumakalenteri

Proagria Keski-Pohjanmaa ry 
Puhelin 040 521 1735  •  etunimi.sukunimi@proagria.fi  
www.proagria.fi/kp  •  Toimisto avoinna 9.00-15.00

HAllinto 
Johtaja Ritva-Liisa Nisula 040 5849 550
Kehityspäällikkö Juha Hämäläinen 0400 126 335
Pohjoisen alueen palvelupäällikkö Juha Nivala 040 8610 641
Eteläisen alueen palvelupäällikkö Anna-Riitta Leinonen  0400 168 647
Talouspäällikkö Irene Raivio  040 1846 502
Viestijä Ritva Karri (laskutus, viestintä, järjestö) 040 5234 113
Taloussihteeri Saila Sulonen (laskutus, ostoreskontra) 040 5443 460

MAAseutuneuvonnAn AsiAntuntijAPAlvelut
Tuotosseuranta
 Elina Ahonen  0400 260 575
 Salme Asiala 040 5234 124
 Armi Hotakainen 040 523 4116
 Katja Kellokoski  040 829 2870
 Jonna-Minna Lassila  0400 644 261
 Kirsi Leppikorpi (mittalaitteiden testaus, robotti-
 näyttenotto) 0400 367 656
 Leena Hanni (tuotosseurantatietojen tallennus) 040 3533 295
 Aulikki Yli-Jylhä (tuotosseurantatietojen tallennus) 050 5968 502
Energianeuvonta Jari Tikkanen 0400 162 147
Kannattavuuskirjanpito Taina Kulla 0400 723 288
Kasvinsuojeluruiskujen testaus Jouni Huhtala ja 040 5123 703
Jarmo Karhula 044 5212 210
Kasvinviljelyneuvonta, kasvinsuojelukoulutukset, 
myös peruna ja muut erikoiskasvit Sirkku Koskela 0400 137 124
Kasvinviljelyn talous Elina Finnilä  043 8254 283
Kotieläinneuvonta, myös luomu Anna-Riitta Leinonen 0400 168 647
Koneneuvonta Jouni Huhtala 040 5123 703
Lammas- ja vuohitilojen neuvonta 
 Milla Alanco 040 706 0558
 Sini Hakomäki 043 825 0526
Luonnonmukainen tuotanto, EU-tukineuvonta 
 Jari Tikkanen  0400 162 147
 Seija Roimela 040 847 9740
Maatilojen kehityskeskustelut 
 Sari Hihnala 0400 974 165
 Liisa Koskela  050 5120 615
Maatilojen talousneuvonta
 Ville Karhula  040 523 4117
 Teemu Kinnunen  043 8254 279
 Juha Nivala 040 8610 641
  Jouni Huhtala 040 5123 703
 Heikki Ojala 040 5342 166
Nurmikasvituotanto Jari Vierimaa  040 7433 290
Puutarhatuotanto Kirsi Voho 0400 387 406
Seosrehuruokinta Sinikka Kreus 044 5263 059
Sikatilojen neuvonta, ProAgria Lihaosaamiskeskus
 Sini Perttilä 040 1679 270
 Ari Nopanen 0400 432 582
 Maija Yliaho 040 529 0832
Viljakaupan tarkkailu Jouni Huhtala 040 5123 703
Viljelijöiden työterveyshuolto
 Sari Harju 040 5234 114
 Jouni Huhtala 040 5123 703
 Liisa Koskela 050 5120 615
 Taina Kulla 0400 723 288
Yritys- ja talousneuvonta Erkki Laide 0400 137 169
Yritysjohtaminen ja laatuasiat Liisa Koskela 050 5120 615
Ympäristöneuvonta, ympäristötukiasiat
 Sirkku Koskela 0400 137 124
 Jari Tikkanen 0400 162 147

KAlAtAlousKesKus
Kalatalousneuvonta Eero Hakala 0400 162 445

MAA- jA KotitAlousnAiset 
etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi
Toiminnanjohtaja Johanna Hylkilä 040 1964 434
Kotitalousneuvonta ja -koulutus, hygieniatestaukset ja
Malo-luokitukset, järjestötyö Seija Varila 0400 137 899
Kruunuvoudintalo, tapahtumien ruokapalvelut, Auli Saukko 043 8254 281
Ympäristöpalvelut Jaana Höglund  043 8254 284

RAKennussuunnittelu
Palvelupäällikkö Timo Korpela 040 596 4032

tilitoiMistoPAlvelut
Sievin tilitoimisto 
 Maija-Leena Eerikkilä 040 5216 416
 Seija Roimela 040 847 9740
Kaustisen tilitoimisto
 Helena Hohenthal 040 847 9908
 Mika Jouppila  044 5234 430
 Kirsi-Maria Saarikettu  043 8254 280
Reisjärven tilipalvelut Teemu Kinnunen 043 8254 279

RuoKinnAn oHjAus- jA tuotAnnon  
oHjAusPAlvelut Kotieläintiloille
Halsua, Perho, Veteli Sari Harju 040 5234 114
Perho, Halsua Pekka Polso 040 5234 112
Veteli, Kaustinen Helena Keto 040 5234 115
Kaustinen, Kälviä Sirpa Kaskela 0500 862 695
Himanka, Kannus, Lohtaja, Kälviä Taina Kulla 0400 723 288
Kalajoki, Sievi Aulikki Yli-Jylhä 050 5968 502
Kannus, Lohtaja, Sievi, Reisjärvi Sinikka Kreus 044 5263 059
Lohtaja, Kälviä Jarmo Karhula 044 5212 210
Toholampi, Reisjärvi, Lestijärvi Armi Hotakainen 040 5234 116
Toholampi, Ullava, Reisjärvi Salme Asiala 040 5234 124
Kälviä, Kannus, Lohtaja, Reisjärvi Sari Hihnala 0400 974 165
Lestijärvi, Reisjärvi, Toholampi, Kaustinen, Veteli Katja Kellokoski 040 8492 870
Kalajoki, Sievi Leena Hanni 040 3533 295
Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi Elina Ahonen 0400 260 575
Toholampi, Reisjärvi, Lestijärvi Sonja Kuronen 043 825 4282

eLÄInLÄÄKÄRIPÄIVÄ, Kannus, to 16.4. klo 10-15, Koivukartano, ummessaoloaika, poikiminen ja va-
sikan ensimmäiset viikot. Ilm. 13.4. mennessä, sari.hihnala@proagria.fi.

PROaGRIa KeSKI-POHJanmaan KaSVInSUOJeLUKOULUTUKSeT Ja -TUTKInnOT 
Kalajoki, to 7.5. klo 10-14, kaupungintalo (Kalajoentie 5), mahtuu enint. 50 hlöä
Kaustinen, ti 12.5. klo 10-14, kunnanvirasto (Kappelintie 13), mahtuu enint. 26 hlöä
Kälviä, to 4.6. klo 10-14, aluetoimisto (Kälviäntie 24,) mahtuu enint. 30 hlöä
Ilmoittautumiset www.proagria.fi/kp -> tapahtumat tai kirsi.saarikettu@proagria.fi, puh. 043 8254 280 
7 työpäivää ennen koulutusta.

KaSVInSUOJeLURUISKUJen TeSTaUKSeT
Lisätietoja Jouni Huhtalalta, puh. 040 512 3703 ja Jarmo Karhulalta, puh. 044 521 2210.
Paikka aika Testauspaikka
Kalajoki 27.5. klo 9.00-15.45 Agrimarket, Kalajoki
Himanka 28.5. klo 8.45-13.00 Urheiluhallin piha
Himanka 28.5. klo 13.30-15.15 Pahkalan korjaamo, Pahkala
Kalajoki 29.5. klo 9.00-11.15 Agrimarket, Kalajoki
Kalajoki 29.5. klo 12.00-15.15 Tyngän mylly, Kalajoki
Kaustinen 1.6. klo 9.15-14.45 Agrimarket, Kaustinen
Lohtaja 2.6. klo 8.15-15.15 JMT Koskela (K-Maatalouden piha)
Kälviä 3.6. klo 8.45-12.30 ST1-huoltoasema, keskusta
Ullava 3.6. klo 13.15-13.45 M-market Lukkari, Ullava
Ullava 3.6. klo 14.15-15.00 Monitoimitalon piha, Rahkonen
Kannus 8.6. klo 9.15-15.00 Maaseutuopisto, konehallin edusta
Sievi 9.6. klo 9.30-15.00 Ns-talo, Sievinkylä
Veteli 10.6. klo 9.15-11.00 SEO, Veteli
Veteli 10.6. klo 11.45-13.00 Räyringin tanssilavan piha, Räyrinki
Veteli 10.6. klo 13.45-14.45 Pulkkisen kylätalo, Pulkkinen
Sievi 11.6. klo 9.15-15.00 Agrimarket, Sievi
Reisjärvi 15.6. klo 9.45-13.45 Ent. TVH-varikko, keskusta
Sievi 15.6. klo 14.30-15.00 Kiiskilän vanha kauppa, Kiiskilä
Halsua 16.6. klo 9.30-11.00 Isokarhu, Halsua
Perho 16.6. klo 12.15-14.15 Perhon Mol, konehallin edusta
Toholampi 17.6. klo 9.15-12.15 JMT Koskela (K-Maatalouden piha)
Lestijärvi 17.6. klo 13.00-14.15 Ent. P. Kauppisen huoltoaseman piha
Kasvinsuojeluruiskun testauksen ”unohtaneiden” ruiskut testataan 22.6. ja 23.6. Lisätietoja Jouni Huh-
talalta, puh. 040 512 3703 ja Jarmo Karhulalta, puh. 044 521 2210.

MAA- jA KotitAlousnAisten toiMintA 

Hygieniakoulutuksia ja hygieniatestauksia voi tilata Seija Varilalta, p. 0400 137 899.

TÄYTeKaKKUKURSSI, kuorruta ja koristele 
Kokkola, ti 5.5. klo 17.30, Yritystalo Evald, alakerran kokoustila 

SYÖ HYVÄÄ, ikääntyvien ravinto 
Reisjärvi, ma 20.4. klo 12, Väinölä 
Perho, ti 28.4. klo 12, seurojentalon alakerta 
Lohtaja, to 7.5. klo 12, seurakuntatalo

SYÖ HYVÄÄ, lapsiperheet
Ullava, pe 24.4. klo 10, Veikko Vionojan koulu 

LaSTen Ja nUORTen HYVInVOInTIFOORUmI
Perho, ti 14.4. klo 18, koulukeskus

maKKaRaKURSSI yhteistyössä Suomenselän kansalaisopiston kanssa
Lestijärvi, to 16.4. klo 18, yläkoulun opetuskeittiö 
Kinnula, ke 29.4. klo 18, yläkoulun opetuskeittiö

Maa- ja kotitalousnaisten tilaisuuksista lisätietoja Seija Varilalta, p. 0400 137 899. 
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kasvi

1. Kasvata satotuottoja
-  nosta satotasoja maan kasvukunnon ja vesitalouden parantamisen,  

viljelykiertojen ja uusien lajikkeiden avulla
-  monipuolista viljelykasvivalikoimaa niin, etteivät ”kaikki munat ole yhdessä korissa”
-  varmista sadon laatu käyttötarkoituksen mukaan
-  seuraa markkinahintoja ja kiinnitä ainakin osalle sadosta hinta, kun ne ovat hyvällä tasolla

2. Laske ja arvioi tuotantokustannusten taso tilallasi
- laske, mitä viljan tuottaminen maksaa tilallasi
- hyödynnä tietoa hinnan kiinnittämisessä ja myyntipäätöksissä 
- tarkastele kustannuseriä, huomioi poikkeavuudet ja mieti korjauskeinoja

3. Yhteistyö hankinnoissa
- arvioi tuotantokustannuslaskelmasta, millä tasolla ovat tilasi kiinteät kustannukset 
- kun teet investointipäätöksiä, arvioi yhteistyön mahdollisuus hankinnoissa
- arvioi, onko muitakin mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä naapuritilojen kanssa kustannusten jakamiseksi

4. Varmista sadon menekki
- pyri sopimustuotantoon
- tuota sitä, mistä on kysyntää
- tuota käyttötarkoituksen mukaista laatua
- selvitä, voiko viljaa toimittaa suoraan kotieläintiloille

5. Toimi oikeaan aikaan
- ennakoi maksuvalmius ja hanki tuotantopanokset edulliseen aikaan
- varmista hyvä sadon alku ajoittamalla kylvötyöt oikeaan aikaan hyödyntäen orastumiselle  

hyvät kosteusolosuhteet
- seuraa kasvustoja: ajoita lannoitukset ja kasvinsuojelu kasvuston kehityksen ja tarpeiden mukaan
- korjaa ja kuivaa sato heti kuin mahdollista, näin vähennät myös hometoksiinien riskiä

6. Tarkastele tilan kokonaistaloutta
-  mikä on lainojen, lyhennysten ja maksuaikojen tilanne
-  millaista pellon vuokraa maksat
-  mikä on viljelyn vuosittainen tulos ja mitkä ovat keskeisimmät tulokseen johtaneet syyt 
-  seuraa yksityistalouden menoja ja hanki niitä varten oma pankkitili

7. Tee vakautustoimenpiteitä
- neuvottele maksuajoista ja rahoitusjärjestelyistä
- arvioi tilasi toimintaa, mihin kannattaa keskittyä, mitä jättää pois
- harkitse sellaisen omaisuuden myyntiä, joka ei tuota, jota on kallista ylläpitää tai jota et tarvitse

8. Perehdy tukimuutoksiin
- varmista tukien saaminen täysimääräisenä
- arvioi kaikki mahdollisuudet hyödyntää tukijärjestelmää
- huomioi tukimaksatuksen muuttuneet aikataulut tilan maksuvalmiudessa ja vuosibudjetissa

9. Tee budjetti ja seuraa sitä säännöllisesti
- laadi vuosittainen budjetti, jolla parannat kokonaisnäkemystä tilasi rahaliikenteestä ja  

varmistat maksuvalmiuden kaikissa tilanteissa
10. Katso tulevaisuuteen

- jos taloudellinen ahdinko on päällä, hae positiivisia asioita tulevaisuudesta
- pohdi tuotannon erikoistumismahdollisuuksia, millä saisit tuotteista parempaa hintaa tai
   varmempaa menekkiä
- hakeudu vertaisryhmiin, joista saa ideoita tulevaan ja toiminnan kehittämiseksi

Viljatilan tsekkilista

Ota yhteyttä ProAgrian asiantuntijaan!
www.proagria.fi

Rahat
riittämään!

Kysy myös
• Senttien tsekkilista
• Ruokinnan tsekkilista
• Talouden tsekkilista

Markkinahinnat ja tuotantopanosten hinnat vaihtelevat. Maatalous- 
tukiin ja niiden maksuaikatauluihin on tullut merkittäviä muutoksia.  
Käy läpi seuraavat kohdat ja varmista, että yrityksesi talous on  
hallinnassa ja rahat riittävät.

Opas pellonkäytön 
vaihtoehtoihin
Ympäristökorvausjär-
jestelmän käynnistyes-
sä viljelijät ovat valin-
tojen edessä. Uudessa 
Pellon käytön vaihto-
ehtoja -oppaassa ker-
rotaan, miten ympä-
ristökorvauksen vaih-
toehtoja kannattaa 
hyödyntää sekä loh-
koja hoitaa ja ylläpi-
tää. Lisäksi oppaassa 
käsitellään uutta vi-
herryttämistukea.

Opasta on pai-
nettu sekä suomen- 
että ruotsinkielise-
nä. Opas on neu-
vontamateriaalia, 
ja sitä jaetaan kou-
lutus- ja neuvontatilaisuuksis-
sa. Sen voi myös noutaa Kokkolan toimistolta. Opas on myös 
ladattavissa netissä osoitteessa www.maajakotitalousnaiset.fi/
pellonkaytonvaihtoehtoja. 

Oppaan tekstin on tuottanut Etelä-Suomen maa- ja kotita-
lousnaisten / ProAgria Etelä-Suomen maisemasuunnittelija He-
lena Pakkanen. 

Toimituksesta on vastannut kehityspäällikkö Hannele Parta-
nen Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta. Maaseutuverkosto 
on tukenut oppaan laatimista.

Viljantuotannon taloudellinen tulos näyt-
tää synkältä jo toista vuotta peräkkäin. 
Kevätviljat tekivät viime vuonna tappiota 
keskimäärin 80-220 e/ha. Tappiolliseen 
tulokseen olivat pääasiallisina syinä viime 
syksynä 20-50 e/tn laskeneet hinnat kus-
tannusten pysyessä silti lähes samoina. 
Rukiin hinta säilytti kotimaisen myllyteol-
lisuuden panostuksen myötä paremmin 
tasonsa. Sen tulos oli positiivinen noin 
100 e/ha, ja viljoista paras. Tulos tuo 
tarpeellista ja toivottua kannustusta ko-
timaisen rukiin viljelyn edistämiseen. 

Paras tilaneljännes saavutti kaikilla 
kasveilla voitollisen tuloksen. Niillä sa-
to oli noin 600 kg/ha keskimääräistä pa-
rempi ja kustannukset 90 e/ha pienem-
mät. Tulokset käyvät ilmi ProAgrian vilje-
lyn kehittämisryhmien (ViljelyKasvu-ryh-
mät) tuotantokustannuslaskelmien poh-
jalta lasketuista tuloksista vuodelta 2014.

Härkäpapu, ruis ja öljykasvit 
pärjäsivät parhaiten

Parhaimman kannattavuuden saavutti 
viime vuonna härkäpapu, jonka 3 000 kg 
hehtaarisato johti 180 e nettovoittoon 
hehtaarilta. Kevätrapsi pääsi 100 e net-
tovoittoon ja kevätrypsikin 1 500 kg heh-

taarisadolla niukasti plussan puolelle 5 e 
hehtaarikohtaisella nettovoitolla. Eniten 
tappiota, 200 e/ha, teki kaura 3 700 kg 
hehtaarisadolla ja 128 e/tn myyntihin-
nalla. Myös kevätvehnän taloudellinen 
tulos oli monille pettymys, jos sen laa-
tu romahti elokuun sateissa ja sato pää-
tyi kaikista panostuksista huolimatta re-
huksi. Rehuvehnän hinta oli syksyn aika-
na noin 40 e/tn heikompi kuin leipäveh-
nän. Tämä pienensi esimerkiksi 30 heh-
taarin vehnän viljelyalalla noin 5 000 e 
satotuottoja. 

Viljelykierto tasaa riskejä

Nettovoitto on talouden tunnusluku, jos-
sa satotuotoista ja tuista on vähennetty 
kaikki kustannukset mukaan lukien työ 
ja kiinteät kulut. Tilojen taloudellinen tu-
los muodostuu kokonaisuudesta, jossa 
paremmin kannattavat kasvit kannatte-
levat heikompaa tulosta tekevien kasvien 
tulosta. Pelkkiin kevätviljoihin pohjautu-
va viljelystrategia sisältää tämän hetken 
markkinatilanteessa paljon riskejä. Vilje-
lyn monipuolistamisella, jossa viljelykier-
rossa on kevätviljojen lisäksi syysmuotoi-
sia kasveja sekä öljy- ja palkokasveja, ta-
sataan sato- ja hintariskejä.

Satotasojen on noustava

Jotta viljantuotanto näillä hinta- ja kus-
tannussuhteilla saadaan kannattavak-
si, pitää satojen olla noin 5 000 kg/ha. 
Se tarkoittaa 1 300 kg parannusta val-
takunnan keskisatoihin hehtaaria koh-
den. Viljantuotanto ei vielä lyö leiville 
keskisatoja tuottamalla, vaan pelloilta 
on saatava kunnon satoja. Tämä tar-
koittaa viljelyn keskittämistä hyväkun-
toisille pelloille ja ottamalla lajikkeis-
ton parhaimmistoa viljelyyn. Kannat-
taa hyödyntää myös uuden tukijärjes-
telmän mahdollisuudet pellon käytön 
monipuolistamiseen, maan kunnosta-
miseen tai vaihtoehtojen hakemiseen 
viljalle.

Öljy- ja palkokasvien kannattavuus 
näyttää näillä sato- ja hintatasoilla ole-
van selvästi viljoja parempi. Niiden me-
nestyminen ei aina edellytä täydellistä 
onnistumista, vaan jo keskimääräisellä-
kin sadolla voidaan tehdä kohtalaisen 
hyvää taloudellista tulosta. Tämän lisäk-
si saadaan hyviä esikasvivaikutuksia ja 
maan rakenne kohenee, vastataan valku-
aiskasvien alituotantotilanteeseen ja ta-
sapainotetaan kotimaan viljamarkkina-
tilannetta. 

Viljatilan talous hallintaan

Viljatilan on hyvä arvioida kokonaista-
loudellinen tilanne aloittamalla tarkas-
telu pellolla tehtävistä toimista päätyen 
maksuvalmiuden ja budjetoinnin suun-
nitteluun. ProAgrian viljatilojen talou-
den hallinnan tsekkilistassa tuodaan 
esille kohtia, joita läpikäymällä varmiste-
taan rahojen riittävyys muuttuvissa tilan-
teissa. Tuotantokustannusten laskennan 
kautta päästään kiinni tekijöihin, joissa 
pääomaa on kiinni tehottomasti ja rahaa 
valuu hukkaan. Maksuvalmiuden säilyt-
täminen kaikissa tilanteissa takaa, että 
pystytään maksamaan laskut ajallaan ja 
toimimaan niin, ettei synny lisäkustan-
nuksia. Erityisesti hankalassa taloudelli-
sessa tilanteessa kannattaa arvioida ti-
lan toimintaa, mihin keskittyä ja mitä jät-
tää pois. Katse on hyvä suunnata tulevai-
suuteen, pohtia tuotannon erikoistumis-
mahdollisuuksia, ja hakeutua esimerkiksi 
vertaisryhmiin, joista saa ideoita toimin-
nan kehittämiseksi.

SaRI PeLTOnen
Palveluryhmäpäällikkö

Proagria Keskusten Liitto

Kasvintuotannon kannattavuustulokset 2014
Ruis ja erikoiskasvit menestyivät, kevätviljat tappiolle
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Rehuherneen raakavalkuaispi-
toisuus on noin 220 g/kg/ka ja 
härkäpavulla se on 310 g/kg/ka. 
Hernettä ja härkäpapua kan-
nattaa viljellä seoskasvustoina 
viljakasvien kanssa joko puita-
vaksi tai kokoviljasäilörehuksi. 
Seoskasviviljely lisää myös kas-
vuston viljelyvarmuutta vähen-
täen tehokkaasti palkokasvei-
hin kohdistuvaa tautipainetta. 

Kylvö ja lannoitus
Yksivuotiset seoskasvustot voi-
daan kylvää heti toukotöille 
päästyä tai viimeiseksi kesäkuun 
lopussa, kunhan maassa on tar-
peeksi kosteutta itämiseen. Sa-
tomäärä ei laske myöhäisen 
kylvön vuoksi, koska tavoittee-
na on vihermassasato. Herne ja 
härkäpapu ovat kylmänkestäviä 

lajeja ja itävät jo +5-asteisessa 
maassa. Lannoitus tehdään kyl-
vömuokkaus yhteydessä. Palko-
kasvien kylvössä kannattaa kiin-
nittää huomiota kylvösyvyyteen, 
joka on 5-8 cm. Seoksen kylvö 
tehdään nykyisin lähes poik-
keuksetta yhdellä kerralla, jo-
ten kylvösyvyydessä joudutaan 
tekemään kompromisseja. Pal-
koviljasäilörehun viljalajikkeiksi 
kannattaa valita myöhäisempiä 
lajikkeita.

Herneet ja pavut eivät tar-
vitse runsasta lannoitusta, mut-
ta maan riittävästä fosfori-, ka-
lium-, kalsium- ja hivenravin-
nemäärästä on huolehdittava. 
Varsinaista typpilannoitusta 
palkokasvit eivät kaipaa, sillä 
niiden juurinystyräbakteerit pys-
tyvät sitomaan maahan ilmake-
hän typpeä. Kylvön yhteydessä 

on hyvä antaa typpeä sisältä-
vä starttilannoitus, koska kas-
vin oma typensidonta ei ole vie-
lä alkuvaiheessa tarpeeksi suur-
ta pienen juurimassan vuoksi. 
Suurten typpimäärien käyttö 
palkokasvien viljelyssä haittaa 
kasvin omien typensidonta-
bakteerien toimintaa ja vähen-
tää kasvin kasvua. Suositeltava 
typen määrä seoskylvöissä on 
40-50 kg/ha. Palkokasvit ovat 
biologisesti hyvin sopeutuneet 
typpitehtailuun: tavallisilla typ-
pilannoitustasoilla sadonlisäyk-
siä ei juuri saada. 

Siemenseos
Siemenseoksia suunniteltaes-
sa kannattaa huomioida seos-
rehun käyttötarkoitus. Korren 
vahvuudesta riippuu kasvuston 
pystyssä pysyminen ja satomas-
san korjattavuus. Kasvien ruo-
kinnalliset ominaisuudet, ku-
ten sulavuus, raakavalkuaisen 
määrä sekä kuitupitoisuus ovat 
erilaisia. Kasvilajivalinta täytyy 
tehdä sen mukaan, tarvitaan-
ko tilalla hyvin sulavaa ja valku-
aispitoista rehua lypsylehmille 
ja lihanaudoille vai onko tilal-
la hiehoja ja emolehmiä, jotka 
tarvitsevat vähemmän energiaa 
ja valkuaista. Seosten suunnit-
teluvaiheessa kannattaa kään-
tyä ruokinnasta vastaavien am-
mattilaisten puoleen. Mikäli 

seoskasvustossa käytetään val-
kuais- tai palkokasveja yli 50 %, 
viljelyyn on mahdollista saada 
kansallista tukea. EU-tukea saa 
vain puhtaalle valkuaiskasvus-
tolle, jossa on korkeintaan 7 % 
palkokasville tarkoitettuja tuki-
kasveja.

Sadonkorjuu 
Palkokasvien sulavuus ja val-
kuainen laskevat hitaasti, jo-
ten korjuu kannattaa tehdä vil-
jan kehitysasteen mukaan. Pa-
ras korjuutapa seosrehuille on 
kasvuston suoraan korjaava me-
netelmä. Tarkkuussilppurilla tai 
ajosilppurilla tehty kokoviljasäi-
lörehu on paalausta parempi 
korjuutapa. Varisemistappiot 
ovat pienemmät ja rehuarvol-
taan parhaat osat, jyvät, tähkät 
ja palot sekä tuoreet lehdet py-
syvät rehussa mukana. Kasvus-
ton niitto ja karhotus kannatta 
tehdä varovasti varisemistappi-
oiden välttämiseksi. Sulavuuden 
ja valkuaisen hidas aleneminen 
vähentää korjuuajan työhuip-
puja. Korjuutyön ajankohtaa 
voidaan ennakoida kylvöajan-
kohtaa muuttamalla. Paras kor-
juuaika on silloin, kun viljan jy-
vät ovat taikinatuleentumisas-
teella, ja kosteus on 45-50 pro-
senttia. 

Korjuupuhtauteen kannat-
taa kiinnittää erityistä huomio-

ta, koska keväällä muokattuun 
maahan ei ole vielä välttämättä 
kasvanut sitovaa kasvipeitettä, 
jolloin niiton tai karhoittami-
sen yhteydessä rehuun tulee hel-
posti maata. Kasvuston korjuu 
puhtaana on perusasia rehun 
voihappokäymisen estämises-
sä. Rehumassan pH:n laskemi-
nen mahdollisimman pian kor-
juun jälkeen on myös tärkeää. 
Raeheinän tai nurmensiemenen 
lisääminen seokseen lisää kor-
jattavaa satoa, vähentää maan 
kulkeutumista rehuun ja toimii 
ravinteiden kerääjäkasvina sekä 
mahdollistaa syyssadon korjaa-
misen.

Keskipohjalaisilla karjatiloil-
la on usein vähän peltopinta-
alaa suhteessa eläinmäärään. 
Palkokasviseos on oiva tapa uu-
sia nurmikasvustoja tiloilla, joil-
la rehuomavaraisuus on mata-
la. Palkokasviseos viljelykierros-
sa estää myös pellon pysyvän-
nurmen statukselta.

Vilja-palkokasvisiemenseoksia suunniteltaessa kannattaa huomioida seosrehun käyttötarkoitus. Kasvilajivalinta tehdään sen mukaan, tarvitaanko tilalla hyvin sulavaa ja valkuaispitoista rehua lyp-
sylehmille ja lihanaudoille vai onko tilalla hiehoja ja emolehmiä, jotka tarvitsevat vähemmän energiaa ja valkuaista. 

Palkoviljat rehuntuotannossa
Viljan ja palkokasvien seoskasvustosta saadaan 

hyvälaatuista säilörehua, laidunta tai niittorehua, 

johon palkokasvit tuovat valkuaista sekä sulavuut-

ta ja viljat energiaa ja kuitua. Palkokasveilla voi-

daan lisätä kotoisen ruokinnan valkuaisen saantia, 

koska herneellä sekä varsinkin härkäpavulla 

on korkea valkuaispitoisuus. 

Kuva: Anna-Riitta Leinonen

E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen 22.1.2015  
KaURa euroa/ha HÄRKÄPaPU euroa/ha
C2-alue C2-alue
Perustuki (Cap)   1) 101 Perustuki (Cap)   1) 101
Viherryttämistuki (Cap)   2) 66 Viherryttämistuki (Cap)   2) 66
Peltokasvipalkkio (Cap)  3) Peltokasvipalkkio (Cap)  3) 90
Luonnonhaittakorvaus (LHK), kasvitila  242 Luonnonhaittakorvaus (LHK), kasvitila  4) 242
Luonnonhaittakorvaus, kotieläintilan korotus 60 Luonnonhaittakorvaus, kotieläintilan korotus 4) 60
Ymp.korvaus, ravinteiden tasap. käyttö  54 Ymp.korvaus, ravinteiden tasap. käyttö  54
Kerääjäkasvi-toimenpide 100 Kerääjäkasvi-toimenpide 100
Lietelannan sijoittaminen 40 Lietelannan sijoittaminen 40
Talviaikainen kasvipeitteisyys 80 % 54 Talviaikainen kasvipeitteisyys 80 % 54
Säätösalaojitus 70 Säätösalaojitus 70
Pohjoinen tuki   6) Pohjoinen tuki   6) 45
Yleinen ha-tuki  6) 14 Yleinen ha-tuki  6) 14
yht. kasvitila 741 yht. kasvitila 876
yht. kotieläintila luonnonhaittakorvauksessa 801 yht. kotieläintila luonnonhaittakorvauksessa 936
EU:n nuor. vilj. tuki   7) 50 EU:n nuor. vilj. tuki   7) 50
Pohj. nuoren viljelijän tuki 8) 36 Pohj. nuoren viljelijän tuki 8) 36

Jari
Vierimaa

Nurmituotannon asiantuntija

Ympäristökorvauksen mahdollisuuksia

1)  Perustukea korottavat mahdolliset tilakohtaiset lisäosat. V. 2015 maksetaan  viimeisen kerran  maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosia. Timotei-
lisäosaa maksetaan vuoteen 2016 ja sokerilisäosaa vuoteen 2018 asti.   

2)  Viherryttämistuki: Yli 10 ha:n tiloilla  vähintään kaksi kasvia,  pääkasvia korkeintaan 75 %. Alle 10 ha:n tilat sekä luomutilat ja osa nurmitiloista 
on vapautettu em. vaatimuksista. Eri viljalajit ovat eri kasveja, nurmet ovat yksi kasvi, kaikki kesannot ovat yhtä kasvia.  Viherryttämiseen kuuluvaa 
ekologista alaa ei tarvita C-alueella metsäisyyspoikkeaman vuoksi. Pitkään nurmella olleille pelloille saattaa tulla pysyvän nurmen vaatimus. 

3)  Peltokasvipalkkiota maksetaan öljy- ja vakuaiskasveille, tärkkelysperunalle, rukiille ja sokerijuurikkaalle.   
4)  Luonnonhaittakorvaussitoumus on 1-vuotinen, ei yläikärajaa. Peltoa vähintään 5 ha. Kotieläintilalla oltava 0,35ey/ha, eläinyksiköt ja ha:t laske-

taan pelkästään tukihakuvuoden eläimistä ja hehtaareista.   
5)  Ympäristökorvauksessa ei jaotella kasvi- ja kotieläintiloja. Sitoumus on 5-vuotinen, ei yläikärajaa. Peltoa väh. 5 ha tai 1 ha puutarhamaata. Valit-

tavissa lohkokohtaisia toimenpiteitä, joista maksetaan lisäkorvaus.   
6)  Kans. tuessa tilan vähimmäispeltoala nousee 5 ha:iin tai 1 ha:iin puutarhamaata ja yläikäraja sekä eläkekytkentä poistuvat. 
7)  Hakija v. 2015 korkeintaan 40 v. ja tilanpidon aloittamisesta kulunut enintään 5 vuotta, maksetaan enintään 90 ha:lle.  
8)  Pohjoisesessa nuoren viljelijän tuessa samat ehdot kuin mitä on EU:n nuoren viljelijän tuessa.   
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Kasvinsuojeluruiskujen testaukset 2015
PaIKKa  aIKa  TeSTaUSPaIKKa
Kalajoki  27.5. klo 9.00-15.45  Agrimarket, Kalajoki
Himanka  28.5. klo 8.45-13.00  Urheiluhallin piha
Himanka  28.5. klo 13.30-15.15  Pahkalan korjaamo, Pahkala
Kalajoki  29.5. klo 9.00-11.15  Agrimarket, Kalajoki
Kalajoki  29.5. klo 12.00-15.15  Tyngän mylly, Kalajoki
Kaustinen  1.6. klo 9.15-14.45  Agrimarket, Kaustinen
Lohtaja  2.6. klo 8.15-15.15  JMT Koskela (K-Maatalouden piha)
Kälviä  3.6. klo 8.45-12.30  ST1-huoltoasema, keskusta
Ullava  3.6. klo 13.15-13.45  M-market Lukkari, Ullava
Ullava  3.6. klo 14.15-15.00  Monitoimitalon piha, Rahkonen
Kannus  8.6. klo 9.15-15.00  Maaseutuopisto, konehallin edusta
Sievi  9.6. klo 9.30-15.00  Ns-talo, Sievinkylä
Veteli  10.6. klo 9.15-11.00  SEO, Veteli
Veteli  10.6. klo 11.45-13.00  Räyringin tanssilavan piha, Räyrinki
Veteli  10.6. klo 13.45-14.45  Pulkkisen kylätalo, Pulkkinen
Sievi  11.6. klo 9.15-15.00  Agrimarket, Sievi
Reisjärvi  15.6. klo 9.45-13.45  Ent. TVH-varikko, keskusta
Sievi  15.6. klo 14.30-15.00  Kiiskilän vanha kauppa, Kiiskilä
Halsua  16.6. klo 9.30-11.00  Isokarhu, Halsua
Perho  16.6. klo 12.15-14.15  Perhon Mol, konehallin edusta
Toholampi  17.6. klo 9.15-12.15  JMT Koskela (K-Maatalouden piha)
Lestijärvi  17.6. klo 13.00-14.15  Ent. P. Kauppisen huoltoaseman piha

Kasvinsuojeluruiskun testauksen ”unohtaneiden” ruiskut testataan 22.6. ja 23.6. Hintaan lisätään 
matkakustannukset. Pakottavissa tapauksissa (testaus vanhentunut) voidaan sopia erillinen tilakäynti.

Kasvinsuojeluruisku tulee olla ehdottomasti pestynä ja siinä tulee olla 200 litraa vettä. Testaajalla on 
mukana suuttimia ja yleisimpiä varaosia ruiskuihin. Mukana myös edullisia tuulikulkeumaa 90 % alen-
tavia suutinkärkiä ja triplet-runkoja. Ruiskun testaamisen hinta on 140 € (alv 0 %). Lisätietoja Jouni 
Huhtalalta, puh. 040 512 3703 ja Jarmo Karhulalta, puh. 044 521 2210.

Uuden kasvinsuojeluainelain (1563/2011) mukaan kasvinsuojeluaineita koskeva tutkinto-
velvoite koskee kaikkia kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjiä.

Uusi koulutus- ja tutkintojärjestelmä korvaa jatkossa ympäristötukeen kuuluvan koulu-
tuksen ja erityistutkinnon, jotka nykymuodossaan poistuvat. Aiemmin käyty kasvinsuojelu-
koulutus on voimassa koulutuspäivästä viisi vuotta eteenpäin.

PROaGRIa KeSKI-POHJanmaan KaSVInSUOJeLUKOULUTUKSeT 
Ja –TUTKInnOT KeVÄÄLLÄ 2015

Kalajoki, to 7.5. klo 10-14, kaupungintalo (Kalajoentie 5), mahtuu enintään 50 hlöä
Kaustinen, ti 12.5. klo 10-14, kunnanvirasto (Kappelintie 13), mahtuu 26 hlöä
Kälviä, to 4.6. klo 10-14, aluetoimisto (Kälviäntie 24,) mahtuu enintään 30 hlöä

Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan ProAgrian nettisivujen kautta www.proagria.fi/kp -> tapah-
tumat tai kirsi.saarikettu@proagria.fi tai puh. 043 825 4280 viimeistään 7 työpäivää en-
nen tapahtuman ajankohtaa. 

Tutkintoa varten on jokaisen esitettävä paikan päällä kuvallinen henkilökortti.
Koulutuksen ja tutkinnon hinta yhteensä 80 €/hlö, sis. alv. 24 %. Hintaan sisältyy kah-

vitarjoilu.
Tutkintotentin materiaali on luettavissa osoitteessa: www.tukes.fi/kasvinsuojelu.

Kasvinsuojelukoulutus ja -tutkinto

ViljelyKasvu on uusi perunati-
loille suunnattu palvelu, joka 
yhdistää perunan viljelyn eri vai-
heet suunnittelusta varastoin-
tiin ja perunan lopulliseen käyt-
tökohteeseen asti. Palvelukoko-
naisuutta on kehitetty viljelijöi-
den toiveiden perusteella. Ta-
voitteena on parantaa tuotan-
non kannattavuutta suunnitel-
mallisuudella ja oikein ajoittu-
villa viljelytoimilla. Tähtäimessä 
on käyttötarkoituksen mukai-
nen laatu ja tavoitteen mukai-
nen satotaso. 
ViljelyKasvu perunatilalle koos-
tuu viljelysuunnittelusta ja kas-
vustokäynneistä, joilla varmis-
tetaan suunnitelman mukaisten 
toimenpiteiden onnistuminen ja 
seuranta. Palvelupaketti räätä-
löidään tilakohtaisesti ja sisältö 
sovitaan jo viljelysuunnittelun 
yhteydessä. Esimerkiksi talou-
den seurannalla ja tuotantokus-
tannuslaskelmalla voidaan täy-
dentää palvelun sisältöä. 

Hyvä viljelysuunnittelu 
palvelun perustana

ViljelyKasvu perunatiloille sisäl-
tää laajan viljelysuunnitelman, 
mikä pohjautuu edellisen sato-
kauden tulosten ja sadon laa-
dun arviointiin. Viljelyn suun-
nitelmallisuus lähtee liikkeelle 
siemenperunan hyvän laadun 
ja idätyksen varmistamisesta ja 
kasvustojen hyvän alkuunläh-
dön turvaamisesta. Lannoitus 
säädetään peltolohkon omi-
naisuuksien, lajikkeen ja sadon 
käyttötarkoituksen mukaan. 
Viljelykiertoon valitaan tilalle 
sopivimmat ja kannattavimmat 
kasvit. Kasvinsuojelusuunnitel-
ma on osa viljelysuunnitelmaa 
ja tehdään integroidun kasvin-
suojelun (IPM) periaatteiden 
mukaan huomioiden valmis-
teiden teho, säädökset ja ym-
päristö. Viljelysuunnittelussa 

arvioidaan myös tilalle sopi-
vimmat ja kannattavimmat tu-
kiratkaisut.

Kasvustokäynnit  
tarkentavat 
viljelytoimia ja 
varmistavat laadun

ViljelyKasvu perunatilalla pai-
nottuu kasvukaudella pellolla 
tehtäviin toimiin ja arviointei-
hin. Jo pienillä viljelykäytäntöjen 
muutoksilla voidaan saavuttaa 
suuri parannus kannattavuu-
teen. Tavoitteena on varmistaa 
terveet kasvustot ja tuotanto-
panosten kannattava ja oikea-
aikainen käyttö.

Kasvustokäynnit ajoitetaan 
perunatilan toiveiden mukaan. 
Varhaisella kasvustokäynnillä 
tarkennetaan rikkatorjuntaa, 
lannoitusta, rutontorjuntaa tai 
tehdään TOS-siemenlohkojen 
tarkkailua. Sadonkorjuun lähes-
tyessä koenosto ja penkkiana-
lyysi palvelevat sadon määrän 
ja laadun arviointia sekä tarken-
tavat nostoajankohtaa ja rytmi-
tystä. Samalla tehdään tautiti-
lanteen kartoitus ja arvioidaan 
tarvittavat erityistoimenpiteet 
varastointia ja hyvää säilyvyyttä 
ajatellen. Tarkempi penkkiana-
lyysi syventää viljelytoimien on-
nistumisen tarkastelua ja maan 
kasvukunnon tilaa viljelyteknii-
kan parantamiseksi ja oikeiden 
maanparannustoimien valitse-
miseksi. 

Ammattitapaamiset pien-
ryhmissä tarjoavat yrittäjille ver-
kostoitumisen mahdollisuuksia, 
edelläkävijätiedon ääreen pää-
semistä sekä uusien asioiden 
testaamista käytännössä. Pien-
ryhmäkokoontumisten kautta 
saa ideoita tulevaan ja toimin-
nan kehittämiseksi. 

➽ www.proagria.fi/peruna

 ViljelyKasvu 
 perunatilalle 
– satoa ja laatua tavoitteen mukaan

TUTUSTU LAAJENNETTUUN TUOTEVALIKOIMAAN:
VILJELIJÄNBERNER.FI

Osta suoraan asiantuntijalta!
Pyydä kasvinsuojeluainetarjous!

ASKO SEPPÄNEN
040-579 3866
asko.seppanen@berner.fi

–  P A R H A A N  S A D O N  P U O L E S T A  –

VILJELIJÄNBERNER.FI

JARMO AHO
0500-289 078
jarmo.aho@berner.fi

TUTUSTU LAAJENNETTUUN TUOTEVALIKOIMAAN:
VILJELIJÄNBERNER.FI

Osta suoraan asiantuntijalta!
Pyydä kasvinsuojeluainetarjous!

ASKO SEPPÄNEN
040-579 3866
asko.seppanen@berner.fi

–  P A R H A A N  S A D O N  P U O L E S T A  –

VILJELIJÄNBERNER.FI

JARMO AHO
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kasvi

Säilörehuntuotanto maitotilal-
la vaatii suunnitelmallisuutta ja 
huolellista työtä. Viljelysuunni-
telmat, peltohavainnot ja kas-
vustokäynnit, viljelykiertosuun-
nitelmat tai peltolohkojen laa-
tutestit koetaan maatiloilla 
EU:n tuomaksi lisäbyrokratiak-
si, vaikka niiden tarkoitus on 
kannustaa viljelijöitä parempiin 
sato- ja tuotantomahdollisuuk-
siin. Rehuntuotantoprosessi on 
maitotilan tärkeimpiä tuotan-
toprosesseja. Peltohavaintoi-
hin pohjaavien viljely- ja perus-
kunnostussuunnitelmien laati-
minen useammalle vuodelle on 
pitkäjännitteistä peltoviljelyn 
kehittämistä.  

Satotasojen 
nostaminen
Nurmirehujen tuotannon te-
hostamisessa keskeistä on sato-
tasojen nostaminen ja korjuu-
ajankohta. Hyviin satoihin joh-
tavat toimenpiteet ovat nurmen 

huolellinen perustaminen, pel-
lon hyvä peruskunto, säännöl-
linen kalkitus ja viljelykiertojen 
suunnittelu. Nurmille on järjes-
tettävä hyvät kasvuolot, jotta se 
säilyttää kilpailukykynsä rikka-
kasveja vastaan. Onnistunut rik-
kakasvitorjunta nurmen perus-
tamisvaiheessa luo pohjan hy-
vän nurmisadon tuottamiselle. 
Pellon kasvukunnon ja vesita-
louden parantaminen ovat kei-
noja rehusatojen lisäämiseen. 
Ne vähentävät ostorehujen ja 
lannoitteiden tarvetta sekä pie-
nentävät ravinneylijäämiä. 

Korjuun ajoitus
Säilörehun korjuun ajoitus on 
rehuntuotannon taloudelliseen 
tulokseen merkittävästi vaikut-
tava päätös. Aikaisin korjatun 
rehusadon sulavuus on parem-
pi kuin myöhemmin korjatun re-
hun, mutta samalla sadon mää-
rä on pienempi. Nurmirehun 
korjuuajan valinnassa on op-

timoitava tilakohtaiset tekijät. 
Maidontuotantotilalla pellon 
käyttö ja määrä kytkeytyvät voi-
makkaasti maidon tuotantoon. 
Tilakohtaisesti on päätettävä, 
kuinka monta satoa tilalla on 
tarkoitus nurmesta tavoitella. 

Rehun laatu
Sulavuus ratkaisee tuotantovai-
kutuksen ja on merkittä tekijä 
myös maidon tuotantokustan-
nukseen. Säilörehun sulavuus 
vaikuttaa rehun energia- ja val-
kuaisarvoihin ja syöntipotenti-
aali. Lehmät syövät enemmän 
sulavuudeltaan parempaa re-
hua kuin huonosti sulavaa. Mai-
don litrahinta muodostuu koos-
tumus- ja laatuosista, jälkitilis-
tä ja tuotantotuesta. Pääosan 
maidon hinnasta muodostaa 
perushinta, joka määräytyy mai-
don valkuais- ja rasvapitoisuuk-
sien perusteella. Säilörehun ruo-
kinnallinen laatu vaikuttaa mer-
kittävästi maidon koostumuk-

sen ja rehun säilyvyyden kautta 
hintaan. Kalleinta säilörehua on 
pilaantunut rehu.

Korjuukalusto
Säilörehun korkea tuotantokus-
tannus on keskeisimpiä suoma-
laisen maidontuotannon kilpai-
lukykyä heikentävistä tekijöis-
tä. Usein peräänkuulutetaankin 
esimerkiksi satotasojen nosta-
mista, jotta nurmirehujen tuo-
tanto tehostuisi ja tuotanto-
kustannus maitolitraa kohden 
alenisi. Säilörehun suurin kus-
tannustekijä muuttuvissa kus-
tannuksissa on kuitenkin kor-
juukalusto. Rehun korjuuka-
luston järkevä mitoittaminen ja 
urakoitsijan käyttö työhuippu-
jen aikana niin, että rehu saa-
daan korjattua oikean D-arvon 
aikana, nostaa merkittäväs-
ti säilörehun laatua ja alentaa 

säilörehun hintaa maitolitraa 
kohden. Säilörehuntuotannon 
muut muuttuvat kustannukset 
koostuvat siemenistä, lannoit-
teista, torjunta-aineista, säi-
löntäaineista, säilöntämuovis-
ta, traktorityöstä ja liikepää-
oman korosta. Näistä on help-
po säästää, mutta säästön seu-
rauksena joudutaan tinkimään 
rehun laadusta ja määrästä. Se 
voi loppuvaiheessa jopa lisätä 
rehukustannuksia. Laadukkaan 
ja kustannustehokkaan säilö-
rehun tuottaminen on tulevai-
suudessa entistä enemmän yri-
tysmäistä prosessien hallintaa. 
Säilörehun tuottamisessa tarvi-
taan optimointia sekä tilakoh-
taisia vaihtoehtoja ja ratkaisu-
ja. Aika, jolloin rehuntekohetki 
katsottiin siitä kun naapuri lähi 
rehuntekoon, on ohi.

Jari Vierimaa

Nurmituotannon vaikutus 
maidon tuotantokustannukseen

Lypsylehmien ruokinnan järjestäminen on maitotilan peruskysymys varsinkin 

nyt, kun maidon tuottajahintoihin kohdistuu alentamispaineita. Maidontuo-

tantotiloilla peltoviljelyyn panostaminen saattaa jäädä taka-alalle, lähinnä ai-

ka- ja resurssikysymysten vuoksi. Kotoisten nurmirehujen käyttö ruokinnassa 

vaikuttaa eniten maidon tuotantokustannuksiin. Kotoisten rehujen osuutta 

kasvattamalla voidaan vähentää ostorehujen tarvetta ja alentaa tehokkaasti 

maitolitraan kohdistuvaa kustannuspainetta. 

Hyvän ja laadukkaan 
säilörehun laatuarvot

Kuva: Ritva-Liisa Nisula
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Kuva: Leila Niemelä

Lammastalous on yksi nopeim-
min kehittyvä ja kasvava tuo-
tantosuunta. Alan arvostuk-
sen nousuun ovat vaikuttaneet 
mm. lähi- ja eettisesti tuote-
tun ruuan kysynnän kasvu sekä 
ekologisen tuotannon arvosta-
minen. – Karitsan- ja lampaan-
lihan kulutus on kasvanut nuo-
rempien kuluttajien keskuudes-
sa, kertoo ProAgrian lammas-
asiantuntijana Etelä- ja Keski-
Pohjanmaalla toimiva milla 
alanco.

Karitsan lihan koti-
maisuusaste nousee 
hitaasti 

Viime vuonna lampaanlihan 
kokonaistuotanto jäi vain vä-
hän alle miljoonan kilon. Karit-
sanlihan tuotanto kasvoi noin 
10 % ja kulutus hieman tätä 
enemmän. Karitsanlihan kulu-
tuksen kotimaisuusaste oli 43 
%. Edessä on vielä paljon työtä, 
jotta alan toimijoiden ja yrit-

täjien yhdessä laatiman Valta-
kunnallisen lammasstrategiaan 
jo tälle vuodelle kirjattu tavoi-
te 50 % karitsan lihan kotimai-
suusasteesta saavutetaan. Toi-
mialan kannattavuutta pitää 
parantaa. Keinoja siihen ovat 
mm. tuotanto-osaamisen pa-
rantaminen, kuluttajalähtöi-
nen suunnitelmallinen tuotan-
to, eläinaineksen kehittäminen, 
mahdollisimman omavarainen 
rehuntuotanto, suoramyynti, 
omien tuotteiden jatkojalostus, 
tukivalinnat ja oikein mitoitetut 
investoinnit. 

Tulevaisuuden 
markkinapaikka on 
sosiaalisessa mediassa

Tuottajat ovat löytäneet uuden 
markkinointikanavan karitsan 
lihalle REKO-lähiruokaringeis-
tä. Niiden kautta lähiseudun 
tuottajat voivat myydä tuottei-
taan tilausten mukaan suoraan 

kuluttajille ilman välikäsiä. Tila-
ukset tehdään ennakkoon Fa-
cebookiin REKO-ryhmän kaut-
ta. Rinkien suosio on kasvussa 
ja uusia ryhmiä perustetaan jat-
kuvasti. Tällä hetkellä Suomes-
sa toimii noin 20 aktiivista ryh-
mää, joissa jäseninä on jo yli  
16 000 kuluttajaa. 

Uusia rotuja ja mene-
telmiä jalostukseen 
Lampaiden keinosiemennys ot-
ti ison harppauksen eteenpäin 
HH Embryo Oy:n pässiaseman 
toiminnan vakiinnuttua ja en-
simmäisten ulkomaantuontien 
onnistuttua. Muutamilla tiloil-
la tehtiin ensimmäiset siemen-
nykset syksyllä. Jalostus ete-
nee myös uusien lammasrotu-
jen tuonnilla. Eviran Lammas- 
ja vuohirekisteristä löytyy tällä 
hetkellä 16 eri lammasrotua. 
Esimerkiksi nopeakasvuista suf-
folkia voidaan käyttää risteytyk-
siin. Risteytyskaritsat saavutta-

vat nopeasti teuraspainon ja 
niiden teuraslaatu on hyvä tai 
jopa erinomainen, kertoo Mil-
la Alanco.

Hyvinvoinnilla lisää 
tuottavuutta
Eläinten hyvinvointikorvaus tar-
joaa mahdollisuuksia parantaa 
lampaiden ja vuohien hyvinvoin-
tia. Lampurille korvataan osa 
esimerkiksi ruokinnan suunnitte-
lun, suurempien karsinatilojen, 
tiheämmän kerinnän ja talviai-
kaisen ulkoilutuksen tuomista li-
säkustannuksista. Lampureiden 
kannattaa nyt hyödyntää Neuvo 
2020 -maatilojen neuvontajär-
jestelmän maksutonta neuvon-
taa. ProAgrian lammasasiantun-
tija kartoittaa hyvinvointikorva-
uksen edellyttämät toimenpiteet 
ja arvioi sitoumuksen hyödyt ti-
lallasi, kertoo Alanco.

➽ www.proagria.fi/lampaat  
 ja vuohet

Viime syksynä avattu Lammaswiki kokoaa lammastalouden perustiedon yhteen paikkaan. Aikaisemmin lammastaloutta koskeva tieto oli netissä hajallaan ja vaikeasti löydettävissä. Ammattilaiset 
saavat wikistä käyttöönsä viimeisintä tietoa oman yritystoiminnan kehittämiseen. Samalla kuluttajat oppivat miten lampaanlihaa tuotetaan Suomessa. 

Lammastalous 
hyvässä kasvuvireessä
– karitsanlihantuotanto kaksinkertaistuu vuoteen 2020

Lammastalous jatkaa kasvualana. ProAgrian 

lammasasiantuntijoiden mukaan tilojen määrä ja 

niiden keskikoko tulee kasvamaan vuoteen 2020 

mennessä. Tämä tarkoittaa uuhien kokonais-

määrän kohoamista nykyisestä kolmasosalla 

eli aina 90 000 uuheen.
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Vierailin tilalla, jolla oli viimei-
sen vuoden aikana ollut yksi 
utaretulehdus, lypsäviä oli 120. 
Isäntä anton Ijsseldijk oli pa-
nostanut eläinten hyvinvointiin. 
Lehmille oli tehty syvät hiekka-
parret, joissa eläinten oli todel-
la miellyttävä maata. Poikivat 
ja ummikot olivat omissa osas-
toissaan, joissa kuivitukseen oli 
panostettu. Kaikki navetan käy-
tävät pidettiin raapoilla puh-
taana, ja parret oli mitoitettu 

niin, että lannan kulkeutumi-
nen niihin minimoitiin. Lehmi-
en mukavuudesta ei kuitenkaan 
tingitty. Parsissa oli muotoillut 
niskaputket ja etueste riittävän 
edessä, niihin oli lehmän helppo 
mennä makuulle ja nousta ylös. 
Anton Ijsseldijkin mukaan kui-
vikkeen määrässä ei voi säästää, 
jos haluaa pitää eläimet tervei-
nä. Hänestä kuivittaminen ja 
parsien puhdistus on paljon 
mukavampaa kuin sairaan leh-

män hoito. Korvausilman saan-
ti verhoseinäisessä navetassa 
hoituu helposti. Kiinteäseinäis-
ten navettojen isännät kertoivat 
käyttävänsä puolet enemmän 
kuiviketta, jotta eläimet pysyvät 
puhtaina ja kuivina.

Lika ja sairaudet 
kuuluvat yhteen

Lehmissä näkyvä lian määrä 
kertoo yleisesti tilan hygieeni-
sestä tasosta. Mitä likaisem-
pia lehmät ovat, sitä suurempi 
riski eläimillä on sairastua iho- 
ja utaretulehduksiin. Lehmien 
likaisuus voi johtua monesta 
syystä: ilmastoinnin riittämät-
tömyydestä (kosteus lisää eläi-
mien likaantumista), ruokinnas-
ta (kuidun määrä), sairauksis-
ta, parsien mitoituksesta sekä 
kuivituksen määrästä, käytävi-
en likaisuudesta ja kosteudesta. 
Kun likaiset sorkat kuljettavat 

sontaa parsiin, utaretulehduk-
sen riski kasvaa.

Paljon kuiviketta

Erityistä huomiota on kiinni-
tettävä ummikoiden ja poikivi-
en kuivitukseen. Suuri osa uta-
retulehduksista tulee lehmälle 
umpeen laitettaessa ja viikko 
poikimisen molemmin puolin. 
Tärkeää on, ettei vasikka synny 
sontaiselle alustalle. Sillä, mitä 
vasikka ensimmäisenä suuhun-
sa saa, on suuri merkitys koko 
sen elinajaksi.

Likaiset sorkat ovat alttiim-
pia sorkkasairauksille. Kintereis-
sä ja etupolvissa vammojen syy 
löytyy usein parsien pinnasta. Se 
voi olla liian kova, kuiviketta lii-
an vähän tai kuivike on liian kar-
keaa. Parren mitoitus aiheuttaa 
myös jalkavammoja. Meillä pal-
jon keskustelua aiheuttaa tukien 
ja valvontojen myötä tullut käsi-

te riittävä kuivitus. Hollannissa 
ei ilmeisesti tällaista määritel-
mää ole, koska isännät puhui-
vat makuualueen pehmeydestä 
ja mukavuudesta. Tuotoksen ja 
eläinten terveyden kannalta pa-
rasta on kun lehmä viihtyy ma-
kuulla. Suomessa lehmät viettä-
vät suurimman osan vuodesta 
24 tuntia vuorokaudessa nave-
tassa, ne makaavat 10-15 tuntia 
päivässä, syövät 4-5 tuntia. Sen 
vuoksi parrella on valtavan suuri 
merkitys lehmälle.

kotieläin

Lehmähavaintoja Hollannista
Pääsin tutustumaan useampaan hollantilaiseen 

karjaan marraskuussa lehmähavainto-

koulutuksen merkeissä. Hollannista löytyvät 

Euroopan parhaiten kestävät hyvätuottoiset 

karjat. Lisäksi lehmähavainto-koulutuksen 

isä on hollantilainen eläinlääkäri.

Sari 
Hihnala

Maidontuotannon asiantuntija

Hollantilaisessa navetassa valoa ja ilmaa riittää. Parret ovat kuivat, puhtaat ja todella miellyttävät eläimille. Kaikki parren ra-
kenteet ovat tarkkaan harkitut eikä mitään ylimääräistä ole lehmiä häiritsemässä. Käytävät ovat puhtaat, ja pohja niin pitävä 
että lehmät uskaltavat juosta siinä.

Hollantilaisnavetan makuuparret ovat niin mukavat, että hoi-
tajakin voi ottaa päiväunet parressa.

Parsien edestä näkee kuinka avarat parret ovat eikä ylimää-
räisiä rakenteita ole. Kuivaa hiekkaa riittää. Parren kuivatuk-
sen voi testata kaatamalla siihen ämpärillisen vettä. Veden 
pitää hävitä hiekkaan heti.

Pehmeällä pedillä on lehmän nautinnollista loikoilla. Makuu-
aikaa eläimille tulee 14-15 tuntia vuorokaudessa.

Umpilehmien ajatellaan olevan lomalla, ja niiden olosuhteet 
tehdään sen mukaisiksi.

Poikimaosastolla on todella runsas olkikuivitus, jolla turvataan 
se, että karsinan pohja on puhdas vasikan syntyä ja miellyttävä 
viimeisillään tiineen ja painavan eläimen maata.

Kuvat: Sari Hihnala
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Tämä vuosi on nimetty hyvinvoinnin teemavuo-
deksi. Huomion kohteena ovat lehmien ja lihanau-
tojen hyvinvoinnin lisäksi myös yrittäjien hyvin-
vointi. Hyvinvointiin panostaminen kannattaa 
myös taloudellisesti. Esimerkiksi lehmät makaavat 
jopa 14 tuntia vuorokaudessa, jos niillä on siihen 
mahdollisuus. Makuulla ollessaan ne märehtivät 
enemmän ja utareen verenkierto paranee. Maito-
tuotos nousee, kunhan riittävästä rehun saannis-
ta huolehditaan. Samoin vasikat kasvavat nukku-
essaan, mihin niitä houkuttavat hyvät olot ja täy-
si maha. Puhdas ja hyvin ilmastoitu rakennus vä-
hentää eläinten sairastumisriskiä, mikä vähentää 
kuluja ja huolta. 

ProAgria viettää hyvinvoinnin 
teemavuotta työn merkeissä
Eläinten terveyden ja tuottavuuden edistäminen ovat 
Ruokinnan ohjaus- ja Tuotannon ohjaus -palvelun 
peruslupauksia. Asiantuntijamme ovat käytettävis-
sä, kun tilalla mietitään tuotannon ja hyvinvoinnin 
pullonkauloja ja ratkaisuja niihin. Neuvo 2020 -pal-
velussa asiantuntijamme varmistavat hyvinvointikor-
vauksen täyttymisen ehdot tai kertovat mitä mah-
dollisuuksia korvaus tarjoaa tilalle. Lehmähavain-
to-kouluttajamme ovat erikoistuneet lehmien hyvin-
vointiin ja heidän pitämissään pienryhmäkoulutuk-
sissa voi oppia, miten lehmä kertoo voinnistaan.

16.4.2015 Eläinlääkärinpäivä
KannUS, KOIVUKaRTanO, KLO 9.30–15 

Ummessaoloaika, poikiminen ja vasikan ensimmäiset viikot

Kurssipäivään sis. navettahavainnot asiantuntijan johdolla.

Terveydenhuoltoeläinlääkäri Seija Perasto, 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Osallistumismaksu 82 e. Kahvitarjoilu.

Ilm. ja lisätietoja 13.4. mennessä Sari Hihnala,
puh. 0400 974 165, sari.hihnala@proagria.fi

maitotilan tärkein resurssi ovat tuottavat ja kestävät lehmät. Yhden lehmän 
kasvattaminen vie vähintään kaksi vuotta. Hiehoryhmässä otetaan selvää, miten 
kasvatetaan tuottava ja terve lehmä taloudellisesti ja kannattavasti. Hiehopien-
ryhmissä keskitytään eläinprosessin hallintaan koko tilan johtamisen osana. 

Koulutuspäiviin sisältyy navettahavaintoja asiantuntijan johdolla. Pienryhmän navetta-
havainnoissa katsotaan mm. vasikoiden ruokintaa ja mitataan elopainoja, kiinnitetään 
huomiota olosuhteisiin ja opitaan toisilta hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja. 

Koulutuspäivän kesto klo 10–15. Kahvitarjoilu. 
Viiden päivän hiehokoulutuksen hinta on 365 €. 
Yhden päivän osallistumismaksu on 82 €. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoa: maidontuotannon asiantuntija Sari Hihnala, 
sari.hihnala@proagria.fi, puh. 0400 974 165.

Hiehopienryhmä – ilmoittautuminen ryhmään käynnissä

Miten saadaan hyvä vasikka? Mitkä ovat oman tilan 
lähtökohdat ja tunnusluvut?

Kannattavuutta kasvatukseen. Mitä maksaa vasikan 
ja hiehon kasvatus? Kannattaako hiehon kasvatus 
ulkoistaa? Mukana talousasiantuntija.

Tuotanto kuntoon. Ummessaoloaika, poikiminen ja 
vasikan ensimmäiset viikot. Aihetta alustaa eläin-
lääkäri.

Millä rehuilla laatulehmät? Nuorkarjan ruokinnasta, 
olosuhteista ja hoidosta kertoo ProAgrian ruokinnan 
asiantuntija.

Miten kehitän omaa hiehoprosessia? Tavoitteista 
totta, kokonaisuus hallintaan. Jalostuksen puheen-
vuoro. 

4

4

4

4

4

Pienryhmän viidelle kokoontumiskerralle on oma teema: 

Kuvat: Sari Hihnala ja Anna-Riitta Leinonen

Eläinten hyvin-
voinnin teemavuosi
- Hyvinvointi näkyy tuloksessa

Lehmähavaintoja
Hollannissa kehitetty Lehmähavaintoja-arviointi (CowSig-
nals) kannustaa oman tilan tarkasteluun vierain silmin, tai 
jopa lehmän silmin. Lehmät antavat jatkuvasti merkkejä ter-
veydestään, hyvinvoinnistaan, olosuhteista, ravitsemustilas-
taan ja tuotoksestaan. Maitoyrittäjän haasteena on tulkita ja 
hyödyntää näitä merkkejä sekä tehdä korjaavia toimenpiteitä. 
Tässä työssä auttavat ProAgriassa työskentelevät, sertifioidut 
Lehmähavainto-kouluttajat ja ProAgrian julkaisemat Lehmä-
havaintoja-sarjaan kuuluvat kirjat. Lue lisää www.proagria.fi/
lehmahavaintoja. 

HUIPPUTaRJOUS!
Suositut Lehmähavaintoja-kirjat Utareterveys ja Hedelmällisyys 
on koottu yhdeksi julkaisuksi. Havainnollinen kirjakaksikko aut-
taa katsomaan tilan arkirutiineja uusin silmin ja kehittämään 
työtapoja. Tilaa tarjoushintaan 19,90 € (ovh 35 €) verkkokau-
pasta www.proagriaverkkokauppa.fi. Ilmainen toimitus.

Kuva: Elina Ahonen
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Lehmät juovat vettä noin 10-15 
kertaa päivässä ja noin 10 litraa 
kerrallaan. Kuumana kesäpäivä-
nä tuotannon huippuvaiheessa 
oleva lehmä voi juoda yli 200 lit-
raa päivän aikana. Normaalisti 
lehmä juo noin 20 litraa minuu-
tissa ja mieluiten siten, että voi 
upottaa turpansa veteen.

Lehmä tarvitsee 
raikasta ilmaa
Raikas ilma ja tehokas ilman-
vaihto ovat tärkeitä muulloinkin 
kuin lämpimänä vuoden aikana. 

Hengitys on lehmän tehokkain 
keino poistaa ylimääräistä läm-
pöä elimistöstään. Samalla na-
vettailmaan tulee kosteutta, mi-
kä ilmanvaihdon avulla on pois-
tettava. Mitä enemmän lehmä 
tuottaa maitoa, sitä enemmän 
se syö ja sitä enemmän pötsi 
ja muu elimistö tuottaa läm-
pöä. Selvän lämpöstressin voi 
havaita normaalia nopeammin 
hengittävistä lehmistä. Lehmä 
nauttii raikkaasta ilmasta ja pi-
hatoissa se hakeutuu avointen 
ovien tai luukkujen äärelle, jos 
navettailma on huonoa tai liian 
lämmintä.

Lehmä suosii viileää 
Jo noin 20°C lämmössä lehmä 
alkaa kuluttaa energiaa elimis-
tönsä viilentämiseen. Samalla 
syönti ja aktiivisuus vähenevät, 
jolloin myös maidontuotanto 
vähenee. Helppo ja runsas ve-
densaanti auttaa elimistön vii-
lentämisessä ja lämmön haitto-
jen ennaltaehkäisyssä. Samoin 
ilman liikkeelle saanti navetas-
sa erilaisten tuulettimien avulla 
helpottaa elimistön lämpötilan 
tasapainottamista. Kaikki sei-
nämät navetan sisällä heiken-
tävät ilman vaihtumista lehmän 
turvan tasolla. Ilmanvaihdolla 
poistetaan myös lantakaasuja 
navettailmasta ja varmistetaan 
rehujen säilymistä hyvänhajuisi-
na ja -makuisina ruokintapöy-
dällä.

Kuiva ja hyvä ilma 
pitää pieneliöt kurissa
Pieneliöt lisääntyvät nopeasti 
kosteassa ja lämpimässä ym-

päristössä. Kun navetan ilman-
vaihto toimii ja liika kosteus saa-
daan pois, pysyvät makuuparret 
ja pihaton käytävät kuivempina 
ja tautiriskit vähenevät. Raittiil-
la ja riittävän kuivalla ilmalla on 
mm. maidon solupitosuutta ja 
utaretulehduksia ennaltaehkäi-
sevä vaikutus. 

IRene mÄKInen
kotieläinagronomi 

ProAgria Keski-Suomi

Eläinten hyvinvoinnin teemavuosi

Vedellä ja raittiilla ilmalla 
lisää syöntiä ja hyvinvointia
Vesi ja ilma ovat halvimpia tuotantopanoksia mai-

dontuotannossa. Maidosta yli 85 % on vettä, joten 

lehmän veden juonti määrittää voimakkaasti syön-

tiä ja tuotosta. Ulkoilman tasoinen raikas ilma pi-

tää rehut maittavina ja eläimet syöntihaluisina.

Lehmä nauttii raikkaasta ilmasta. Mitä enemmän lehmä tuottaa maitoa, sitä enemmän se syö ja sitä enemmän pötsi ja muu elimistö tuottaa lämpöä. 
Kuumana kesäpäivänä tuotannon huippuvaiheessa oleva lehmä voi juoda yli 200 litraa päivän aikana. 

Tarkistuslista vedensaannin varmistamiseksi
• Tuleeko juomakuppeihin vettä riittävällä nopeudella ja riittää-

kö paine putkistossa?
• Onko juoma-altaita tai kuppeja riittävästi ja eri puolilla navet-

taa?
• Onko vesi hyvää eli eläimet juovat vettä empimättä?
• Ovatko vesialtaat ja kupit puhtaita? Voisitko itse juoda niistä?
• Onko pihaton käytävillä ja juoma-altaiden edessä riittävästi 

tilaa, jotta hiehot ja arat lehmät pääsevät varmasti halunsa 
mukaan juomaan?

• Onko laiduntavien lehmien vesihuolto riittävä?

Kuva: Irene Mäkinen

➽ Hyvä navettailma 
ehkäisee utare- 
tulehduksia

➽ Lehmän veden 
juonti vaikuttaa 
syöntiin ja tuotokseen
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Kuva: Elina Ahonen

Monipuolinen laidunsiemense-
os tuo viljelyvarmuutta haasta-
vissa olosuhteissa. Monipuoli-
nen seos kannattaa koostaa 5-6 
eri lajista. Se voi koostua timo-
teista, nurminadasta, englan-
ninraiheinästä, niittynurmikas-
ta ja valko- sekä alsikeapilasta. 
Silloin kasvilajit täydentävät toi-
siaan ja seoksesta löytyy mait-
tavia, talvenkestäviä, jälkikas-
vukykyisiä, tallauksenkestäviä, 
syväjuurisempia sekä biologista 
typensidontaa hyödyntäviä laje-
ja. Lajikevalinta korostuu erityi-
sesti timoteilla, josta laitumiin 
kannattaa valita jälkikasvuky-
kyisiä useaan niittoon sopivia 
lajikkeita.

Yksivuotiset kasvilajit 
Yksivuotiset kasvit tuottavat sa-
toa myöhemmin kesällä, kun 
monivuotisten kasvien sadon-
tuottokyky alenee. Yksivuotisia 

laitumia syksyllä syötettäessä 
ehkäistään monivuotisten lai-
tumien tallautumista. Yksivuo-
tinen monipuolinen seos voi 
sisältää esimerkiksi ohraa, ita-
lianraiheinää ja rehu- sekä ruis-
virnaa.

Täydennyskylvä ja 
aloita laidunnus ajoissa
Keväällä on hyvä jalkautua lai-
tumille ja tarkastella nurmi-
kasvuston aukkoisuutta. Au-
kot kannattaa täydennyskylvää, 
muuten rikkakasvit valtaavat 
alaa. Laitumet ovat koetuksella 
useiden syöttökertojen vuoksi. 
Täydennyskylvön merkitys kas-
vaa varsinkin, jos satovuosia on 
yli kolme. Jotta hyvä sato saa-
daan hyödynnettyä laidunkau-
den aikana, laidunnus kannat-
taa aloittaa kasvuston ollessa 
noin 10-15 cm korkeaa. Aikai-
nen aloitus helpottaa laidun-

kierron järjestämistä, kun al-
kukesän nopean nurmen kas-
vun ehtii hyödyntää ja vältytään 
suurilta tallaustappioilta. Kesän 
mittaan on hyvä tarkkailla lai-
tumien kasvua. Jos nurmen kas-
vu ehtyy, on parempi siirtyä osa-
aikaiseen laidunnukseen kuin 
syöttää laidunta liian tarkkaan. 
Lisäruokintaan varautuminen 
helpottuu, kun seuraa syöttöön 
tulevia alueita.

PaULa KOHIJOKI

Kirjoitus perustuu Kohijoen opin-
näytetyöhön Lypsylehmien laidun-
tamiskäytäntöjen edistäminen Pro-
Agria Länsi-Suomen alueella. Hä-
meen ammattikorkeakoulu. Maa-
seutuelinkeinojen koulutusohjel-
ma. Opinnäytetyö. 2014. Luetta-
vissa kokonaan osoitteessa: http://
www.theseus.fi/bitstream/hand-
le/10024/81905/kohijoki_paula.
pdf?sequence=1 

Laidunkausi lähestyy
Tehokkaalla laidunnuksella on mahdollista saada lisäsäästöjä lypsykarja-

tiloille. Avainasemassa ovat laidunsiemenseoksien monipuolisuus, 

laidunnuksen aloitusajankohta sekä laidunkierto.

Tehokas laidunnus tuo lisäsäästöjä lypsykarjatiloille. Aikainen aloitus helpottaa laidunkierron järjestämistä, kun alkukesän nopean nurmen kasvun ehtii hyödyntää ja vältytään suurilta tallaustap-
pioilta. Avainasemassa ovat laidunsiemenseoksien monipuolisuus, laidunnuksen aloitusajankohta sekä laidunkierto.

➽ Laidunsiemen- 
seokseen 5–6 
kasvilajia

➽ Aikaisin aloitettu 
laidunnus helpottaa 
laidunkiertoa

Nyrkkisäännöt 
laidunkierron toteutukseen

aLOITUS kun laidunnurmi n. 10-15 cm

LaIdUnaSTeen nURmen TaVOITeKORKeUS syöt-
töön tulevalta alalta n. 25-40 cm, satotaso 2 500-3 500 
kg ka/ha. Mittakehikosta apua satotason arviointiin

PUHdISTUSnIITOT heti syötön jälkeen kun korsiintu-
nutta kasvustoa esiintyy

LaITUmen JÄLKIKaSVUKYKY heikkenee, jos se syöte-
tään reilusti alle 10 cm:iin 

LeHmÄ SYÖ laidunnurmea tunnissa noin 1 kg ka, kun 
laidunta on riittävästi tarjolla

KORJUUaIKanÄYTe kivennäisanalyysillä tarjoaa tie-
toa ravintoarvoista sekä lehmien että nurmen kannalta

maTKa JUOmaVeSIPISTeeLLe mieluiten alle 250 m, 
painevesijärjestelmä helpottaa isojen karjojen työmää-
rää.

4
4

4

4

4

4

4
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Piia ja Seppo Pajunpää hoita-
vat tilaansa Lohtajan Kosken-
kylässä. Lypsäviä on vajaa 30, 
lisäksi nuorkarja. Tilan navetta 
on suhteellisen iäkäs, laajennus 
on tehty 2000-luvun alkupuo-
lella. Seppo osti ensin vuonna 
2001 isänsä osuuden tilasta ja 
lopulliset kaupat tehtiin 2011, 
jolloin Piia ja Seppo ottivat vas-
tuulleen koko tilan. Piia on käy-
nyt kauppakoulun ja on koulu-
tukseltaan merkantti, Seppo 
suoritti Kannuksen maatalous-
oppilaitoksessa aikuispuolel-
la viljelijätutkinnon. Piia ei ai-
emmin ole ollut lehmien kans-
sa tekemisissä. – Tekemällä op-
pii, kun on eläimistä kiinnostu-
nut, hän toteaa ja jatkaa, että 
eläimet kiinnostavat heitä mo-
lempia, ilman sitä eläintenhoi-
totyötä olisi mahdotonta hoi-
taa hyvin.

Tilan isäntäpari oivalsi, et-
tei kaikkea voi laittaa kerral-
la kuntoon, vaan on valittava 
muutama asia mistä työ aloi-
tetaan. Jos tavoitteita on liikaa, 
käy helposti niin, ettei mihin-
kään voi keskittyä kunnolla ei-
kä tavoiteltua kehitystä tapah-
du. – Muutamia vuosia sitten 
asetimme tilan tavoitteeksi kes-
kituotoksen noston. Tavoittee-
na oli ensin nostaa karjan kes-

kituotosta 1000 kg. Tarkkaa 
aikaa tavoitteelle ei asetettu, 
mutta ajattelimme, että muu-
tama vuosi siihen menee. Ta-
voite saavutettiin etuajassa. 
Sen jälkeen uudeksi tavoitteek-
si asetimme toiset 1000 kg. Nä-
mä tavoitteet on nyt saavutet-
tu, ja on uusien tavoitteiden ai-
ka, kertovat Piia ja Seppo.

Tuotannon ohjaus  
alkaa perustiedoilla

ProAgrian Tuotannon ohjaus 
-palvelu sopii kaikille karjako-
koon ja navetan ikään katso-
matta. Tilan omat tuotostie-
dot, eläimet ja olosuhteet ovat 
Tuotannon ohjauksen pohjatie-
toja. Piia ja Seppo ovat tottu-
neet jo siihen, että heiltä kysy-
tään yksityiskohtaisiakin tietoja 
keskustelun pohjaksi. – Ensin se 
oli meille lievä ihmetyksen aihe, 
nyt siihen on jo totuttu ja saam-
me siitä jopa motivaatiota, tilan 
väki kertoo. 

Navettakäynti  
kuuluu asiaan 

Vuoden ensimmäisellä tila-
käynnillä käydään läpi edellisen 

vuoden tuotanto. – Saimme sii-
nä palautetta siitä kuinka vuosi 
oli sujunut. Yhdessä ProAgrian 
asiantuntijan kanssa katsoim-
me mikä on mennyt hyvin ja 
missä kehitystä on tapahtunut. 
Sen jälkeen tarkensimme niitä 
kohtia, missä voisi ja kannat-
taisi toimintaa parantaa, ker-
too Piia. Navettakäynnillä ti-
lanväki saa ja haluaa palautet-
ta tekemästään työstä, samalla 
asiantuntija saa tarvitsemaan-
sa tietoa siitä, miten navetas-
sa asiat ovat. Tuvan pöydän 
äärestä on mahdoton sanoa 
eläinten olosuhteista mitään, 
saatika arvioida parannuseh-
dotuksia. 

Tuotannon ohjausta ja ruo-
kinta-asioita tehdään sujuvasti 
rinnakkain, ne täydentävät toi-
siaan. Tavoitteiden asettaminen 
vaatii sitä, että perehtyy ja miet-
tii saavutettuja tuloksia. Samal-
la täytyy miettiä kokonaisuutta 
ja sitä, millä on merkitystä. Ta-
loudellisuus on otettava huo-
mioon. Tilalla utareterveysti-
lannetta on saatu parannettua, 
sillä on suuri merkitys taloudel-
liseen lopputulokseen. Samoin 
rehukustannus on hyvinkin mal-
tillinen, kun täysrehu on oman 
rehutehtaan tuotantoa ja säilö-
rehu on ollut hyvää. 

Katse kestävyyteen  
ja terveyteen
Pajunpäät kertovat keskitty-
vänsä seuraavaksi karjan kes-
tävyyteen ja terveyteen. Hedel-
mällisyys on jo otettu työnalle. 
Piia tarkkana naisena on otta-
nut vastuun kiiman tarkkailus-
ta, sen lisäksi eläinlääkäri tekee 
säännöllisesti hedelmällisyys-
käyntejä. Toinen kehittämisen 
paikka on nuorkarja. Karsinoi-
ta on jo muokattu ja pienille on 
uusi ryhmäkarsina. Nuorkarjal-
la yhtenä mittarina käytetään 
karvanlaatua, sitä Piia ja Seppo 
seuraavat nyt tarkalla silmällä.

Pajunpään tilalla toimintaa 
kehitetään nykyisen navetan 
seinien sisällä, ja hieman ulko-
puolellakin, kun suunnitelmissa 
on verhoikkunat sekä työtä ke-
ventävät lypsykiskot. – Kehittä-
mistyötä tehdään tietysti myös 
laidunkaudella, tilakäynti sovit-
tiinkin nyt kesälle, toteaa Sep-
po, ja jatkaa: samalla käymme 
asiantuntijan kanssa läpi lai-
dunkiertoa ja laitumien kuntoa. 
Lisäruokintaan tila on panosta-
nut jo aikaisempina kesinä, se 
on tuottanut hyvää tulosta, ei-
kä tuotoksen notkahdusta ole 
tullut. Piia ja Seppo ovat hyö-
dyntäneet neuvontaa monipuo-

lisesti ja tulevat tekemään näin 
myös jatkossa. Tilakäyntien li-
säksi yhteyttä pidetään ProAg-
rian asiantuntijan kanssa pu-
helimitse, sähköpostilla ja face-
bookissakin. 

Seuraavalle 
sukupolvelle
Tulevaisuuden kuvioista tilan 
väki toteaa, että uuden nave-
tan rakentaminen ei ole mah-
doton ajatus. Ensin kuitenkin 
katsotaan miten maitokiinti-
öistä luopuminen vaikuttaa se-
kä miten tukipolitiikka ja byro-
kratia maataloutta kohtelevat. 
Samalla tilan nuoriväki, Emilia 
11 v., Juho 8 v. ja Veli-Matti 5 
v. ehtivät hieman varttua. Inves-
tointi tulisi entisestään houkut-
televammaksi, jos joku lapsista 
olisi viljelijän ammatista aidosti 
kiinnostunut.

kotieläin

Kuva: Sari Hihnala

Sari 
Hihnala

Maidontuotannon asiantuntija

Piia ja Seppo Pajunpään tilalla Lohtajalla toimintaa kehitetään nykyisen navetan seinien sisällä. Suunnitelmissa ovat verhoikkunat sekä työtä keventävät lypsykiskot. Tilalla keskitytään karjan kes-
tävyyteen ja terveyteen. Hedelmällisyys on jo otettu työnalle. Tuotannon ohjausta ja ruokinta-asioita tehdään sujuvasti rinnakkain. Tilalla on totuttu tavoitteiden asettamiseen ja tulosten seuran-
taan, samalla on mietitty kokonaisuutta ja sitä, millä on merkitystä.

Tavoitteista tuloksiin
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Jos tiedettäisiin lohkokohtainen 
satotaso, osattaisiin tarkemmin 
kohdentaa korjaavat toimenpi-
teet kasvukunnoltaan heikom-
mille lohkoille. 

Siilossa ja aumassa tappio-
ta syntyy virhekäymisen seurauk-
sena. Oikea säilöntäainevalinta 
ja riittävä käyttömäärä pienen-
tävät virhekäymisen riskiä. Säi-
lörehunteossa rehun tiivistämi-
nen on erittäin tärkeä työvaihe. 
Siilotyö tulee tehdä huolellisesti 
ja tehokkaasti. Hyvin säilynyt ja 
tasalaatuinen säilörehu vähen-
tää työtä ruokintavaiheessa, kun 
rehua ei tarvitse erotella apetta 
tehtäessä. Säilörehun hyvä syön-
tilaatu siilossa, seoksessa ja ruo-
kintapöydällä varmistaa hyvän 
maittavuuden ja tuotantovai-
kutuksen sekä vähentää riippu-
vuutta ostoväkirehuista. 

NurmiArtturi-kehittämis-
hankkeessa mukana olleilla ete-
läpohjalaistilalla satotasot vaih-
telivat parhaimman ja heikoim-
man lohkon välillä 4 000 kgka/
ha. NurmiArtturi-tiloilla säilöre-
hun sulavuuden lasku D-arvos-
ta 700 D-arvoon 600 ei vaikut-
tanut maitotuotokseen, mutta 
kaksinkertaisti väkirehun käytön 
lypsävien lehmien ruokinnas-
sa. Meijeriin myydystä maito-
litrasta kului 5-7 senttiä enem-
män väkirehujen ostoon silloin, 
kun säilörehun sulavuus aleni 
700:sta 600:aan. 

Pellolla tapahtuvan 
hävikin pienentäminen
Satotasoerojen syyt ovat moni-

naiset. Laajentavilla tiloilla on 
viljelyyn voinut tulla lohkoja, jot-
ka eivät ole parhaassa mahdol-
lisessa kasvukunnossa. Avain ti-
lan keskisatojen nousuun onkin 
korjaavien toimenpiteiden koh-
distaminen heikoimpiin kasvu-
lohkoihin. Lohkokohtaisia sato-
määriä kannattaa laskea kirjaa-
malla ylös kuormien ja paalien 
lukumäärät. Rehun kuutiotila-
vuus riippuu kuiva-aineesta ja 
korjuumenetelmästä. Esimer-
kiksi tarkkuussilppurilla korja-
tun säilörehun kuutiopaino 30 
%:n kuiva-ainepitoisuudella on 
220 kg/m3. Tarkimmin sadon 
määrän selviää punnitsemalla 
rehukuormat. 

Nurmen korjuun ajoituk-
sella on myös merkitystä. Nur-
miArtturi-hanketiloilla kolmen 
korjuun taktiikalla päästiin yli 
10 000 kg/ha/ka lohkokohtai-
siin satoihin. Korkea satotaso 
pienentää tarvittavaa nurmire-
hualaa. Yhtä lehmää ja uudis-
tushiehoa kohden säilörehualaa 
tarvittiin 0,6 hehtaaria, kun sa-
toa saatiin 8 000–9 000 kg kui-
va-ainetta hehtaarilta ja 4 000– 
5 000 kg kuiva-ainesatotasolla 
1,1 hehtaaria.

Miten voi vaikuttaa 
hävikkeihin? 
Hyvän säilönnällisen laadun 
mittari on riittävän alhainen 
happamuus. Kuiva-aineen olles-
sa alle 25 %, pH:n on oltava al-
le 4,3. Säilönnän onnistumista 
kuvaa alhainen ammoniakkilu-
ku ja haihtuvien rasvahappojen 

määrä. Esimerkiksi mullan jou-
tuminen rehun joukkoon aihe-
uttaa virhekäymistä. Säilörehu 
on huonoa, jos valkuaisen ha-
joamistuotteita eli ammoniak-
kityppeä esiintyy yli 80 g/kgka 
ja haihtuvia rasvahappoja yli 25 
g/kgka. Kuiva-ainepitoisuuden 
noustessa rehun säilöttävyys 
paranee.

Säilöntäaineena hapot sovel-

tuvat kaikkeen säilöntään. Hap-
poa tulee mennä tasaisesti viisi 
litraa rehutonnia kohti. Biologi-
set säilöntäaineet toimivat vain 
esikuivatuilla rehuilla, kun kuiva-
ainepitoisuus on suurempi kuin 
30 %. NurmiArtturi-hankkeessa 
selvisi, että hapolla säilöntäai-
neen annostelu jäi usein alle ta-
voitetason. Säilöntäaineen levit-
tymisessä oli paljon vaihtelua: 

osaan rehusta tuli runsaasti hap-
poa ja osaan vain nimeksi. Myös 
hukkaan mennyt säilöntäaine 
on hävikkiä. Etenkin noukinvau-
nulla rehua tehtäessä hapotusta 
kannattaa tarkkailla. 

Säilönnällinen laatu varmis-
tetaan kunnollisella tiivistämi-
sellä. Kuutiopaino kertoo rehun 
tiiviydestä. Tiiviys vaikuttaa re-
hun huokoisuuteen, mikä puo-

Säilörehun sulavuus
d-arvo g/kgka

Säilörehua 
kakg/lehmä/pv

Väkirehua 
kg ka/lehmä/pv

maitoa eKm, 
kg/lehmä/pv

Väkirehua, 
% kuiva-aineessa

719 13,4 7,9 32,8 37

675 10,4 10,0 33,8 49

640 9,6 11,3 33,9 54

Säilörehun 
hävikki 
hallintaan
Säilörehusadon kuiva-aineen ja ravintoaineiden 

hävikkiä tapahtuu pellolla, siilossa ja ruokinta-

pöydällä. Kuiva-ainetta menetetään paljon lohkon 

heikon kasvukunnon takia. ProAgrian lohkotieto-

pankin mukaan nurmen keskisato on pysynyt 

alhaisena eli 5 500 kgka/ha. 

Kiinnostuitko? Lue lisää osoitteesta www.proagria.fi/sailorehu

Säilörehukartoituksen hyödyt:
  Löydämme tilakohtaiset säilörehutuotannon kriittiset kohdat 

 Asetamme tavoitteet nurmen tuotantoon sekä säilörehun laatuun

  Arvioimme nurmirehujen soveltuvuuden taloudelliseen ja tuottavaa 
ruokintaan

  Laitamme toimenpidesuositukset tärkeysjärjestykseen

Teemme käytännön havaintoja kartoituskäynnillä 
tilasi kannalta merkittävästä prosessin vaiheesta, 
esimerkiksi kasvustosta tai siiloilta. Kartoituksessa 
hahmottuvat oleellisimmat säilörehuun liittyvät 
kehityskohteet ja riskit. 

Säilörehukartoitus huomioi säilörehu- 
ketjun pellolta ruokintapöydälle

tiheys, kasvukunto,  

ravinteet, rikkakasvit, 

lajisuhteet, kasvuvoima, 

kasvurytmit, korjuuaika, 

logistiikka, sujuvuus,  

laatu, rehunteko, 

lajiseokset, ravinnetilanne, 

kasvurytmi, rikkatilanne
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Korkea sato ja hyvä  
sulavuus voivat toteu-
tua samassa säilö- 
rehussa. Hyvältä 
nurmipellolta korjaat 
10 000 kg ka/ha satoa 
vuodessa.

Kiinnostuitko? Lue lisää osoitteesta www.proagria.fi/sailorehu

Säilörehukartoituksen hyödyt:
  Löydämme tilakohtaiset säilörehutuotannon kriittiset kohdat 

 Asetamme tavoitteet nurmen tuotantoon sekä säilörehun laatuun

  Arvioimme nurmirehujen soveltuvuuden taloudelliseen ja tuottavaa 
ruokintaan

  Laitamme toimenpidesuositukset tärkeysjärjestykseen

Teemme käytännön havaintoja kartoituskäynnillä 
tilasi kannalta merkittävästä prosessin vaiheesta, 
esimerkiksi kasvustosta tai siiloilta. Kartoituksessa 
hahmottuvat oleellisimmat säilörehuun liittyvät 
kehityskohteet ja riskit. 

Säilörehukartoitus huomioi säilörehu- 
ketjun pellolta ruokintapöydälle

tiheys, kasvukunto,  

ravinteet, rikkakasvit, 

lajisuhteet, kasvuvoima, 

kasvurytmit, korjuuaika, 

logistiikka, sujuvuus,  

laatu, rehunteko, 

lajiseokset, ravinnetilanne, 

kasvurytmi, rikkatilanne
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Korkea sato ja hyvä  
sulavuus voivat toteu-
tua samassa säilö- 
rehussa. Hyvältä 
nurmipellolta korjaat 
10 000 kg ka/ha satoa 
vuodessa.

ProAgria Keski-Pohjanmaan ruokinta-ja nurmiasiantuntijat,
Yhteyshenkilö nurmiasiantuntija Jari Vierimaa 040 74 33 290

ProAgria Keski-Pohjanmaan ruokinta-ja nurmiasiantuntijat,
Yhteyshenkilö nurmiasiantuntija Jari Vierimaa 040 74 33 290

Auman huolelliseen peittämiseen ja painotukseen käytetty 
lisätyö korvautuu ajansäästönä tai euroina ruokintakaudella 
navetassa. 

Erittäin huonosti säilynyt pintarehu kannattaa erotella tunki-
oon. Vasemmalla virhekäynyttä pintarehua ja oikealla rehu-
patsaan keskikohdasta otettua hyvin säilynyttä rehua. 

Käymislaadultaan hyvän säilörehun siirtäminen varastosta 
ruokintapöydälle on sujuvaa ja nopeaa, koska aikaa ei kulu 
rehujen erotteluun siilolla. 

Kuva: Leena Hanni

Kuva: Anna-Riitta Leinonen Kuva: Tarmo Ilola Kuva: Anna-Riitta Leinonen

Säilörehun sulavuus, väkirehujen käyttö ja maitotuotos NurmiArtturi-tilalta, kun energiakorjattu lehmäkohtainen 
maitotuotos vaihteli 32,7-33,9 kg päivässä.

ProAgria Keski-Pohjanmaan ruokinta- ja nurmiasiantuntijat
Yhteyshenkilö nurmiasiantuntija Jari Vierimaa, puh. 040 7433 290.
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lestaan vaikuttaa ilman ja kaa-
sujen liikkumiseen rehumassas-
sa. Huokoisessa rehussa ilman 
happi pääsee syvälle siiloon. 
Suositeltava korjuukosteus esi-
kuivatetulle rehulle on 30-40 %, 
ja kuiva-ainepainotavoite 200-
240 kg kuiva-ainetta/m3. Tuo-
rekuutiopainoksi suositellaan 
vähintään 700 kg/m3, jotta rehu 
on tarpeeksi tiivistynyttä ja huo-
koisuus riittävän pientä. Kuuti-
opaino vaikuttaa myös varasto-
jen tarpeeseen. Rehun tiivistymi-
seen vaikuttavat tiivistyskoneen 
paino, tiivistämisaika, silpun pi-
tuus, rehun kuiva-ainepitoisuus 
ja levitetyn rehukerroksen pak-
suus. Rehun korjuun tehostues-
sa tiivistämisen tehokkuutta on 
myös lisättävä. Käytännössä se 
tarkoittaa, että tiivistämiseen 
tarvitaan yhä painavampia tai 
useampia tiivistyskoneita. 

Ruokinnassa  
tapahtuva hävikki
Sulava ja laadukas säilörehu 
maittaa, lypsättää ja antaa eväi-
tä hyvään kasvuun. Säilörehun 
syönti-indeksi ennustaa säilöre-
hun syöntiä. Indeksin perusarvo 
on 100 pistettä, joka annetaan 
hyvin sulavalle ja säilyneelle säi-
lörehulle. Yhden pisteen poik-
keama ylöspäin tarkoittaa noin 
0,1 kuiva-ainekilon säilörehun 
syönnin lisäystä ja vastaavasti 
yhden pisteen lasku merkitsee 
0,1 kuiva-ainekilon vähennystä 
säilörehun syönnissä. 

Säilönnällisen laadun heik-
keneminen voi tapahtua vie-
lä siilossa, jos rehu esimerkiksi 
otetaan syöttöön kesken käy-
misprosessin. Kesällä ja alku-
syksystä rehusiilon avaaminen 
voi saada aikaan rehun lämpe-
nemisen, jos päivittäin kulutus 
jää alhaiseksi suhteessa avoi-
meen säilörehupinta-alaan. Sii-
lon leveys tulee mitoittaa rehun 
kulutukseen siten, että talvella 
viikkokulutukseksi saadaan yh-
den metrin verran (15 cm/pv) 
ja kesällä 2 metrin verran (30 
cm/pv). Hankkeessa säilörehun 
lämpeneminen yli 15-20°C sii-
lon avaamisen jälkeen pienensi 
säilörehun syöntiä 1,5 kg kuiva-
ainetta päivässä syönti-indek-
sin antamaan ennusteeseen ver-
rattuna. Syönnin väheneminen 
puolestaan pienensi energiakor-
jattua päivätuotosta 1,5 kg leh-
mää kohden. 

Rehun irrottamistapa saat-
taa näkyä ruokintahävikissä. Ri-
sainen leikkuupinta päästää il-
maa rehun sisään nopeammin, 
jolloin rehu lämpenee. Yleisesti 
ottaen hyvä tiivistys ja säilöntä-
aineen käyttö pienentävät säilö-
rehun jälkilämpenemistä ja pi-
laantumista siilon avaamisen 
jälkeen. Riittävä säilöntäaika on 
noin neljä viikkoa, mikä tarvi-
taan säilörehun käymislaadun 
vakiinnuttamiseen. 

Jos syönti heikkenee rehun 
laadun takia ja lehmät pyörit-
televät rehua pöydällä, on syy-
tä huolestua ja miettiä tarkem-
min rehun erottelua tai seosre-
hun tasaista sekoittumista. Pin-
nasta ja reunoilta rehua voidaan 
erotella nuorkarjalle, mutta pi-
laantunutta rehua ei voi antaa 
millekään eläimille. Pilaantunut 
rehu on jätettä. NurmiArtturi-
hankkeessa laskettiin, että jos 
jätteisiin erotellun rehun osuus 
on 10 %, hävikkikustannus tar-
koittaa 2-3 senttiä kuiva-aineki-
loa kohti. 

Huono rehu lisää  
työtä ja kustannuksia
Kun säilörehun sulavuus ale-
nee, saman taloudellisen tuo-
ton ja maitomäärän saavutta-
minen vaatii lisätyötä navetassa 
ja ruokinnan toteutuksen suun-
nittelussa. Nurmi-Artturi tiloil-
la (taulukko) pystyttiin väkire-
hua lisäämällä 49 %:sta 54 %:in 
kompensoimaan huonommin 
sulavien säilörehujen pienem-
pää ravintoainesisältöä, ja leh-
mää kohti saatiin lähes sama 
päivittäinen maitotuotos 33,8 
-33,9 EKM/lehmä/päivä. Päi-
vittäinen lehmäkohtainen väki-
rehukustannus nousi keskimää-
rin 0,8 €, kun D-arvo putosi 
700:sta 650:een. 

Lähde: www.proagria.fi/nurmiart-
turi, Maito ja me 2/2014, Maito ja 
me 2/2013
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Suomalaisessa maaperässä on 
vähän seleeniä, lisäksi se sitou-
tuu tiukasti happamaan maa-
han. Tämän vuoksi seleeniä 
on annettava lannoitteessa jo-
ka vuosi. Mikäli tila käyttää se-
leenipitoisia lannoitteita, pitäi-
si lehmien seleenin saannin olla 
turvattu. Luomutiloilla ja selee-
nittömiä lannoitteita käyttävil-
lä tiloilla eläinten seleenin saan-
ti tulee turvata kaupallisilla val-
misteilla. Seleenilisiä on mark-
kinoilla monenlaisia ja niissä 
olevan seleenin määrä ja laatu 
vaihtelevat. Ruokinnan kannal-
ta vähintään puolet valmisteen 
seleenistä tulisi olla orgaanises-
sa muodossa.

Puutoksesta 
lihasrappeumaa
Nautojen päivittäinen seleenin-
tarve on 0,1 mg rehun kuiva-ai-
nekiloa kohden. Seleenin ja E-
vitamiinin puutos ilmenee vasi-
koilla lihasrappeumana. Nuoril-
la vasikoilla lihasrappeuma voi 
aiheuttaa jopa kuoleman, hie-
hoilla puutos ilmenee lihasjäyk-
kyytenä ja lisääntyneenä makoi-

luna. Aikuisilla naudoilla liian 
vähäinen seleenin saanti aiheut-
taa lisääntynyttä sairastelua, tii-
nehtymättömyyttä ja jälkeisten 
jäämistä. Seleenin annostelun 
kanssa kannattaa olla tarkka, 
sillä seleeni on suurina annoksi-
na myrkyllistä eläimille. Märeh-
tijöiden seleenin maksimisieto-
raja vuorokaudessa on n. 2 mg 
rehun kuiva-ainekilossa.

Myös E-vitamiinin 
saanti tarkkailuun
Koska seleeni ja E-vitamiini ovat 
tiiviissä yhteydessä toisiinsa, 
kannattaa tarkkailla myös kar-
jan E-vitamiinin saantia. E-vita-
miinin riittävä saanti ei pitäisi 
olla ongelma lypsykarjalla nor-
maalitilanteessa, sillä hyvälaa-
tuinen säilörehu sisältää paljon 
E-vitamiinia. Propionihapposäi-
löntää käyttävillä tiloilla voi E-
vitamiinin saannissa olla puut-
teita, sillä propionihappo kulut-
taa rehun E-vitamiinin. Tuorees-
sa kevätnurmessa on runsaasti 
monityydyttymättömiä rasva-
happoja, jotka kuluttavat myös 
E-vitamiinia. Mikäli karjan E-vi-

tamiinin riittävää saantia epäi-
lee, kannattaa ruokintaan lisätä 
seleeni- ja E-vitamiinilisä.

Maidon 
seleenipitoisuudesta 
vihiä puutteesta
Ennen kuin aloitetaan seleenili-
sän käyttö, kannattaa karjan se-
leenin saanti tutkia. Puutos voi 
oireilla eri karjoissa eri tavoin ja 
erilaisten lisien ja täydennysre-
hujen syöttö turhaan on kallis-
ta. Helpoin tapa selvittää selee-
nin saanti lypsykarjalla on ottaa 
näyte tankkimaidosta. Suositel-
tava seleenipitoisuus maidossa 
on noin 20–40 mikrogrammaa 
kilossa. Seleenin puutoksen voi 
todeta myös verinäytteestä.

Seleeni salat 
lypsylehmien
ruokinnassa
Emolehmä- ja luomutiloilla tuttu seleeniaihe puhututtaa myös lypsykarjatilal-

lisia. Seleeni on hivenaine, joka on välttämätön ihmisen ja eläimen normaalil-

le kasvulle ja kehitykselle. Seleeni ylläpitää elimistön immuunijärjestelmää ja 

ehkäisee tulehduksia. Lisäksi se suojaa karsinogeeneiltä ja raskasmetalleilta. 

Seleeni ja E-vitamiini ovat aineenvaihdunnallisesti yhteydessä toisiinsa, sillä 

vähäinen E-vitamiinipitoisuus lisää seleenin tarvetta.

Seleenipuutos oireilee eri karjoissa eri tavoin. Maidon seleenipitoisuus antaa hyvän käsityksen lehmän seleenin 
saannista. Helpoin tapa selvittää seleenin saanti lypsykarjalla on ottaa näyte tankkimaidosta.

Elina
Ahonen

Maidontuotannon asiantuntija

Kuva: Elina Ahonen

Anna-Riitta
Leinonen

Maidontuotannon erityisasiantuntija

Hyvin sulavan säilörehun (D-arvo 700) rinnalla käytettävän väkirehun 
osuus voi olla 35-40 prosenttia kuiva-aineesta. Säilörehun sulavuuden 
lasku D-arvosta 700 D-arvoon 600 ei vaikuta maitotuotokseen, mutta 
kaksinkertaistaa väkirehun käytön lypsävien lehmien ruokinnassa.

Kuva: Anna-Riitta Leinonen
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Vuoden vaihteessa otettiin käyt-
töön uudet koelypsy- ja näyt-
teenottovälit, jolloin tuotosseu-
rannan voi toteuttaa tilalle so-
pivalla aikataululla ja tavalla. 
Lisäksi koelypsyloma on mah-
dollinen niille tiloille, jotka ovat 
valinneet koelypsyvälikseen 4 
viikkoa. Koelypsyapua saa tar-
vittaessa tiedon tallennuksesta 
koelypsyyn.

Ajantasaisista tiedoista 
paras hyöty
Tärkeänä tuotosseurannan ke-
hittämiskohteena oli myös tuo-
tosseurantiedon ajantasaisuus 
ja laatu. Ajan tasalla olevat ja 
oikeat tuotosseurantatiedot 
mahdollistavat niiden parhaan 
mahdollisen hyödyntämisen ti-
lalla. Koelypsyvälistä riippumat-
ta koelypsytulokset kannatta lä-
hettää tietokantaan heti koelyp-
syn jälkeen. Ajantasaisuus on 
tärkeää myös ruokinnan suun-
nittelun kannalta. Luotettavilla 
ja ajantasaisilla tiedoilla suun-
nitelmista saa omalle karjalle 
sopivat.

Laatupisteet
Tiedon laatuun ja ajantasaisuu-
teen on tullut uusia työvälineitä 

niin asiantuntijoiden kun tilan-
väenkin käytettäväksi. Laatupis-
teet ovat olleet tilojen hyödyn-
nettävissä vuoden vaihteesta 
lähtien. Pisteet kertovat koelyp-
syjen onnistumisesta reaaliajas-
sa. Oman karjansa tilanteen voi 
tarkistaa ProAgrian Verkkopal-
veluiden raportit-osiosta. Jo-
kaisen koelypsyn jälkeen laatu-
pisteiden tuloksista ilmoitetaan 
myös tekstiviestein.

Pisteiden laskenta aloite-
taan kymmenestä pisteestä. 
Pisteitä vähentävät poikkeamat 
tuotosseurannan ohjesäännös-
tä, esimerkiksi liian vähäinen 
tuotosseurantanäytteiden mää-
rä tai maitomittareiden testaa-
mattomuus. Tilan tuotosseu-
rantatiedot pysyvät virallisina, 
mikäli tilan pisteiden vuoden 
keskiarvo on positiivinen. 

Tekstarit muistuttavat
Tuotosseuranta Muistutus- 
palvelu on käynnistyi helmikuun 
alussa. Palvelu vastaa tilojen 
toiveeseen muistuttaa koelyp-
syistä sekä ilmoittaa näytteiden 
saapumisesta ja raporttien val-
mistumisesta. Tekstiviestipalve-
lu on maksuton kaikille tuotos-
seurantatiloille. Mikäli tuotos-
seuranta hoituu tilalla hyvin il-

man erillisiä muistutuksia, voi 
palvelun halutessaan peruut-
taa ProAgrian Verkkopalvelui-
den Tuotosseuranta Muistutus-
osiosta.

Tuotosseuranta- 
näytteestä tiineystesti
Valion näytepikariuudistuk-
sen myötä Valion tuottajien 
on mahdollista tilata tuotos-
seurantanäytteestä tiineystes-
ti huhtikuun lopusta alkaen. 
Maitonäytteestä tehtävä tii-
neystesti perustuu alkion istu-
kan tuottamien glukoproteiini-
en määritykseen ja se on mah-
dollista tehdä 28 vrk siemen-
nyksen jälkeen. Tuotosseuran-
tanäytteestä tehtävä tiineystes-
ti vähentää tiineystarkastusta 
varten tehtävää fyysistä työtä 
sekä poistaa eläinten erotte-
lusta ja rektalisoinnista aiheu-
tuvan stressin. 

Tiineystestit saa tilalleen 
käyttöön kun valitsee näytepi-
kareiksi esikoodatut saranakan-
nelliset pullot ja lähettää viiva-
kooditiedot päivitetyn Näyte-
Linkki-ohjelman avulla. ProAg-
rian tuotosseurannan tekniset 
asiantuntijat opastavat ja aut-
tavat tiloja esikoodattujen näy-
tepullojen käytössä.

Tavoitteet 
kausiraporttiin
Myös tuotosseurannan raportit 
uudistuvat kuluvan vuoden ai-
kana. Tuoreimpana uutuutena 
on kausiraportilla näkyvä keski-
määräisen maitomäärälle ase-
tetun tavoitteen seuranta. Tilan 
tavoite näkyy raportilla, mikäli 
se on asetettu ProAgrian Verk-
kopalveluiden vuosivertailuun. 
Vuositason maitomäärän tavoi-
te on jaettu koelypsy- ja ryhmä-
kohtaisiin tavoitteisiin, joiden 
avulla on helppo seurata sen 
saavuttamista.

Kausiraportin oikeassa ala-
kulmassa näkyy tilan laatupis-
tetilanne. Pisteiden tulos esite-
tään raportilla osa-alueittain, 
jolloin tilan on helppo löytää 
kehittämistä vaativat kohdat ja 
tehdä tarvittavat toimenpiteet.

Tuotosseurannassa uudet koelypsy- ja näytteenottovälit otettiin käyttöön vuoden vaihteessa, jolloin tuotosseurannan voi toteuttaa tilalle sopivalla aikataulul-
la ja tavalla. Koelypsyapua saa tarvittaessa tiedon tallennuksesta koelypsyyn.

Elina
Ahonen

Maidontuotannon asiantuntija

Laadukkaalla ja ajantasaisella tiedolla tuloksia 

Tuotosseurannan 
kuulumisia

Kuva: Elisa Karhula

Tuotosseurannan kehittämistyön tarkoituksena on ollut lisätä tilojen 

vaihtoehtoja ja joustavuutta tuotosseurannassa. 

Salme asiala
p. 040 5234 124
salme.asiala@proagria.fi

PROaGRIan 
TOHOLammIn 
TOImISTO
Lampintie 2, 
69300 Toholampi

Jonna-minna Lassila 
p. 0400 644 261
jonna-minna.lassila@
proagria.fi

PROaGRIan 
KaLaJOen 
TOImISTO
Kalajoen kaupungintalo,
Kalajoentie 5, 
85100 Kalajoki

aulikki Yli-Jylhä
p. 050 5968 502
aulikki.yli-jylha@proagria.fi

Leena Hanni
p. 040 3533 295
leena.hanni@proagria.fi

Tuotos- 
seuranta- 
tietojen  
tallennus  
keskittyy  
Toholammin  
ja Kalajoen  
toimistoille
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Ajoissa aloitettu eläinten han-
kinnan suunnittelu mahdollis-
taa sen, että hankinta osataan 
huomioida rahoitusta mietit-
täessä ja valinnat ostettavien 
eläinten suhteen voidaan teh-
dä paremmin. Investoivan tilan 
kannattaa ottaa eläinten han-
kinnassa avuksi FabaINTO-pal-
velu.

Suunnitelmallisuutta 
eläinhankintaan

FabaINTO-palvelun avulla var-
mistetaan, että valmiissa nave-
tassa on riittävä määrä tavoit-
teenmukaisia tuotantoeläimiä. 
Palvelun avulla eläinten lisäämi-
nen on suunniteltua ja aikatau-
lutettua. Tila voi halutessaan 
myös ulkoistaa eläinten han-
kinnan. Karjan tason voi säilyt-
tää entisellään tai sitä voi pa-
rantaa investoinnin yhteydessä. 

Palvelussa laaditaan räätälöity 
aikataulu, mihin aikaan, kuin-
ka monta ja minkä ikäisiä eläi-
miä tilalle olisi järkevintä ostaa. 
Samalla laaditaan budjetti sii-
tä, kuinka paljon hankittavaksi 
aiotut eläimet tulisivat maksa-
maan. 

FabaINTO-palvelu 
jalostusasiantuntijalta

Palvelun aluksi käydään lähtö- 
ja tavoitekeskustelu esimerkik-
si normaalin tilakäynnin yhtey-
dessä tai puhelimitse. Tämän 
jälkeen laaditaan yhdessä Fa-
baINTO-asiantuntijan kanssa 
erilaisia vaihtoehtoja eläinten 
hankintaan. Lopputuloksena 
on kehittämissuunnitelma, jo-
ka jää tilalle. Jos haluaa ostaa 
eläimet Faban kautta, laaditaan 
lisäksi hankintasopimus. Pohja-
tiedot suunnitelmaa varten hae-

taan tietokannasta, lisäksi käy-
tetään apuna neuvojan asian-
tuntemusta. 

Kehittämissuunnitelmaan 
tulostuvat suunnitellut eläinten 
ostot ja myynnit sekä hinnat, 
joilla niitä on suunniteltu ostet-
tavaksi. Hintoja käytetään myös 
hankintakulujen ja myyntituot-
tojen arviointiin. Hankintakulut 
ja myyntituotot ovat suunnitel-
masta nähtävissä neljännesvuo-
sittain, vuosittain sekä suunnit-
telujaksoittain. 

Hankintasopimuksessa nä-
kyvät hankittavaksi aiotut eläin-
määrät. Suunnitellut eläinten 
ostohinnat ja hankintakustan-
nukset lasketaan samalla peri-
aatteella kuin kehittämissuunni-
telmassakin.  

anna Oksa

➽ www.faba.fi -> palvelut
 -> laajennussuunnitelma
 karjalle

Navetta 
ajoissa täyteen

Tyhjä eläinpaikka valmiissa navetassa maksaa 200-250 €/kk, kun lasketaan mukaan investointikustannus ja 
menetetty tuotto. Sopiva navetan täyttöaika on puoli vuotta, mutta vähintään vuoden sisällä navetan tulisi jo pyöriä 
täydellä teholla.

Kuva: FabaInto/Poul Sörensen

 
antaa enemmän

www.agrimarket.fi 
www.suomenrehu.fi

Suomen Rehun innovatiivinen MaitoPro-konsepti parantaa  
lehmien tuotosta, hyvinvointia ja kestävyyttä. Kustannustehokas  
ruokinta lähtee laadukkaista kotoisista rehuista ja oikeasta 
täydennysrehusta. MaitoPro-konseptin löydät tänä päivänä sekä 
täysrehuista että puolitiivisteistä. Lue lisää MaitoPro-konseptista 
Suomen Rehun sivuilta tai kysy lähimmältä asiantuntijamyyjältäsi!

Puh. 015 320 400  
PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli • www.viljavuuspalvelu.fi

YKSI OSOITE KAIKILLE NÄYTTEILLE!

• varmista maaperän multavuus tilaamalla hehkutushäviö
• uusi lanta-analyysi sisältää fosforimäärityksen
• rehuista enemmän tietoa laajalla NIR-rehuanalyysillä
• kasvianalyysillä varmistat hyvän sadon

Parhailla  
analyyseilla  
paras sato

Uudet hinnat, parempi palvelu,
nopeat tulosten toimitusajat ja

sähköiset palvelut: Tilaus- ja Tuloslaari 

Navettainvestointi on tarkoitus maksaa lehmien tuotoksella. Tyhjä eläin-

paikka valmiissa navetassa maksaa 200-250 €/kk, kun lasketaan mukaan 

investointikustannus ja menetetty tuotto. Sopiva navetan täyttöaika on 

puoli vuotta, mutta vähintään vuoden sisällä navetan tulisi jo pyöriä 

täydellä teholla.
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Semex Finland Oy | Viikatetie 3, 91900 Liminka | puh. 040 550 7643 | sari.alhainen@semex.fi | www.semex.fi

Saat alennuksia siemenannoksista  ja monia muita etuja

Semexin jalostussuunnitelman ja

eläinaineksen avulla parannat

karjasi kannattavuutta.

Terveet ja tuottavat lehmät tuovat

hyvinvointia myös hoitajille.

Paranna lehmiesi
vastustuskykyä
Immunity-sonneilla!

Lähde Semexin sopimusasiakkaaksi!

Dreamerin ensikkotyttäriä Hakapellon karjassa, omistajat Susanna ja Jari Ylimäki.
Päivätuotokset noin kuukausi poikimisesta:  vasemmalta H.Jooga 41,6 -
H.Jaffa 33,4 - H.Jatuli 42,0 - H.Jamaica 38,0.

8.–10.10.2015



tuet
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Nitraattidirektiiviä on nouda-
tettava, vaikka viljelijä ei olisi si-
toutunut uuteen ympäristökor-
vausjärjestelmään. Lisäksi di-
rektiivissä on enimmäismäärät 
eloperäisistä lannoitteista tule-
valle kokonaistypen määrälle ja 
määräyksiä lannoitteiden (lan-
nan) varastoinnista ja levitys-
ajankohdista. 

Fosforilannoitusta säädel-
lään lannoitevalmistelainsää-
dännöllä, jossa määritellään 
fosforilannoituksen enimmäis-
määrät. Sitoutuessaan johon-
kin EU:n kokonaan tai osara-
hoitteisesti maksamaan tukeen, 
viljelijä joutuu noudattamaan 
täydentäviä ehtoja, joissa on 
määräyksiä ja velvoitteita jotka 
koskevat lannoitusta ja suoja-
kaistoja.

Ravinteiden 
tasapainoinen käyttö
Ympäristökorvausjärjestel-
mään sitouduttaessa jokais-

ta lohkoa koskeva toimenpide 
on ravinteiden tasapainoinen 
käyttö (rtk). Rtk-toimenpide 
edellyttää vuosittaista viljely-
suunnitelmaa ja uutena vaati-
muksena ensimmäisen sitou-
musvuoden aikana laadittavaa 
viisivuotista viljelykiertosuun-
nitelmaa, jota voidaan vuosit-
tain päivittää. Edellisiltä ohjel-
makausilta tutut viljavuusnäyt-
teet, lohkokortit ja suojakais-
tat säilyvät pienin muutoksin. 
Uusina toimenpiteinä tulevat 
peltomaan laatutesti itsearvi-
ointina sopimuskauden aikana 
jokaiselta sitoumuslohkolta se-
kä yhden päivän koulutus, jon-
ka voi suorittaa myös tenttien 
verkossa. Ravinteiden tasapai-
noinen käyttö on ehtona, jot-
ta tilalle voidaan valita lohko-
kohtaisia toimenpiteitä, kuten 
esimerkiksi peltojen talviaikai-
nen kasvipeitteisyys, lietelan-
nan sijoittaminen peltoon, or-
gaanisen aineen (lanta) kierrät-
täminen.

Typpilannoitus 

Uudessa ympäristökorvausjär-
jestelmässä typpilannoituksen 
enimmäismäärät määräytyvät 
lohkon multavuuden mukaan. 
Ne on määritelty kasvi- tai kas-
vilajikohtaisesti, ja nurmilla 
otetaan huomioon entiseen ta-
paan korjuukertojen määrät. 
Enimmäistyppikiloissa ilman 
satokorjausta ei ole tapahtunut 
suurta muutosta edelliseen oh-
jelmakauteen verrattuna. 

Typpilannoituksen satokor-
jausta voi käyttää kevät- ja syys-
viljoilla ja öljykasveilla, jos edel-
lisen viiden vuoden aikana tilal-
la jollakin poikkeukseen oikeut-
tavalla kasvilla on saatu keski-
sadoksi perustason (kevätruis 
ja syysruis 3000 kg, muut viljat 
4000 kg ja öljykasvit 1750 kg) 
ylittävä sato. Satokorjausta voi 
käyttää typen osalta portaatto-
masti (+0-50 kg) saavutetun sa-
totason mukaisesti Tarkemmat 
taulukot ovat sitoumusehto-

jen yhteydessä. Satokorjauksen 
muutos mahdollistaa nyt huip-
pusatojen tavoittelun viljan ja 
öljykasvien viljelyssä.

Fosforilannoitus 
Fosforilannoituksessa ja fosfo-
rin enimmäismäärissä on muu-
toksia edelliseen ohjelmakau-
teen. Kotieläinten tuottamasta 
lannasta peräisin oleva fosfori 
ja typpi lasketaan mukaan täy-
simääräisesti riippumatta levi-
tysajankohdasta. Turkiseläin-
ten tuottamasta lantafosforis-
ta lasketaan käyttökelpoiseksi 
60 % entisen 40 % sijasta. Toi-
nen muutos on se, ettei fosfo-
riluokassa korkea saa käyttää 
fosforilannoitusta lukuun ot-
tamatta perunaa ja sokerijuu-
rikasta. 

Fosforilannoituksessakin on 
mahdollista käyttää satokor-
jausta, jolloin voidaan lisätä 
fosforilannoitusta 0-6 kg riip-
puen saavutetusta satotasos-
ta. Toinen mahdollisuus poike-
ta taulukoiden maksimäärästä 
on käytettäessä eläinten tuot-
tamaa lantaa. Tämä ns. lanta-
poikkeus yhdessä edelleen säi-
lyvän viisivuotiskauden fosfo-
rilannoituksen tasausmahdol-
lisuuden kanssa mahdollistaa 

karjanlannan järkevän käytön 
maakunnassamme.

Sitoutuminen 
järjestelmään
Uudet ympäristökorvauksen 
ehdot eivät aiheuta niin suuria 
vaikeuksia lannoituksen osal-
ta, etteikö suurin osa viljeli-
jöistä voisi sitouta ohjelmaan. 
Yksitäisillä tiloilla, joilla ei ole 
mahdollisuutta valita lohko-
kohtaisia toimenpiteitä, voi ol-
la järkevää olla sitoutumatta 
järjestelmään korvauksen pie-
nuuden vuoksi. 

Huom! Kaikki edellä kir-
joitettu perustuu tilanteeseen 
23.3.2015, jolloin valtioneu-
voston asetusta uudesta ympä-
ristökorvausjärjestelmästä ei ole 
ollut saatavilla. 

Lannoitus ja ympäristökorvaus

Uudet ympäristökorvauksen ehdot eivät aiheuta niin suuria vaikeuksia lannoituksen osalta, etteikö suurin osa 
viljelijöistä voisi sitouta ohjelmaan. Yksitäisillä tiloilla, joilla ei ole mahdollisuutta valita lohkokohtaisia toimen-
piteitä, voi olla järkevää olla sitoutumatta järjestelmään korvauksen pienuuden vuoksi. 

Kuva: Ritva-Liisa Nisula

Jokainen viljelijä Suomessa joutuu noudattamaan peltojen lannoituksessa 

1.4.2015 voimaan tullutta nitraattidirektiiviä, joka määrittelee typpi-

lannoituksen enimmäismäärät kasvikohtaisesti. 

  
 

 
  

Viime vuoden 

tiedoilla tehdyt Wisut 

tulee päivittää viimeistään 

toukokuun aikana,

 joten ole yhteydessä 

asiantuntijoihimme!

Jouni
Huhtala

Talous- ja kasvintuontannon asiantuntija

➽ Nitraattidirektiivi 
on yleissitova

➽ Ympäristökorvaus 
vaatii viljely- ja vilje-
lykiertosuunnitelman
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tuet

C2-alue      
Perustuki (Cap) 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
Viherryttämistuki (Cap) 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Peltokasvipalkkio (Cap) 60 90 600 70
Luonnonhaittakorvaus (LHK) 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242
  - ” - ,  kotieläinkorotus 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Ympäristökorvaus 54 54 54 54 54 54 54 54 200 200 200 450 54 100 300
Sokerijuurikkaan kans.tuki 350
Pohjoinen tuki  20 100 45 45 45 100 100 348
Yleinen ha-tuki 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
yht., kasvitila 477 497 637 522 612 522 1177 997 623 971 623 873 477 509 723 409 167
yht., kotieläintila LHK:ssa 537 557 697 582 672 582 1237 1057 683 1031 683 933 537 569 783 469 167
Kans. pohj. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
EU:n nuoren viljelijän tuki 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pinta-alatuet v. 2015 C2-alueella euroa/ha

O
hra, kaura, 

ruoka- ja siem
en-

peruna, viljellyt 
nurm

et, r-helpi

Vehnä

R
uis 

Tattari, m
aissi, 

kuitupellava, 
kuituham

ppu

R
ypsi/rapsi, 

öljypellava, 
öljyham

ppu, 
cam

elina, herne,
härkäpapu, 
m

akea lupiini

Valkuais-
kasvustot

Tärkkelysperuna

Sokerijuurikas

K
um

ina ja m
uut 

siem
enm

austeet

A
vom

aan 
vihannekset

M
oniv. puu-

tarhakasvit 

Suojavyöhyke-
nurm

i

Viherlannoitus-
nurm

i, 
m

ax 100 %

Luonn. hoito-
peltonurm

i, 
m

ax 5 %

M
onim

uotoi-
suuspelto, lintu-, 
riista, -m

aisem
a, 

-niitty, m
ax 15 %

 

K
esanto 

m
ax 25 %

 

K
esanto 

yli 25 %

5) 6) 1) 4) 1)  4) 1)  2) 3) 4) 1)  2) 4) 3) 3)

Pinta-alatuet v. 2014 euroa/ha Pinta-alatuet v. 2015 euroa/ha
Taulukon ympäristötuessa on 
vain perustoimenpiteiden tuki, 
ei sisällä lisätoimenpiteiden tukea

Ohra, kaura, ruoka- ja 
siemenperuna, viljellyt  

nurmet

Luvut ovat peräisin 
valtioneuvoston 
asetusluonnoksista

Ohra, kaura, ruoka- 
ja siemenperuna, 
viljellyt  nurmet

C2-alue C2-alue
Tilatuki 170 Perustuki (Cap)   1) 101
Valkuais- ja öljykasvipalkkio Viherryttämistuki (Cap)   2) 66
Tärkkelysperunapalkkio Peltokasvipalkkio (Cap)  3)
LFA-tuki, kasvitila 234 Luonnonhaittakorvaus 4) 242
LFA-tuki, kotieläintila 314 Luonnonhaittakorv. kotieläintilan korotus 4) 60
Ympäristötuki, kasvitila 93
Ympäristötuki, kotieläintila 107 Ympäristökorvaus  5) 54
Sokerijuurikkaan kans. tuki Sokerijuurikkaan kans. tuki 6)
Pohjoinen tuki Pohjoinen tuki   6)
Yleinen hehtaarituki 28 Yleinen ha-tuki  6) 14
yht. kasvitila 525 yht. kasvitila 477
yht. kotieläintila 619 yht. kotieläintila luonnonhaittakorvauksessa 537
Kansallinen pohj. nuoren viljelijän tuki 36 EU:n nuor. vilj. tuki   7) 50

Pohj. nuoren viljelijän tuki 8) 36

Luvut ovat peräisin 
asetusluonnoksista tai 
jo annetuista asetuksista

1)  Perustukea korottavat mahdolliset tila-
kohtaiset lisäosat. V. 2015 maksetaan  
viimeisen kerran  maito-, sonni- ja tärk-
kelysperunalisäosia. Timoteilisäosaa 
maksetaan vuoteen 2016 ja sokerilisä-
osaa vuoteen 2018 asti.  
 

2)  Viherryttämistuki: Yli 10 ha:n tiloilla  
vähintään kaksi kasvia,  pääkasvia kor-
keintaan 75 %. Alle 10 ha:n tilat sekä 
luomutilat ja osa nurmitiloista on va-
pautettu em. vaatimuksista. Eri viljalajit 
ovat eri kasveja, nurmet ovat yksi kasvi, 
kaikki kesannot ovat yhtä kasvia.  Viher-
ryttämiseen kuuluvaa ekologista alaa ei 
tarvita C-alueella metsäisyyspoikkea-
man vuoksi. Pitkään nurmella olleille 
pelloille saattaa tulla pysyvän nurmen 
vaatimus. 

3)  Peltokasvipalkkiota maksetaan öljy- ja 
vakuaiskasveille, tärkkelysperunalle, ru-
kiille ja sokerijuurikkaalle.  
 

4)  Luonnonhaittakorvaussitoumus on 
1-vuotinen, ei yläikärajaa. Peltoa vä-
hintään 5 ha. Kotieläintilalla oltava 
0,35ey/ha, eläinyksiköt ja ha:t laske-
taan pelkästään tukihakuvuoden eläi-
mistä ja hehtaareista.  
 

Vertailu eräiden viljelykasvien tuista v. 2014 ja 2015

eläin eläinyks.
Sonnit, härät, lehmät, muut naudat yli 2 v. 1
Sonnit, härät, muut naudat 6 kk-alle 2 v. 0,6
Lampaat, uuhet 0,2
Vuohet, kutut 0,2
Hevoset
 - siitostammat (myös ponitammat) 1
 - suomenhevoset (pl. siitostammat) 1 v. - 0,85
 - muut 1-3 v. hevoset ja ponit 0,6

Sonnit, härät, lehmät, muut naudat yli 2 v. 1
Sonnit, härät, muut naudat 6 kk-alle 2 v. 0,6
Sonnit, härät, muut naudat alle 6 kk 0,4
Emakot 0,5
Muut siat 0,3
Vieroitetut porsaat 0-3 kk, ikäluokasta 2/3 0,3
Karjut 0,3
Lampaat, uuhet 0,2
Pässit 0,2
Karitsat, yli 3 kk 0,06
Vuohet, kutut 0,2
Pukit 0,2
Kilit, yli 3 kk 0,06
Muu siipikarja (kalkkunat) 0,03
Muu siipikarja (hanhet, ankat, sorsat, fasaanit) 0,03
Broilerit 0,007
Munivat kanat 0,014
Emolinnut 0,03
Emolinnut (broileri) 0,02
Emolinnut (kalkkuna) 0,05
Hevoset, yli 6 kk 1
Ponit, yli 6 kk 1

 Pohjoisen tuen eläinyksikkökertoimet 2015

Luonnonhaittakorvauksen (LHK) ja ss-tuen eu-kertoimet

Siipikarjalla ja hevosilla 
kuukausittainen kirjanpito, 
joka toimitettava kuntaan 
tammikuussa 2016. 
Huom! LHK:n ey:t laske-
taan ajalta 1.5.-31.12.2015 
SS-tuen ey:t lasketaan ajal-
ta 1.1.-31.12.2015.

1) EU-nauta-
palkkio 

€/eläin/v

1) EU-teuras-
karitsa ja -kili-
palkkio/eläin 

2) Pohjoinen 
tuki €/eläin-

yksikkö/v

5)  2)  Pohj. 
teuraseläin- 
tuki €/eläin

Tukialue C2
Sonni 3) 160 430 258
Emolehmä 140 300 300  
Emolehmähieho 4) 140 300 180
Teurashieho 299
Uuhi 6) 369 74
Teuraskaritsa 7) 40
Kuttu  8) 780 156  
Teuraskili 9) 40
Siitostammat (m. ponit.)  10) 90 90
Suomenhevonen (pl. siitostammat)  10) 90 77  
Muut 1-3 v.  hevoset ja ponit 10) 90 54
Maito snt/kg  11) 8,7
(Vuoden 2013 lopulliseksi tueksi valtio-
neuvosto vahvisti  C2-alueelle 8,8 snt/kg)

C2
Viitemääräyksiköt 1-170 136
yli 170 menevät yksiköt 92

Sika-siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki edellyttää, että 
tilalla on sika-siipikarjatuen viitemäärä.       
Tuen ehtona on, että tilan keskimääräinen eläintiheys v. 
2015 on vähintään 0,35 ey/ha eli v. 2015 eläinyksiköiden 
suhde vuoden  2015 korvauskelpoiseen pinta-alaan on vä-
hintään 0,35 ey.         
Eläinyksikölaskentaan käyvät muutkin kotieläimet kuin siat 
ja siipikarja.

Kotieläintuet  v. 2015 C2-alueella
KanSaLLISTen eLÄInYKSIKKÖTUKIen Ja eU-eLÄInPaLKKIOIden SaamISeKSI 
PITÄÄ JÄTTÄÄ UUdeT OSaLLISTUmISILmOITUKSeT KeVÄÄLLÄ 2015

eU-palkkioiden luvut ovat arvioita, 
pohjoisen tuen luvut sovittu tuki-
neuvotteluissa ennen joulua

Sika-siipikarjatalouden tuotannosta 
irrotettu tuki, euroa/viitemääräyksikkö
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Varmuutta oikeellisuudesta ja vähemmän huolia 
Selvityksiä ja kartoituksia varmojen valintojen pohjaksi
Hyviä käytäntöjä ja vinkkejä pienryhmistä

Tutustu tarjontaamme
www.proagria.fi/neuvo2020

●  Täydentävät ehdot
●  Luonnon monimuotoisuus
●  Luonnonmukainen tuotanto
●  Kasvinsuojelu ja integroitu torjunta
●  Tuotantoeläinten hyvinvointi
●  Ympäristö-, energia- ja resurssitehokkuus
●  Innovaatiot
● Ilmastomuutoksen hillitseminen ja  

muutokseen sopeutuminen
●  Ympäristökorvaus
●  Vesien ja maaperän suojelu
●  Viherryttämisen vaatimukset

Neuvo 2020 -palvelua tarjoavat asiantuntijamme 
ovat Maaseutuviraston kouluttamia ja hyväksymiä.

Palvelua asiakkaille rahoittaa Maaseuturahasto.

VARMISTA PALVELU,  
OLE AKTIIVINEN HETI!
Tilaa palvelu helposti  
nettisivuiltamme jo tänään.

Rahanarvoinen vinkki
Kysy lisää  
Tukipuntarista

tuet

Neuvo 2020 
Maatilojen neuvontajärjestelmä, Neuvo 2020, käynnistyi osana 

Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa kaikkien viljelijöiden 

käyttöön huhtikuun alkupuolella. Neuvo 2020 -palveluja voi 

käyttää määriteltyihin neuvonnan osa-alueisiin, joita ovat 

ympäristö, tuotantoeläimet, kasvinsuojelu, luomu ja energia. 

lmaista 2015!

          Maanäytteiden keräilypisteet ja 
aikataulu Keski-Pohjanmaalla 
osoitteesta www.hortilab.fi
Joka viides hivenravinnepaketti 
(Cu, Mn, Zn) kaupan päälle 
huhti-toukokuussa!
Sulfaattimaa-analyysi ympäristö-
korvausasetuksen mukaisesti meiltä!

Huom!

Järjestetty maanäytteiden kuljetus 
useasta maatalousliikkeestä! 

Katso pätevyysalue www.finas.fi

Oy Hortilab Ab, Vasavägen 41, 64200 NÄRPIÖ
& 06-347 4250 • hortilab@hortilab.fi  • www.hortilab.fi

Viljavuus-
     tutkimukset

Kotimainen
       asiantunteva palvelu!

  VIISI FAKTAA NEUVO 2020 -PALVELUSTA

Viljelijälle ei koidu 
neuvonnan käytös-
tä lisätyötä, sillä 
ProAgria hoitaa kai-
ken neuvontapalve-
lun käyttöön liitty-
vän paperityön hal-
linnon kanssa.

Neuvojärjestelmän kaut-
ta ei voida tehdä esimer-
kiksi talousneuvontaa, 
veroneuvontaa, sukupol-
venvaihdosneuvontaa tai 
maatilojen yhtiöittämi-
seen liittyvä neuvontaa, 
koska ne eivät sisälly Neu-
von osa-alueisiin.

Neuvo-järjestelmän kautta ei 
voida tehdä palveluja, jotka on 
laskettu korvauksen piiriin muis-
sa järjestelmissä. Tällaisia ovat 
esimerkiksi viljelysuunnitelma, 
viljelykiertosuunnitelma ja vilja-
vuusnäytteiden otto, jotka ovat 
jo huomioitu ympäristökorva-
uksessa. 

Monia viljelysuunnittelua tukevia asioita 
voidaan kuitenkin tehdä Neuvo-palveluna, 
esimerkiksi ravinnetaselaskentaa, kasvin-
suojelun suunnittelua, lannan käytön ja 
ravinteiden hyödyntämisen tehostamiseen 
liittyvää neuvontaa tai maan rakenteen ar-
viointia.

Samalla tilakäynnillä voidaan antaa neuvontaa 
useasta Neuvon osiosta ja tilalla voi olla yh-
tä aikaa useampia asiantuntijoita. Neuvontaa 
voidaan antaa myös ryhmälle, jossa on enin-
tään 10 henkilöä. Samalla tilalle voidaan antaa 
samasta Neuvon osiosta palveluja useamman 
kerran.

1

4 5

2 3

Pinta-alatuet -taulukon selitteet

1) Suojavyöhyke, viherlannoitusnurmi, 
luonnonhoitopeltonurmi ja moni-
muotoisuuspellot ovat ympäristökor-
vauksen lohkokohtaisia toimenpitei-
tä 

  
2) Luonnonhoitopeltonurmea ja moni-

muotoisuuspeltoja saa olla yhteensä 
enint. 15 %

  
3) Kesantoa ja luonnonhoitopeltonurmea 

voi yhteensä olla enint. 25 %  
   

4)  Suojavyöhykkeet, viherlannoitusmurmi 
ja monimuotoisuuspellot luetaan vilje-
lyksi    
  

5)  Peltokasvipalkkiota ei makseta enää val-
kuaiskasvin ja viljan seokselle  
   

6)  Valkuaiskasvustot (herne yli 50 % - vilja) 
on uusi pohjoisen tuen kasvilaji 
    
    
   

5)  Ympäristökorvauksessa ei jaotella kas-
vi- ja kotieläintiloja. Sitoumus on 5-vuo-
tinen, ei yläikärajaa. Peltoa väh. 5 ha 
tai 1 ha puutarhamaata. Valittavissa 
lohkokohtaisia toimenpiteitä, joista 
maksetaan lisäkorvaus.  
 

6)  Kans. tuessa tilan vähimmäispeltoala 
nousee 5 ha:iin tai 1 ha:iin puutarha-
maata ja yläikäraja sekä eläkekytkentä 
poistuvat. 

7)  Hakija v. 2015 korkeintaan 40 v. ja ti-
lanpidon aloittamisesta kulunut enin-
tään 5 vuotta, maksetaan enintään 90 
ha:lle.  

8)  Pohjoisesessa nuoren viljelijän tuessa 
samat ehdot kuin mitä on EU:n nuoren 
viljelijän tuessa. 

Kotieläintuet -taulukon selitteet

1) Tukitasoina asetuksessa olevat, enna-
koidut tukitasot.   
   

2)  Pohjoisen tuen tasoista annettu asetus 
tammikuussa.   
   

3)  Sonnien tukikelpoisuusaika EU-palkki-
ossa lyhenee, se on entisen 6-22 kk si-
jasta 6-20 kk.

4)  Emolehmähiehoilla ei enää EU-palkki-
ossa 40 %:n enimmäismäärärajoitusta, 
vaatimuksena rotu ja käyttötarkoitus.

5) Tuki laskettu 6-23 kk ikäistä sonnia ja 
8-23 kk emolehmähiehoa kohden, jot-
ka 0,6 ey. 

    
6) Lampaille C-alueella vain pohjoinen tu-

ki. Ei enää uuhikiintiötä eikä pitoaikoja, 
mutta lampaita pitää olla keskim. vä-
hintään 2,0 ey eli 10 eläintä. Tuen edel-
lytys, että v. 2015 synt. karitsoiden lu-
kumäärä on vähint. Yhtä suuri kuin v. 
2015 tukea haettujen uuhien määrä.

    
7)  Maksetaan v. 2015 teurastetuista enin-

tään 12 kk:n ja vähintään 18 kg:n teu-
raspainoisista karitsoista.   
   

8)  Vuohia vähintään keskim. 20, oltava 
maidontuotantoa keskim. 400 litraa/
vuosi. Maidontuotannosta on pidettä-
vä kirjanpitoa päivittäin.  
   

9)  Maksetaan v. 2015 teurastetuista enin-
tään 18 kk:n ja yli 15 kg:n teuraspainoi-
sista kileistä.   
   

10) Hevosia vähintään 3 ey, pitoaika 1.5. 
- 8.8.2015. Edellytyksenä kirjanpito he-
vosista.    
   

11) Kiintiöt rajoittavat pohjoisen tuen 
maksuavielä 1.1- 31.3.2015.

ProAgrian kautta saa asiantuntijanäkemystä, neu-
vontaa, suunnitelmia, selvityksiä ja kartoituksia 
yleisesti maatilan ympäristökysymyksiin, kasvin-
suojeluun, eläinten hyvinvointi- ja terveysasioihin, 
maatilan energian käyttöön ja luomutuotantoon. 
Neuvontaa saa haluamastaan aihealueesta omien 
tarpeiden ja lähtökohtien mukaan. 

Hyödynnä rahan-arvoinen neuvonta
Neuvonta on maksutonta viljelijälle, vain arvon-
lisäveron osuus laskutetaan. Viljelijällä on mah-

dollisuus käyttää asiantuntijapalvelui-
ta 3 500 €/tila ohjelmakauden 2015–
2020 aikana. 

Neuvo 2020 -palvelua tarjoavat asi-
antuntijamme ovat Maaseutuviraston 
kouluttamia ja hyväksymiä. Kaikki palvelun 
tuottajat käyttävät samaa Mavin määritte-
lemää maksuperustetta ja ohjeita palvelujen 
hinnoittelussa ja toteutuksessa. 

➽ www.proagria.fi/neuvo2020
➽ www.mavi.fi

Tukitaulukot 
kokosi 

Veikko Tuominen
E-P:n ELY-keskus
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TUKIPUnTaRILLa SeLVILLe  
PaRHaaT TUKIRaTKaISUT 

Nyt on oikea aika ennakoida, miten uu-
distuvat tuet vaikuttavat tilasi tulokseen. 
Selvitämme parhaat ympäristö-, eläinten 
hyvinvointikorvauksen ja viherryttämistu-
enratkaisut yrityksellesi. Lisäksi saat arvi-
on tilakohtaisesta kokonaistukimäärästä. 

PanOSTamInen eLÄInTen  
HYVInVOInTIIn TUOTTaa  
mOnIn VeRROIn TaKaISIn

Jo kohtuullisilla panoksilla voit vaikut-
taa eläinten hyvinvointiin ja kestävyy-
teen. Varhaisella puuttumisella ennalta-
ehkäiset sairauksia ja parannat tuottoja. 
Uusi eläinten hyvinvointikorvaus tarjoaa 
entistä enemmän mahdollisuuksia pa-
rantaa eläinten hyvinvointia. Kartoitam-
me hyvinvointikorvauksen edellyttämät 
toimenpiteet ja arvioimme sitoumuksen 
hyödyt tilallasi.

KaSVInSUOJeLUSUUnnITeLma 
Ja IPm-neUVOnTa TÄYdenTÄ-
VÄT VILJeLYSUUnnITeLmaa

ProAgrian asiantuntija selvittää parhaim-
mat kasvinsuojelumenetelmät ja sopi-
vimmat aineet. Kasvinsuojelusuunnitel-
ma ottaa huomioon ympäristön, turval-
lisuuden ja kannattavuuden. Varmistam-
me, että tilasi kasvinsuojelu on kunnos-

sa ja toimii täydentävien ehtojen mukai-
sesti.

LUOmUa VaRmaSTI

Avullamme valmistaudut luomutarkas-
tukseen. Käymme yhdessä läpi luomu-
tuotannon ehdot ja katsomme, että tila-
si toiminta on niiden mukaista. Teemme 

myös arvioita, mitä luomutuotantoon 
siirtyminen tarkoittaa tilallasi.

PeLLOn KaSVUKUnTO  
Ja VeSITaLOUS

Maan rakenteen arvioinnilla saat ratkai-
suja pellon kasvukunnon ja vesitalouden 

parantamiseen. Ravinnetaselaskennal-
la selvitämme lohkon tuottokyvyn ja oi-
kean lannoituksen. Arvioimme myös, voi-
ko kerääjäkasveilla vähentää ravinteiden 
huuhtoutumisriskiä ja mitkä syväjuuri-
set kasvit sopivat lohkolle monipuolista-
maan viljelykiertoa ja kuohkeuttamaan 
maan rakennetta.

maISema- Ja LUOnTO-
KOHTeIden KaRTOITUS

Tilallasi voi olla useita arvokkaita mai-
sema- ja luontokohteita. Yhdessä ympä-
ristöasiantuntijan kanssa löydät ympä-
ristösopimukseen sopivat kohteet. Näitä 
kohteita voit myös hyödyntää tilan tuot-
teiden markkinoinnissa. Pyydä Maa- ja 
kotitalousnaisten ympäristöasiantuntija 
tilallesi kartoittamaan kohteet ja neuvo-
maan niiden hoidosta.

eneRGIan SÄÄSTÖSSÄ  
LIIKKUU ISOT RaHaT

Maatilan energiasuunnitelman avulla 
saat selville yrityksesi energiankulutuk-
sen, mahdollisuudet energiansäästöön 
ja -tuotantoon sekä arvion kannattavis-
ta ja tilalle sopivista energiaratkaisuista. 
Arvioi ja kehitä maatilasi energiankäyt-
töä ja sen tehostamista yhdessä ProAgri-
an energia-asiantuntijan kanssa.

➽ www.proagria.fi/neuvo2020

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut

Kaikki luomusitoumukset uusiksi
Kaikki luomusopimukset päätty-
vät tänä keväänä. Ne päättyvät 
vaikka sopimuskautta olisi vielä 
jäljellä. Kaikilla tiloilla on mah-
dollista tehdä uudet luomusi-
toumukset kasvituotannosta tai 
kasvi- ja kotieläintuotannosta. 
Uusien luomusitoumusten luo-
mukorvaus on peltojen osalta 
160 €/ha ja kotieläinsitoumuk-
sessa peltojen osalta 160 €/
ha ja kotieläintuotannon osal-
ta 134 €/ha. Kotieläinsitoumus 
edellyttää vähintään 0,3 ey/ tuki-
kelpoista hehtaaria kohti. 

Luomusitoumus on viisivuo-
tinen ja se voi koskea pelkästään 
peltoja. Tällöin kotieläimiä ei 
edellytetä siirrettävän luonnon-
mukaiseen tuotantoon. Viisivuo-
tisen luomusitoumuksen päätty-

essä se jatkuu vuoden kerrallaan. 
Peltositoumuksen tehneellä koti-
eläintilalla jatkamisen edellytys 
on, että tilan viljelyssä on myyn-
tikelpoisia kasveja 30 % pinta-
alasta, tilan kotieläimet siirre-
tään luonnonmukaiseen tuo-
tantoon tai tilalla on kirjallinen 
rehuntuotantosopimus luomu-
kotieläintilan kanssa. Luomuko-
tieläinsitoumuksen tehneen tilan 
pitää myydä luomukotieläintuot-
teita viimeisenä vuotena. Myyn-
tikasvivaatimuksella halutaan 
edistää luonnonmukaisten tuot-
teiden saatavuutta markkinoilla. 

Luomukotieläintila

On tärkeää tietää, että luomu-
kotieläintuotantoon siirtyvän ti-

lan kotieläintuotannon olosuh-
teiden pitää täyttää luomueh-
tojen vaatimukset sitoumuksen 
alkaessa 1. toukokuuta. Uusien 
luomukotieläintilojen yrittäjät 
hakeutuvat luomuvalvontaan 
niin pian kuin se on mahdollista. 
Tällöin ehditään tehdä mahdol-
liset tarvittavat muutokset koti-
eläinrakennuksiin ennen luomu-
sitoumuksen alkamista. 

Koulutusvaatimus

Luomusitoumus edellyttää vii-
den päivän luomuperuskurssin 
suorittamisen. Aikaisemmin käy-
dyt kurssit täyttävät vaatimuk-
sen. Kokonaan uudessa peltosi-
toumuksessa edellytetään perus-
kurssin käyntiä ennen hakemuk-

sen viimeistä jättöpäivää. Luo-
mukotieläinsitoumus edellyttää 
2 koulutuspäivää lisää. 

Luomun viljelyehdot 
ennallaan
Luomusitoumuksessa tilaa vil-
jellään luonnonmukaisen tuo-
tannon ehtojen mukaan. Itse 
tuotantoehtoihin ei ole tullut 
muutoksia. Tilalla säilytettävät 
ajan tasalla olevat luomu- ja vil-
jelykiertosuunnitelmat tehdään 
luomuasiantuntijan kanssa vaa-
timukset täyttävän sisällön var-
mistamiseksi. 

Kokonaan uusien luomutilo-
jen sekä niiden tilojen, jotka ha-
kevat eläintuotannon liittämistä 
valvontaan, tulee palauttaa Evi-

ran valvontajärjestelmään ha-
keutumista koskevat hakemukset 
liitteineen viimeistään 30.4.2015 
Ely-keskukseen. Sitoumusehto-
jen mukaan tilan pitää kuulua 
luomuvalvontaan koko sitou-
muskauden ajan ja valvontaan 
liitytään sinä päivänä kun hake-
mus saapuu Ely-keskukseen. 

Luonnonmukaisessa tuotan-
nossa luomusuunnitelma ja vil-
jelykiertosuunnitelma pidetään 
ajan tasalla. Luomusitoumus jä-
tetään Ely-keskukseen 30.4.2015 
mennessä kirjallisena lomakkeel-
la 215. Samalla jätetään tarvitta-
vat liitteet. Nämä tiedot ovat en-
nakkotietoja. Ne tulevat tarken-
tumaan sitoumusehtojen julkai-
sun yhteydessä.

JaRI TIKKanen

Neuvo 2020 -asiantuntijat Keski-Pohjanmaalla

 Puhelin

Eerikkilä Maija-Leena 040 521 6416 
Hanni Leena 040 3533 295
Harju Sari 040 523 4114
Hihnala Sari 0400 974 165
Hotakainen Armi 040 523 4116
Huhtala Jouni 040 512 3703
Karhula Jarmo 044 521 2210
Kaskela Sirpa 0500 862 695
Kellokoski Katja 040 8492 870
Keto Helena 040 523 4115
Koskela Liisa 050 5120 615
Koskela Sirkku 0400 137 124
Kulla Taina 0400 723 288
Lassila Jonna-Minna 0400 644 261
Leinonen Anna-Riitta 0400 168 647
Polso Pekka 040 523 4112
Roimela Seija 040 847 9740
Tikkanen Jari 0400 162 147
Yli-Jylhä Aulikki 050 596 8502

   Kasvinsuojelu   
 Ympäristö Tuotantoeläimet Kasvintuotantotilojen Energia Luomu Luomu  
   elintarvike- ja rehuhygienia  tuotantoeläimet kasvintuotanto
 x     x
  x    
 x x x   
 x x    
  x    
 x  x   
 x x    
 x x x   
  x    
  x    
  x x   
 x  x   
 x x x   
  x    
  x    
 x x x   
 x    x x
 x x x x x x
   x   
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Monipuolistamisvaatimuksen 
mukaan tilalla saa olla pääkas-
via enintään 75 % tilan pelto-
alasta. Peltoalaan ei lasketa ti-
lan pysyviä nurmia eikä pysyviä 
kasveja (= esim. marjakasveja). 
Lopulla peltoalalla eli 25 %:lla 
voi viljellä yhtä tai useampaa 
kasvia. Monipuolistamisen kas-
vit ja prosentit lasketaan pelto-
alasta. Tuki maksetaan maati-
lan tukikelpoiselle maatalous-
maalle tukioikeuksia vastaaval-
le pinta-alalle.

Jos viljelyn 
monipuolistamisen 
vaatimus ei täyty

Erikoiskasvitiloilla, Keski-Poh-
janmaalla lähinnä perunatiloil-
la, voi olla vaikeuksia täyttää vi-
herryttämistuen ehtona oleva 
Pääkasvia enintään 75 % pelto-
alasta -vaatimus. Jos tilan pää-
kasvin viljelyalaksi tulisi esim. 85 
% peltoalasta, aiheutuisi tästä 
tilalle viherryttämistuessa tuki-
leikkaus. Koko viherryttämistu-

kea tila ei menettäisi. Alustavan 
tiedon mukaan C-tukialueel-
la viherryttämistukea leikataan 
noin 2 x se ala, mitä enemmis-
tökasvia on yli 75 %. Esimerkki-
tapauksessa tuen leikkaus olisi 
2 x 10 % eli 20 % viherryttämis-
tuesta.

Viljelyn 
monipuolistamisesta 
vapautuminen

Viljelyn monipuolistamisesta 
vapautuu tila, jonka peltoalas-
ta yli 75 % on heinä- tai nurmi-
kasvien tuotannossa ja/tai ke-
sannolla. Edellytyksenä on, että 
em. käyttötapojen ulkopuolelle 
jäävä peltoala on enintään 30 
ha. Ko. tilalle maksetaan kuiten-
kin viherryttämistuki. 

Luomuviljelijällä on oikeus 
viherryttämistukeen ilman viher-
ryttämisvaatimusten noudatta-
mista niiden peltohehtaarien 
osalta, jotka ovat luomutuotan-
nossa tai siirtymässä luomutuo-
tantoon. 

Viherryttäminen ja 
ympäristökorvaus

Viherryttämisvaatimuksista va-
pautuva tavanomaisessa tuo-
tannossa oleva tila ei voi saa-
da ympäristösitoumuksen loh-
kokohtaista korvausta Peltojen 
talviaikainen kasvipeitteisyys 
-toimenpiteestä. Viherryttämi-
sen vaatimuksista vapautuvat 
luomutilat voivat sen sijaan saa-
da em. lohkokohtaista korvaus-
ta Peltojen talviaikaisesta kasvi-
peitteisyydestä. 

Kirjoitus perustuu 19.3.2015 voi-
massa oleviin tietoihin. 

Entä jos ei viherrytä?
Entinen tilatuki jakaantuu tästä vuodesta eteen-

päin kolmeen uuteen tukeen: perustukeen, 

viherryttämistukeen ja nuoren viljelijän tukeen 

(EU). Näiden tukien perustana ovat tukioikeudet, 

joita on oltava tukea hakevan viljelijän hallinnassa

saman verran kuin viljeltävää maata. C-tuki-

alueella viherryttämistuen saannin ehtona on 

viljelyn monipuolistaminen. Se tarkoittaa, että 

tilalla on viljeltävä vähintään kahta eri viljely-

kasvia. Toisena vaatimuksena viherryttämisessä 

on pysyvien nurmien säilyttäminen. C-tukialueella 

ei ole ekologisen alan vaatimusta.
Sirkku
Koskela

Kasvintuotannon erityisasiantuntija

➽ Viljelyn monipuolis-
taminen edellyttää  
kahta viljelykasvia

➽ Viherryttämistuen 
ehtona viljelyn 
monipuolistaminen

Kuvat: Sirkku Koskela

C-tukialueella viherryttämistuen saannin ehtona on viljelyn monipuolistaminen. Se tarkoittaa, että tilalla on viljeltävä vähintään kahta eri viljelykasvia. Toisena vaatimuksena viherryttämisessä 
on pysyvien nurmien säilyttäminen. C-tukialueella ei ole ekologisen alan vaatimusta.
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Uutta lain-
säädäntöä eläinten 
lääkitsemisestä

Murrontie 2
91600 Utajärvi
p. 08 514 4700
www.kinnusenmylly.fi

Myynti:
maatalouskaupat

KIVENNÄIS- 

JA ERIKOISREHU-

KAMPANJA

Lisätiedot: 
www.kinnusenmylly.fi

Kampanja voimassa: 
16.3.–31.5.

(Vaihtoehtoisesti 
kampanjahinnasta 40 €:n alennus 
tonnilta rakeisissa kivennäisissä, 

erikoisrehuissa ja Premi-Tähti-
rehuissa tai 20 €:n alennus tonnilta 
muissa jauheisissa kivennäisissä.)

Tregrenin
genie-

keittiöpuutarha

Kun TilaaT
rakeisia kivennäisiä, 

erikoisrehuja, 
Premi-Tähti-rehuja 
tai 2 000 kg muita 

jauheisia kivennäisiä 
kerralla

1 000 kg

arviointikeskus.fi

Helsinki     |     seinäjoki     |     oulu 

MTK-jäsenalennus
Keskuskauppakamarin rekisteröimä 
kiinteistönarviointiyhteisö

puhelin 020 7411 050

• Kattavat arviointipalvelut 

• Kiinteistöihin ja ympäristöön
  liittyvät lakiasiat

• Maatilojen lakiasiat

• Maantie- ja lunastus-
  korvausarviointi

• Kattavat arviointipalvelut
• Kiinteistöihin ja ympäristöön liittyvät lakiasiat
• Maatilojen lakiasiat
• Maantie- ja lunastuskorvausarviointi

MTK-jäsenalennus
Keskuskauppakamarin rekisteröimä kiinteistönarviointiyhteisö

puhelin 020 7411 066 (Seinäjoki)                   arviointikeskus.fi

Helsinki     |     seinäjoki     |     oulu 

Varalle luovutuksen edellytyk-
set on kytketty terveydenhuol-
toon. Asetus edellyttää, että 
eläinlääkäri laatii sopimusti-
loille eläinten terveydenhuol-
tosuunnitelman ja käy tilalla 
säännöllisesti. Eläimen omis-
tajalta tai haltijalta edellyte-
tään eläimille annettujen lääk-
keiden kirjaamista sähköiseen 
järjestelmään, josta viranomai-
set voivat seurata ja valvoa ter-
veydenhuollon toteutumista. 

Asetusuudistus eläinten 
lääkinnästä ei siis velvoita kaik-
kia tiloja tallentamaan kaikkia 
lääkityksiä Nasevaan. Sähköis-
tä kirjanpitoa edellytetään vain 
niiltä tiloilta, jotka ovat eläin-
lääkärinsä kanssa sopineet 
lääkkeiden varalle luovutuk-
sesta. Mikäli tähän toiminta-
tapaan tilalla ei ole ryhdytty, 
ei uusiakaan velvoitteita tilal-
la ole. Kattava kirjanpito Na-
sevassa on toki suositeltavaa 
tilan tuotannon kehittämisen 
kannalta. Mitä enemmän poh-
jatietoa hoitava eläinlääkäri ti-
lan karjasta saa, sitä antoisam-
pi terveydenhuoltokäynti on. 

Naseva uudistuu  
ja tietoja lisätään
Uusien vaatimusten myötä Na-
sevan kirjanpitojärjestelmää 

uudistetaan ja käyttäjäystäväl-
lisempi Naseva-kirjaus on käy-
tössä syksyllä 2015. Lääkekir-
janpitoon tulee kaksi uutta kir-
jattavaa kohtaa: lääkityksen 
aloittaja sekä lääkkeen tai lää-
kerehun käyttöaihe. Jatkossa 
kirjanpidon yhteydessä säilyte-
tään lisäksi eläinlääkäriltä saa-
dut reseptit ja kirjalliset selvi-
tykset sekä muut apteekista ja 
lääkerehun luovuttajalta saa-
dut tositteet. 

Kirjaa pian ja  
säilytä viisi vuotta 
Tiedot lääkityksistä on mer-
kittävä kirjanpitoon mahdolli-
simman pian. Kirjanpidon säi-
lytysaika on edelleen viisi vuot-
ta viimeisestä lääkkeen annos-
ta huolimatta siitä, onko eläin 
elossa vai ei. Ketjuinformaati-
on osalta toimitaan kuten tä-
hänkin asti eli teuraaksi ilmoi-
tetulle eläimelle edellisen kol-
men kuukauden aikana anne-
tut varoajalliset lääkkeet ilmoi-
tetaan Nasevan kautta. Lyhyt 
ohje lääkityslainsäädännön 
muutoksista löytyy ETT ry:n 
nettisivuilta Terveydenhuolto/
Nautaterveydenhuolto/Oh-
jeet. Lisätietoja myös Eviran 
nettisivuilta.

anna-Riitta Leinonen

Uusi laki ja uudet asetukset eläinten lääkinnästä tulivat voimaan 1.12.2014. 

Uusi asetus antaa mahdollisuuden luovuttaa lääkkeitä varalle tavanomaisesti 

esiintyvien ja helposti tunnistettavissa olevien sairastapauksien hoitoon Nase-

vaan kuuluville tiloille. 

Kirjanpitoon kirjattavat tiedot: 
1.  eläimen tai eläinryhmän tun-

nistustiedot 
2.  lääkityksen antopäivämäärät 
3. lääkityksen aloittaja (eläin-

lääkäri, eläimen omistaja tai 
haltija tai näiden valtuuttama 
henkilö) 

4.  lääkkeen tai lääkerehun käyt-
töaihe 

5.  lääkkeen nimi 
6.  lääkkeen tai lääkerehun määrä 
7. lääkkeelle tai lääkerehulle 

määrätty varoaika 
8.  lääkkeen tai lääkerehun myyjä. 
Kuten aiemminkin eläinlääkä-
rin nimen asemesta kirjanpitoon 
voidaan merkitä eläinlääkärin 
tunnusnumero. 

Kirjanpidon yhteydessä säilytet-
tävät tositteet: 
•  eläinlääkärin reseptit ja kir-

jalliset selvitykset lääkkeen tai 
lääkerehun luovutuksesta 

•  eläinlääkäriltä, apteekista tai 
lääkerehun luovuttajalta saa-
dut muut tositteet lääkkeiden 
tai lääkerehujen myynnistä tai 
muusta luovutuksesta. Näitä 
ovat esimerkiksi apteekista os-
tettujen reseptivapaiden lääk-
keiden kuitit (esim. porsas-
rauta ja suun kautta annetta-
vat nesteytysvalmisteet). 

YmPÄRISTÖSOPImUKSeT
•  Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman edistäminen 450 €/ha/v
 Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat perinnebiotoopit 600 €/ha/v
•  Monivaikutteisten kosteikkojen hoito 450 €/ha/v 
•  Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot 600 €/ha/v
 Ei-tuotannolliset investoinnit 
•  Kosteikkoinvestoinnit enintään 11 669 €/ha
  o  jos kosteikko kooltaan 0,3-0,5 ha -> tuki enint. 3 225 €/kohde
•  Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen
  o  enint. 3 ha kohteet enintään 1 862 €/ha
  o   yli 3 ha, mutta enint. 10 ha:n kohteet enint. 1 108 €/ha 
   yli 10 ha:n kohteet enintään 754 €/ha

Maatilan ympäristösopimus-
kohteet haettavana
Viljelijöiden ja yhdistysten kan-
nattaa nyt varmistaa, päättyy-
kö entisen ohjelmakauden mu-
kainen maiseman, luonnon tai 
kosteikkojen hoitoon suunnat-
tu erityisympäristötukisopimus. 
Uutta ympäristösopimusta tulee 
hakea Ely-keskuksista 12.5.2015 
mennessä. Soveltuvat kohteet 
voivat olla perinnebiotooppe-

ja, luonnonlaitumia, monimuo-
toisia reunavyöhykkeitä, metsä-
saarekkeita sekä viljelykäytöstä 
poistuneita peltoalueita, joilla 
on maisemaan tai luonnon mo-
nimuotoisuuteen liittyviä arvoja. 
Kohteiden hoito perustuu edel-
leen hoitosuunnitelmaan. 

Kaikki vuosina 2011-2014 
alkaneet sopimukset päätetään 

keväällä 2015 ilman takaisinpe-
rintää. Tilan on mahdollista ha-
kea uuden ohjelmakauden mu-
kainen viisivuotinen ympäristö-
sopimus päätukihaun yhteydes-
sä 12.5.2015 mennessä. Uusi 
sopimus vaatii uuden suunni-
telman liitteineen. Myös vuok-
rasopimukset tulee uusia koko 
sopimuskauden ajaksi. 

Lisätietoa 
Maa- ja koti-
talousnaisilta

www.maajakoti-
talousnaiset.fi/

maisema
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tuet

Jarmo 
Karhula

Maidon- ja kasvintuotannon asiantuntija

Uusi tukikausi tuo muutoksen 
eläinten hyvinvoinnin korvauk-
seen. Vanhat sitoumukset lop-
puvat ja uusina eläinryhminä 
tukijärjestelmään otetaan mu-
kaan nautojen ja sikojen lisäk-
si myös lampaat ja vuohet sekä 
siipikarja. Samalla muuttuvat 
eläinyksiköiden laskentaperus-
teet siten, että korvaus makse-
taan pääsääntöisesti vain niille 

eläinryhmille joita korvaus kos-
kee. Alla on luetteloitu tukitasot 
eri eläinlajeilla ja eläinryhmillä. 
Muutoksia on tullut paljon, jo-
ten hakuoppaaseen kannattaa 
tutustua tarkasti. ProAgrian 
asiantuntijoilla on käytössään 
hyvinvointikorvaukseen laskuri, 
jolla eläinten hyvinvoinnin kor-
vauksen tilakohtaisen määrän 
haarukointi käy kätevästi. 

Eläinten hyvinvoinnin 
korvaus muuttuu

naUTOJen HYVInVOInTIKORVaUKSen mÄÄRÄT:

1.1. Nautojen ruokinta ja hoito, 11 €/eläinyksikkö (ey)
1.2a. Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen I, 439 €/ey
1.2b.  Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen II, 292 €/ey
1.2c.  Emolehmien vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 234 €/ey
1.3a.  Vähintään 6 kuukauden ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen, 43 €/ey
1.3b.  Vähintään 12 kuukauden ikäisten lihantuotantoon kasvatettavien urospuolisten 
 nautojen pito-olosuhteiden parantaminen, 126 €/ey
1.4a.  Nautojen laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella, 46 €/y
1.4b.  Nautojen pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella, 24 €/ey
1.5a.  Lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito ja poikimakarsinat, 15 €/ey
1.5b.  Nautojen sairas-, hoito ja poikimakarsinat, 15 €/ey

SIKOJen HYVInVOInTIKORVaUKSen mÄÄRÄT:

2.1.  Sikojen ruokinta ja hoito, 7 €/ey
2.2.  Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu, 33 €/ey
2.3.  Emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen, 38 €/ey
2.4.  Parannetut porsimisolosuhteet, 349 €/ey
2.5.  Vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen, 59 €/ey
2.6a.  Kivunlievitys ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation, 27 €/ey
2.6b.  Immunokastraatio, 81e/ey
2.7.  Sikojen virikkeet 13 €/ey
2.8.  Sairas- ja hoitokarsinat, 19 €/ey

LamPaIden HYVInVOInTIKORVaUKSen mÄÄRÄT:

3.1.  Lampaiden ja vuohien ruokinta, 10 €/ey
3.2.  Lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantaminen, 55 €/ey
3.3.  Lampaiden ja vuohien hoito: korvaus lampaille 51 €/ey, korvaus vuohille 33 €/ey
3.4a.  Lampaiden ja vuohien laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella,  
 33 €/ey
3.4b.  Lampaiden ja vuohien pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella, 8 €/ey

SIIPIKaRJan HYVInVOInTIKORVaUKSen mÄÄRÄT:

4.1.  Siipikarjan ruokinta ja hoito, 8 €/ey
4.2. Broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen, 10 €/ey
4.3.  Munintakanalan ilmanlaadun parantaminen, 5 €/ey
4.4.  Siipikarjan virikkeet, 7 €/ey
4.5.  Siipikarjan tasot, rampit ja orret: korvaus muniville kanoille 11 €/ey, korvaus kalkkunoil-
le  14 €/ey, korvaus broilereille 34 €/ey
4.6.  Kanojen ja kalkkunoiden ulkoilu, 16 €/ey

Viljelijöiden on tänä keväänä päätettä-
vä, tekeekö uuden viisivuotisen ympäris-
tösitoumuksen vai ei. Päätöstä tehtäessä 
kannattaa vaihtoehtoja tarkastella tilan 
toiminnan kannalta. Jos sitoutumisesta 
aiheutuu runsaasti tilan normaalia toi-
mintaa rajoittavia tekijöitä, voi joissakin 
tapauksissa olla järkevää jättäytyä ympä-
ristösitoumuksen ulkopuolelle. Sitoutu-
misen hyödyt ja haitat pitää arvioida ti-
lakohtaisesti.

Ympäristökorvauksesta pois jäävä 
voi käyttää typpeä vuodessa 10-60 kg/ha 
enemmän kuin korvaukseen sitoutunut 
kasvista ja maalajista riippuen. Fosforia 
korvaukseen sitoutuva voi käyttää maan 
viljavuusarvojen perusteella taulukois-

sa ilmoitetut enimmäismäärät. Rajoitet-
ta tulee siten, että viljavuusluokassa kor-
kea ei fosforia sisältävää lannoitetta voi 
antaa viljoille kuin satotasokorjauksella 
muutaman kilon, nurmille ei kiloakaan. 
Viljavuusluokassa arveluttavan korkea, ei 
saa nurmille ja viljoille antaa kiloakaan 
fosforia. Perunalle voi fosforia käyttää vil-
javuusluokassa korkea 20 kg/ha/v, vilja-
vuusluokassa arveluttavan korkea 5 kg /
ha/v. Jos ei tee ympäristösitoumusta, fos-
foria saa käyttää keskimäärin 80 kg/ha/v. 
(Säädetty lannoitevalmisteasetuksessa).

Lohkojen korvauskelpoisuus
Vaikka viljelijä jää pois ympäristökorva-
uksesta, säilyvät lohkot kuitenkin korva-

uskelpoisina. Korvauskelpoisia lohkoja 
voidaan vaihdella ympäristökorvaukseen 
sitoutuneiden viljelijöiden kesken kuinka 
vain. Sitoutumattomalta tulevaa korva-
uskelpoista alaa voi sisällyttää vuosina 
2016-2018 olemassa olevaan sitoumuk-
seen enintään 5 ha. Jos alaa tulee sitou-
tumattomalta enemmän kuin 5 ha, sitou-
tuneen tulee hakea uudesta alasta uutta 
viisivuotista sitoumusta.

Vuosina 2019-2020 ei voi enää liittää 
uusia aloja sitoumukseen. Jos pinta-alaa 
tulee lisää vähemmän kuin 5 ha, alaa tu-
lee viljellä kuitenkin sitoumusehtojen mu-
kaan ilman korvausta. Jos pinta-alaa tu-
lee yli 5 ha, voi tehdä määrärahojen puit-
teissa uuden sitoumuksen.

Lakisääteisiä määräyksiä 
noudatettava, vaikka ei tee 
ympäristösitoumusta

Lanta-analyysi on teetettävä viiden vuo-
den välein. Kasvinsuojelutoimenpiteistä 
ja typpilannoituksista tulee pitää kirjaa. 
Kasvinsuojeluruisku on testattava sään-
nöllisin väliajoin ja kasvinsuojelututkin-
to suoritettava, jos tekee kasvinsuojelu-
toimenpiteitä ja/tai päätöksiä kasvinsuo-
jelusta. Kaikkia täydentäviä ehtoja tulee 
myös noudattaa, vaikka ei tee ympäris-
tösitoumusta.

SIRKKU KOSKeLa

Ympäristösitoumus vai ei?

EU-tukineuvontaa tekevät 
ProAgria Keski-Pohjanmaan 
asiantuntijat 

LeSTIJÄRVI-ReISJÄRVI-TOHOLamPI
Tikkanen Jari (myös Kokkola) 0400 162 147
Vierimaa Jari 040 743 3290 

HaLSUa-KaUSTInen-PeRHO-VeTeLI
Finnilä Elina 043 8254 283
Harju Sari 040 523 4114
Kaskela Sirpa 0500 862 695
Keto Helena 040 523 4115
Polso Pekka 040 523 4112

KaLaJOKI-KannUS-KOKKOLa
Huhtala Jouni 040 512 3703
Karhula Jarmo 044 521 2210
Koskela Sirkku 0400 137 124
Kulla Taina 0400 723 288

KaLaJOKI-SIeVI
Hihnala Sari 0400 974 165
Roimela Seija 040 847 9740
Yli-Jylhä Aulikki 050 596 8502
Eerikkilä Maija 040 521 6416

LUOmU-TILOJen eU-TUKIneUVOnTa
Roimela Seija 040 847 9740
Tikkanen Jari 0400 162 147

Tänä keväänä viljelijät hakevat 
ensimmäistä kertaa CAP-uudis-
tuksen ja uuden maaseutuohjel-
man mukaisia tukia. Tukia voi 
hakea 12.5. saakka. Aikatau-
lu antaa viljelijöille mahdolli-
suuden perehtyä uusiin tukieh-
toihin ja ehtiä hyödyntämään 
neuvojien palveluja. Viljelijöi-
den verkkoasiointipalvelu Vipu 
(vipu.mavi.fi) on helpoin tapa 
tehdä tukihakemus. Sähköinen 
viljelijätukihaku käynnistyy vai-
heittain kevään mittaan. Kasvu-
lohkoja on voinut piirtää ja kas-
vulohkotietoja ilmoittaa 1.4. al-
kaen. Peruslohkojen muutoksia, 
siirtoja ja rajakorjauksia on voi-
nut tehdä jo maaliskuun alusta 
lähtien. 

Varsinaisen päätukiha-

kemuksen pääsee jättämään 
15.4. alkaen. Tällöin viljelijä 
voi muun muassa tarkistaa Vi-
puneuvojasta, täyttyvätkö vi-
herryttämistuen ehdot. Sähköi-
nen tukihaku auttaa tukien ha-
kemisessa ja vähentää virheitä 
hakemuksessa. Siksi viljelijöi-
den kannattaa tehdä hakemus 
Vipu-palvelussa. Viljelijöillä on 
mahdollisuus saada neuvon-
taa uusista ja uudistuneista tu-
kimuodoista, kuten viherryttä-
mistuesta, eläinten hyvinvointi-
korvauksesta tai ympäristökor-
vauksesta. Maaseutuviraston 
julkaisema neuvojarekisteri on 
sivulla www.mavi.fi/neuvojare-
kisteri. Rekisterissä olevat neu-
vojat tarjoavat palvelua arvon-
lisäveron hinnalla.

Viljelijätukia voi hakea 12.5. saakka 
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talous

Oheisessa budjetointi-

esimerkissä on kuvattu 

ProAgrian taloustieto-

pankkiaineistoon poh-

jautuen keskimääräistä 

maitotilan rahaliiken-

nettä 40 lypsylehmän 

kokoluokassa. 

Tilalla on 42 lehmää ja peltoa 
72 ha. Meijeriin menevää mai-
toa tuotetaan runsaat 349 000 
litraa. Menoprosentti on 64, 
mikä edustaa tavanomaista ta-
soa. Budjetissa on otettu huo-
mioon alentunut maidon hinta 
valiolaisten osuuskuntien pää-
tösten mukaisesti ja oletettu 
sen säilyvän nykyisellä tasolla 
loppuvuoden ajan. Tila sitou-
tuu uuteen ympäristökorvaus-
järjestelmään. Tila jatkaa myös 
eläinten hyvinvointituen pii-
rissä. Eläinten hyvinvointituki 
maksetaan kokonaisuudessaan 
keväällä 2016, samoin luon-
nonhaittakorvauksen eläinko-
rotus. Muista peltopuolen tuis-
ta 10-25 % siirtyy maksettavaksi 
keväällä 2016. Rahallisesti siir-
tyvät tuet ovat esimerkkitilalla 
yli 8 600 euroa. Vastaavasti v. 
2014 tukia maksetaan esimerk-
kitilalla huhti-kesäkuussa run-
saat 5 900 euroa.

Lähtötilanne
Menojen alenemista on budje-
tissa ennakoitu varovaisesti ja 
aleneminen kohdistuu ostore-
hujen hankintaan. Yksityista-
louden kulut (2 800 €/kk) ovat 
keskivertotasoa nelihenkiselle 
perheelle. Yksityistalouden tu-
lot ovat lapsilisiä. Vuonna 2014 
tilan talous on ollut kohtuulli-
sen hyvässä kunnossa ja raha-
varat ovat kasvaneet, kun tehdyt 
investoinnit on pääosin rahoi-
tettu lainalla ja vaihtokoneiden 
myynnillä ja osin tulorahoituk-
sella. Tulorahoituksesta ei juu-
ri ole jäänyt säästöön, vaan ra-
havarojen kasvu perustuu met-
sänmyyntituloon. Vuoden 2015 
alkaessa rahavaroja oli noin 9 
% edellisvuoden maatalouden 
liikevaihdosta. Se on pienehkö 
summa neuvonnan suosituksen 
ollessa maitotiloille 15-20 % lii-
kevaihdosta. Luotollisella tilillä 
toki voidaan korvata osa raha-
varoista.

Alkuvuosi
Vuoden 2015 ensimmäinen nel-
jännes vaikuttaa tulojen ja me-
nojen suhteen vielä ihan hyväl-
tä, kun lannoite- ja siemenhan-
kinnat ovat vielä tekemättä. Tu-
lorahoitus ei kuitenkaan riitä 
niiden ja muiden menojen mak-

Suunnittele tilasi rahaliikenne nyt 
– älä odota rahojen loppumista

 Esimerkkibudjetti maitotilalle  

Yrittäjä: Matti Maanviljelijä      
42 lehmää, 349150 l meijeriin      
peltoa 72,50 ha, 40,5 ha nurmella, rehuvilja 26 ha, kesantoa 6 ha 
     
         
maKSUVaLmIUSBUdJeTTI    vuosi Tammi- Huhti- Heinä- Loka- Koko
   Alv-% 2 014 maaliskuu kesäkuu syyskuu joulukuu vuosi
         
maaTaLOUden TULOT         
Maitotulot   14 % 162 821 31 840 31 875 31 025 30 625 125 365
Eläinmyyntitulot   24 % 15 229 3 800 3 800 3 800 3 800 15 200
Kasvituotteiden myyntitulot   14 % 653    650 650
Kotieläintuet    31 112 6 800 10 700 6 800 6 800 31 100
Peltotuet    44 294  1 930 8 700 24 100 34 730
Urakointitulot   24 % 1 221    1 230 1 230
Muut arvonlisäverolliset tulot   24 % 2 533 630 630 650 630 2 540
Muut arvonlisäverottomat tulot    190    190 190
maaTaLOUden TULOT YHTeenSÄ   258 053 43 070 48 935 50 975 68 025 211 005
         
maaTaLOUden menOT         
Palkkausmenot         0
Ulkop. palvelujen osto   24 % 32 072 5 000 5 000 10 000 12 000 32 000
Eläinten osto   24 % 1 398   1 400  1 400
Rehujen osto   14 % 29 439 6 500 6 500 6 500 6 500 26 000
Muut kotieläintalouden menot   24 % 15 876 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000
Lannoitteet ja kalkki   24 % 9 606  9 600   9 600
Siemenet, kasvinsuojelu ym.   24 % 8 041  8 000   8 000
Polttoaineet, sähkö ym.   24 % 10 177 2 700 2 000 2 400 2 800 9 900
Koneiden korjaus ja pienkalusto   24 % 16 226 3 000 5 000 5 000 3 300 16 300
Rakennusten, ojien ym. korjaus   24 % 5 480 1 000 1 000 1 000 2 500 5 500
Vuokramenot   0 % 5 849  50 200 5 600 5 850
Vakuutusmaksut    10 316 3 000 2 000 2 350 3 000 10 350
Muut arvonlisäverolliset menot   24 % 19 016 4 500 4 500 5 000 5 000 19 000
Muut maatalouden menot    1 405 350 350 350 350 1 400
maaTaLOUden menOT YHTeenSÄ   164 901 30 050 48 000 38 200 45 050 161 300
         
maaTaLOUden KaTe    93 152 13 020 935 12 775 22 975 49 705
         
Metsätalouden tulot   24 % 14 120     0
Metsätalouden arvonlisäverottomat tulot        0
Metsätalouden menot   24 % 501  500   500
Metsätalouden arvonlisäverottomat menot        0
meTSÄTaLOUden KaTe    13 619 0 -500 0 0 -500
         
        
YRITYSTOImInnan KaTTeeT YHTeenSÄ  106 771 13 020 435 12 775 22 975 49 205
         
 + Palkkatulot         0
 + Muut yksityistalouden tulot    2 632 605 605 605 605 2 420
 - Lainojen korkomenot    -5 720 -1 000 -1 900 -900 -1 900 -5 700
 - Lainojen lyhennykset    -36 617 -6 000 -12 000 -6 000 -12 000 -36 000
 - Verot    -12 560 -3 140 -3 140 -3 140 -3 140 -12 560
 - Yksityistalouden kulutusmenot    -34 000 -8 500 -8 500 -8 500 -8 500 -34 000
KOKO TaLOUden KaSSaJÄÄmÄ    20 506 -5 015 -24 500 -5 160 -1 960 -36 635
         
 - Investoinnit   24 % -36 849     0
 + Omaisuuden myynti   24 % 5 245     0
 + Avustusten nosto         0
 + Korkotukilainojen nosto         0
 + Muiden lainojen nosto    36 000     0
 + Talletusten nosto         0
 - Talletusten teko         0
 + Myyntien arvonlisäverot    32 090 5 521 5 526 5 412 5 737 22 195
 - Ostojen arvonlisäverot    -41 380 -5 758 -10 414 -7 822 -8 014 -32 008
 -/+ Ed. vuoden alv-tilitys tai -palautus     9 290    9 290
RaHaVaROJen mUUTOS +/-    15 612 4 037 -29 388 -7 571 -4 237 -37 158
RaHaVaRaT KaUden aLUSSa    7 500 23 112 27 150 -2 239 -9 809 23 112
RaHaVaRaT KaUden LOPUSSa    23 112 27 150 -2 239 -9 809 -14 046 -14 046
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samiseen huhti-kesäkuussa. 
Vuoden kuluessa rahoitusvaje 
kasvaa 14 000 euroon. Jotain 
on siis tehtävä.  

Menojen siirrolla, esim. sie-
men- ja lannoitelaskujen tai ve-
roennakoiden maksulla vasta 
vuoden lopulla, voidaan kesä-
aikaista tilannetta helpottaa, 
mutta kokonaistilannetta ne 
eivät ratkaise. Tuotannon te-
hostamistoimetkaan eivät saa 
ihmeitä aikaiseksi lyhyellä ai-
kavälillä. Maatalouden meno-
prosentti ryöpsähtää 76 %:iin 
vuonna 2015. Samalla maata-
louden jättämä kate lähes puo-
littuu vuoteen 2014 verrattuna 
ilman tehostamistoimia.

Mikä on oleellista?
On epätodennäköistä, että 
katteen alenemisen korvaavia 
menoleikkauksia pystytään te-
kemään ainakaan muutamas-
sa kuukaudessa. Tehostamis-
mahdollisuuksia voi silti löytyä 
merkittävästikin esim. ruokin-
takustannuksista. Useilla tiloil-
la se tarkoittaa paneutumista 
nurmirehun tuotantoon. Var-
sin yleisesti myös uudistuskus-
tannuksissa on tuntuvaakin 
alentamisvaraa. Veden riittävä 
saanti kannattaa tarkistaa. On 
optimoitava tuotannon kan-
nalta oleellisia asioita, eikä tar-
vike- ja muiden hankintojen te-
kemistä minimikuluin. 

Esimerkkitilan tilanteessa 
on pakko joko nostaa talletuk-
sia tai uutta lainaa, neuvotel-
la vanhojen lainojen lyhennys-
ohjelmista, myytävä metsää tai 
muuta omaisuutta tai hankit-
tava lisätuloa muulla tavoin. 
Muutoin tilan toiminnan jat-
kuvuutta ei kyetä turvaamaan. 
Investointeja budjetissa ei ole. 
Taloudeltaan hyvässä kunnossa 
oleville maatiloille nyt voi olla 
hyvä hetki toteuttaa investointi.

Tilan rahaliikenteen 
suunnittelun aika  
on nyt
Älä jää odottamaan rahamas-
sin tyhjenemistä! Mitä aiem-
min suunnitteluun ryhdytään, 
sitä enemmän ja ennen kaikkea 
edullisempia vaihtoehtoja on 
käytettävissä. Rahaliikenteen 
suunnittelun rinnalla tarvitaan 
myös tuotannon optimointia. 
Molempiin saat suunnittelu-
apua ProAgrian asiantuntijoil-
ta. Ota rohkeasti yhteyttä!

Miten saada  
rahat riittämään?
… ja selättää maksuvalmiushaasteet.

K
uv

at
 R

od
eo

.fi

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti. 

Tarjoamme sinulle talouden ja tuotannon hallinnan polut, joilla  
onnistut. Eväitämme ovat kassan hallinta ja seuranta, talouden tasa- 
painottaminen, ennakoivuus, tavoitteiden asettaminen ja toimen- 
piteiden suunnittelu sekä muutosten vaikutusten arviointi. Tuotannon 
tehostamiseen ja kasvuun saat meiltä toimivat keinot.

Käy keskustelua asiantuntijoidemme kanssa toimenpiteistä, niiden  
tuomista tuloksista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Muutokset kannattaa 
tehdä asiantuntijoidemme kanssa ja varmistaa oikea suunta.

Ota tilasi talous hallintaan ja tehosta tuotantoa.

Ota yhteyttä jo heti tänään!  www.proagria.fi/rahatriittamaan

Vinkki!
Tiedätkö jo Senttien, Ruokinnan, Talouden ja Viljatilan tsekkilistoista? Kysy ja ylläty!

Hyödynnä parhaat  
tukiratkaisut
Selvitämme parhaat ympäristö-, eläinten hyvinvointikorvauksen 
ja viherryttämistuen  
ratkaisut yrityksellesi. 
Saat arvion tilakohtai-
sesta kokonaistuki-
määrästä.
www.proagria.fi/ 
tukipuntari 

Juha
Hämäläinen

Kehityspäällikkö

talous

Yrityskoon kasvaessa myös 
muutokseen liittyvät riskit kas-
vavat. Siksi muutosten suun-
nitteluun kannattaa kiinnittää 
huomiota. Yhtä tärkeää on seu-
rata muutoksen toteutusta, jot-
ta mahdolliset erot suunnitel-
miin havaitaan mahdollisim-
man nopeasti ja niihin osataan 
reagoida.

ProAgrian Tilipalvelut on hy-
vä kumppani talousseurannan 
osalta. Kun rahaliikenne kirja-
taan mahdollisimman nope-
asti, todellisesta rahatilantees-
ta pysytään selvillä koko ajan. 
Maksuvalmiutta voidaan myös 
parantaa suunnittelemalla ra-
haliikenne ennalta. ProAgrian 
Tilipalveluiden etu on sen hy-
vä yhteys talous- ja maatilojen 
tuotantoneuvontaan. Jos tuo-

tannon rahantuottokyky ei riitä 
annettujen taloussitoumusten 
täyttämiseen, ongelma havai-
taan nopeasti ja sen korjaamis-
ta voidaan lähestyä sekä tuo-
tannon että taloussuunnitte-
lunnäkökulmista.

Tasesunnittelu

Maatilan ja muiden yritysten 
taloutta pitää suunnitella myös 
muusta kuin maksuvalmiuden 
näkökulmasta. Tasesuunnitte-
lu korostuu yrityskoon kasva-
essa. Riittävä oma pääoma ja 
hyvä toiminnan kannattavuus 

vähentävät yrityksen rahoitus-
riskejä, mikä näkyy velkarahan 
hinnassa. Hyvän pääoma-ase-
man avulla on mahdollista lisä-
tä kevyemmin verotettujen pää-
omatulojen osuutta yrittäjätu-
lon kohotessa. 

Tuotannon kannattavuus 
on edellytys yrityksen pääoma-
aseman vahvistumiselle. ProAg-
ria kehittää yrityskokonaisuu-

den johtamispalveluitaan edel-
lä mainitut talousjohtamisen 
näkökulmat huomioon ottaen. 
Tilipalveluilla seurantatiedon 
tuottajana on keskeinen asema 
luotaessa maaseudun yritystoi-
minnalle menestyksen mahdol-
lisuuksia. 

JUHa HÄmÄLÄInen

Muutostilanteet vaativat 
tarkkaa seurantaa
Yritystoiminnan muutoksissa, oli kyse sitten omistajan-

vaihdoksesta tai mittavasta investoinnista, moni asia 

muuttuu tuotannossa tai ainakin yrityksen rahoitus- 

ja pääoma-asemassa. 

  
 

 
  

ProAgrian Tilipalveluiden 

etu on sen hyvä yhteys talous- ja 

maatilojen tuotantoneuvontaan. 

Talousongelmat havaitaan nopeasti ja 

niiden korjaamista voidaan lähestyä 

sekä tuotannon että talous-

suunnittelun näkökulmista.
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Eduskunta hyväksyi kalastuslain 
13.3.2015. Kalastuslaki astuu 
voimaan vuoden 2016 alusta. 
Valmisteilla olevalla kalastus-
asetuksella täydennetään lakia 
mm. kalojen alamittoja ja rau-
hoituksia koskevin osin. Kalas-
tussäädösten sisällöstä ja toi-
meenpanosta tullaan järjestä-
mään koulutusta myös Keski-
Pohjanmaalla. Tässä muuta-
mia poimintoja lain keskeises-
tä sisällöstä (KKL / Kalastusla-
kiesite 2015).

Tavalliset kalastajat 

Nykyinen kalastuksenhoitomak-
su ja kalastusläänikohtainen vie-
hekalastusmaksu yhdistetään 
kalastonhoitomaksuksi, jon-
ka ovat velvollisia maksamaan 
kaikki 18–64-vuotiaat kalasta-
jat, jotka harjoittavat muuta ka-
lastusta kuin onkimista, pilkki-
mistä tai silakan litkakalastus-
ta. Maksulla saa kalastaa koko 
maassa yhdellä vavalla, vieheel-
lä ja painovieheellä. Muuhun ka-
lastukseen tarvitaan lisäksi pai-
kallinen kalastuslupa. Kalaston-
hoitomaksun voi suorittaa vuo-
rokaudeksi (5 €), viikoksi (12 
€) tai vuodeksi (39 €). 

Kalan tartuttaminen kouk-
kuun ulkoapäin (rokastus ja 
mateen pilkintä ryöstäjäpilkil-
lä tai madeharalla) kielletään. 
Vaelluskalavesistön koski- ja 
virta-alueella onginta ja pilkin-
tä ovat kiellettyjä. 

Uusi asia on myös verkko-
määrän rajoitus. Verkkoja saa 
kerrallaan käyttää korkeintaan 
8 kpl/pyyntikunta. Suurempi 
verkkomäärä on sallittu vain 
kaupallisille kalastajille. 

Nykylakiin sisältyvät kalas-
tusoikeudet, jotka perustuvat 
kylässä asumiseen (asuu kyläs-
sä, mutta ei ole osuutta yhtei-
seen vesialueeseen), puuttuvat 
uudesta laista. Tähän kuuluu 
mm. nykyinen oikeus kotitarve- 
ja virkistyskalastuslupaan kylän 
vesialueilla. 

Saaliin myyntioikeus on vain 
kaupallisilla kalastajilla. Poik-
keuksena on satunnainen ja vä-
häisen kalaerän myynti suoraan 
kuluttajalle. Merialueella myyn-
tikielto on ehdoton EU-säädök-
sistä johtuen.

Osakaskunnat ja muut 
vesialueen omistajat
Vesialueen omistajan asema säi-
lyy uudessa laissa pääpiirteis-
sään samana kuin nykyisessä. 
Pyydyskalastus (verkko, katiska 
ym.) ja uistelu säilyvät jatkossa-
kin vesialueen omistajan myymi-
en lupien piirissä. Pyynti on jär-
jestettävä käyttö- ja hoitosuun-
nitelman mukaisesti. Vesialueen 
omistajalla (osakaskunnalla) 
on mahdollisuus asettaa ehtoja 
myöntämiinsä kalastuslupiin ja 
ohjeistaa kalastusta. Kalastus-
lupia ei ole pakko myydä ulko-
puolisille.

Kalatalousalueet
Kalastusalueet muuttuvat ka-
latalousalueiksi ja niiden lu-
kumäärä pienenee. Kalatalo-
usalueet ovat julkisoikeudelli-
sia yhdistyksiä, joiden jäseninä 
ovat kalastusoikeuden haltijat 
(osakaskunnat) sekä valtakun-
nalliset kalastusalan järjestöt. 
Kalatalousalueiden tärkein teh-
tävä on käyttö- ja hoitosuun-
nitelman laatiminen ja täytän-
töönpano. Suunnitelman mer-
kitys ja sitovuus kasvaa. Suun-
nitelman kautta tapahtuu aloi-
te kalastuksen säätelytoimenpi-
teisiin, ja suunnitelmalla ”kaa-
voitetaan” vesialueita kaupal-
liseen kalastukseen ja matkai-
lukalastukseen. Lopulliset pää-
tökset kalastuksen säätelystä 
tehdään jatkossa Ely-keskuk-
sessa.

Kaupalliset  
kalastajat 
Ammattikalastajan nimike 
muuttuu laissa kaupalliseksi 
kalastajaksi EU-säädösten mu-
kaisesti. Vain kaupallisille ka-
lastajille on sallittua troolin ja 
yli 8 verkon (yli 240 m) käyttä-
minen. Laki antaa Ely-keskuk-
selle mahdollisuuden tietyin 
edellytyksin myöntää kalastus-
lupa kaupalliselle kalastajalle, 
jos kalastaja ei muutoin jolle-
kin vesialueelle onnistu lupaa 
saamaan. 

Ajankohtaista 
kalastussäädöksistä

Muistutuksena, että tämän vuoden loppuun saakka voimassa 
olevien säädösten mukaan kalojen alimmat mitat ovat:

Taimenen (niin meri- kuin järvitaimenenkin) alamitta on 
keskipohjanmaan vesissä 60 senttimetriä, lohen alamitta on 
60 cm (Perämeressä 50 cm) ja harjuksen alamitta on 35 cm.  

Vesialueiden omistajat ovat voineet määrätä omille vesi-
alueilleen näistä poikkeavia (suurempia) alamittasuosituksia, 
eli katso lupaehtoja.

Kaikki kalat, jotka on saatu kiellettyä kalastustapaa (esim. 
onginta koskessa) käyttäen tai ovat alamittaisia ja kalastettu 
rauhoitusaikana on aina vapautettava takaisin veteen, ovat ne 
sitten eläviä tai kuolleita.

Kalojen alamitat

Kalastusmaksut 2015
Kalenterivuodelta perittävä valtion kalastuksenhoitomaksu on 
24 €. Viikkomaksu niin aluekohtaisen viehekortin kuin hoito-
maksunkin osalta on 7 €. 

Kalastuksenhoitomaksu suoritetaan maa- ja metsätalous-
ministeriön tilille FI47 5000 0121 5028 42.

Aluekohtainen viehekalastusmaksu on 31 €/v. Se suorite-
taan jollekin näistä tileistä (riippuu siitä millä alueella aikoo 
kalastaa):

Etelä-Suomi  FI69 5000 0121 5028 34
Länsi-Suomi  FI81 5000 0121 5029 09
Itä-Suomi  FI82 5000 0121 5028 91
Oulu  FI07 5000 0121 5028 83
Lappi  FI73 5000 0121 5028 59

Hoitomaksun ja viehekalastusmaksun voi suorittaa verk-
komaksuna (www.eraluvat.fi) tai pankkisiirtona yllä mainituil-
le tileille. Maksutavoista ja ohjeista on tarkempaa tietoa mm. 
ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n, Kalatalouden Keskusliiton tai 
maa- ja metsätalousministeriön nettisivuilla. Viehekalastus-
maksurekisteriin voi ilmoittautua nettisivuilla www.mmm.fi -> 
kala, riista ja porot.

Kalastusmaksu kalatalouden edistämiseen

Kalastusmaksut käytetään kalatalouden edistämiseen eikä niil-
lä tueta tai kustanneta valtion kalataloushallinnon toimintaa. 
Kalastuksenhoitomaksuvaroista käytetään noin kolmannes 
suoriin kalakantojen hoitotoimenpiteisiin ja kalataloutta edis-
tävien hankkeiden (esim. kalatapahtumat ja kalastuskohteiden 
kehittäminen) avustamiseen. Osa hoitomaksuvaroista käyte-
tään mm. kalastusalueiden sekä kalatalousalan järjestöjen toi-
minnan tukemiseen. Tämän lisäksi osa hoitomaksuvaroista ja 
kaikki viehekalastusmaksut palautetaan vesialueiden omistajil-
le. Omistajillekin palautuvista varoista pääosa käytetään kala-
vesien hoitoon. Vesien omistajat käyttävät kalojen istutuksiin 
noin 5 milj. € vuodessa. 

Kalastusoikeus
Vesialueen omistaja, useimmiten osakaskunta, määrää kalas-
tuslain ja asetuksen rajoissa alueellaan sen, miten kukin saa ka-
lastusoikeutta käyttää. Yleensä kalastusoikeutta jaetaan myy-
mällä kalavesille kalastuslupia. Lupa sisältää kalastusoikeuden 
lisäksi joukon kalastusta koskevia ohjeita ja rajoituksia mm. sii-
tä miten, missä ja kuinka monella pyydyksellä saa pyytää. Ka-
laan aikovan on aina oltava selvillä siitä missä ja miten saa ka-
lastaa. Lupaohjeita saa paikallisen osakaskunnan lupamyynti-
paikoista (usein huoltoasemia tai kioskeja) ja enenevässä mää-
rin myös nettisivuilta (esim. www.ahven.net).

Toiminnanjohtaja 
eeRO HaKaLa
Puh. 0400 162 445
eero.hakala@proagria.fi

Kalatalouskeskus

Tieto on ja sitä saa!
Mikäli jotain on jäänyt kalastuksen osalta epäselväksi, on ole-
massa ihmisiä ja organisaatioita, joiden puoleen kääntyä. Apu-
ja löytyy mm. kalatalouden neuvontajärjestöistä (Kalatalouden 
Keskusliitto; www.ahven.net, Suomen Vapaa-ajankalastajien 
Keskusjärjestö; www.vapaa-ajankalastaja.fi ), viranomaistahoil-
ta (maa- ja metsätalousministeriö; www.mmm.fi, Ely-keskus-
ten kalatalousryhmät tai ympäristötoimialat; www.ely-keskus.
fi, Luonnonvarakeskuksesta; www.luke.fi) sekä oppilaitoksista 
(yliopistot, kalatalousoppilaitokset). Keski-Pohjanmaalla apua 
löytyy ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n Kalatalouskeskuksen toi-
minnanjohtaja Eero Hakalalta (etunimi.sukunimi@proagria.fi). 

Silvo Tuomela näyttää koululaisille kalan nylkemistä.

Kuvat: Eero Hakala
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Hyödynnä ympäristö- 
sopimusta luonnon  
ja maiseman hoidossa

Saako sinun
tilasi euroja
ympäristö-

sopimuksesta?

Tilallasi voi olla mahdollisuuksia ympäristösopimukseen, joka  
koskee perinnebiotooppien ja muiden luonnon monimuotoisuus-
kohteiden hoitoa. Yhdessä asiantuntijan kanssa löytyvät arvo- 
kohteet ja selviävät mahdollisuudet ympäristösopimuksiin.

”Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito”  
– ympäristösopimus voidaan tehdä mm. perinnebiotoopeista,  
luonnonlaitumista, reunavyöhykkeistä, metsäsaarekkeista,  
muinaismuistokohteista ja maaseudun kulttuuriperinnön  
hoitamisesta. 

Ympäristösopimus tehdään viideksi vuodeksi. Hoidettavan  
lohkon tulee olla vähintään 0,05 ha ja koko sopimusalueen 
yhteensä vähintään 0,3 ha. Sopimuksia haetaan päätukihaun 
yhteydessä 30.4.2015 mennessä.

Sopimusalueiden hoidon tulee perustua etukäteen tehtyyn  
suunnitelmaan. Kun teetät hoitosuunnitelman asiantuntijalla, 
varmistat oikean korvaustason ja teet juuri oikeita hoitotoimia. 
Tämä helpottaa myös vaadittavan hoitopäiväkirjan pitämistä.

Lisäpalvelut:
Neuvo 2020: Maisema- ja luontokohteiden kartoitus ja neuvonta
Pienryhmäneuvonta
Naapuritilojen yhteissuunnitelmat

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarkemmin!

SUUNNITTELUPALVELU

Maastokäynti
• Alueiden laajuuden määrittely
• Kohteen ja arvojen määrittely

Hoitosuunnitelma
• Kohteen kuvaus
• Hoidon tavoitteet ja vaikutukset  

ympäristöön
• Vuosittaiset hoito-ohjeet lohko- 

kohtaisesti ja aikataulu

Kartat
• Sijainti- ja suunnitelmakartat

Opastus hakemuksen täyttämiseen

www.maajakotitalousnaiset.fi, www.proagria.fi

Ympäristöasiantuntija
Jaana Höglund
puh. 043 8254 284
jaana.hoglund@maajakotitalousnaiset.fi
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Riitta Huhtala

Uusia tuulia
Kevät on pitkällä ja sen mukanaan tuoma valo antaa 
virtaa mennessämme kohti kesää. Paljon on ehtinyt al-
kuvuonna tapahtua. Maaseudun naiset -kiertue tavoitti 
mahtavan määrän maakunnan naisia ja tarjosi meille yh-
teisöllisyyttä parhaimmillaan. Edessä on vielä käsityöris-
teily ja keväinen matka Hollantiin. Seija kiertää maakun-
nassa ruoka-asioiden parissa ja paikallisyhdistykset jär-
jestävät omia tapahtumiaan ja pitävät vuosikokouksiaan. 
Impin päiväkin on tulossa kesäkuussa. Muistakaa Metsäs-
tä voimaa -kampanja ja istuttakaa vaikka muistopuu kylän 
yhteiseksi iloksi.

Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisissa voimme 
tarjoa lisää uusia tuulia. Huhtikuussa avattu Kruununvou-
dintalo antaa meille upean mahdollisuuden esitellä omaa 
toimintaamme sekä tarjota palveluja keskipohjalaisille. Olem-
me saaneet talon myötä käyttöömme kotipesän. Myös pai-
kallisyhdistyksemme saavat mainion paikan järjestää erilaisia 
tapahtumia. Kannustankin kaikkia yhdistyksiämme tutustu-
maan Kruununvoudintaloon ja sen historiaan vaikka tekemäl-
lä oman paikallisyhdistyksen kanssa retken Kokkolaan tulevana 
kesänä. Kruununvoudin talon emäntä Auli järjestää maistuvat 
tarjoilut ja pitää vieraista hyvää huolta. Uutta virtaa on tulossa 
myös maisemanhoidon neuvontaan. Uuden asiantuntijamme 
myötä pystymme tarjoamaan suunnittelu- ja neuvontapalveluja 
kulttuurimaisemista kukkaniittyihin. Toivotankin Jaanan ja Aulin 
lämpimästi tervetulleiksi mukaan järjestöömme! 

Hyvää kevättä ja kesää kaikille! 

Jukupolku 5, 85100 Kalajoki
p. 08 4692 500 
myynti@kalajokiresort.fi 
kalajokiresort.fi 

Samppanjaa 
huoneessa 

vai iltauinti 
kynttilänvalossa?

            Kylpyläloma  

            Hintaan sisältyy majoi-
tus, Hyvän Olon Aamiainen, 
Welmed-kuntosalin sekä kylpy-
län ja uimahallin vapaa käyttö 
ilman aikarajoituksia. Lapsille 
vapaa pääsy sisäleikkipuistoon. 
Maksuton Wi-Fi.

alk. 
124€

vrk/kahdelle

Kylpylähotelli Sanissa 
rakkaasi

on arvovieras!

In Memoriam
Kaisu Merilä 1962–2015
Järjestöjämme on kohdannut suuri suru. Pit-
käaikainen luottamushenkilömme, arvostettu 
yhteisömme jäsen Kaisu merilä on menehtynyt 
helmikuussa sairauskohtaukseen. 

Matkailuyrittäjä Kaisu Merilä toimi vuo-
desta 2011 lähtien Maa- ja kotitalousnaisten 
Keskuksen hallituksen puheenjohtajana ja Pro-
Agria Keskusten Liiton hallituksessa jäsenenä. 
Lisäksi Kaisu toimi pitkään ProAgria Oulun ja 
Oulun Maa- ja kotitalousnaisten hallituksen 

jäsenenä. Utajärven Maa- ja kotitalousnai-
set oli hänelle tärkeä yhteisö. Kaisun luoman 
yrityksen, Merilän kartanon, toiminta jatkuu 
edelleen.

Muistamme Kaisun myönteisenä, valoisa-
na ja inspiroivana ihmisenä. Kaisu ei koskaan 
jättänyt ketään huomioimatta ja rohkaisi esi-
merkein myös muut tarttumaan innolla toi-
meen. Hallitustyössä hän oli vahva asiantun-
tija ja suunnannäyttäjä. 

Keski-Pohjanmaan Maa- ja 
kotitalousnaiset on vuokran-
nut Kruununvoudintalo-yh-
distykseltä Kokkolassa sijaitse-
van Kruununvoudintalon tilat 
juhla- ja kokouspalvelutoimin-
taan. Maa- ja kotitalousnaiset 
kehittää ja edistää Kruunun-
voudintalon toimintaa järjes-
tönsä arvojen mukaisesti, lä-
hiruoka, paikallinen kulttuu-
ri, ympäristö ja yhteisöllisyys 
huomioiden. 

Kruunuvoudintalossa jär-
jestetään tilaisuuksia ja tapah-
tumia perinteitä kunnioittaen, 
esimerkkeinä perinnepäivät ja 
elämysillalliset. Tilat antavat 
mahdollisuuden myös maa-
kunnan (jäsen)yhdistyksille 
tulla esittäytymään ja järjestä-
mään toimintaa kaupunkilai-
sille. Lisäksi suunnitelmissa on 
kesäkahvilan avaaminen.

Keski-Pohjanmaan Maa- 
ja kotitalousnaisten puolelta 
Kruununvoudintalon emäntä 
on kannuslainen auli Saukko. 

Kruunuvoudin talolle emäntä 
maa- ja kotitalousnaisista

Johanna (vas.) ja Auli toivottavat maakunnan maa- ja kotitalousnaiset 
tervetulleiksi tutustumaan Kruununvoudintaloon.

Kuva: Ritva-Liisa Nisula

Tilojen ja tarjoilujen varaukset 
puh. 043 8254 281 tai 

auli.saukko@maajakotitalous-
naiset.fi

LAHJATILAUKSEN SAAJA
Etu- ja sukunimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

TILAAJA/MAKSAJA
Etu- ja sukunimi   

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Allekirjoitus                 Puhelin

Sähköposti

Tilaushinnat ovat voimassa 1.12.2015 saakka. 

Lue ja ihastu! 
Koti- ja maaseutu -lehti 
on käytännönläheinen 
ja mutkaton lukupaketti 
sinulle, joka olet kiinnostu-
nut maaseudun ihmisistä, 
elämästä ja ympäristöstä. 
Lehti palvelee lukijaa  
herkullisilla resepteillä, 
kannustavilla käsityö- 
ohjeilla ja innostavilla  
maisema- ja puutarha-
kuvilla.

Tilaa lahjaksi!

Vastaanottaja  
maksaa 

postimaksun
Mottagaren

betalar
portot

Kiitos, tilaan Koti ja maaseutu -lehden: itselleni lahjaksi

Tilaa ja tutustu Koti ja maaseutu -lehteen

edullisena kestotilauksena hintaan 48 euroa.
12 kuukaudeksi 10 lehteä hintaan 58 euroa. 
tutustumistilaus 5 lehteä hintaan 29 euroa. 
Haluan maksaa laskun kahdessa erässä.

Tilaa  
puhelimitse  

0303 9778 tai  
www.kotijamaaseutu.fi

 
Vastauslähetys

Sopimus 5020638

00003 HELSINKI

ja maaseutu
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TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET
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HYGIenIaKOULUTUKSIa 
Ja HYGIenIaTeSTaUKSIa 
voi tilata Seija Varilalta, 
p. 0400 137 899.
Hygieniakoulutuksen hinta on 
62 €/hlö (sis. alv. 24 %), joka 
sisältää koulutuksen, testin ja 
passin. 
Pelkkä testi ja passi 43,05 €/
hlö (sis. alv. 24 %).

TÄYTeKaKKUKURSSI, 
kuorruta ja koristele 
Kokkola, ti 5.5. klo 17.30, 
Yritystalo Evald, alakerran 
kokoustila 

SYÖ HYVÄÄ, IKÄÄnTYVIen 
RaVInTO 
Reisjärvi, ma 20.4. klo 12, 
Väinölä 
Perho, ti 28.4. klo 12,
seurojentalon alakerta 
Lohtaja, to 7.5. klo 12, 
seurakuntatalo

Omat avaimet 
-historiateos
Maa- ja kotitalousnaisten histo-
riasta löytyy paljon voimanaisia 
ja uraauurtavia tekoja, kertoo 
historiateoksemme kirjoittaja, 
FT Kirsti Manninen. Runsas ai-
neisto, mielenkiintoiset henki-
lökuvaukset ja taitava kirjoitta-
ja tulevat takaamaan meille elä-
myksellisen kokemuksen järjes-
tömme historiaan. Historiateos 
ilmestyy joulun alla. 

Koko järjestön historiateos 
on arvokas perintö tuleville toi-
mijoille yhdistyksissä. Toivom-
mekin, että voisitte hankkia 
historiateoksen yhdistystenne 
jäsenten luettavaksi. Historia-
teoksen koostaminen on aika-
moinen voimainponnistus jär-
jestölle ja siksi toivommekin 
yhdistysten ja historiastamme 
kiinnostuneiden tukevan myös 
taloudellisesti historiateoksen 
tekemistä. Kaikki tukijat jul-
kaistaan kirjassa ja vähintään 
120 € lahjoittaneet saavat 
oman historiateoksen. Myö-
hemmin tarjoamme ennakko-
tilausta lisäkappaleiden osta-
miseksi. 

Osallistukaa keräykseen. Ke-
räystili on: FI13 8000 1870 2029 
19 / Maa- ja kotitalousnais-
ten Keskus ry. Rahankeräyslu-
pa 2020/2013/3176 Poliisihal-
lituksen Arpajaishallinto. Kirjoit-
takaa viestikenttään: Historiate-
os, lahjoittaja (yhdistys tai hen-
kilö) ja yhteystiedot. Keräyksen 
toimeenpanoaika: 24.9.2013-
31.8.2015. Keräyksen toimeen-
panoalue: koko Suomen alue 
Ahvenanmaata lukuun ottamat-
ta. Parhaat kiitokset kaikille tal-
koisiin jo osallistuneille!

Vuoden maa- ja 
kotitalousnainen 2015
Keski-Pohjanmaan maa- ja koti-
talousnaisten johtokunta valit-
see ehdotusten pohjalta vuoden 
keskipohjalaisen maa- ja kotita-
lousnaisen. Ehdotuksia vuoden 
maa- ja kotitalousnaiseksi voi-
vat tehdä yhdistykset sekä yk-
sityiset henkilöt. Valinnan jul-
kistaminen tapahtuu ProAg-
ria Keski-Pohjanmaan ja Kes-
ki-Pohjanmaan Maa- ja kotita-
lousnaisten vuosikokouksessa 
marraskuussa.

Vuoden Maa- ja kotitalous-
naisen valinnan kriteerejä ovat:
- edistää alueellaan Maa- ja ko-
titalousnaisten toimintaa
- toimii alueellaan aktiivisesti 
Maa- ja kotitalousnaisten hy-
väksi
- innostaa ja kannustaa muita 
naisia toimintaan mukaan.

Tarkempi ohjeistus tulee 
myöhemmin!

Vuoden maisemateko 
–kilpailu

Maa- ja kotitalousnaiset ju-
listaa kilpailun, jossa valitaan 
maakunnallinen Vuoden maise-
mateko. Maakuntien parhaista 
valitaan Vuoden maisemateko 
Suomessa. Tunnustuksen saaja 
voi olla yksittäinen henkilö, yh-
distys tai talkooporukka. Mai-
semateko voi olla pieni tai suu-
ri. Se voi olla näkymien aukaise-
mista, raivaamista, rakennusten 
kunnostamista, luonnon moni-
muotoisuuden lisäämistä, ran-
tojen hoitoa tai kylämaiseman 
parantamista. Kutsumme teidät 
osallistumaan kilpailuun! 

Nyt kilpaillaan siitä, 
kuka kerää eniten 
metsämarjoja!
Miljoona litraa metsämarjoja 
-kilpailu kannustaa marjamet-
sään. Marjastuksesta kilpaillaan 
1.7.–30.9.2015 välisenä aikana. 
Kootkaa yhdistyksenne väestä 
porukka kisaan. Ryhmän mak-
simikoko on 30 henkeä. Jouk-
kueisiin kuuluvat voivat osallis-
tua kisaan myös yksilösarjassa. 
Myös ilman ryhmää voi osallis-
tua kilpailuun.

Merkitkää ylös kilpailuaika-
na keräämänne marjat. Marjat 
mitataan litroissa. Voitte käyt-
tää merkitsemiseen kampan-
jakortteja (saatavilla piirikes-
kuksesta) tai tulostaa taulukon 
Maa- ja kotitalousnaisten netti-
sivuilta. Metsämarjoiksi luetaan 
mustikka, villivadelma, aho-
mansikka, juolukka, puolukka, 
hilla, karpalo, variksenmarja, 
tyrni ja pihlaja. 

Ilmoittakaa joukkueenne jä-
senet sekä keräämänne marjalit-
rat 15.10.2015 mennessä netti-
lomakkeella, jonka linkki löytyy 
kisan alettua tältä sivulta. Ryh-
män tuloksen yhteystietoineen 
voi myös postittaa Maa- ja ko-
titalousnaisten Keskukseen (PL 
251, 01301 Vantaa). Marjaisia 
kuvia ja tunnelmia metsästä voi 
jakaa Facebookissa, Instagra-
missa ja Twitterissä tunnisteella 
#miljoonalitraa. Voittajat julkis-
tetaan 30.10. Voittaja palkitaan 
Karelia à la carte -ruokamatkal-
la Pohjois-Karjalaan. Kaikkien 
osallistujien kesken arvotaan 
Opan Mehu-Liisoja ja mehu-
kattiloita.

➽ www.proagria.fi/kp ->  
 Maa- ja kotitalousnaiset

Syö hyvää -tapahtumaan sisäl-
tyy lyhyt alustus sekä havainto-
pisteitä. Tapahtumassa paneu-
dutaan seikkoihin, joihin ikään-
tyvien kannattaa tutkimusten 
mukaan kiinnittää ruokavalios-
saan huomioita, kuten riittä-
vään proteiinin ja D-vitamiinin 
saantiin. 

Hyvin syöminen 
helpoksi
Kaikki osallistujat saavat mu-
kaansa Syö hyvää -esitteen ja 
ikääntyville tarkoitetun Proteii-
ni-vinkkivihkosen. Tapahtumat 
ovat maksuttomia.

Hankkeen tavoitteena on 
viestiä ravitsemussuosituksista 
niin, että moni löytäisi vastauk-
sia omiin pohdintoihinsa ja ym-
märtäisi terveellisen ruokavali-
on koostamisen perusedellytyk-
set ja haasteet. Hyvä ruokavalio 
tekee hyvää niin keholle, aisteille 
kuin ympäristöllekin.

Ikääntyvien Syö hyvää -tapahtumista 
neuvoja terveellisiin ja helppoihin 
ruokavalintoihin
Maa- ja kotitalous-

naiset järjestää ympä-

ri Suomen ikääntyville 

suunnattuja Syö hyvää 

-tapahtumia, joissa tu-

tustutaan ravitsemus-

suosituksiin ja terveyttä 

tukevaan ruokavalioon. 

SYÖ HYVÄÄ, LaPSI-
PeRHeeT
Ullava, pe 24.4. klo 10, 
Veikko Vionojan koulu 

LaSTen Ja nUORTen HY-
VInVOInTIFOORUmI
Perho, ti 14.4. klo 18, 
koulukeskus

maKKaRaKURSSI yhteis-
työssä Suomenselän kansa-
laisopiston kanssa
Lestijärvi, to 16.4. klo 18, ylä-
koulun opetuskeittiö 
Kinnula, ke 29.4. klo 18, ylä-
koulun opetuskeittiö

Tilaa hyvissä 
ajoin syksyn 
sieniretket ja 
-kurssit!

maa- ja kotitalousnaisten 
tilaisuuksista lisätietoja 
Seija Varila, p. 0400 137 899, 
seija.varila@maajakotitalous-
naiset.fi. 

Ikääntynyt – muista nämä!
PanOSTa PROTeIInIIn. Ikääntyvien tulisi saada ruuasta 
riittävästi proteiinia. Liian niukka proteiinin saanti mm. altis-
taa lihaskadolle ja heikentää toimintakykyä. Tarvittava määrä 
on 1,2–1,4 grammaa painokiloa kohden. 70 kiloa painavalla 
tämä tarkoittaa noin 90 grammaa proteiinia päivässä. 

d-VITamIInIa PURKISTa. Kaikille yli 75-vuotiaille suosi-
tellaan 20 mikrogramman päivittäistä D-vitamiinilisää ym-
päri vuoden. Sitä nuorempien kannattaa syödä D-vitamiini-
pillereitä talvikaudella, jos saanti ruoasta on vähäistä. Hyviä 
D-vitamiinin lähteitä ovat kalat, margariini ja vitaminoidut 
maitotuotteet. 

VaIHda KOVaT PeHmeISIIn. Pehmeät rasvat tekevät hy-
vää sydämelle, verisuonille ja aivoille. Hyviä rasvoja saa kas-
viöljyistä, margariinista, kalasta, pähkinöistä ja siemenistä.

LaITa LaUTaSeLLe VÄRIÄ. Kasviksissa, hedelmissä ja mar-
joissa on paljon ravintoaineita ja kuitua. Tutkimusten mu-
kaan monilla ikääntyvillä on puutetta C-vitamiinista, jota saa 
riittävästi kun syö vähintään kuusi kourallista kasviksia, he-
delmiä tai marjoja päivässä.

SUPISTa SUOLaSTa. Liiallinen suolan syönti nostaa veren-
painetta, heikentää luustoa sekä kasvattaa muistisairauksi-
en riskiä.

OSTa VaLmIIna. Jos tarmo ei riitä ruoanlaittoon, kannat-
taa turvautua valmisruokiin tai ateriapalveluihin, jotta ruoka-
valio pysyy riittävän monipuolisena. 

VaRaUdU VÄLIPaLOIn. Monille sopii ateriarytmi, jossa 
päivän aikana syödään 3–5 ateriaa. Helppo välipala on esi-
merkiksi hedelmä, smoothie, kiisseli tai vaikka kaupan valmis 
marjarahka. 

mUISTa mYÖS maKU! Herkullinen ja maukas ruoka hellii 
kehon lisäksi myös mieltä.

Tapahtumat ovat osa Kuluttajaliiton Syö hyvää 
-hanketta, jota rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.
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Avatkaa silmänne kotimaisemanne kauneudelle! Osal lis tu - 
kaa kilpailuun ja kertokaa sanoin ja kuvin, miksi juu ri teidän 
maisematekonne ansaitsee palkinnon. Maisemateko on pieni 
tai suuri teko, joka on muuttanut maisemaa paremmaksi.

Maa- ja kotitalousnaiset julistaa kilpailun, jossa valitaan 
alu eel li ses ti Vuoden maisemateko. Maakuntien parhaista 
valitaan suomen Vuoden maisemateko. 

Maisemateko voi olla näkymien au kai se mis ta, raivaamista, 
rakennusten tai rakennelmien kun nos ta mis ta, luonnon moni-
muotoisuuden lisäämistä, ran to jen hoitoa, kylämaiseman 
parantamista.

tunnustuksen saaja voi olla yksittäinen henkilö, paikallinen 
yh dis tys, talkooporukka tai muu taho.

TEHKÄÄ NÄIN

ottakaa maisemasta valokuvia ennen ja jälkeen •	
maisemateon.

kuvailkaa maisemateon tulokset. kertokaa, mitä teitte ja •	
ketkä teon tekivät. kertokaa, mik si juuri teidän tekonne 
olisi vuoden maisemateon arvoinen.

lähettäkää kuvailu elokuun loppuun mennessä oman piiri-•	
keskuksenne maisema-asiantuntijalle. laittakaa mukaan 
mahdolliset lehtileikkeet ja valokuvat sekä yhteystiedot.

alueellinen maisemateko valitaan syyskuussa ja valta- 
kunnal li nen valinta tapahtuu lokakuussa. 

www.maajakotitalousnaiset.fi/maisema-asiantuntijat

lisätietoja Vuoden maisemateon valinnasta saat:

www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko

VUODEN MAISEMATEKO
kilpailu 2015
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TOUKOKUUSSA 2015 ISTUTAMME PUITA

Maa ja Kotitalousnaisten paikallisyhdistyksiä ja jäseniä kannustetaan istuttamaan puu tai puita sopiviin 
paikkoihin. Kun istutamme puita, hillitsemme samalla ilmastonmuutosta. 

jokaista istutettua puuta kohden paikallisyhdistyksiä kehotetaan lahjoittamaan 10 € Kirkon ulkomaanavulle, 
jonka kanssa olemme solmineet yhteistyösopimuksen. 10 eurolla istutetaan 10 puuta haitiin tai nepaliin, 
joissa Kirkon ulkomaanavulla on metsiin liittyviä hankkeita. 

Puita voi istuttaa esimerkiksi

koulun tai päiväkodin pihaan yhdessä lasten kanssa•	

vanhainkotien tai palvelutalojen pihaan vanhusten iloksi•	

seurantalojen pihamaata koristamaan•	

puistoon varjoa antamaan•	

muistopuuna merkitykselliseen paikkaan•	

taimikoihin tai talousmetsään tulevaksi tuotoksi.•	

haitin ja nepalin hankkeissa annetaan taimien lisäksi koulutusta puiden istuttamisesta. puita ei osteta 
sattumanvaraisesti, vaan jokaiselle alueelle hankitaan tarkoitukseen sopivia lajikkeita. hankkeissa istuetaan 
esimerkiksi syväjuurisia puita, jotka estävät eroosiota ja maanvyörymistä tulvaalueilla tai hedelmäpuita 
paikallisten toimeentulon tukemiseksi. 

TEHKÄÄ NÄIN

ideoikaa, mihin puut istutetaan. •	

sopikaa, mistä puut hankitaan. selvittäkää, voisiko puut saada lahjoituksena.•	

järjestäkää puun istutuksen yhteyteen mukava metsään liittyvä tapahtuma.•	

Kertokaa istutustapahtumissa siitä, mikä hyöty puiden istutuksesta on.•	

Kutsukaa mukaan tiedotusvälineiden edustajat.•	

Kerätkää tapahtuman yhteydessä 10 €/ puu tai haluamanne summa.•	

tilittäkää summa Kirkon ulkomaanavun tilille.•	

Kertokaa Webropol lomakkeella, mitä olette tehneet.•	
linkki löytyy sivulta: www.maajakotitalousnaiset.fi/istutammepuun

rahat siirretään Kirkon ulkomaanavun tilille kirjoittamalla viesti 
kenttään MKN PUU, jolloin ne ohjautuvat varmasti puiden istutukseen.

 nordea  Fi33 1572 3000 5005 04
 aktia   Fi19 4055 1220 0104 37
 op   Fi08 5723 0210 0215 51
 danske  Fi02 8000 1800 2233 40

Kirkon ulkomaanapu on suomen suurin kehitysyhteistyö 
järjestö ja toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja. 
Kirkon ulkomaanapu tekee töitä köyhimpien ihmisten 
kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen 
vakaumukseen katsomatta. Kirkon ulkomaan 
apu ei tee lähetystyötä.

www.maajakotitalousnaiset.fi/istutammepuun


