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Neuvo 2020 -palveluja on voinut käyttää ympäris-
töön, tuotantoeläimiin, kasvinsuojeluun, luomuun 
ja energiaan liittyviin tilakohtaisiin neuvontatarpei-
siin. Tilakohtaisen Neuvo-rahan määrä nousi tänä 
vuonna 7 000 euroon. Talous-Neuvo eli maatilojen 
nykyaikaistamis- ja kilpailukykyneuvonta tulee vilje-
lijöiden käyttöön ensi kesänä. Neuvontaa voi saada 
haasteellisen taloustilanteen selvittämiseen ja siihen 
liittyviin laskelmiin. Lisäksi tilat voivat käyttää neu-
vojia apuna esimerkiksi yhtiöittämisen suunnittelus-
sa tai markkinoinnin kehittämisessä. 

Talous-Neuvossa asiantuntija tekee maatilalla ti-
lannearvion toiminnasta ja sen kannattavuudesta. 
Asiantuntija etsii yhdessä tilan väen kanssa kehittä-
miskohteet, selvittää erilaiset vaihtoehdot maatilan 
kilpailukyvyn parantamiseksi sekä laatii niistä laskel-
mat. Neuvo 2020 -järjestelmä rahoitetaan manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja viljelijä 

maksaa neuvonnasta vain arvonlisäveron osuuden.
ProAgrian Neuvo-asiantuntijat ovat valmiina sel-

vittämään, laskemaan, vertaamaan ja optimoimaan 
tilojen apuna taloussuunnitelmia, tukien määriä, si-
toumusten vaikutuksia, tukiehtojen kiemuroita ja val-
vontojen vaatimuksia. Tukipuntarilla selviävät tarkoi-
tuksenmukaisimmat tukiratkaisut ja arviot tilakoh-
taisista kokonaistukimääristä. Kannattaa huomioida 
myös ProAgrian uusi Tukiturva-palvelu, joka tuo var-
muutta peltovalvontatilanteisiin.

Tukiin ja valvontoihin, kasvinsuojeluun, pellon 
kasvukuntoon ja vesitalouteen, maisema- ja luonto-
kohteiden kartoitukseen ja energian säästöön energi-
asuunnitelman muodossa liittyvää neuvontaa ja apua 
saa ProAgriasta ympäri vuoden. Neuvo 2020 -palve-
lua tarjoavat asiantuntijamme ovat maaseutuviraston 
kouluttamia ja hyväksymiä. Asiantuntijamme ovat tei-
tä varten!

Tapahtumakalenteri

ritva-Liisa Nisula
johtaja
ProAgria Keski-Pohjanmaa
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Talous-Neuvo tulee

ProAgria keski-Pohjanmaa Tiedotuslehti asiakkaille, ilmestyy 4 kertaa vuodessa, 32. vuosikerta

Julkaisija ja kustantaja ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y. 
Päätoimittaja Jyrki Halonen, toimituspäällikkö ritva-Liisa Nisula
Levikki 6 000 kpl Kala-, Lesti- ja Perhonjokilaaksoissa
Taitto: elina Korpiaho. Paino: Botnia Print, 2017
mediakortti www.proagria.fi/kp
Tilaushinta 20 euroa ISSN 1795-7516
Ilmoitusmyynti: mainosseppo/Seppo Laitila, p. 0400 954 747, ilmoitukset.kp@proagria.fi
Kannen kuva: ritva-Liisa Nisula
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toholampi, elintarvikekauran viljelytilaisuus, ke 26.4. klo 9.30–15.15, kunnan-
talon kulttuurisali

kAsvinsuojeluruiskujen testAukset 2017
Paikka Aika testauspaikka
Kalajoki 29.5. klo 9.00-15.45 Hankkija, Kalajoki
Himanka 30.5. klo 8.30-12.00 Urheiluhallin piha
Kalajoki 30.5. klo 10.30-15.15 Tyngän mylly, Kalajoki
Lohtaja 31.5. klo 8.15-11.30 JmT Koskela (K-maatalouden piha)
Kälviä 31.5. klo 12.00-15.30 ST1-huoltoasema, keskusta
Kannus 2.6. klo 13.00-15.00 maaseutuopisto, konehallin edusta
Sievi 5.6. klo 9.15-12.00 Ns-talo, Sievinkylä
Sievi 5.6. klo 12.30-15.00 Hankkija, Sievi
Kaustinen 6.6. klo 9.15-15.00 Hankkija, Kaustinen
Veteli 7.6. klo 9.15-11.00 Seo, Veteli
Veteli 7.6. klo 11.45-13.00 räyringin tanssilavan piha, räyrinki
Veteli 7.6. klo 13.45-14.45 Pulkkisen kylätalo, Pulkkinen
Ullava 8.6. klo 8.45-9.00 m-market Lukkari, Ullava 
Ullava 8.6. klo 9.30-10.00 monitoimitalon piha, rahkonen
Halsua 8.6. klo 10.45-11.30 Isokarhu, Halsua
Perho 8.6. klo 12.30-14.15 Perhon mol, konehallin edusta
reisjärvi 14.6. klo 10.00-13.00 ent. TVH-varikko, keskusta
Sievi 14.6. klo 13.45-14.30 Kiiskilän vanha kauppa, Kiiskilä
Toholampi 19.6. klo 9.15-12.15 JmT Koskela (K-maatalouden piha)
Lestijärvi 19.6. klo 13.00-14.00 ent. P. Kauppisen huoltoaseman piha

Kasvinsuojeluruiskun testauksen ”unohtaneiden” ruiskut testataan 20.6. ja 
21.6. Hintaan lisätään matkakustannukset. Pakottavissa tapauksissa (testaus 
vanhentunut) voidaan sopia erillinen tilakäynti. Lisätietoja Jouni Huhtalalta, 
puh. 040 512 3703 ja Jarmo Karhulalta, puh. 044 521 2210.

kAsvinsuojelukoulutukset jA -tutkinnot
kälviä, ke 12.4. klo 10-14, aluetoimisto (Kälviäntie 24), mahtuu 35 henkilöä
himanka, pe 28.4. klo 10-14, aluetoimisto (raumankarintie 2), mahtuu 30 
henkilöä
kannus, pe 2.6. klo 10-14, kaupungintalo (Asematie 1), mahtuu 50 henkilöä
Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan ProAgrian nettisivujen kautta www.proagria.fi/
kp -> Tapahtumat tai sähköpostilla kirsi.saarikettu@proagria.fi tai 
puh. 043 825 4280 viimeistään 7 työpäivää ennen tapahtuman ajankohtaa. 

Maa- ja kotitalousnaisten toiMinta 

reisjärvi, ruisleipä- ja kalakurssi, la 22.4. klo 10, Kisatien koulun opetuskeittiö
himanka, maijan kasvisruokakurssi, ti 25.4. klo 17, seurakuntatalo 
kokkola, Kasvisruokakurssi, ti 12.9. klo 13, Kruunuvoudintalo
reisjärvi, Piirakkakurssi, ti 26.9. klo 18, Kisatien koulun opetuskeittiö 
himanka, Kekrikurssi ja lounas, ke 27.9. klo 10, seurakuntatalo 
Mämmibaari, Kruununvoudintalo, Kokkola 12.–13.4.
hygieniatesti, Kokkola, ti 9.5. klo 17, yritystalo evald, ristirannankatu 1
kevätkirmajaiset, Kruununvoudintalo, Kokkola, 13.5.
juhannusherkkuja, Kruununvoudintalo, Kokkola 22.6.
ruska- ja patikointimatka Äkäslompoloon 21.–24.9.

maa- ja kotitalousnaisten tapahtumista ja matkoista lisätietoja 
Johanna Hylkilältä, 040 1664 434
maa- ja kotitalousnaisten kursseista lisätietoja Seija Varilalta, p. 0400 137 899. 
Kruununvoudintalon tapahtumista lisätietoja Auli Saukolta, 043 8254 281
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Puheenjohtaja

olen lueskellut mielensäpahoittajan kirjaa. Hauska kir-
ja, joka on antanut paljon ajattelemisen aihetta.

minun mieleni pahoittui, kun luin viimeisintä evi-
ran lähettämää tiedotta nautatiloille. Paksu kirje, jos-
ta löytyi ikäviä pieniä yksityiskohtia näin karjankasvat-
tajan kannalt. Vaikkapa ne muutokset nautatukien val-
vontaan. Vuoden 2017 alusta lähtien nauta hylätään 
aina, jos eläinrekisterin tai nautaluettelon tiedoissa 
on virhe, joka vaikuttaa eläimen tukikelpoisuuteen. 
Aiemmin eläin hylättiin ainoastaan eläinrekisterissä 
olevan virheen takia. Jatkossa seuraamuksia aiheutuu 
myös sellaisista eläinrekisterissä tai eläinluettelossa 
olevista tiedoista, jotka eivät vaikuta naudan tukikel-
poisuuteen. Virheen vuoksi eläimelle aiheutuu kahden 
vuoden sanktiouhka. Nauta hylätään, jos sen tiedois-
sa havaitaan sanktiouhan aikana uusi virhe. eläimen 
hylkäys tarkoittaa, että menetät tuen eläimestä koko 
vuodelta. Lisäksi hylätty eläin aiheuttaa sanktion, jon-
ka määrä riippuu koko tukivuoden hylättyjen eläinten 
osuudesta.

Se, mikä tässä asiassa ehkä on ongelmallisinta, joh-
tuu siitä, että nautaeläinluettelo on laitettava ajan ta-

salle kolmen vuorokauden kuluessa tapahtumasta. 
eläinrekisterissä on 7 päivän ilmoitusaika. Karjankas-
vattajan ollessa lomalla tämä kolmen päivän velvoite 
nautaeläinluetteloon tehtävistä muutoksista ja muu-
tosten oikeellisuudesta on ongelmallinen, koska tämän 
vuoden alusta lähtien virheistä aiheutuu hylkäämisen 
peruste eläintukiin. Vuoden alusta tullaan myös lisää-
mään nautatilojen valvontamääriä ja aluehallintoviras-
ton läänineläinlääkärit suorittavat valvonnan ja tulevat 
ennalta ilmoittamatta tiloille.

Valtiovallan taholta on luvattu normienpurkutal-
koita, mutta väistämättä alkaa tuntua siltä, että uusia 
normeja tehdään nopeammin kuin toisesta päästä nii-
tä saadaan purettua.

Taitaisi sitä valvottavaa riittää maamme rajoillakin, 
että saavat pidettyä epäkurantit lihaerät rajojen ulko-
puolella. Hyvää kevättä kaikille ja pidetään nautaeläin-
luettelot ajan tasalla!

Jyrki Halonen
ProAgria Keski-Pohjanmaan hallituksen puheenjohtaja
maatalousyrittäjä, naudanlihan tuottaja, reisjärvi

Meidät tavoitat

Kuva: ritva-Liisa Nisula

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

Hallintopalvelut 
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 Järvenoja (perhevapaalla) 0400 260 575
 Salme Asiala, mekaanisten maitomittareiden testaus 040 5234 124
 Armi Hotakainen (perhevapaalla) 
 Katja Kellokoski  040 8492 870 
 Jonna-minna Lassila, mittalaitteiden testaus, robotti-
 näyttenotto 0400 644 261
 Kirsi Leppikorpi, tekninen tuki 0400 367 656
 Leena Hanni (perhevapaalla) 
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
Lammas- ja vuohitilojen neuvonta 
 milla Alanco 040 706 0558
 Sini Sillanpää 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, budjetointi, omistajanvaihdokset
 Heikki ojala 040 5342 166
 erkki Laide 0400 137 169
 Teemu Kinnunen  043 8254 279
 Juha Nivala 040 8610 641
  Jouni Huhtala 040 5123 703
Nurmikasvituotanto Sari Harju  040 5234 114
Puutarhatuotanto Kirsi Voho 0400 387 406
robottilypsyn käyttöönoton apu Sonja Kuronen  043 825 4282
Seosrehuruokinta Sinikka Kreus 044 5263 059
Sikatilojen neuvonta, ProAgria Liha osaamiskeskus
 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
 Jaana Höglund  043 8254 284

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
elina Tiinanen 040 560 9038

tilitoiMistopalvelut
Sievin tilitoimisto 
 maija-Leena eerikkilä 040 5216 416
 Seija roimela 040 847 9740
Kaustisen tilitoimisto
 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
Kaustinen, Kälviä Sirpa Kaskela 0500 862 695
Kannus, Lohtaja, Sievi, Reisjärvi Sinikka Kreus 044 5263 059
Lohtaja, Kälviä Jarmo Karhula 044 5212 210
Toholampi, Reisjärvi, Lestijärvi Armi Hotakainen (perhevapaalla) 
Kälviä, Kannus, Lohtaja, Reisjärvi Sari Hihnala 0400 974 165
Lestijärvi, Reisjärvi, Toholampi, Kaustinen, Veteli Katja Kellokoski 040 8492 870
Kalajoki, Sievi Leena Hanni (perhevapaalla) 
Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi elina Järvenoja (perhevapaalla) 
Toholampi, Himanka, Kalajoki Sonja Kuronen 043 825 4282
Toholampi, Lestijärvi, Sievi, Kannus, Kokkola Heidi Lehkonen  040 523 4116
Perho, Veteli, Kaustinen, Kokkola Tiina Kivelä (31.5. saakka)  040 684 5111

Niin minä mieleni pahoitin
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Ajankohtaista

Seuraa, tykkää ja tägää  
meitä somessa  

@ProAgria  #proagria

ProAgria

Peltokasvien kasvinsuojelu 
2017 -kirja ilmestynyt
Peltokasvien kasvinsuojelu 2017 
-kirja on jokaisen viljelijän perus-
teos, joka sisältää ainoana kirja-
na kaikki markkinoilla olevat kas-
vinsuojeluaineet yksissä kansissa. 
Kirjassa esitetään viljelykasveittain 
rikkakasvien, kasvitautien ja tuho-
laisten torjuntaan vuonna 2017 
markkinoilla olevat kasvinsuoje-
luaineet, niiden käyttösuositukset 
ja keskimääräiset ainekustannuk-
set hehtaaria kohti. Kasvinsuoje-
lun asiantuntijoiden kokoaman 
tiedon avulla voi arvioida eri kas-
vinsuojeluaineiden ominaisuuk-
sia, tehoja ja kustannuksia, mikä 
helpottaa oikean kasvinsuojelu-
menetelmän valinnassa. Kirjasta 
löytyy myös kooste valmisteiden 
ympäristörajoituksista.

Kirja on saatavana sekä pai-
nettuna että e-kirjana. Kirjan voi 
ostaa ProAgria Keskusten Liitosta: www.proagriaverkkokauppa.fi, myynti@
proagria.fi tai puh. 020 747 2485. e-kirjan voi ostaa osoitteesta www.ellibs.
fi. Kirjan hinta kustantajalta ostettaessa on 32,90 €.

Tiina Kivelä siirtyy omalle tilalle
Liki kymmenen vuotta sitten aloitin työt mai-
totilaneuvojan nimikkeellä ProAgrian pal-
veluksessa. Vuosien aikana työnimike ja 
työnkuvakin on ehtinyt muuttua. Näihin 
vuosiin on mahtunut monen monituista 
kohtaamista asiakkaiden kanssa, paljon 
uusien asioiden opiskelua, tuhansia ajoki-
lometrejä ja onpahan muutama lapsikin sii-
nä ajassa ehtinyt siunaantua. Nyt on kuitenkin 
aika jatkaa elämää eteenpäin ja jättää haikein mielin työt ProAg-
rian palveluksessa ja keskittyä täysipainoisesti oman tilan kehit-
tämiseen. Haluan koko sydämestäni kiittää näistä vuosista työn-
antajaani, työkollegoitani sekä erityisesti kaikkia ihania asiakkai-
tani. enkä tahdo sanoa hyvästi – sanon näkemiin, hymyillään kun 
tavataan!

Keski-Pohjanmaan Maanviljelys-
seuran Säätiön apurahat

Keski-Pohjanmaan maanviljelysseuran Säätiö myöntää apurahoja 
opiskelijoille, jotka edistävät opinnäytetyöllään tai muutoin opin-
noissaan keskipohjalaista maataloutta tai sen lähellä olevia elin-
keinoja (mm. käsityöala, koti- ja puutarhatalous sekä kalatalous) 
tai suorittavat harjoitteluaan em. alojen edistämisorganisaatioissa.

Apurahat ovat jatkuvasti haettavissa. Vapaamuotoiset hake-
mukset, joihin liitetään ansioluettelo ja apurahan käyttösuunni-
telma osoitetaan Keski-Pohjanmaan maanviljelysseuran Säätiölle, 
osoite ristirannankatu 1, 67100 Kokkola tai s-postilla osoitteella 
ritva-liisa.nisula@proagria.fi. Lisätietoja antaa ritva-Liisa Nisula, 
p. 040 5849 550. 

Tapahtuma alkaa pe 12.5.2017 klo 17.30  
Kokkolan Kauppatorilla. Vielä ehdit ilmoittautua 
osoitteessa www.kepli.ingo.fi! 
Ilmoittautuminen päättyy 21.4.2017.
Jälki-ilmoittautuminen Kauppatorilla 13.5.2016 
alkaen klo 12.00.
Lisätiedot: www.kokkolacityrun.fi
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Ajankohtaista

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus 
Ajantasalla-hanke, www.kpedu.fi

Alueelliset tuki-infot
Himanka to 20.4. klo 10-13, aluetoimisto
Alavieska to 20.4. klo 11.30-14.30, Linnakallio
Lestijärvi ma 24.4. klo 10-13, kunnantalo
Halsua ma 24.4. klo 12-15, kunnantalo
Kannus ti 25.4. klo 18.30-21, kaupungintalo
Perho to 27.4. klo 10-13, Haanensali
Veteli to 27.4. klo 12-15, kunnantalo
Lohtaja pe 28.4. klo 12-15, Lohtaja-talo
Kalajoki ke 3.5. klo 10-13, kaupungintalo 
Kaustinen ke 3.5. klo 12-15, kunnantalo 
Ullava to 4.5. klo 10-13, Ylikylän nuorisoseura
Toholampi to 4.5. klo 12-15, kunnantalo
Sievi pe 5.5. klo 10-13, kunnantalo
Reisjärvi 5.5. klo 11-14.30, kunnantalo

Elintarvikekauran viljely 
Toholampi ke 26.4. klo 9.30-15.15, Toholammin kunnantalo, Lampintie 5. 

Suomalainen kaura on maailmalla tunnettua laadustaan ja sille on nyt kysyntää! 
Tilaisuudessa käsitellään elintarvikekauran viljelytekniikkaa ja laatuvaatimuksia. 
Ohjelma ja ilmoittautumiset: www.kpedu.fi/ajantasalla tai 
ritva.jaakkola@kpedu.fi, p. 044 725 0625.

Maatalousyrittäjille
Maakunnallinen EU-tukikoulutus
Kälviä ke 19.4. klo 9.00-15.00
KPEDU Kälviän toimipaikka, Opistontie 1.
Ohjelma ja ilmoittautumiset www.kpedu.fi/ajantasalla tai 
ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 725 0625

Tervetuloa!
Laidunpankki.fi uusiutui
Laidunpankki.fi-verkkopalvelu on uusiutunut. Laidunpankki on työkalu, 
jonka avulla voi hankkia lisälaidunta eläimille tai löytää eläimiä maiseman-
hoitajiksi. Sivuilta löytyy paljon tietoa sopimuslaidunnuksesta. Uutuutena 
sivustolle on lisätty ”etsi ympäristöyrittäjää” ja ”etsi karjatilojen palveluja” 
-toiminnot. Tilojen palveluja voi olla esimerkiksi lihan suoramyynti, tilavie-
railukohteet ja paimenlomat. Ympäristöyrittäjiksi haetaan muun muassa 
aitojen rakentajia, eläinten valvojia ja laidunten ennallistajia eli raivaajia.

Nyt on oikea aika laittaa tiedot pankkiin. Palvelun käyttö on ilmaista. 
Sivusto on valtakunnallinen ja sitä ylläpitää ProAgria etelä-Suomi ry. Lisä-
tietoa saa ProAgria Keski-Pohjanmaan Jaana Höglundilta maa- ja kotita-
lousnaisten mKN maisemapalveluista.

www.farmari.net

HYÖDYNNÄ 
YMPÄRISTÖSOPIMUSTA  
LUONNON JA  
MAISEMAN HOIDOSSA

SUUNNITTELUPALVELU
Maastokäynti
• Alueiden laajuuden määrittely
• Kohteen ja arvojen määrittely
• Kohteen hoitotoimien määrittely 

Hoitosuunnitelma
• Kohteen kuvaus
• Hoidon tavoitteet ja vaikutukset ympäristöön
• Hoito-ohjeet lohkokohtaisesti ja aikataulu
• Sijainti- ja suunnitelmakartat

Opastus hakemuksen täyttämiseen.

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

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarkemmin!

Tilallasi voi olla mahdollisuuksia ympäristösopimuk- 
seen, joka koskee perinnebiotooppien ja muiden 
luonnon monimuotoisuuskohteiden hoitoa. Suunnit-
telukäynnillä yhdessä asiantuntijan kanssa selviävät 
sopimukseen haettavat kohteet ja oikeat hoito- 
toimenpiteet sekä hoitokirjan pitäminen.

”Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maise- 
man hoito” – ympäristösopimus voidaan tehdä mm.  
perinnebiotoopeista, luonnonlaitumista, reunavyö-
hykkeistä, metsäsaarekkeista, muinaismuistokoh- 
teista ja maaseudun kulttuuriperinnön hoitamisesta. 

Ympäristösopimus tehdään viideksi vuodeksi.  
Sopimusalueiden hoidon tulee perustua etukäteen 
tehtyyn suunnitelmaan. Hoidettavan lohkon tulee 
olla vähintään 0,05 ha ja koko sopimusalueen  
yhteensä vähintään 0,3 ha. 

Sopimuksia haetaan jättämällä sopimushakemus- 
lomake liitteineen ELY-keskukseen viimeistään  
päätukihaun viimeisenä jättöpäivänä 15.6. 

www.maajakotitalousnaiset.fi/maisema

Maiseman ja luonnonhoidon asiantuntijamme edistä- 
vät avoimen kulttuurimaiseman hoitoa sekä luonnon  
monimuotoisuuden säilymistä. Toimimme osana  
ProAgria keskuksia. Yhteystiedot nettisivuiltamme.

Jaana Höglund, Maisema ja ympäristöasiantuntija 
ProAgria Keski-Pohjanmaa/Maa- ja kotitalousnaiset 
puh. 043 8254 234 
jaana.hoglund@maajakotitalousnaiset.fi
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Kun tilaat 
1 000 kg

 rakeisia kivennäisiä, erikoisrehuja  
ja Premi-Tähti-kivennäisiä tai  

2 000 kg muita jauheisia  
kivennäisiä kerralla 

Kaupan päälle

Kuulkaa!  
Hyvä tarjous!

3M™ PELTOR™ 
WorkTunes™ Pro  
-FM-radiokuulonsuojaimet 

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

KIVENNÄIS- 

JA ERIKOISREHU-

KAMPANJA

Myynti: maatalouskaupat

Kampanja-aika 
13.3.–31.5.2017

Saat halutessasi edun alennuksena.

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939
• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

Investointi huolettomaan 
tulevaisuuteen

TURVALLISUUTTA 
JA MIELENRAUHAA 
MAATILOILLE.
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Kuva: ritva-Liisa Nisula

Hiehopienryhmissä on ollut 
vilkasta keskustelua siitä, kuinka pal-
jon tuottoja tilalla on jäänyt saamat-
ta, kun ensikot eivät poi’i ajallaan. 
Nuorkarjalaskurilla laskimme tiloil-
le vuosittaisia euromääriä. Laskuris-
sa otetaan huomioon tilan hieho-
jen poikimaikä, ensikkojen määrä se-
kä ensikkojen tuotos. Tilakohtainen 
vaihtelu oli suurta, pahimmillaan tu-
loa on jäänyt saamatta 83 600 €/v, 
kun osalla tiloista laskelman näyttää 
nollaa. Laskemassa otettiin huomi-
oon vain saamatta jääneet tuotot. 
Huomiotta jäivät kaikki muut sei-
kat, johon nuorkarjan määrä ja poi-
kimaikä vaikuttavat.

Tasapainoinen  
nuorkarjan määrä 

esa rahjalla on selkeä tahto ja tavoi-
te siitä, mitkä eläimet halutaan jät-
tää karjaan. Tämän myötä jalostus-
suunnitelman teossa on siirrytty ker-
ran vuodessa tehtävästä suunnitel-
masta kahdesti vuodessa tehtävään 
suunnitelmaan, jotta tilalla on ajan 
tasalla oleva tieto päätösten pohjak-
si. Jos eläinmäärä rahjalla pysyy va-
kiona, karjan poistoprosenttitavoite 
on 25 %. Se helpottaa työtä, kun 
juottovasikoiden määrä pysyy koh-
tuudessa. Työ helpottuu myös nuor-

karjan osalta, sillä eläimet voivat väl-
jissä olosuhteissa paremmin. Ne py-
syvät puhtaampina ja kiimantarkkai-
lu on helpompaa. – Kun miettii uu-
distuseläinten määrää, joutuu sa-
malla miettimään kokonaisuutta, 
tuumii esa rahja.

Hiehojen määrän vähentyessä 
70stä 50een, väljissä oloissa kasva-
neet ensikot lypsävät paremmin kuin 
toisen lypsykauden eläimet. Kun 
maidonhinnan laskun seurauksena 
hiehokauppa on hiljentynyt, ei eloon 
myytävien hiehojen kasvatus houku-
ta, vaikka tilaa ja rehuakin olisi. 

Mäkelä mty:ssä nuorkarjan mää-
rä on osattu mitoittaa uuteen isom-
paan yksikköön siirryttäessä. Kun 
Jukka pari vuotta sitten alkoi itse sie-
mentää, putosi poikimaväli huomat-
tavasti ja navetta alkoi täyttyä vasi-
koista. Hedelmällisyyseläinlääkärin 
kanssa laskettiin, montako poikivaa 
hiehoa kuukaudessa navettaan tarvi-
taan. Nyt vasikoita jätetään kuukau-
dessa enintään kolme, muut mene-
vät välitykseen. Liharotusiemennys-
ten määrä on tällä hetkellä 35 % ja 
karjaan jäävät vasikat saavat luksus-
olot.

nuoralan navetassa lasketaan 
myös tarkasti, minkä verran hieho-
ja tilalla tarvitaan. Lehmien poistot 
tehdään suunnitelmallisesti eikä eläi-

miä poisteta turhaan, koska hieho-
automaattia ei ole. Pekka sanoo, et-
tä hiehon opetuksessa on aina oma 
hommansa. Vanhemman lehmän 
kanssa elämä on helpompaa. Par-
haita tuotosvuosia ei kannata me-
nettää, vaan olosuhteet tehdään sel-
laiseksi, että lehmät kestävät. Tilalla 
on liharotusiemennyksiä tehty aina, 
tällä hetkellä reilu kolmannes, vaik-
ka tila on laajentamassa. Tässäkään 
vaiheessa kaikista ei jatkajia karjaan 
jätetä, vaan poistot suunnitellaan 
edellisellä lypsykaudella. Tilan tavoit-
teena on ollut helppo hiehopuoli, ja 
siihen tilalla on päästy. Hiehot poiki-
vat ajallaan ja tuottavat hyvin. 

Hienopienryhmäläiset ovat sitä 
mieltä, että kannattaa pohtia sitä 
mitä haluaa ja miten haluaa. Sa-
malla joutuu miettimään tavoittei-
taan. ProAgrian Tuotannonohjaus 
-palvelu paneutuu tilan tuloksiin se-
kä avittaa tavoitteiden asettamises-
sa sekä siinä, kuinka ne ovat saavu-
tettavissa.

Uudistukseen jätettävien 
hiehojen määrä vaikuttaa 
kaikkeen navetan toimin-
taan. Kun karjan poistopro-
sentti kasvaa 24 prosentis-
ta 40 prosenttiin, eläintarve 
kasvaa 53 eläimestä 88 
eläimeen. Jos poikimaikä 
nousee 24 kuukaudesta 
34 kuukauteen, uudistus-
eläinten määrä kasvaa 53 
eläimestä 125 eläimeen. 

Nuorkarjan määrälläkin määränsä

                                      hiehojen poikimaikä (kk)
karjan poisto% 24 26 28 30 32 34
 24 53 57 62 66 70 75
 26 57 62 67  72 76 81
 28 62 67 72 77 82 87
 30 66 72 77 83 88 94
 32 70 76 82 88 94 100
 34       75 81 87 94 100 106
 36 79 86 92 99 106 112
 38 84 91 98 105 111 118
 40 88 95 103 110 117 125

Sari Hihnala
maidontuotannon 
asiantuntija

Uudistukseen tarvittavien hiehojen määrää on helppo määrittää yllä olevan taulukon 
avulla.
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Appeen teko on tarkkaa työtä. Ta-
voitteena on, että lehmän jokainen 
syöty suupala on samanlainen. Vau-
nua on osattava käyttää oikein. Ap-
peen teknistä laatua, silpun pituut-
ta ja tasaisuutta on tärkeä seura-
ta. Syöntiä kannattaa seurata jatku-
vasti. Jos kuiva-aineen syönti muut-
tuu yhden kuiva-aine kilon verran 
per lehmä, kannattaa tarkistaa se-
oksen kuiva-ainepitoisuus ja koostu-
mus. Kuivilla rehuilla appeen lajit-
tuminen on ongelma. Appeen lajit-
tumisen ehkäisemiseksi lisätään vet-
tä. Apetilalla poikimavälin venymi-
sellä on erityinen merkitys. Aperuo-
kinnassa karjanomistaja voi asioiden 
tiedostamisella ja pienelläkin toimin-
tatavan muutoksella vaikuttaa nave-
tan tulokseen. ProAgrian ruokinnan-

ohjauspalvelut ja ruokinta-asiantun-
tijat ovat apetilojen hyödynnettävis-
sä ja yhdessä selättämässä tilan ruo-
kinnan haasteita. 

Seoksen tekeminen
Seoksen tekeminen pitää hallita hy-
vin. Suurpiirteisyys aiheuttaa vaihte-
lua maitomääriin ja ongelmia eläin-
ten terveyteen. Lehmät ovat taitavia 
valikoimaan väkirehuja appeen jou-
kosta. Jos lehmä syö apetta pyöritte-
lemättä turpaa, on ape tasaista alus-
ta loppuun. Seoksen vaihtelu aiheut-
taa lehmille pötsiongelmia ja ensikot 
kärsivät energiavajeesta. Kun seok-
sen kuiva-ainepitoisuus nousee yli 40 
%:n, tarvitaan märkiä komponent-
teja tai vettä. Syksyllä on tärkeä ot-

taa rehunäytteet jokaisesta rehueräs-
tä, jotta eri rehueriä pystyy yhdiste-
lemään. Aperuokinnassa säilörehun 
kuiva-ainepitoisuus tulisi olla 30-35 
% ja märkäsäilötyllä viljalla 60-65 %. 
Appeen teko voidaan aloittaa lisää-
mällä vesi etukäteen väkirehun jouk-
koon ja turpoamisvaiheen jälkeen 
jatketaan appeen tekoa. 

rehuanalyysejä on hyvä ottaa 
kuukausittain. Aperuokinnassa ruo-
kinnan muutoksiin on hyvä varata 
1-2 viikon mittainen siirtymäaika. 
robottitilalla appeen rinnalla anne-
taan väkirehua robotilta tai kioskeil-
ta. Jos väkirehumäärät ovat suuria, 
appeen syönti vähenee. Aperuokinta 
ei anna taloudellista hyötyä kalliita 
ostorehuja syöttämällä. Säilörehun 
satotaso ja laatu vaikuttavat eniten 

ruokintakustannuksiin. Kun ruokkii 
laadukkaalla säilörehulla, ei ruokin-
taan ihmeaineita tarvita. 

Vapaa rehun syönti
rehua pitää olla tarjolla koko ruo-
kintapöydän pituudelta. rehua on 
työnneltävä lehmien eteen useas-
ti päivässä. Jos ape jaetaan kerran 
päivässä, jako tehdään iltamyöhään, 
jolloin ruokintapöydällä on yöaikaan 
runsaasti syötävää. Automaattilypsy-
tiloilla voi olla tarpeen jakaa rehu 
useammin lehmien liikkeellä pitämi-
seksi. ruokinta-aika määrittyy rehu-
jätteiden määrän mukaan. Hyväksyt-
tävä jätteiden määrä riippuu rehun 
laadusta. Jos lehmät odottavat uutta 
rehua, hyväksytään suurempi (5-10 

Aperuokinnan salat
Seosrehuruokinnan tavoite on saada lehmä syömään mahdollisimman paljon. Seoksen tärkein raaka-aine 

on maittava ja käymislaadultaan kiitettävä säilörehu. Oikein tehty aperesepti huomioi eri eläinryhmien 

ravintoainetarpeet ja pohjautuu luotettaviin rehuanalyysitietoihin. Lehmät eivät odota uutta tuoretta 

apetta ja sitä pitää olla saatavissa vapaasti. Ruokintapöytätilaa on riittävästi, jotta arat ensikot 

uskaltaisivat syömään. Useammat rehun jakokerrat lisäävät syöntiä. 

Ammattitaitoa on saada appeeseen oikea rakenne. 
Kuva: Jarmo Vainionpää!
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%) jätteiden määrä. ruokintapöytä 
puhdistetaan kerran päivässä. Leh-
miä voi houkutella syömään useam-
milla jakokerroilla. Uuden rehun ja-
ko motivoi lehmiä syömään. Ilman 
laatu vaikuttaa myös rehun syöntiin. 
Kun ilman laatu on raikas, rehun ku-
lutus on suurempi. ensikot kannat-
taa siirtää lypsävien lehmien puolelle 
2-3 viikkoa ennen poikimista tunnu-
tusruokintaan.

Lehmän rehun syöntikyky
Lehmän syöntikyky ylläpidetään um-
messa olon aikana. Umpilehmillä tu-
lee olla riittävästi ruokintapöytäti-
laa ja omaa apetta vapaasti tarjolla, 
jotta pötsit ovat täynnä. Umpileh-
mien appeeseen sopivia karkearehu-
ja ovat energia-arvoltaan heikompi 
säilörehu, olki tai myöhään korjattu 
heinä ja kokoviljasäilörehu. Aperuo-
kinnassa poikimaväli on kohdallaan 
365-380 päivän välillä. Pitkäksi ve-
nyneellä loppulypsykaudella lehmät 
lihovat. Lihavat lehmät eivät pysty 
vastaamaan poikimisen jälkeen nou-
sevan maitotuotoksen vaatimukseen 
kasvattamalla rehun syöntiä nopeas-
ti. Lihavuus lisää asetonitaudin ris-

kiä. Ummessa olokaudella aliruoki-
tuilla on takamatkaa kurottavana. 
ruokinnan nopea väkevöittäminen 
ei riitä ja maitotuotos jää heikoksi 
ensimmäisten viikkojen aikana. Poi-
kimisen jälkeen lehmä voi sairastua 
asetonitautiin. eri tuotannon vai-
heessa olevia lehmiä kannattaa sään-
nöllisesti kuntoluokittaa ProAgrian 
ruokinta-asiantuntijan kanssa. Pro-
Agrian ruokinnanohjauspalvelussa 
ruokinnan oikeellisuutta seurataan 
päivälaskelman ja tuotosseurannan 
kausiraporttien tunnuslukujen kaut-
ta. Kausiraportilta nähdään eläin-
kohtainen rasva-valkuaissuhde, mi-
kä auttaa energia-aliruokinnan tun-
nistamisessa. ProAgrian ruokinnan- 
ja tuotannonohjauspalveluiden sekä 
tuotosseurantaan kuulumisen kaut-
ta karjanomistaja voi jatkuvasti pa-
rantaa toimintaansa ja seurata ke-
hittymistään. 

Kotieläin

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

Viljavuustutkimuksen

tulokset kolmessa Viikossa ilman lisämaksua

tutustu markkinoiden kattavimpaan analyysitarjontaan kotisivuillamme www.viljavuuspalvelu.fi

Anna-riitta Leinonen
maidontuotannon 
erityisasiantuntija

Maanäytteiden keräilypisteet Keski-Pohjan-
maalla ja aikataulu osoitteesta www.hortilab.fi

Joka viides hivenravinnepaketti (Cu, Mn, Zn) 
kaupan päälle huhti-toukokuussa!

Viljojen ja rehujen valkuaisanalyysit!

Huom!

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!

Ilmaista 2017!
Järjestetty maanäytteiden kuljetus 

maatalousliikkeistä 23.3-15.6!

!
Hyvän appeen resepti
•  Sekoita ja punnitse rehukomponentit kuten kivennäis- ja hivenaineet keske-

nään esiseokseksi ennen vaunuun laittoa. 
•  Huolehdi, että apuvaunussa on terävät terät. 
•  Puhdista vaunu säännöllisesti, jotta vaunuun ei jää apetta pilaavia rehumällejä. 
•  Lastatessa huolehdi, että vaunu on vaakasuorassa. 
•  Tarkista aina kaikkien rehujen määrät va´alla. Tarkistaa aika ajoin va´an 

luotettavuus 20 kg rehusäkin avulla. 
•  Lastaa vaunuun reseptin mukaiset annosmäärät vaunun keskelle siten, että 

rehu leviää hyvin. Älä laita homeista ja kuumaa rehua vaunuun. 
•  Täytä vaunua 50-90 % tilavuudesta. Vaunu kannattaa täyttää siten, että 

silppua ensimmäisenä karkearehut olki- ja märät säilörehupaalit. Sopiva sil-
pun pituus on 2-6 cm. Voit myös nopeuttaa silppuamalla olki- tai heinän-
siemensänkipaalit etukäteen kerran viikossa. 

•  Sekoitta apetta riittävä aika tasaisen seoksen aikaansaamiseksi, mutta varo 
liian hienoksi jauhamista. 
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Tänä vuonna julkaistaan ensimmäi-
sen kerran 500 parhaan tuotosseu-
rantakarjan tulokset ProAgrian verk-
kosivuilla. Keskipohjalaistiloja on 
kymmenen parhaan tilan joukos-
sa kaksi. Listalla karjat on laitettu 
järjestykseen energiakorjatun mai-
totuotoksen perusteella. Listalla on 
kerrottu karjan omistajan ja sijain-
tikunnan lisäksi karjan keskimääräi-
nen maitotuotos, energiakorjattu 
maitotuotos, karjan koko, rasva- ja 
valkuaistuotos sekä poistettujen leh-
mien keskimääräinen elinikäistuotos. 

Suomessa on 92 tuotosseuran-
tatilaa, joilla eKm-tuotos keskimää-
rin ylittää 12 000 kilon rajan. Näil-
lä tiloilla maidontuotannon osaa-
minen on huippuluokkaa ja tulokset 
ovat korkealla myös kansainvälisesti 
vertailtuna. osalla kärkipään tilois-
ta poistettujen lehmien elinaikanaan 
tuottama maitomäärä hipoo 50 000 
kiloa. Suomessa on laaja joukko yrit-
täjiä, joiden tuotanto on kilpailuky-
kyistä tuotoksen osalta tanskalaisiin, 
ruotsalaisiin ja eurooppalaisiin mai-
toyrityksiin verrattaessa, joten toi-
minnan kehittämisen oppia voi ha-
kea parhailta kotimaastakin. 

Tuotosseurannassa  
kerätystä tiedosta  
kaikki irti
Tuotosseurannan tietoja käytetään 
laajasti hyödyksi tilojen johtamises-
sa ja eläinten jalostuksessa. Analy-
soimalla dataa uudella tavalla voim-
me tulevaisuudessa ennustaa parem-
min, mitä erilaisista toimenpiteistä 
seuraa. Suomalainen tuotosseuranta 

täyttää ensi vuonna 120 vuotta. Juh-
lavuoden kunniaksi julkistetaan uu-
sia mittareita ja työkaluja maitoyri-
tyksen johtamisen tueksi. 

Maitotilojen  
kannattavuudessa  
hieman parannusta 
maitotiloilla kannattavuus oli hie-
man parempi kuin edellisenä vuon-
na. maidon tuottajahinta oli noin 
yhden sentin/litra ja kustannukset 
noin 5 senttiä/litra pienemmät. Pro-
Agrian tietopankkitietojen mukaan 
maidon nettotuotantokustannuk-
set olivat keskimäärin 40 snt/litra ja 
maidon myyntitulot olivat jälkitilit 
huomioon ottaen 38 snt/litra. Yrit-
täjän tappio oli noin 2 senttiä litraa 
kohden. Kannattavuutta paransivat 
tuotostason nousu noin 200 litraa/
lehmä ja tilakoon kasvu 54 lehmästä 
64 lehmään sekä viljelyalan kasvu 92 
hehtaarista 114 hehtaariin. Tilakoon 
kasvun myötä työkustannusten mää-
rä pieneni noin 2 snt/litra ja poisto-
kustannukset laskivat yhden sentin/
litra. Suorien rahamenojen määrä 
suhteessa liikevaihtoon laski 69 pro-
sentista 67 prosenttiin.

Kannattavuuskerroin on tähän 
mennessä lasketuilla maitotiloilla 
keskimäärin 0,82. Kannattavuus oli 
hieman parempi kuin viime vuoden 
0,63. Kannattavuuskertoimien en-
nustetaan laskevan laskennan edis-
tyessä viime vuoden osalta noin 
0,7:ään. Kuluvan vuoden kannatta-
vuus säilynee samalla tasolla kuin 
vuonna 2016, koska maidon hinta 
ja tuotantokustannukset ovat pysy-

neet tähän mennessä viime vuoden 
tasossa. 

Karjakoon kasvaessa työn 
johtaminen korostuu
ProAgria tarjoaa jatkossa apua työ-
määrän ja työntekijöiden palkkaus-
mahdollisuuksien selvittämiseen, 
rekrytointiin, työntekijöiden pereh-
dyttämiseen sekä työn suunnitte-
luun, suorituksen johtamiseen ja 
työntekijöiden motivoimiseen liitty-
vissä kysymyksissä. Työn tekemisen 
johtamisessa hyödynnämme erityi-
sesti Lean-johtamista ja sen työka-
luista käytämme erityisesti töiden 
viikkosuunnittelua, jatkuvan paran-
tamisen menetelmänä parannustau-
lua ja arvovirtakuvausta sekä 5S-me-
netelmää.

Työn hyvä suunnittelu ja sujuvuus 
korostuvat, kun karjakoko ja työ-
määrä kasvavat ja osan työstä teke-
vät palkatut työntekijät. Töiden suju-
vuus ja mielekkyys vaikuttavat myös 
työntekijän motivaatioon. Kotieläin-
työn tehokkuus vaihteli 64 tulosana-
lyysitilalla viime vuonna 49-345 l/h 
välissä. Yli 100 lehmän tiloilla se oli 
keskimäärin 216 l/h. Tämän joukon 
14 parasta tilaa tuottavat keskimää-
rin 291 litraa maitoa/kotieläintyö-
tunti. Näillä 14 parhaalla tilalla eKm 
tuotos oli keskimäärin 11 283 kg ja 
keskilehmäluku 122. Tilojen maidon 

nettotuotantokustannus oli 36 snt/l 
ja kannattavuuskerroin 1,26.

Opitaan parhailta
Tanskan taloudellisesti 20 parhaal-
la maitotilayrityksellä on kaikilla yli 
150 lehmää, kolmella yli 400 leh-
mää. Parhaiden tilojen vahvuutena 
on ihmisten johtaminen sekä päi-
vittäisen työn suunnittelu ja organi-
sointi. Pitkän ja lyhyen tähtäimen ta-
voitteet ohjaavat kaikkien työnteki-
jöiden päivittäistä työtä ja työnteki-
jät ovat työhönsä hyvin sitoutunei-
ta ja motivoituneita. Parhailla tiloilla 
on erityisen hyvä käsitys oman tuo-
tannon ja talouden tilasta ja he seu-
raavat KPI-avaintunnuslukuja päi-
vittäin sekä puuttuvat ongelmiin he-
ti. Parhaat yritykset keskittyvät leh-
miin ja heillä on hyvä karjasilmä ja 
he ovat tietoisia omista vahvuuksista 
ja heikkouksista. Tanskan parhaat ti-
lat pääsevät jopa 27 snt/l tuotanto-
kustannukseen. Heillä on myös hyvä 
bisnesvainu eli he tekevät investoin-
nit todellisen tarpeen mukaan järke-
västi ja oikeaan aikaan. 

suvi Anttila
ProAgria Keskusten Liitto

Suomalaisilla maito-
yrittäjillä korkea osaaminen

ProAgrian Tuotosseurannan tulokset

Suomalaiset tuotosseurantalehmät lypsivät vuonna 

2016 keskimäärin 9 542 kiloa maitoa. Se on 104 kiloa 

enemmän kuin edellisenä vuonna. Maidon rasva- ja 

valkuaispitoisuudet pysyivät edellisen vuoden tasol-

la, rasvapitoisuus oli 4,27 % ja valkuaispitoisuus 3,49 

%. Energiakorjattu maitotuotos jäi niukasti alle 10 000 

kilon, ollen 9 964 kiloa. Keskimääräinen karjakoko 

tuotosseurantakarjoissa ylitti ensimmäisen kerran 40 

lehmän rajapyykin ja keskilehmäluku oli 41,5 lehmää 

karjassa. Tuotosseurannassa oli mukana 5 410 karjaa, 

joka kattaa 71 % karjoista, lehmistä oli mukana 80 %. 

Maidosta 84 % tuotetaan tuotosseurantakarjoissa. 

Tuotosseurannan tietoja käytetään laajasti hyödyksi tilojen johtamisessa ja eläinten 
jalostuksessa. Analysoimalla dataa uudella tavalla voi tulevaisuudessa ennustaa 
paremmin, mitä erilaisista toimenpiteistä seuraa. Analysoinnissa tuotosseurannassa 
kerättyyn tietoon yhdistetään kaikki muu tieto, jota tiloilla keräävät mm. tuotannon-
hallintaohjelmistot ja erilaiset laitteet. 

www.proagria.fi/500 parhaan 
tuotosseurantakarjan tulokset➽
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Kasvi

Nurmikasvustojen havainnointi on 
osa kotieläinten ruokinnan suunnit-
telua. Kasvuaikaisesta ja säännölli-
sestä havainnoinnista on hyötyä, kun 
suunnitellaan tilan rehuntuotantoa 
ja peltojen peruskunnostuksia. Kas-
vustokäyntien ja niitä seuranneiden 
suunnitelmien toteutuminen on mai-
don tuotosseurannan ohella pitkä-
jännitteistä toimintaa, jonka hyödyt 
ja tulokset vaikuttavat useamman 
vuoden kuluessa. 

Rehuntuotannon  
alkukartoitus

rehuntuotannon kehittäminen kan-
nattaa aloittaa tilan rehuntuotan-
non alkukartoituksella. Sopiva työ-
kalu on ProAgrian säilörehukartoi-

tus, jolla selvitetään tilan rehuntuo-
tannon toimivuus ja siihen liittyvät 
asiat. Nurmituotannon ja ruokinnan 
suunnitteluun on käytettävissä usei-
ta tila- ja ruokintatyypeittäin jaotel-
tuja ruokinnan ja nurmentuotannon 
palvelupaketteja, joihin liittyy aina 
pelloilla tehtäviä kasvustokäyntejä. 
Nurmipaketit voidaan myös räätä-
löidä tilan tarpeita vastaavaksi, esi-
merkiksi luomutuotannon kehittä-
mistä ajatellen. 

Kasvustohavaintojen perusteella 
asiantuntijan on helppo laatia tilalle 
rehuntuotantoa tukeva viljelysuunni-
telma, jolloin pelloilta saadaan pa-
ras mahdollinen rehu tilan ruokin-
nan kehittämiseen. Viljelysuunnitte-
lua ei tehdä tarkastajalle, vaan tar-
koituksena on saada tilalle paras ta-
loudellinen hyöty. 

Kasvustokäynnistä  
havaintoraportti  
toimenpiteineen

Nurmikasvustokäynneillä asiantuntija 
käy tilanväen kanssa havainnoimassa 
peltolohkojen peruskunnon. Samal-
la katsotaan kasvuston tiheyttä, nur-
miseoksia ja eri-ikäisten nurmikasvu-
lohkojen sadon määrää. ProAgrian 
asiantuntijolla on havainnointiin tar-
koitettuja työkaluja, jolla voidaan mi-
tata esimerkiksi maaperän tiivistymis-
tä tai nurmilohkojen satomääriä. Ha-
vaintokäynnin perusteella asiantunti-
ja tekee tilalle havaintoraportin, jossa 
huomioidaan tilan nurmituotannon 
sekä kasvulohkojen peruskunnostuk-
sen toimenpiteet. Havaintoraportis-
ta löytyvät myös nurmituotannon ke-
hittämisehdotukset tilan toiveita ja 
eläinten ruokintaa vastaavaksi. Par-
haimpaan tulokseen päästään, kun 
tilan nurmituotannon kehittämisessä 
tehdään pitkäjännitteistä yhteistyötä 
tilan työntekijöiden sekä ruokinnan-
ohjauksesta vastaavan asiantuntijan 
kanssa. Havaintoraportti on oivalli-
nen peruskartoitus nurmituotannon 
ja tilan ruokinnan kehittämiselle, var-
sinkin kun siihen liitetään seuraavina 
kasvukausina tehtäviä erillisiä kasvus-
tokäyntejä sekä viljelysuunnittelu vilje-
lykiertosuunnitelmineen. 

jari vierimaa

Nurmikasvustot 
kuntoon

Pyydä asiantuntijaasi suunnittelemaan viljely-
suunnitelmaasi eläinten ruokintaa parhaiten
vastaava nurmikasvusto- ja ympäristötuen
lannoitusmaksimia parhaiten hyväksikäyttävä 
lannoitussuunnitelma, näin saat maksamastasi 
viljelysuunnitelmasta parhaimman taloudellisen 
hyödyn myös ruokintakustannusten säästönä.

Nurmikasvustot ovat kotieläintilan tärkeimpiä 

tuotantokasveja. Nurmikasvustojen määrällä ja 

laadulla on merkittävä vaikutus tilan taloudelliseen 

kannattavuuteen. Rehuntuotannon onnistuminen 

vaikuttaa suoraan eläinten ruokintaan ja sen myötä 

ruokintakustannuksiin ja maitotiliin euroina. 
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Ilpo ja Tiina Wennströmin tilalla Toholammin 
Sykäräisissä on vuonna 2009 valmistunut kahden lypsy-
robotin navetta, jossa on 135 lehmää. Nuorta karjaa on 
115 päätä. Tilan keskituotos on reilu 10 000 kg vuodessa. 
Tilalla toimitaan yrittäjämäisesti ja kustannustehokkaas-
ti. Isäntäväki on ollut ennen maatalousyrittäjiksi siirty-
mistään palkkatyössä muissa ammateissa. Aikaisempaa 
työkokemusta Ilpo ja Tiina hyödyntävät maatalousyrittä-
jän ammatissaan. Tulevaisuutta suunnitellaan aktiivises-
ti ja laajakatseisesti.

Tilalla on peltoa oma, vuokra- ja sopimustuotanto 
yhteenlaskettuna 151 ha. Peltoala riittää hyvin nykyisen 
lypsy- ja nuorkarjan ruokkimiseen. Tilalla suunnitellaan 
tuotannon laajentamista 270 lehmän yksikköön. Har-
kinnassa on myös biokaasulaitosinvestointi. Tilan pel-
topinta-alan nykyinen tuotto ei riitä suunnitellun eläin-
määrän rehuomavaraisuuden turvaamiseen. rehuntuo-
tanto on pelloilta saatava huippukorkeaksi, jolloin myös 
rehun tuotantokustannukset saadaan kustannustehok-
kaaksi tuotettua maitokiloa kohden. 

Tilan pelloilla edellytykset satotason nostoon ovat hy-
vät. Peltolohkojen peruskuntoon on panostettu salaojit-
tamalla ja peltolohkojen muotoiluun on käytetty paljon 
työtä. Panostukset alkavat näkyä kasvulohkojen tuotan-
topotentiaalissa. Lohkojen sijainti ja kulkuyhteydet ovat 

tilalla myös erinomaisesti suunniteltu. Kasvulohkoilla sa-
totasojen nostamiseen on hyvät mahdollisuudet pitkä-
jänteisen ja jatkuvan kehitystyön tuloksena. 

Ilpo Wennströmin mielestä nurmipaketti oli hyvä ta-
pa kartoittaa tilalla nurmen tuotantomahdollisuuksia. – 
Kasvustokäynti asiantuntijan kanssa avasi uusia ajatuk-
sia nurmentuotannon kehittämiseen, sanoo isäntä. uu-
distukset saattavat olla pieniä asioita tai oivalluksia, mut-
ta niillä voi olla merkittäviä vaikutuksia tuotannon ke-
hittämiseen, esimerkiksi täydennyskylvöseoksen tarkempi 
pohtiminen. – Yhdessä miettiminen ja maailman paranta-
minen on antoisampaa kuin yksinään suunnittelu. maa-
talousyrittäjänä sokaistuu helposti omiin kaavoihinsa ja 
töihinsä, useamman ihmisen näkemys tilan kehittämises-
sä tuo uusia näkökantoja yrittämiseen, toteaa Ilpo Wenn-
ström. Kasvustokäynnin käytännönläheinen neuvonta ja 
opastaminen on Ilpon mielestä mieluisa toimintatapa. 

Jari Vierimaa
Nurmituotannon asiantuntija

Wennströmeillä avarakatseinen 
asenne yrittämiseen ja uusien 
tuotantotapojen kokeilemiseen

Kasvi

Nurmikasvustot ovat kotieläintilan 
tärkeimpiä tuotantokasveja. Nurmi-
kasvustojen määrällä ja laadulla on 
merkittävä vaikutus tilan taloudel-
liseen kannattavuuteen. rehuntuo-
tannon onnistuminen vaikuttaa suo-
raan eläinten ruokintaan ja sen myö-
tä ruokintakustannuksiin ja maitoti-
liin euroina. 

Nurmikasvustojen havainnointi 
on osa kotieläinten ruokinnan suun-
nittelua. Kasvuaikaisesta ja säännöl-
lisestä havainnoinnista on hyötyä, 
kun suunnitellaan tilan rehuntuotan-
toa ja peltojen peruskunnostuksia. 
Kasvustokäyntien ja niitä seurannei-
den suunnitelmien toteutuminen on 
maidon tuotosseurannan ohella pit-
käjännitteistä toimintaa, jonka hyö-
dyt ja tulokset vaikuttavat useamman 
vuoden kuluessa. 

Rehuntuotannon  
alkukartoitus

rehuntuotannon kehittäminen kan-
nattaa aloittaa tilan rehuntuotannon 
alkukartoituksella. Sopiva työkalu on 
ProAgrian säilörehukartoitus, jolla 
selvitetään tilan rehuntuotanto toi-
mivuus. Nurmituotannon ja ruokin-
nan suunnitteluun on käytettävissä 
useita tila- ja ruokintatyypeittäin ja-
oteltuja ruokinnan ja nurmentuotan-
non palvelupaketteja, joihin liittyy ai-
na pelloilla tehtäviä kasvustokäynte-

jä. Nurmipaketit voidaan myös rää-
tälöidä tilan tarpeita vastaavaksi, esi-
merkiksi luomutuotannon kehittä-
mistä ajatellen. 

Kasvustohavaintojen perusteella 
asiantuntijan on helppo laatia tilal-
le rehuntuotantoa tukeva viljelysuun-
nitelma, jolloin pelloilta saadaan pa-
ras mahdollinen rehu tilan ruokinnan 
kehittämiseen. Viljelysuunnittelua ei 
tehdä tarkastajalle, vaan tarkoituk-
sena on saada tilalle paras taloudel-
linen hyöty. 

Kasvustokäynnistä havainto-
raportti toimenpiteineen
Nurmikasvustokäynneillä asiantun-
tija käy tilanväen kanssa havainnoi-
massa peltolohkojen peruskunnon. 
Samalla katsotaan kasvuston tiheyt-
tä, nurmiseoksia ja eri-ikäisten nur-
mikasvulohkojen sadon määrää. Pro-
Agrian asiantuntijolla on havainnoin-
tiin tarkoitettuja työkaluja, jolla voi-
daan mitata esimerkiksi maaperän 
tiivistymistä tai nurmilohkojen sato-
määriä. Havaintokäynnin perusteella 
asiantuntija tekee tilalle havaintora-
portin, jossa huomioidaan tilan nur-
mituotannon sekä kasvulohkojen pe-
ruskunnostuksen toimenpiteet. Ha-
vaintoraportista löytyvät myös nur-
mituotannon kehittämisehdotukset 
tilan toiveita ja eläinten ruokintaa 
vastaavaksi. Parhaimpaan tulokseen 

päästään, kun tilan nurmituotannon 
kehittämisessä tehdään pitkäjännit-
teistä yhteistyötä tilan työntekijöiden 
sekä ruokinnanohjauksesta vastaa-
van asiantuntijan kanssa. Havainto-
raportti on oivallinen peruskartoitus 
nurmituotannon ja eläinten ruokin-
nan kehittämiselle, varsinkin kun sii-
hen liitetään seuraavina kasvukausi-
na tehtäviä erillisiä kasvustokäynte-
jä sekä viljelysuunnittelu viljelykierto-
suunnitelmineen. 

Jari Vierimaa

NuRMIKasvusToT KuNTooN

oNKo Ruoho 
aIdaN TaKaNa 
vIhReäMPää?

sari harju

maidontuotannon  
asiantuntija 

040 523 4114 
sari.harju@proagria.fi

Siinä tapauksessa 
ota yhteys ProAgrian 
kasvinviljelyn asian-
tuntijoihin!

sirkku Koskela

Kasvintuotannon  
ja ympäristöasioiden 

erityisasiantuntija 
0400 137 124

sirkku.koskela@proagria.fi
 

Pekka Polso

maidontuotannon 
asiantuntija

040 523 4112
pekka.polso@proagria.fi

taina Kulla

maidontuotannon 
asiantuntija 

0400 723 288 
taina.kulla@proagria.fi

elina Finnilä

Kasvituotannon ja 
talouden asiantuntija

043 825 4283
elina.finnila@proagria.fi

jari vierimaa

Nurmiasiantuntija 
040 743 3290 

jari.vierimaa@proagria.fi

Pyydä asiantuntijaasi suun-
nittelemaan viljelysuunni-

telmaasi eläinten ruokintaa 
parhaiten vastaava nurmi-

kasvusto- ja ympäristötuen 
lannoitusmaksimia parhai-

ten hyväksikäyttävä lannoi-
tussuunnitelma, näin saat 

maksamastasi viljelysuunni-
telmasta parhaimman talou-

dellisen hyödyn myös ruo-
kintakustannusten säästönä.

Kuva: Anna-riitta Leinonen

Kuva: ritva-Liisa Nisula
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Kotieläin

Laiduntamisen tiedetään edis-
tävän nautojen terveyttä. etenkin 
sorkkaterveydelle sillä on suuri mer-
kitys. Laiduntavan lehmän on tutkit-
tu kävelevän päivässä jopa 2-8 kilo-
metriä, kun pihatossa liikkuva leh-
mä kävelee noin 400-800 m. Liikun-
ta edistää nautojen hengitys- ja ve-
renkiertoelimistön toimintaa, mikä 

parantaa yleiskuntoa ja immuuni-
puolustusta. Liikunta myös vähen-
tää poikimisongelmia sekä jälkeis-
ten jäämistä. Laiduntaminen vähen-
tää stressiä, koska laitumella eläimet 
voivat toteuttaa lajityypillistä käyt-
täytymistä. 

Laiduntamisella on positiivi-
nen vaikutus hedelmällisyyteen. Lai-

duntamista kannattaa suosia, vaikka 
se lisääkin aidanteko yms. töitä, sillä 
se vähentää merkittävästi esimerkik-
si siivoustöitä navetassa. Isoilla tiloil-
la kannattaa harkita ainakin osa-ai-
kaista laidunnusta.

Käytäntöjä  
muualta maailmalta

Uusi-Seelanti on johtava laidunnus-
maa. Siellä tuotostasoa säätelee 
merkittävästi kustannustaso. Aja-
tuksena on tuottaa maitoa kestäväs-
ti ja kannattavasti, vaikkakin alhai-
silla tuotostasoilla. Laidunten nur-
men kasvua seurataan säännöllises-
ti ja sen on aina oltava tuoretta, kun 
naudat päästetään uudelle lohkolle.

englannissa laidunnus on yhtä 
suosittua kun Uudessa-Seelannissa. 
Sielläkin laidunnuksella haetaan kus-
tannustehokkuutta. Lehmiä ei hae-
ta lypsyille vaan kulkureitit suunni-
tellaan niin, että lehmien kulkemi-
nen on helppoa. Laidunnus perus-
tuukin siihen, että naudoilla on ko-
ko ajan ruohonhimo, minkä liialli-
nen väkirehujen syöttäminen pilaa. 
Tehokas laidunkierto menee 12 tun-
nin sykleissä, jolloin nurmi on kas-

vuasteeltaan koko ajan maittavinta. 
raiheinällä mittarina on kasvulehti-
en määrä. Kolmannen kasvulehden 
tullessa näkyviin lohko otetaan lai-
dunnukseen. 

Uusia  
laidunkasveja

englannissa ja Uudessa-Seelannissa 
käytössä oleva sikuri voisi olla Suo-
messakin tulevaisuuden laidunkasvi. 
Kanadassa käytössä oleva rehukat-
tara ja rehumailanen ovat myös vaih-
toehtoja nykyisille kasveille. onnis-
tuneeseen laidunnukseen tarvitaan 
oikeanlainen ja oikeanaikainen nur-
mi. Saksan mallissa englanninraihei-
näsekoitus apilan ja timotein kanssa 
on toimiva vaihtoehto. 

Laiduntamisen uudet tuulet

Katja Kellokoski
maidontuotannon asiantuntija

!Hyvä laidunkierto
•	 aloitus	kun	laidunnurmi	n.	10-15	cm
•	 laidunasteen	nurmen	tavoitekorkeus	syöttöön	tulevalta	alalta	n.	25-40	

cm, satotaso 2 500-3 500 kg ka/ha. mittakehikosta apua satotason ar-
viointiin

•	 puhdistusniitot	heti	syötön	jälkeen	kun	korsiintunutta	kasvustoa	esiintyy
•	 laitumen	jälkikasvukyky	heikkenee,	jos	se	syötetään	reilusti	alle	10	cm:iin	
•	 lehmä	syö	laidunnurmea	tunnissa	noin	1	kg	ka,	kun	laidunta	on	riittä-

västi tarjolla
•	 korjuuaikanäyte	kivennäisanalyysillä	tarjoaa	tietoa	ravintoarvoista	sekä	

lehmien että nurmen kannalta
•	 matka	juomavesipisteelle	mieluiten	alle	250	m,	painevesijärjestelmä	hel-

pottaa isojen karjojen työmäärää.
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Naudat ovat laumaeläimiä, jotka syövät, märehtivät ja 
lepäävät yhdessä. Laiduntamiseen soveltuvat kaikki 
nautarodut. Laiduntaminen on hyväksi naudoille 
silloinkin, kun niillä on mahdollisuus liikkua sisällä 
navetassa tai ulkotarhassa. Toistaiseksi vain 9 % 
maidontuottajista päästää eläimet myös talvella 
ulos jaloittelemaan, vaikka ympärivuotisella 
jaloittelulla on hyvinvointia edistävä vaikutus. 
Lainsäädäntökin määrittelee, että kytkettyinä 
pidettävät lypsylehmät ja hiehot on päästettävä 
1.5-30.9. vähintään 60 päivänä laitumelle
tai vastaavaan jaloittelutilaan.

Tampere

Oulu

Seinäjoki Kuopio

Joensuu

Jyväskylä

Mikkeli

Pori

Sanna Suomela
0400 412 637
sanna.suomela@proagria.fi
ProAgria Oulu

Jaana Piippo
043 825 2682
jaana.piippo@proagria.fi
ProAgria Pohjois-Savo

Outi Kiesilä
0400 693 090
outi.kiesila@proagria.fi
ProAgria Etelä-Savo

Päivi Rekola
040 709 2493
paivi.rekola@proagria.fi
ProAgria Etelä-Suomi /  
ProAgria Keskusten Liitto

www.proagria.fi

Miten emolehmä- ja lihanautayrityksen 
tuotanto, talous ja yrityskokonaisuus kasvuun?

Ota meidät kumppaniksi miettimään yrityksesi 
tavoitteita, kehityspolkuja ja arjen ratkaisuja 
tuotantoon ja tuotantotalouteen. 

Vahvuutemme on verkostossa, 
jossa yhdistyvät monipuoliset ja 
monialaiset osaajat sekä laaja 
osaaminen ja kokemus. 
Hyödynnä erikoisosaamisemme.

Ota yhteyttä tai tee tilaus 
osoitteessa www.proagria.fi/tilaus

Urpu Tanner-Koopmans
040 184 8166
urpu.tanner-koopmans@proagria.fi
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Huonokuntoinen laidun ei tuota riittä-
västi rehua emolehmien tarpeeseen. Se 
johtaa vasikoiden alhaiseen päiväkas-
vuun ja mataliin vierotuspainoihin. Va-
sikka on edullisinta kasvattaa vieroitu-
sikään saakka pihaton sijaan emon rin-
nalla laitumella. Huonosta laitumesta 
voi seurata jopa useiden tuhansien 
eurojen rahallinen menetys vuodessa. 
ProAgrian naudanliha-asiantuntijat 
ovat kehittäneet emolehmätilojen tar-
peeseen perustuvan laidunkartoituk-
sen, joka on laiduntaville emolehmäti-
loille laitumien kuntoon ja tuottavuu-
teen keskittyvä palvelu.

Ulkopuolisen asiantuntijan kans-
sa omien laidunnurmien ja laidunnus-
strategian läpikäyminen antaa uusia 
vinkkejä ja näkökulmia laiduntamisen 
tehostamiseen. Arvioimme kasvusto-
käynnillä laidunnurmien kasvukunnon 
ja tuottavuuden. Tila saa käyttöönsä 
raportin, jossa käyvät ilmi toimenpide-
ehdotukset tilan laidunnusstrategiaksi. 
Palvelu sisältää asiantuntijan käynnin 
tilalla sekä raportin laidunten kehitys-
ehdotuksineen.

Tehot irti 
laitumesta
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Kotieläin

Kuva: ritva-Liisa Nisula

Säilöntäaineen käyttö toimii ikään 
kuin laadun varmistuksena. Tärkein 
kriteeri säilöntäaineen valinnassa on 
rehun kuiva-ainepitoisuus. Unoh-
taa ei sovi, että säilöntäaine toimii 

odotetusti vain hapettomissa olo-
suhteissa, kun rehumassan tiivistä-
minen ja muovitus on tehty huolella. 
Suomen kesän epäedulliset sääolo-
suhteet haastavat rehunsäilöntää ja 

rehuntekijää. Biologisilla säilöntäai-
neilla saadaan hyvälaatuista säilöre-
hua optimaalisilla rehuntekokeleillä. 
märissä olosuhteissa happo on var-
ma valinta. 

Säilöntäaineen käytöllä luodaan 
epäedulliset olosuhteet haitallisille 
mikrobeille ja hyvät olosuhteet hyö-
dyllisille mikrobeille. osa säilöntä-
aineista vaikuttaa heikentävästi hait-
tamikrobien toimintakykyyn. Varsin-
kin märissä olosuhteissa rehuhygie-
nian riskit kasvavat ja rehumassan 
joukkoon päässeet maaperämikro-
bit aiheuttavat rehun pilaantumisen. 

Happosäilöntä

Lisäämällä happoa rehun joukkoon 
pH laskee nopeasti alas ja haittamik-

robien toiminta estyy. Käymistä ra-
joittamalla autetaan rehumassassa 
luontaisesti olevien maitohappobak-
teerien toimintaa. Käymisprosessin 
tuloksena syntyvä maitohappo tuot-
taa säilörehulle ominaisen kirpeän 
raikkaan tuoksun. Yhdessä rehun si-
sältämän sokerin kanssa ne tekevät 
rehusta lehmille maittavaa. 

markkinoilla on happopohjaisia 
valmisteita, joissa osa muurahaisha-
posta on suolamuodossa formiaat-
teina, joilla on vähäisempi korroo-
siovaikutus ja hapon käytettävyyso-
minaisuudet kylmissä säilöntäolo-
suhteissa. Kuivissa olosuhteissa val-
misteiden rehunsäilönnän riskit liit-
tyvät hiivojen ja homeiden kasvuun 
sekä jälkilämpenemiseen. Silloin voi 
olla järkevä valita happo, mikä si-

Nurmirehun 
säilöntäaineiden erot
Rehuntekijällä on hyvät mahdollisuudet valita 

tarjolla olevasta valikoimasta oman tilan tarpeisiin 

sopiva säilöntäaine. Yhä useammalla tilalla on 

siirrytty käyttämään biologisia säilöntäaineita niiden 

käyttäjäystävällisyyden ja alhaisemman hinnan 

vuoksi. Toisaalta säilöntäainemarkkinoilla kilpailu 

on lisääntynyt ja hinnat ovat tulleet myös happojen 

osalta alaspäin. 
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sältää hiivojen ja homeiden kasvua 
ehkäiseviä aineita. esimerkiksi hap-
povalmiste, mikä sisältää esimerkik-
si propionihappoa, säilöö rehun kui-
vissa olosuhteissa ja estää lämpene-
misen, vaikka rehua aletaan syöttää 
lämpimien kelien aikaan. 

Biologinen säilöntä 

Biologiset säilöntäaineet lisäävät re-
huun mikrobeja, jotka kertovat min-
kä tyyppisiä käymistuotteita syntyy. 
Homofermentatiivinen maitohappo-
bakteerikäyminen tuottaa maitohap-
poa ja laskee rehun pH:n alas. Hete-
rofermentatiivinen maitohappobak-
teerikäyminen tuottaa hiivojen ja ho-
meiden kasvua estäviä käymistuot-
teita, esimerkiksi etikka- ja propioni-
happoa. rehuun lisättävät entsyymit 
edistävät maitohappokäymistä ja 
parantavat rehun laatua pilkkomal-
la rehuraaka-aineesta sokeria mai-
tohappobakteerien käyttöön. Biolo-
ginen säilöntäaineiden käyttö tarvit-
see otollisempia rehuntekokelejä ja 
rehun esikuivausta. Parhaiten bio-
logiset säilöntäaineet toimivat, kun 
rehun kuiva-ainepitoisuus on yli 30 
%. Kasvien ominaisuudet vaikutta-
vat säilöttävyyteen. esimerkiksi pal-
kokasvit sisältävät vähän sokeria ja 
kuuluvat vaikeasti säilöttäviin kasvei-
hin. riittävä esikuivatus kuiva-aine-
pitoisuuden lisäämiseksi 30 prosent-
tiin ja myöhäisempi kasvuaste pa-
rantavat biologisten säilöntäainei-
den soveltuvuutta palkokasvien säi-
löntään.

Säilöntäliuokset

Happopohjaisten ja biologisten säi-
löntäaineiden lisäksi markkinoille on 
tullut emäksisiä säilöntäliuoksia, jot-
ka sisältävät happoja suolamuodos-
sa. Nämä on valmiita käyttöliuoksia. 
Säilöntäliuokset kiinnostavat, koska 
ne ovat hellävaraisempia kalustolle 
ja käyttömäärät ovat happoja vähäi-
sempiä. Säilöntäliuoksen tehoaineet 
vaikuttavat suoraan haittamikrobien 
toimintakykyyn ja pH:n lasku perus-
tuu rehun omien maitohappobak-
teerien toimintaan. Säilöntäliuokset 
toimivat hyvin, kun rehun esikuiva-
tus onnistuu hyvin ja käyttömäärät 
ovat riittävä. 

Luomutuotannossa kemiallisis-
ta säilöntäaineista maito-, muura-
hais-, propioni- ja etikkahappo sopi-
vat käytettäväksi säilörehun teossa. 

Luomuun hyväksyttyjen säilöntäai-
neiden lista kannattaa tarkistaa evi-
ran sivuilta.  

Hyvä säilörehun  
käymislaatu 

rehusäilönnän tavoitteena on hy-
gieeninen, moitteettomasti säilynyt 
rehu, jonka säilönnän aikainen hä-
vikki sekä ruokinnallisen arvon alen-
tuma ovat mahdollisimman pieniä. 
riittävän alhainen pH on onnistu-
neen säilönnän perusta. rehunteki-
jä voi omilla toimenpiteillään rehun 
esikuivauksessa, korjuu- ja säilöntä-
menetelmän valinnassa sekä säilön-
täaineen käytössä vaikuttaa säilöre-
hun käymislaatuun.

Säilörehun syönti-indeksi kuvaa 
sitä, kuinka paljon lehmät syövät säi-
lörehua, jos sitä on vapaasti tarjol-
la. Säilörehun syönti-indeksi suure-
nee, kun säilörehun sulavuus (D-ar-
vo) nousee ja käymislaatu paranee 
(kokonaishappojen pitoisuus piene-
nee). oletus on, että 100 indeksi-
pisteen säilörehun kuiva-ainetta ku-
luu vapaalla säilörehuruokinnalla 10 
kgKa. Jos verrataan hyvin säilynyttä 
105 syönti-indeksipisteen säilörehua 
virhekäyneeseen 90 indeksin säilö-
rehuun, lehmä tarvitsee 3 kg enem-
män väkirehua päivässä päästäkseen 
samaan kuiva-ainesyöntiin. Käymis-
laadultaan huonoa säilörehua ei 
voi täysin korvata väkirehun lisäyk-
sellä. Karjassa, jossa on 60 lehmää, 
syönti-indeksin 15 pisteen muutos 
nostaa väkirehulaskua vähintään  
12 700 eurolla vuodessa. rehun-
säilöntään kannattaa siis paneutua 
huolella ja valita säilöntäaine oman 
tilan tarpeiden pohjalta ja olosuhtei-
den mukaan.

Lähteet: KM 5/2016 Kemialliset nur-
men säilöntäaineet, Seija Jaakkola, HY 
2014, Säilöntäaineiden toimintaperiaat-
teet ja soveltuvuus palkokasvien säilön-
tään, www.farmit.fi, Biologinen rehun-
säilöntä 

Epävakaat sääolosuhteet haastavat rehuntekijää 
säilöntäaineen valinnassa. Biologisilla säilöntäaineilla 
saadaan hyvälaatuista säilörehua optimaalisilla rehun-
tekokeleillä. Märissä olosuhteissa happo on varma
valinta. Tärkein kriteeri säilöntäaineen valinnassa
on rehun kuiva-ainepitoisuus.

Topparin tila Oy
Kauhava
puh. 040 544 4801

Bostrand Ab
Uusikaarlepyy
puh. 050 554 2510

J Käldman Kb
Pedersöre
puh. 0500 448 231

Kevään siemenet 
paikallisilta pakkaamoilta

www.peltosiemen.fi

Netistä löydät myös  
lajikeoppaamme! 

Anna-riitta Leinonen
maidontuotannon 
erityisasiantuntija

Kasvinsuojelukoulutukset 
ja -tutkinnot
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää kasvinsuojelulain edellyttämiä kou-
lutuksia tutkintotentteineen. Koulutus on vapaaehtoinen, mutta tutkin-
totentti pakollinen. Tentti sisältää 20 kysymystä (oikein/väärin -väittä-
miä), joihin on aikaa vastata yksi tunti. Tentti on hyväksytysti suoritet-
tu, jos vastauksista vähintään 16 on oikein. Jos tentti ei tule hyväksytyksi 
ensimmäisellä yrittämällä, sen voi uusia heti saman tien.

ProAgriA keski-PohjAnMAAn kAsvinsuojelu-
koulutukset jA -tutkinnot keväällä 2017
kälviä, ke 12.4. klo 10-14, aluetoimisto (Kälviäntie 24), mahtuu 35 hlöä
himanka, pe 28.4. klo 10-14, aluetoimisto (raumankarintie 2), 
mahtuu 30 hlöä
kannus, pe 2.6. klo 10-14, kaupungintalo (Asematie 1), mahtuu 50 hlöä

Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan ProAgrian nettisivujen kautta www.pro-
agria.fi/kp -> Tapahtumat tai sähköpostilla kirsi.saarikettu@proagria.
fi tai puh. 043 825 4280 viimeistään 7 työpäivää ennen tapahtuman 
ajankohtaa. 

Koulutuksen ja tutkinnon hinta tarjoiluineen yhteensä 90 €/hlö, sis. 
alv. 24 %. 

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

kAsvinsuojelukoulutusten ohjelMA
10.00-10.45 Kasvinsuojeluainelainsäädäntö, uudet vesistörajoitukset, 
 laittomat ja väärennetyt kasvinsuojeluaineet ja niihin 
 liittyvät riskit, väärennetyn aineen tunnistaminen
10.45-11.30 Kasvinsuojeluaineiden turvallinen käyttö ja käsittely 
 sekä riskien ja vaarojen tunnistaminen
11.30-11.45 kahvitauko
11.45-12.15 Levitysvälineet, kasvinsuojeluruiskun säätö ja testaukset
12.15-13.00 Integroidun kasvinsuojelun periaatteet käytännössä, 
 kasvinsuojeluaineiden käyttökirjanpidon velvoitteet
13.00-14.00 Tutkintotentti
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Vedinten sijainti ja neljännek-
sien tasapaino vaikuttavat oleellises-
ti robottilypsyn onnistumiseen. epä-
onnistuneen lypsyn yleisimpinä syinä 
voivat olla ristikkäiset tai vinot veti-
met. ongelmia tuottavat myös liian 
lähekkäin olevat vetimet, jotka ro-
botti voi tunnistaa yhdeksi vetimek-
si. eturaskas utare voi estää robot-
tia näkemästä takavetimiä. ongel-
mat pidentävät lypsyaikaa, kun ro-
botti yrittää löytää vetimiä. Jalos-
tuksella voidaan vaikuttaa oleellises-
ti utareen rakenteeseen. Irtipotkujen 

määrä voi olla korkeampi sellaisella 
lehmällä, jolle robotin on vaikeampi 
saada lypsimiä. Lehmällä saattavat 
hermot pettää, kun robotin käsivarsi 
voi töniä utaretta haastavasijaintisia 
vetimiä etsiessään. 

Epäonnistunut lypsy  
lisää työaikaa
epäonnistunut lypsy aiheuttaa yleen-
sä johtavuuden nousemista neljän-
neksessä, ja järjestelmä voi erotel-
la maidon automaattisesti johta-

vuuden perusteella. erottelun jäl-
keen käynnistyy pesu, joka vie robo-
tilta lypsykapasiteettia. epäonnis-
tunut lypsy aiheuttaa herkästi leh-
mälle utaretulehduksen, ja siten ta-
loudellista tappiota. epäonnistunut 
lypsy voi aiheuttaa sen, että lehmä 
menee parteen lepäämään ja vuo-
taa maidon parteen. Pahimmillaan 
lypsämätön lehmä voi sairastuttaa 
muita. Kroonisesti epäonnistuva lyp-
sylehmä vaatii lypsylle hakemisen ja 
lypsyn valvomisen kahdesti päivässä. 
Teoreettisesti yhtä kroonista epäon-

nistuvaa lehmää kohden kuluu vuo-
dessa jopa viikko enemmän maidon-
tuottajan työaikaa (2 x 15min /vrk / 
lehmä sisältäen lehmän hakuajan).

Utareen kehittyminen  
alkaa varhain
Utareen kehitys alkaa vasikalla jo 
noin 2-3 kuukauden iässä. maito-
rauhaskudos kehittyy nopeammin 
kuin vasikan muu kasvu 2-3 kk ja 
9-12 kk iässä. Kriittisin utareen kas-
vun vaihe päättyy noin vuoden iässä. 

Kotieläin

Utarerakenteen 
merkitys robottilypsyssä

Lehmien yksilöllisiä lypsy-
aikoja kannattaa seurata 
säännöllisesti. Helppo konsti 
on luoda Oma raportti, joista
näkee kaikkien lehmien
lypsyajat kerralla. 
Suosituslypsyaika on 
n. 7 min/lypsy. Jos aika 
ylittyy useilla minuuteilla, 
kannattaa tarkistaa lypsy-
asetukset.

Kuva: ©maaseutuverkosto, martina motzbäuchel
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Sonja Kuronen
maidontuotannon asiantuntija

Utareen muodostumiseen vaikuttaa 
jalostuksen lisäksi ruokinta. Hiehon 
tulisi saada riittävästi valkuaista ja 
rajoitetusti energiaa. Tarpeet vaihte-
levat ikävaiheittain. esimerkiksi noin 
2-3 kk ikäisen vasikan valkuaisrehus-
sa tulisi olla 21-24 % raakavalkuais-
ta, ja juotolta vieroitettaessa rehussa 
tulisi olla noin 20 % raakavalkuais-
ta. Valkuaisarvot löytyvät rehusäkki-
en ravintoainearvoista. Puolen vuo-
den ikäisellä hieholla tulisi koko diee-
tin raakavalkuainen olla noin 16 %, 
ja vuoden iässä noin 12,5-15 %.

Rasvoittuminen  
liiasta energiasta

Yleinen ongelma on utareen rasvoit-
tuminen. Hiehoille yleisesti annetaan 
lehmien rehutähteitä, joissa on lii-
kaa energiaa hiehon tarpeeseen. mi-
käli energiaa tulee liikaa, syntyy liho-
misen lisäksi muutoksia kudoksissa. 
Liika energia aiheuttaa lisääntynyt-
tä insuliinin eritystä. runsas insuliini 
estää somatostatiinin ja somatotro-
piinin eritystä, heikentäen siten mai-
totiehyeiden muodostumista. Liialli-
sella energialla utare rasvoittuu. Uta-
reen rasvoittumisen kannalta riskialt-
tein aika on 6-12 kk ikäisellä hieholla 
ja 2-3 kk ennen poikimista. rasvoit-
tuminen voi heikentää maitotuotok-
sen lisäksi utareen kestävyyttä tuo-
toskausien myötä. Nuorkarjalle kan-
nattaa aina päivittää ruokintasuun-
nitelma samalla kuin lehmille, jottei 
väärin ruokkimista synny. Kuntoluo-
kituksella ja mittaamisella tarkkail-
laan kasvua ja tehdään muutoksia 
ruokintaan. 

Lypsytekniset asetukset  
ja seuranta
Lehmien yksilöllisiä lypsyaikoja kan-
nattaa seurata säännöllisesti. Help-
po konsti on luoda oma raportti, 
joista näkee kaikkien lehmien lypsy-
ajat kerralla. Suosituslypsyaika on 
n. 7 min/lypsy. Jos aika ylittyy useil-
la minuuteilla, kannattaa tarkistaa 
lypsyasetukset. Pidentynyt lypsyai-
ka voi kuvata vääriä lypsyasetuksia. 
eturaskaalle utareelle sopii esimer-
kiksi suorakiinnitys-asetus takaveti-
miin. mikäli ensikolla on ns. maito-
pussi utareen edessä, suorakiinni-
tysasetus sopii etuvetimiin. Vinoihin 
vetimiin voi auttaa Käännön muut-
taminen -asetus. Siroja ja kapeita 
vetimiä varten voi vedinten koor-
dinaatit opettaa hieman tavallista 
ylemmäs, se voi auttaa kiinnitykses-
sä. mikäli karjassa on paljon leh-
miä, joilla on ohuet ja sirot vetimet, 
kannattaa harkita niille sopivia nän-
nikumeja. Kroonisesti epäonnistuvi-
en lehmien suhteen täytyy harkita, 
poistaako eläimen vai hyväksyykö li-
sääntyneen työmäärän.

Paikka Aika testauspaikka

Kalajoki 29.5. klo 9.00-15.45 Hankkija, Kalajoki
Himanka 30.5. klo 8.30-12.00 Urheiluhallin piha
Kalajoki 30.5. klo 10.30-15.15 Tyngän mylly, Kalajoki
Lohtaja 31.5. klo 8.15-11.30 JmT Koskela (K-maatalouden piha)
Kälviä 31.5. klo 12.00-15.30 ST1-huoltoasema, keskusta
Kannus 2.6. klo 13.00-15.00 maaseutuopisto, konehallin edusta
Sievi 5.6. klo 9.15-12.00 Ns-talo, Sievinkylä
Sievi 5.6. klo 12.30-15.00 Hankkija, Sievi
Kaustinen 6.6. klo 9.15-15.00 Hankkija, Kaustinen
Veteli 7.6. klo 9.15-11.00 Seo, Veteli
Veteli 7.6. klo 11.45-13.00 räyringin tanssilavan piha, räyrinki
Veteli 7.6. klo 13.45-14.45 Pulkkisen kylätalo, Pulkkinen
Ullava 8.6. klo 8.45-9.00 m-market Lukkari, Ullava 
Ullava 8.6. klo 9.30-10.00 monitoimitalon piha, rahkonen
Halsua 8.6. klo 10.45-11.30 Isokarhu, Halsua
Perho 8.6. klo 12.30-14.15 Perhon mol, konehallin edusta
reisjärvi 14.6. klo 10.00-13.00 ent. TVH-varikko, keskusta
Sievi 14.6. klo 13.45-14.30 Kiiskilän vanha kauppa, Kiiskilä
Toholampi 19.6. klo 9.15-12.15 JmT Koskela (K-maatalouden piha)
Lestijärvi 19.6. klo 13.00-14.00 ent. P. Kauppisen huoltoaseman piha

Kasvinsuojeluruiskun testauksen ”unohtaneiden” ruiskut testataan 20.6. 
ja 21.6. 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 ruis-
kuihin. mukana myös edullisia tuulikulkeumaa 90 % alentavia suutinkär-
kiä ja triplet-runkoja. ruiskun testaamisen hinta on 150 € (alv 0 %). Li-
sätietoja Jouni Huhtalalta, puh. 040 512 3703 ja Jarmo Karhulalta, puh. 
044 521 2210.

Kasvinsuojelu-
ruiskujen 
testaukset 
2017

Kuva: ©maaseutuverkosto, martina motzbäuchel

Kuva: ©maaseutuverkosto, martina motzbäuchel
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Hankkeet

Viskurissa kehittämisryhmätoi-
minta on saatu hyvin alulle. Hank-
keessa on mukana 22 yrittäjää kuu-
dessa kehittämisryhmässä. Suhtees-
sa Viskurin tavoitteisiin (80 yrittä-
jää ja 16 ryhmää) ollaan mukavassa 
vauhdissa. Tänä vuonna uusia kehit-
tämisryhmiä aloittaa ainakin elintar-
vikekauran, yhtiöittämisen ja yhteis-
navetan osalta. Näihin ryhmiin kan-
nattaa pikaisesti ilmoittautua.

Kauralla on kysyntää
elintarvikekauran kysyntä on li-
sääntynyt voimakkaasti. maailmal-
la on menossa kaurabuumi ja eri-
tyisesti mylly- ja luomukauralle on 
kysyntää myös vientimarkkinoil-
la. Tuotannossa haetaan viljelyvar-
muutta, joten pellon kasvukunnon 
ohella lajikevalinnassa on huomioi-
tava kasvuaikavaatimukset ja kor-
renlujuus, jyväkoko, kuoripitoisuus 
ja hehtolitrapaino. Suurimokauran 
osalta käytetään suurijyväistä laji-
ketta, joilla on alhainen kuoripitoi-

suus ja korkea hehtolitrapaino. Vis-
kurin elintarvikekauran kehittämis-
ryhmiin haemme sekä tavanomai-
sesti että luonnonmukaisesti kau-
raa viljeleviä yrittäjiä. ensimmäisen 
kauraryhmän aloitusta on suunni-
teltu jo lähiviikoille. elintarvikekau-
ran viljelystä järjestetään yhdessä 
Ajantasalla-hankkeen kanssa semi-
naari keskiviikkona 26.4.2017 klo 
9.30 Toholammilla kunnantalon 
kulttuurisalissa.

Oy kiinnostaa
maatilan yhtiöittäminen on nous-
sut merkittäväksi kiinnostuksen 
kohteeksi, osin myös verotukselli-
sista syistä varainsiirtoveron poistu-
misen myötä. Kiinnostus osakeyhti-
öittämiseen kasvaa maatilan koon 
kasvaessa tai maatilan talouden te-
hostamistoimien yhteydessä. Tietyn 
toiminnonkin, esim. konepuolen 
voi yhtiöittää. Yhtiöittämisen edut 
ovat aina tilakohtaisia, joten asiaa 
on tarkasti suunniteltava etukäteen. 

Kehittämisryhmä on hyvä keino asi-
an haltuunottoon ja vertaistukeen. 
mikäli yhtiöittäminen kiinnostaa, 
ilmoittaudu mukaan syksyllä alka-
vaan uuteen yhtiöittämisen kehittä-
misryhmään!

Yhteisnavetasta  
vapaa-aikaa
Yhteisnavetoissa haetaan parempaa 
taloudellista tulosta ja suurempaa 
kustannustehokkuutta. Sen lisäksi, 
että yhteenliittymisessä säästetään 
resursseja, edistetään siinä myös yrit-
täjien jaksamista. monet yrittäjät ha-
kevatkin yhteistyöllä riskien jakajaa 
ja vapaa-aikaa. Yhteisyrittämisessä 
on monenlaisia haasteita, jotka liit-
tyvät mm. yrittäjien sosiaalisiin tai-
toihin, yhtiön johtamiseen sekä pää-
omiin ja vakuuksiin. Kehittämisryh-
mässä saa vinkkejä, joiden pohjal-
ta voi suunnitella investointia eteen-
päin. Syksyllä aloittaa uusi yhteis-
navetan kehittämisryhmä ja mukaa 
mahtuu vielä yrittäjiä.

Ajatteluapua Viskurin 
kehittämisryhmistä

Valtakunnallinen kasvinviljelyn ammatti- ja erikoisnäyttely Peltopäivä pide-
tään Inkoossa Västankvarnin koetilalla 6.7., nyt jo kuudennen kerran. Luvassa 
on tiivis paketti ammattiasiaa. Peltopäivän teema on Satotasot kasvuun kan-
nattavasti. Näyttelyn järjestäjät ja näytteilleasettajat panostavat maan hyvään 
kasvukuntoon ja sadontuottokykyyn vaikuttaviin asioihin. Havainnolliset laji-
ke- ja demoruudut mielenkiintoisine uutuuksineen, uusin viljelyteknologia ja 
koneuutuudet sekä kasvintuotannon talous ovat tapahtumana tärkeintä an-
tia. Työnäytösten määrää on lisätty edelliskerroista.

Tyytyväisiä kävijöitä
Kaksi vuotta sitten Peltopäivässä vieraili noin 3 700 kävijää, pääosin viljelijöi-
tä. Laaja koekenttä ja mahdollisuus vertailla lajikkeita sekä kasvinsuojelutoi-
mien vaikutuksia keskenään saivat kävijöiltä erityistä kiitosta. myös työnäy-
tökset vetivät hyvin väkeä. Kävijätutkimuksen perusteella 97 prosenttia suo-
sittelee Peltopäivää kollegoilleen. 

Viime kerralla Inkoon Peltopäivässä esitteli toimintaansa 70 näytteilleaset-
tajaa. Peltopäivän järjestävät ProAgria etelä-Suomi ja Nylands Svenska Lant-
brukssällskap.

      www.peltopaiva.fi 
 www.faltdag.fi

Peltopäivä Inkoossa 
heinäkuussa

Lisätietoa ja
ilmoittautumiset 

Liisa Koskela, 
p. 050 5120 615

Hiiva mikä pitää 
lupauksensa!

Kuumakäsittelyä kestävä elävä hiiva

Lisätietoja, ota yhteyttä
Oy Farmika Ab
08700 Lohja
�.��������������������������
info@farmika.fi

●

●

● ● Lesaffren jalostama 
hiivakanta NCYC 
Sc47 / CNCM I-4407

Lehmän päivä-
annos vain 5g/pv

● Annostelu tasaisesti 
rehuun sekoitettuna 
esim. rehutehtaan, 
kivennäisen 
valmistajan tai 
rahtimyllärin avus-
tuksella 

Hyödyt. 



Valmistaja

Maailman johtava hiivatuotteiden valmistaja

 Vaikutustapa.
�äil���ää  ����i� ����
���i�aali�ella �a��lla�

 �ähe��ää ha�a�pötsin 
�i��iä�
����ii �i����ie� 
���i��a�v�a�

����i� ��i�i��a �eh�����
�a e�e��iaa ������  e�e��ä� 
liha��e� �a ��a�ee� �ä�������

 �i�ää �ai��� �ää�ää�
�a�a��aa �a�v�a �a �eh���aa 

�eh�� h�vä��i�ä����ä�
���� elävää hiivaa (���i�a�ia)

�eh�� ��i�i��a�al�a�i�

Laadukas 
probiootti 
edistämään 
eläintesi 
terveyttä 

➽

proagria.fi/kp viskuri

facebook.com/
proagria viskuri

➽
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Kotieläin

maailmalla puhutaan paljon vapaa-
imetyksestä. Terminä se ehkä sopisi 
meillekin, koska hyvinvointikorvauk-
sen ehdot antavat mahdollisuuden 
pitää emakkoa kiinni kaksi päivää en-
nen porsimista ja kolme päivää por-
simisen jälkeen. Tutkimuksissa on to-
dettu, että kun emakolla on vapaa-
na porsiessaan mahdollisuus tehdä 
pesää ja vaihtaa kylkeä vapaasti, ok-
sitosiinin tuotanto lisääntyy, porsi-
minen nopeutuu ja maidontuotanto 
lähtee paremmin käyntiin, kuin kiin-
ni olevalla emakolla. 

maailman malleja katsastaessa 
kannattaa pitää mielessä, että hyvin-
vointikorvaus edellyttää, että karsi-
nan kokonaispinta-ala on 6 m2 ja sii-
tä vähintään neliön verran tulee olla 
porsaiden suoja-aluetta. Lisäksi kor-
vausehdoissa sanotaan, että karsina-
rakenteet eivät saa rajoittaa emakon 
liikkumista. Tämäkin lause on mel-

ko tulkinnanvarainen ja vaikuttaa sii-
hen, millaisia karsinoita voi käyttää.

Sopiiko vapaaporsitus 
omaan sikalaan
Siirtyminen porsitushäkeistä vapaa-
porsitukseen on aina iso muutos. 
mitä isommasta emakkomäärästä 
on kysymys, sitä enemmän se vai-
kuttaa koko sikalan toimintaan ja si-
tä enemmän se vaatii ajatusmallin 
muutosta kaikilta porsitusosastolla 
työskenteleviltä. Siksi kannattaa käy-
dä itsensä kanssa tiukka kehityskes-
kustelu, ennen kuin kantaa porsitus-
häkit takapihalle.

Nyt hyvinvointikorvaus on iso ja 
sillä kuitataan melko hyvin vapaa-
porsituksen kuluja. myös muut hyö-
dyt pitää arvioida, koska näillä näky-
min voidaan luottaa siihen, että kor-
vausta vapaaporsituksesta makse-

taan jossain muodossa ohjelmakau-
den loppuun eli vuoteen 2020 asti. 
Sen jälkeisestä ajasta ei ole tietoa ke-
nelläkään. Uuteen eläinsuojelulakiin 
porsitushäkeistä luopumista ei ole 
kirjoitettu, mutta ainakin tällä het-
kellä häkittömyys on kasvava trendi 
euroopassa. Tanskassa vapaaporsi-
tus liittyy hyvinvointimerkkiin ja sii-
hen liittyvään parempaan hintaan, 
eikä tule koskettamaan kaikkia tuot-
tajia pitkään aikaan. Näistä näkö-
kulmista meilläkin voi arvioida inves-
toinnin kannattavuutta. 

Vapaaporsitukseen siirtyminen 
pitää arvioida myös tilankäytöllises-
ti. meillä porsituskarsinoiden koko 
on yleensä viiden neliön molemmin 
puolin, joten vapaaporsitukseen siir-
tyminen edellyttää karsinoiden vä-
hentämistä, ellei tilaa ole otettavis-
sa runsain mitoin muualta. Tässäkin 
kohtaa on hyvä miettiä, onko siihen 
oikeasti varaa.

Työnkäyttö uusiksi

Vapaaporsituksen kulupuolelle jou-
dutaan laskemaan kasvanut porsas-
kuolleisuus. Kotimaista vertailua va-
paaporsituksen ja porsitushäkkien 
välillä ei ole vielä saatavilla ja tans-
kalainenkin tutkimus valmistuu vas-
ta tämän vuoden aikana. Tilakohtai-
set erot tuntuvat tässä olevan melko 
suuria. Karsinarakenteilla voi vaikut-
taa paljon ja vapaaporsitukseen siir-
tyneillä tiloilla onkin mietitty esimer-
kiksi sitä, mihin kohtaan ja miten vi-
nosti laitetaan vinoseinä, jota vasten 

emakon on helppo käydä makuulle. 
ruokintajärjestelyillä, ilmanvaihdol-
la ja porsaspesän paikalla ja suunnit-
telulla voidaan vaikuttaa sekä ema-
kon että porsaiden käytökseen ja vä-
hentää porsaskuolleisuutta. 

Tiloilta saatujen kommenttien 
mukaan vapaaporsituksen etuja ovat 
helpot porsimiset ja koko imetysajan 
terveenä pysyvät emakot. emakot 
myös yleensä hoitavat porsaansa hy-
vin, kun saavat tehdä sen vapaasti. 

Työnkäytöllisesti vapaaporsi-
tuskarsinat voivat olla melko haas-
teellisia. ritiläosat pitäisi karsinoita 
suunnitellessa saada sovitettua yh-
teen emakon sontimiskäyttäytymi-
sen kanssa niin, että siivoamista tu-
lisi mahdollisimman vähän. Karsi-
noiden sijoittelu, laitojen korkeus ja 
portit pitää miettiä myös työn suju-
misen kannalta. miten emakko vie-
dään karsinaan ja miten itse menee 
karsinaan ovat kysymyksiä, joiden 
merkitys korostuu, kun emakkomää-
rä kasvaa. Työajan käyttöön vaikut-
taa myös se, pitääkö tarpeellisena 
vahtia tarkemmin irti olevien ema-
koiden porsimisia. Työturvallisuus-
kin pitää ottaa huomioon ihan eri ta-
valla, kun emakko on karsinassa irti. 

Jos vapaaporsitus kiinnostaa, 
kannattaa suunnittelu aloittaa pian, 
että ehtii mukaan ensi vuoden eläin-
ten hyvinvointikorvaushakuun.

Maija Yliaho
sika-asiantuntija

ProAgria Liha osaamiskeskus

Vaihtoehtona vapaaporsitus
Vapaaporsitukseen siirtyminen kiinnostaa monella 

tilalla. Hyvänä kannustimena toimii sikojen hyvinvoin-

tikorvaus, jossa parannetuista porsimisolosuhteista eli 

porsitushäkeistä luopumisesta maksetaan tiloille hy-

vä tuki. Onnistuneita ratkaisuja löytyy kotimaisista si-

kaloista, mutta mallia ja tietoa löytyy paljon myös ul-

komailta. Erityisesti Tanskassa ja Hollannissa on viime 

vuosina panostettu voimakkaasti vapaaporsituksen ja 

vapaaimetyksen tutkimukseen. 

Siirtyminen porsitushäkeistä vapaaporsitukseen on aina iso 
muutos. Mitä isommasta emakkomäärästä on kysymys, sitä 
enemmän se vaikuttaa koko sikalan toimintaan ja sitä enem-
män se vaatii ajatusmallin muutosta kaikilta porsitusosastol-
la työskenteleviltä. Siksi kannattaa käydä itsensä kanssa tiukka 
kehityskeskustelu, ennen kuin kantaa porsitushäkit takapihalle.
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Perustuki (Cap) 7) 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
Viherryttämistuki (Cap) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Peltokasvipalkkio (Cap) 8) 50 70 560 75
Luonnonhaittakorvaus (LHK) 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242
 LHK,  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 ha-tuki  75 75 75 39 100 100 350
Yleinen ha-tuki 6) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Kans. pohj. nuoren vilj. tuki 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
eU:n nuoren viljelijän tuki 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

Pinta-alatuet v. 2017 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

rypsi/rapsi, öljypella-
va, öljyham

ppu, 
cam

elina, herne, här-
käpapu, m

akea lupiini

H
erne, härkäpapu, 

m
akea lupiini 

Tärkkelysperuna

Sokerijuurikas

K
um

ina ja m
uut 

siem
enm

austeet

A
vom

aan 
vihannekset

m
oniv. puu-

tarhakasvit 

Suojavyöhyke

Viherlannoitus-
nurm

i, m
ax 100 %

Luonn. hoitopelto-
nurm

i, m
ax 5 %

m
onim

uotoisuus-
pelto, lintu-, riista, 
-m

aisem
a, -niitty, 

m
ax 15 %

 

K
esanto m

ax 25 %
 

K
esanto yli 25 %

Pinta-alatuet -taulukon selitteet
1) Suojavyöhyke, viherlannoitusnurmi, luonnonhoitopeltonurmi ja monimuotoisuuspellot ovat ympäristökorvauksen lohkokohtaisia toimenpiteitä.  
2) Luonnonhoitopeltonurmea + monimuotoisuuspeltoja yhteensä enint. 15 %, jolle alalle maksetaan ympäristökorvaus.  
3) Kesantoa, luonnonhoitopeltonurmea + suojavyöhykettä voi yhteensä olla enint. 25 %, jotta koko pinta-alalle maksetaan LHK.     
4) Uusille suojavyöhykkeille ei makseta korvausta, mutta 2015 ilmoituille maksetaan ja ne on säilytettävä.
5) Vehnälle ei makseta enää pohjoista tukea v. 2017.
6) Yleistä hehtaaritukea maksetaan C2-alueella v. 2017 yht. 10 e/ha.
7) Sokerilisäosaa maksetaan 70 % alkuperäisestä määrästä.
8) Taulukossa käytetty vuoden 2017  lukuja, jotka muuttuvat, jos kasvien viljelypinta-alat muuttuvat.

luvut ovat peräisin 
asetusluonnoksista tai 
jo annetuista asetuksista
17.1.2017 tilanteen mukaan

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

eläin eläinyks.

Lehmät, muut naudat yli 2 v. 1

Sonnit, 6–20 kk 0,6

muut naudat 6 kk-alle 2 v 0,6

Lampaat, uuhet 0,2

Vuohet, kutut 0,2

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 2017

luonnonhaittakorvauksen (lhk) ja ss-tuen ey-kertoimet

kotieläintuet -taulukon selitteet
*) Tukea maksetaan 90 %:lle tuotannosta. Lopullinen tuki senttiä/kg päätetään alkuvuonna 2018 ja maksetaan
ns. jälkitilinä.
1) Tukitasoina Vna:ssa 116/2016 olevat ennakoidut tukitasot.
2) Pohjoisen tuen tasoista asetus 40/2016.
3) Sonnien tukikelpoisuusaika pohjoisessa tuessa sama kuin eU-palkkiossa, 6-20 kk, tukeen oikeuttavia ey:tä ei 
kerry 20 kk:n jälkeen.
4) emolehmähiehoilla ei enää eU-palkkiossa 40 %:n enimmäismäärärajoitusta, vaatimuksena rotu ja käyt-
tötarkoitus.
5) Tuki laskettu 6-20 kk ikäistä sonnia ja 8-24 kk emolehmähiehoa kohden, jotka 0,6 ey.
6) Lampaille C-alueella vain pohjoinen tuki. ei enää uuhikiintiötä eikä pitoaikoja, mutta uuhia pitää olla 
keskimäärin 4,0 ey eli 20 eläintä. Tukea maksetaan korkeintaan v. 2017 syntyneiden karitsoiden lukumäärää 
vastaavalle uuhimäärälle.
7) maksetaan v. 2017 teurastetuista enintään 12 kk:n ja vähintään 18 kg:n teuraspainoisista karitsoista.
8) Vuohia vähintään keskim. 20, oltava maidontuotantoa keskim. 400 litraa/vuosi. maidontuotannosta on 
pidettävä kirjanpitoa päivittäin.
9) maksetaan v. 2017 teurastetuista enintään 12 kk:n ja yli 10 kg:n teuraspainoisista kileistä. 

hevosille ei enää makseta pohjoista tukea. hevoset kerryttävät kuitenkin eläinyksiköitä luonnonhaittakor-
vauksen kotieläinkorotukseen sekä sika-siipikarjan tuotannosta irrotettuun tukeen.

C2
Viitemääräyksiköt 1-170 158
yli 170 menevät yksiköt 83

sika-siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki edellyttää, että tilalla 
on sika-siipikarjatuen viitemäärä.
    
Tuen ehtona on, että tilan keskimääräinen eläintiheys v. 2017 on 
vähintään 0,35 ey/ha eli v. 2016 eläinyksiköiden suhde vuoden 2017 
peltoalaan on vähintään 0,35 ey.    
 
eläinyksikölaskentaan käyvät muutkin kotieläimet kuin siat ja siipikarja.

siipikarjalla ja hevosilla kuukausittainen kirjanpito, joka toimitettava 
kuntaan tammikuussa 2018. 

Kotieläintuet  v. 2017 C2-alueella

sika-siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki, euroa/viitemääräyksikkö

1) eU-nau-
ta-palkkio 
€/eläin/v

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

2) Pohjoinen 
tuki €/eläin-

yksikkö/v

5) Pohj. 
tuki/

eläin/v

 2)  Pohj. 
teuraseläin- 
tuki €/eläin

tukialue C2
Sonni 3) 160 560 336
emolehmä 170 315 315  
emolehmähieho 8 kk-4 v 4) 170 315 189
Teurashieho 300
Uuhi 6) 369 74
Teuraskaritsa 7) 35
Kuttu  8) 780 156  
Teuraskili 9) 35
maito snt/kg  *) 8,7

Tukitaulukot kokosi e-P:n eLY-keskus

yli 50 %
 + vilja
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Tukea ja  
turvaa peltovalvontaan

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton  
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti. 

Uusi palvelumme Tukiturva antaa sinulle varmuutta ja helppoutta valmistautu-
essasi tukivalvontaan. Lisäksi saat kätevästi kännykkääsi muistutukset tukien kannalta 
tärkeistä päivämääristä ja tekemisistä. Palvelun tarjoamme vain tukihakupalvelujemme  
asiakkaille. Hyödynnä uusi palvelumme ja nuku yösi rauhassa.

Kiinnostuitko? ProAgrian tukiasiantuntijat löydät netistä! 
www.proagria.fi/eu-tuet

Tukiturvassa saat
➜  Puhelintuen 16.6.–31.10. valvontatilanteeseen valmistautuessasi.
➜ Lisäturvan tukiasioissa. Hoidamme tukihakusi parhaimmalla 

osaamisellamme ja otamme vastuun palvelusta. Tukiturvassa saat 
meiltä vastuuvakuutusturvan 0 euron omavastuulla.

➜ Syysilmoituksen tekemisen ja muistutuksen ajoissa siitä.
➜ Tekstiviestimuistutukset vuoden ajan tärkeimmistä tukiin liittyvistä 

ajankohdista ja niihin liittyvistä tekemisistä.

Tukiturvan hinta on 100 € sataan hehtaariin saakka ja 30 € kultakin seuraa-
valta alkavalta sadalta hehtaarilta + alv 24 %. Hinta sisältää yllä kuvatut palve-
lut. Palvelu sisältää syysilmoituksessa tunnin työn. Muut palvelut ja mukana-
olot peltovalvontatilanteissa hinnaston mukaisesti.

Pienennä riskiä ja 
tilaa jo heti tänään 
tukiasiantuntijal-
tasi tai suoraan 
netistä!

www.proagria.fi/
tilaus

.
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PALVELUSOPIMUS
Sopimuksen tarkoitusTällä sopimuksella ProAgria sitoutuu tuottamaan tässä sopimuksessa erikseen sovittavia palvelutehtäviä Asiakkaalle.

PALVELUTEHTÄVÄ (kirjataan tai merkitään rastilla ao. kohtaan)Päätukihaun hakemusten laadinta Tukiturva (sisältö ja erityisehdot liitteenä)Viljelysuunnittelu
Luomuneuvonta
Muut sovitut palvelutehtävät; 

YmpäristösopimusneuvontaVuokrasopimuksen laadintaNeuvo-2020 (kirjataan valittu Neuvo-palvelu)Lohkokirjanpito

1 (2)

ASIAKKAAN TIEDOT
Nimi *

Tilatunnus*

Y-tunnus

Matkapuhelin

Sähköpostiosoite

* pakolliset tiedot

 Asiakas

ProAgrian asiantuntija

Päiväys, paikka

ALLEKIRJOITUKSET

Nimenselvennykset

SE
R

TI
FI

O
IT

U
 L

AATUJÄRJESTELMÄ

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle  
on myönnetty ryhmäsertifikaatti. 

Laskutus ja vakioehdot Sovitut palvelutehtävät laskutetaan ProAgria Keskuksen hinnaston mukaan. Asiakas on tutustunut sopimuksen sivulla 2.  

oleviin vakioehtoihin ja hyväksynyt ne.

Muut erikseen sovitut ehdot

Tukineuvonnan palvelu-
sopimukset uusintaan
Tukineuvontaan liittyvät palvelussopimukset uusitaan kaikkien asiakkaiden 
kohdalla. Sopimuksen sisältöä tarkennetaan koskemaan kaikkea tukiin liitty-
vää neuvontaa eli eU-tukihakemusten täyttöä, tukiturvapalvelua, viljelysuun-
nittelua, lohkokirjanpitoa, luomuneuvontaa, ympäristösopimusneuvontaa, 
vuokrasopimusten laatimista, Neuvo-palvelua tai muuta erikseen nimettyä 
tukiin liittyvää neuvontaa.

Uudessa sopimuksessa täsmennetään niin ProAgrian kuin asiakkaan vas-
tuita eli mistä asioista kummankin osapuolen tulee huolehtia tukineuvonta-
tapahtuman liittyen. Neuvontavirheiden varalta ProAgrialla on vastuuvakuu-
tus. Siihen liittyen asiakkaalla on 200 € omavastuuosuus. 

juha hämäläinen

EU-tukineuvontaa tekevät 
ProAgria Keski-Pohjanmaan 
asiantuntijat 2017
hAlsuA, kAustinen, lestijärvi, Perho, reisjärvi, 
toholAMPi, veteli 
Finnilä elina ...................................................  043 825 4283
Harju Sari  ......................................................  040 523 4114
Kaskela Sirpa  .................................................  0500 862 695
Polso Pekka  ...................................................  040 523 4112
Tikkanen Jari (myös Kokkola) ..........................  0400 162 147 

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
eerikkilä maija ................................................  040 521 6416

luoMu-tilojen eu-tukineuvontA
roimela Seija .................................................  040 847 9740
Tikkanen Jari ..................................................  0400 162 147

Kuva: Jari Tikkanen

Tukihaku aukeaa Vipu-
palvelussa huhtikuun 
alussa, jolloin voi tehdä 
lohkomuutoksia.

- Yhdistämiset, jaot ja uusien pe-
ruslohkojen luonti on syytä tehdä 
30.4.2017 mennessä, jotta maaseu-
tuasiamiehille jää riittävästi käsitte-
lyaikaa. 
- Viljelijän tekemät rajakorjaukset 
lähtevät kunnan käsiteltäväksi pää-
tukihakemuksen lähettämisen yhtey-
dessä.

0,10 ha:n korvauskel-
vottoman alan lisäyksiä 
korvauskelpoiseen alaan 
ei hyväksytä enää tänä 

vuonna.

Yleistä hehtaaritukea 
maksetaan taas tänä 
vuonna myös C2-alueel-
la. Tuki maksetaan kaikel-

le peltoviljelyalalle. muista hakea ko. 
tukea!

Uusia ympäristösitou-
muksia ei voi hakea tänä 
vuonna.

mavi postittaa viljelijöil-
le materiaalia viikolla 15. 
Paperisia lomakkeita ei 
enää tule tiloille, aino-

astaan yhteenvetotiedot perustuen 
vuoden 2016 tukihakutietoihin. Li-
säksi viljelijät saavat tukihakumuis-
tutuksen sekä tiedot mahdollisista 
tukihakumuutoksista 2017.

Tukihakemuksia voi pa-
lauttaa Vipu-palvelussa 
toukokuun alkupuolelta 
15.6.2017 saakka.

Ympäristökor vauksen 
koulutusvaatimus tu-
lee suorittaa koulutukse-
na tai tenttinä 30.4.2017 

mennessä. Jos viljelijä suorittaa ten-
tin 30.4.2017 jälkeen, ravinteiden 
tasapainoisen käytön korvauksesta 
(54 €/ha) vähennetään 5 %. Vähen-
nys-% tuplaantuu joka vuosi (5 %, 
10 %, 20 %, 40 %). 

sirkku koskela

Tukihaun kasvikoodi ja 
talviaikainen kasvipeitteisyys
mikäli olet valinnut ympäristösitoumuksessasi lohkokohtaisena toimenpi-
teenä peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden, tulee sitä toteuttaa vähin-
tään 20 %:lla korvauskelpoisesta alasta. Vaikka kasvipeitteisyysala ilmoi-
tetaan vasta syysilmoituksella, on kevään tukihaussa syytä huomioida se,  
etteivät kaikki päätukihaun kasvit kelpaa täyttämään talviaikaista kasvipeit-
teisyysvaatimusta.

Talviaikaista kasvipeitteisyyttä eivät täytä seuraavat kasvit:
- suojavyöhykenurmi
- monivuotinen ympäristönurmi
- luonnonhoitopeltonurmi
- viherlannoitusnurmi
- monimuotoisuuspellot
- orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla -toimenpiteen ala.

sirkku koskela

Muista kevään tukihaussa

1 5

6

72

3

4

Kuva: ©maaseutuverkosto, martina motzbäuchel



Tuet

Tilalla voi olla mahdollisuus hakea ympäris-
tösopimusta, joka koskee perinnebiotoop-
pien tai muiden luonnon monimuotoisuus-
kohteiden hoitoa. maa- ja kotitalousnais-
ten maisema-asiantuntija tunnistaa arvo-
kohteet ja selvittää mahdollisuudet ympä-
ristösopimuksiin. Kohteiden kartoituksessa 
voidaan usein hyödyntää Neuvo 2020 -pal-
velua.

maatalousluonnon monimuotoisuu-
den ja maiseman hoito -ympäristösopimus 
voidaan tehdä mm. perinnebiotoopeista, 
luonnonlaitumista, reunavyöhykkeistä, met-
säsaarekkeista, muinaismuistokohteista ja 
maaseudun kulttuuriperinnön hoitamisesta. 
Ympäristösopimus tehdään viideksi vuodek-
si. Hoidettavan lohkon tulee olla vähintään 
0,05 ha ja koko sopimusalueen yhteensä vä-

hintään 0,3 ha. Sopimuksia haetaan vuon-
na 2017 päätukihaun yhteydessä 15.6.2017 
mennessä. 

Hakemuksen liitteeksi  
tarvitaan hoitosuunnitelma
Sopimustaso on kiinteä 450€/ha/v. Val-
takunnallisesti tai maakunnallisesti arvok-
kaasta perinnebiotoopista korvausta saa 
600 €/ha. 

lisätietoja:

Jaana Höglund, 
maisema- ja ympäristö-
asiantuntija
p. 043 8254 284

Ympäristösopimusten 
hakuaika on nyt
Viime vuosikymmenten aikana maaseudun luonnon 
monimuotoisuus on vähentynyt. Ympäristösopimuksilla voit 
saada tukea maatalousluonnon ja maiseman hoitoon. 

Kuva: ©maaseutuverkosto, Yrjö Tuunanen

käYtä hYväksesi MYös lisäPAlvelut, esiM. 
•	 Neuvo	2020	-palvelut
•	 Ympäristösuunnitelma
•	 Lohkomuistiinpanot
•	 Lannoitevalvontaa	varten	tehtävät	tarkistukset
•	 Valvonta-asiakirjojen	selvitykset
•	 Asiantuntija	mukaan	peltovalvontatilanteeseen

Tukea ja turvaa peltovalvontaan 
– ProAgrian Tukiturva
Uusi palvelumme Tukiturva 
antaa tiloille varmuutta ja helppout-
ta tukivalvontaan valmistautumises-
sa. Tukiturva tuo kännykkään muis-
tutukset tukien kannalta tärkeistä 
päivämääristä ja tekemisistä. Palve-
lun tarjoamme vain tukihakupalvelu-
jemme asiakkaille. 

Hyödynnä uusi palvelumme 
ja nuku yösi rauhassa
ProAgria hoitaa tukihakusi parhaim-
malla osaamisellaan ja otamme vas-
tuun palvelusta. Tukiturvassa saat 
vastuuvakuutusturvan 0 euron oma-

vastuulla. Tukiturva sisältää puhe-
lintuen 16.6.–31.10. väliselle ajalle 
valvontatilanteeseen valmistautumi-
seen ja tekstiviestimuistutukset tär-
keimmistä tukiin liittyvistä ajankoh-
dista ja niihin liittyvistä tekemisistä. 
Palveluun kuuluvat myös syysilmoi-
tuksen tekeminen ja siitä muistutus. 

Palvelun hinta on 100 € sataan 
hehtaariin saakka ja 30 € kultakin 
seuraavalta alkavalta sadalta heh-
taarilta + alv 24 %. Hinta sisältää 
edellä kuvatun palvelun. Syysilmoi-
tus sisältyy hintaan maksimissaan 
tunnin palveluna. Lisäpalvelut ja esi-
merkiksi mukanaolot peltovalvonta-
tilanteissa ja muut palvelut laskute-
taan hinnaston mukaisesti erikseen.

Sopii myös luomutiloille, mutta 
ei koske luomuvalvontatilanteita, joi-
hin liittyviä palveluja saa Neuvo 2020 
–palveluna.

NUmero 2/2017     ProAgria keski-Pohjanmaa  23

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Tukiturva – varmuutta peltovalvontatilanteisiin

Päivystävä puhelintuki, heinä-lokakuu 16.6.-31.10.2017, 
arkisin 8-16, jos tulee tarkastus tai haluaa tarkentaa asioita

Tukiturva-asiakkaanamme saat vastuuvakuutusturvan      
0 euron omavastuulla

Syysilmoituksen tekeminen ja muistutus ajoissa siitä

Tekstiviestimuistutukset tärkeimmistä peltotukiin liittyvistä 
ajankohdista ja tekemisistä

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Tukiturva – varmuutta peltovalvontatilanteisiin

Päivystävä puhelintuki, heinä-lokakuu 16.6.-31.10.2017, 
arkisin 8-16, jos tulee tarkastus tai haluaa tarkentaa asioita

Tukiturva-asiakkaanamme saat vastuuvakuutusturvan      
0 euron omavastuulla

Syysilmoituksen tekeminen ja muistutus ajoissa siitä

Tekstiviestimuistutukset tärkeimmistä peltotukiin liittyvistä 
ajankohdista ja tekemisistä

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

PUHELINTUKI
käytössäsi 16.6.-31.10. 
arkipäivisin kello 8–16

Soitto puhelintukeen maksaa normaalin 
matkapuhelin tai kiinteän verkon soiton verran 

Juha Hämäläinen 
Kehityspäällikkö

Uutta ProAgriasta 
– kysy asiantuntijaltasi!

PUHELINTUKI
käytössäsi 16.6.–31.10.
arkipäivisin kello 8–16

Soitto puhelintukeen maksaa 
normaalin matkapuhelin tai 
kiinteän verkon soiton verran
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Tuet

Tänä vuonna voi hakea luon-
nonmukaisen tuotannon ja luon-
nonmukaisen kotieläintuotannon 
sitoumuksia. Vuonna 2015 ja viime 
vuonna alkaneisiin luomusitoumuk-
siin voidaan liittää uutta peltoa enin-
tään 5 ha. Jos luomusitoumukseen li-
sättävää peltoa on enemmän kuin 5 
ha, tehdään kokonaan uusi luomusi-
toumus. Jos edellisinä vuosina tehty 
luomusitoumus muutetaan luomu-
kotieläinsitoumukseksi, kotieläinsi-
toumuksesta tehdään kokonaan uu-
si luomukotieläinsitoumus. 

Uudet luomukasvi- ja luomu-
kotieläinsitoumukset on haettava 
15.6.2017 mennessä ely-keskukses-
ta paperisella lomakkeella 215. Uu-
sien hakijoiden on huomioitava, et-
tä heidän on ilmoittauduttava luon-
nonmukaisen tuotannon valvonta-
järjestelmään 2.5.2017 mennessä. 
Luomuvalvontaan on ilmoittaudut-
tava 2.5.2017 mennessä myös silloin 
kun sitoumukselle lisätään eläinlaji. 
Luomukotieläintilojen on syytä liit-
tyä valvontajärjestelmään tätä aikai-
semmin, koska viimeistään 2.5.2017 
alkaen tilan on noudatettava luon-
nonmukaisen tuotannon tuotanto-

ehtoja. Uusien peltojen liittämistä 
voimassa olevaan luomusitoumuk-
seen haetaan 15.6.2017 mennessä. 

Viljelijän on kuuluttava valvon-
tajärjestelmään peltokasvi- ja kasvi-
huonetuotannon osalta. Kotieläin-
tuotantoa koskevan luomusitou-
muksen tekemisen edellytyksenä on 
lisäksi, että viljelijä on hyväksytty 
valvontajärjestelmään sen eläinlajin 
osalta, jota sitoumus koskee. Uuden 
luomukotieläintilan on liityttävä luo-
muvalvontajärjestelmään huhtikuus-
sa 2017, jotta luomutarkastus voi-
daan tehdä ennen luomusitoumuk-
sen alkamista 2.5.2017. Tuotanto-
suunnan vaihtamisesta ja muista ti-
lan olosuhteissa tapahtuneista olen-
naisista muutoksista on tehtävä il-
moitus valvontajärjestelmään.

Luomusitoumukset haettavissa

• Viisivuotinen sitoumus
• 160 €/ha, puutarhakasveilla 600 €/ha
• Aktiiviviljelijä, ei yläikärajaa
• Luomutuotannon peruskoulutus (5 pv) 15.6.2017 mennessä, kos-

kee uusia viljelijöitä
• Vähimmäisala 5 ha, puutarhakasveilla 1 ha korvauskelpoista pel-

toa 
• Puutarhakasveja viljelevä voi tehdä sitoumuksen vain osalle loh-

koista
• Pääsääntöisesti kaikki lohkot liitettävä sitoumukseen, paitsi:
  − hankala laatu tai sijainti
  − ruokohelpilohkot
• Viimeistään toisena vuotena kaikki lohkot luomussa
• Huomioi rajoitukset ympäristökorvauksessa ja eläinten hyvinvoin-

tikorvauksessa
• Vanhat luomutilat: myyntikasvivaatimus 30 %
• Uudet luomutilat: myyntikasveja 30 % 4. ja 5. vuonna
• myyntikasveja ei tarvitse viljellä, jos kirjallinen yhteistyösopimus 

luomukotieläintilan kanssa tai pääosa sadosta käytetään oman 
karjan rehuksi. Viiden vuoden jälkeen tilan on tuotettava myynti-
kasveja TAI siirrettävä karja luomuvalvontaan.

Maatilojen energianeuvonnan 
tavoitteena on kasvattaa energia-
omavaraisuutta ja tuoda kustan-
nussäästöjä tiloille. maatilan ener-
giasuunnitelma auttaa kehittä-
mään maatilan energiatehokkuut-
ta ja uusiutuvien energioiden käyt-
töä ja tuotantoa kustannustehok-
kaasti. Käytännössä tämä tapahtuu 
selvittämällä energian kulutusta ja 
energiatehokkuutta tai suunnittele-
malla esimerkiksi energiantuotan-
toinvestointia tiedetyn energiakulu-
tuksen perusteella. Näin esimerkiksi 
lämmitysratkaisun tai valaistuksen 
päivityksen kannattavuus ja muutos 
suhteessa nykytilaan voidaan laskea 
ja todeta ennen investointia. Viime-
aikoina on kiinnostanut aurinko-
energian ja maalämmön hyödyntä-
minen.

energiasuunnitelmissa ja ener-
gianeuvonnassa voidaan hyödyntää 
Neuvo 2020 palvelua. Viljelijä voi va-
lita tutun maatilan energiasuunnitel-
man, aikaisemmin tehdyn suunnitel-
man päivityksen tai neuvontaa ener-
giantuotanto- tai energiatehokkuu-
sinvestointiin.

maatilan energiasuunnitelma, 
kuten muutkin energianeuvontapal-
velut, kuuluvat Neuvo 2020 -järjes-
telmän piiriin ja ne voi teettää hy-
väksytyllä energianeuvojalla. maa-
tilan energiasuunnitelmasta viljelijä 
maksaa vain arvonlisäveron. Viljeli-
jä voi käyttää Neuvo 2020 -järjes-
telmän rahoittamia palveluja 7 000 
euron arvosta. Palvelun voi tilata 
kätevästi ProAgrian Neuvo2020-si-
vuilta.

Hake, maalämpö, 
aurinkoenergia vai biokaasu?

Energiasuunnitelmissa kiinnostaa 
nyt aurinkopaneelien hankinnan 
taloudellisuus. Maatalouden 
osalta ne ovat investointituen 
piirissä. 

Hyödynnä energianeuvonnan 
palveluita:
Jari Tikkanen
Energia-asiantuntija
p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi
proagria.fi/neuvo2020

Jari Tikkanen
Luomutuotannon erityisasiantuntija

• Tilalla oltava kotieläimiä vähintään 0,3 ey/sitoumushehtaari (nau-
dat, lampaat, vuohet, siat, kanat, hanhet, ankat) 

• 134 €/ha
• Kahden päivän luomukotieläintuotannon koulutus 
• Viimeisenä sitoumusvuonna tuotettava luomukotieläintuotteita tai 

luomueläimiä myyntiin, jos haluaa uusia luomukotieläinsitoumuk-
sen.

Luomusitoumus, kasvitila

Luomusitoumus, kotieläintila

Luomusitoumuslomakkeet (215) ja sitoumusehdot löytyvät
Suomi.fi -sivuilta. Siellä kannattaa merkitä hakukenttään 
Mavi215. Nämä ovat tässä vaiheessa ennakkotietoja.
Lopulliset ehdot on selvitettävä haun yhteydessä.

Kuva: Jari Tikkanen
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Hyödynnä energianeuvonnan 
palveluita:
Jari Tikkanen
Energia-asiantuntija
p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi
proagria.fi/neuvo2020

Talous

Maitomarkkinoilla on jälleen 
tapahtunut käänne. Pitkään jatku-
nut positiivinen hintavaihtelu, eli 
hinnan nousu maidon lopputuotteil-
la (voi, rasvaton maitojauhe, koko-
maitojauhe ja cheddar-juusto), on 
vuoden vaihteesta alkaen muuttunut 
negatiiviseksi, eli hintojen laskuksi. 

eU:n interventiovarastojen pur-
kupaineet, eU:n normaali vuosituo-
tannon kasvuvaiheen alku (kuukau-
sitason maidontuotanto kasvaa 12 
> 14 mrd. litraan helmikuusta huhti-
kuuhun), Kiinan tuonnin vähentymi-
nen ja eU:n laajuisten maidontuo-
tannon vähentämistoimien loppumi-
nen vuoden vaihteeseen, ovat johta-
neet markkinoiden odotusten kään-
tymiseen hinnan noususta laskuksi.

Lisäksi Keski-euroopassa (muttei 
meillä) tapahtunut voimakas mai-
don tuottajahintojen nousu tulee 
huolehtimaan siitä, että eU:ssa mai-
don päätuotantoalueella pyritään 
nykyisellä hinnalla tuottamaan mah-
dollisimman paljon maitoa, koska 
hintataso on paras kahteen vuoteen, 
eikä kiintiörajoituksia enää ole. Hol-
lantilaisten päätös vähentää lehmi-
en lukumäärää 160 000 päällä eU:n 
nitraattidirektiivin ylittämisen takia 
vähentää tuotantoa Hollannissa, 
mutta muiden eU-maiden maidon-
tuotannon kasvu riittänee kompen-
soimaan sen. 

Pitkään jatkunut maidon tuotta-
jahinnan nousu eU:ssa on siis kat-
kennut. Kehityssuunnan muutokses-

ta voidaan olettaa, että maidon hin-
ta ei tule lähiaikoina Suomessa nykyi-
sestä nousemaan.

Miten varautua  
hintavaihteluihin
Hintavaihtelut tulee hyväksyä. Toi-
seksi pitää huolehtia siitä, että tilan 
tuotantotoiminnan tehokkuus on sil-
lä tasolla, että alimmilla mahdolli-
silla hintatasoilla mitä markkinoilla 
on nähty, tila ei tuota niin paljon 
tappiota, että voi välttää konkurssin. 
Kolmanneksi tulee huolehtia oman 
pääoman määrästä. Korkean tuotta-
jahinnan aikana tulee hoitaa velkoja 
ylimääräisesti pois, eikä yli-investoi-
da ruusuisten näkemysten valossa. 

Kun tilan tase on vahva, se mah-
dollistaa tilan selviytymisen alhaisen 
katteen ajasta. Vahvan taseen saa-
vuttaminen ei ole helppoa, koska se 
vaatii aikaa ja osaamista. Vahva ta-
se eli hyvä vakavaraisuushan syntyy 
vain pitkän ajan hyvän kannattavuu-
den seurauksena. Tulevaisuudessa 
on entistä tärkeämpää, että maata-
lousyrittäjällä on oma pää ja pää-
oma kunnossa!

Hintavaihtelut arkipäivää, 
niihin varautuminen ei

Heikki ojala
Talousjohtamisen
erityisasiantuntija

Kun esitäytetty veroilmoitus saapuu, muista käydä se 
huolella läpi. Täydennä veroilmoitukseen puuttuvat 
tiedot sekä korjaa mahdolliset virheet. maatalousyh-
tymien kannattaa huolehtia korkojensa vähentämi-
sestä, sillä verottaja ei vähennystä yrittäjän puolesta 
tee. Samoin on kotitalousvähennyksen laita. Jos on 
esimerkiksi teetetty kotitalous- tai hoitotyötä tai re-
montoitu kotia tai loma-asuntoa, kotitaloustalous-
vähennystä tulee vaatia erikseen.

Asunnon vuokratulot pitää ilmoittaa itse verotta-
jalle. Vuokranantaja voi kuitenkin vähentää vuokra-
tuloistaan vuokraamiseen liittyvät kulut, kuten hoito-
vastikkeet, asunnon kuntoa ylläpitävät korjaukset ja 
asunnon hankintaan liittyvän lainan korot.

myös erilaisten lainojen korkotiedot kannattaa 
tarkistaa. Lainan korkokulut voivat puuttua varsinai-
sesta veroilmoituksesta kohdasta tulonhankkimisve-
lan korot. Tämä voi johtua siitä, että lainan käyttö-
tarkoitus ei ole verottajan tiedossa. Korkovähennyk-
sen saa vain, jos korot lisää oikeaan kohtaan veroil-
moitukselle.

Tietojen viimeinen ilmoittamispäivä on 9.5. tai 
16.5. Päivämäärä on merkitty lomakkeelle. Veroil-
moituksen mukana ei lähetetä kuitteja, tositteita tai 
muita alkuperäisiä asiakirjoja. Verohallinto pyytää 
niitä tarvittaessa erikseen. Jos tiedot ovat oikein esi-
täytetyllä veroilmoituksella, sitä ei tarvitse palauttaa.

Jos nyt tekee esitäytettyyn veroilmoitukseen korja-
uksia, uusi verotuspäätös ja tilisiirtolomakkeet tule-
vat postitse elo-lokakuussa 2017.

Kiinnostus maatilojen yhtiöittämiseen 
on kasvanut maatilojen kasvaessa. Halli-
tusohjelman lupaama va-rainsiirtoveron 
poisto toimintamuodon muutoksissa 
on lisännyt kiinnostusta yhtiöittämiseen 
kuluvan vuoden aikana. osakeyhtiön 20 
% verokanta vapauttaa varoja lainojen 
lyhentämiseen keventäen tilan maksu-
valmiutta ja helpottaen oman pääoman 
muodostumista. Asiaa on tarkastelu eri 
tilaisuuksissa ja mediassa lähinnä vero-
tuksen ja tuloslaskelman näkökulmista. 
Taseen muodostuksen näkökulma on 
jää-nyt vähemmälle huomiolle. 

Tyypillisesti yhtiöittämistä harkitse-
va maatila on kasvuhakuinen ja myös 
äskettäin investoinut. Se tarkoit-taa 
yleensä vähäistä omaa pääomaa. Toi-
mivan maatilan yhtiöittämisessä tase-
jatkuvuuden vaatimus aset-taa yhtiöit-
tämissuunnitteluun erityishaasteita, 
sillä maatalouden tuloverolain mukai-
sessa taseessa ei ole mukana eläimiä, 
varastoja tai rahavaroja. monissa ta-
pauksissa todetaan, että yhtiöittämi-
nen ei oikeasti ole järkevää.

Taseella vaikutusta  
rahoitukseen
oman pääoman määrällä on vaikutus-
ta osakeyhtiön toimintaan muutoin-

kin kuin perustamisvaiheessa. Ulko-
puolisen rahoituksen saatavuus ja hin-
ta riippuvat sekä yhtiön vakavaraisuu-
desta että tuloksen teko-kyvystä. Tämä 
pätee, olipa maatilan toimintamuoto-
na yhtiö tai perinteinen maatila. maa-
tilan kannatta-vuuden tulisi olla niin 
hyvä, että kaikkea ylijäämää ei tarvitse 
siirtää osakkaiden yksityistalouden ra-
hoitta-miseen, vaan sitä jää myös ta-
seen vahvistamiseen. 

Kun tase on vahva, se mahdollis-
taa myös kevyesti verotettavan osin-
kotulon nostamisen osakeyhtiömuo-
toisella maatilalla. Kannustimia vah-
van taseen hankkimiseen on, mutta 
sen saavuttaminen ei ole helppoa. Yh-
tiöittämisen suunnitteluun tulee va-
rata riittävästi aikaa ja käyttää asi-
aan perehtyneitä asiantuntijoita. Pro-
Agria on hyvä osoite heidän etsimi-
sessään. 

Terveisiä 
tilipalveluistaVakavaraisuus 

– maatilaosakeyhtiön 
akilleen kantapää

mika Jouppila
Tilipalveluasiantuntija

Juha Hämäläinen 
Kehityspäällikkö
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Talous

reisjärvisen Navettayhtiö maito-
kartanon osakkaat janne Paa-
nanen ja Markku kiljala kerto-
vat, että tärkeimpänä tavoittee-
na yhteisnavettahankkeessa oli 
saada lisää vapaa-aikaa. mo-
lemmilla oli ennen yhteisnave-
tan rakentamista parinkymme-
nen lehmän maitotila. Vaikka 
lehmämäärä kokonaisuutena yli 
tuplaantui, vapaa-aika lisääntyi 
merkittävästi. 

Yhteisnavettaa suunnitelta-
essa on hyvä tiedostaa, että yh-
teistyökumppaneiden ajatteluta-
pojen täytyy olla samansuuntai-
set. – emme keskity pikkuasioi-
hin ja olennaisinta on, että tuo-
tanto toimii, toteaa Janne. Täs-
tä osoituksena on se, että 100 
lehmän hoitaminen lypsyasema-
navetassa hoituu hyvin kahdes-
taankin. 

maitomarkkinoilla tilanne 
on haastava. Toimenpiteitä mai-
tokartanollakin on tehty. eri jär-
jestelyillä palkkakulut on puoli-
tettu. Nykytilanteeseen yrittäjät 
ovat kuitenkin tyytyväisiä. Inves-
tointi ilman yhteistyötä olisi to-
dennäköisesti jäänyt tekemät-
tä. Yhteistyön myötä alkutilan-
teen eläinmäärä oli hyvä, pel-
toa oli riittävästi ja sitä ei tar-
vinnut kalliilla ostaa. Lisäksi Jan-
ne ja markku saivat toisistaan 
motivoituneet ja ammattitaitoi-
set työkaverit.

teemu kinnunen

Yhteistyö kannattaa, mikä-
li hyödyt ovat haasteita suuremmat. 
Hyödyt jakaantuvat taloudellisiin ja 
sosiaalisiin. Yksittäisellä maitotilalla 
ei välttämättä ole edellytyksiä inves-
toida omaan tuotantorakennukseen 
esimerkiksi työvoiman saatavuuden 
tai peltoalan vuoksi. Yhteisinvestoin-
nin jälkeen työn ja vastuun jakami-
nen lisää vapaa-aikaa ja pienentää 
yritystoiminnasta johtuvan henkisen 
kuormituksen määrää.

Yrityksissä työntekijöillä on koh-
talaisen selkeät vastuualueet. Vas-
tuualueet jakautuvat osaamisen ja 
kiinnostuskohteiden perusteella. Yh-
teisnavettahankkeissa yhdellä osak-
kaista voi olla vastuullaan talousasi-
at ja osittain perustyöt navetassa, 
toisella koneiden korjaus ja osittain 
perustyöt navetassa ja kolmannel-
la karjanhoitotyöt ja siihen liittyvät 
tukityöt, kuten siemennykset, eläin-
ilmoitukset ja jalostussuunnittelu. 
osaamisen ja kiinnostuksen mukaan 
jaoteltuna työn tekeminen on mie-
lekkäintä ja motivaatio työntekoon 
on korkea.

Tuotantotalouden  
osa-alueet yhteisnavetassa
Lypsykarjatilan tavoitteena on tuot-
taa mahdollisimman pienillä kus-
tannuksilla mahdollisimman paljon 
maitoa. Tavoitteena on katteen mak-
simointi. Tämä onnistuu, kun tuo-
tanto on tehokasta. Tehokas tuotan-
to johtaa yleensä hyvään taloudelli-
seen tulokseen. 

Yhteistyökumppaneilla on aina 
omat vahvuus- ja osaamisalueensa. 
Näin voidaan olettaa, että yhteisyri-
tyksessä on vahvat osaajat peltovil-
jelyn ja varsinaisen maidontuotan-
non kautta talouden ja tuotannon 
tunnuslukujen seurantaan ja analy-
sointiin. Vahvaan osaamiseen noja-
ten maitotilan tuotto voidaan mak-
simoida ja kehitystyö perustuu tun-
nuslukuihin. Toiminnan muutta-
minen tunnuslukuihin perustuvaan 
tuottavuuden kehittämiseen on joh-
tamista. 

Tuotantotalouden  
johtaminen
maatilayritystä tulee johtaa tuotan-
non ja talouden tunnuslukujen pe-
rusteella. Usein yrityksessä ulkopuo-
linen näkökulma auttaa löytämään 
kehityskohteita, joita yrittäjät eivät 
itse ole tulleet huomanneeksi. Yhteis-
yrityksessä toisen osakkaan näkökul-
makin voi olla joskus ulkopuolinen 
näkökulma. Vaikka vastuualueet on 
jaettu, yrittäjien on ajoittain tehtä-
vä ja osattava tehdä myös oman vas-
tuualueensa ulkopuolisia tehtäviä. 

Ulkopuolista näkökulmaa yrityk-
sessä tarvitaan käytännön tekemises-
tä tuotannon tunnuslukujen kautta 
talouden tunnuslukujen analysoin-
tiin. Yhteistyö asiantuntijoiden kans-
sa on luontevaa ja hedelmällistä, 
kun kullakin osakkaalla on oma vah-
va osa-alueensa. Karjanhoidosta vas-
taavan osakkaan on luontevaa tehdä 
yhteistyötä maidontuotannon asian-

tuntijoiden ja jalostussuunnitteli-
joiden kanssa. Taloudesta vastaava 
osakas huolehtii taloudesta, talou-
den suunnittelusta ja seurannasta 
talousasiantuntijan kanssa. Peltovil-
jelypuolesta vastaava osakas huoleh-
tii kasvintuotannon asioista kasvin-
tuotannon asiantuntijoiden kanssa. 

edellä mainittu työnjako ja asian-
tuntijapalveluiden käyttäminen on 
ideaali tilanne. Tämä ei kuitenkaan 
riitä. Kaikkien osakkaiden on hyvä 
tietää kaikkien osa-alueiden asioista, 
jotta tilan johtaminen kokonaisuu-
tena on mahdollista. oikean käden 
on tiedettävä, mitä vasen käsi tekee. 

Yhteisyrittäjyys lisääntyy

on todennäköistä, että yhteisyrit-
täminen lisääntyy tulevaisuudessa. 
Suomalaiset maitotilat ovat olleet 
perinteisesti perheviljelmiä. Suunta 
on kuitenkin kohti tiloja, joista use-
ampi perhe saa elantonsa. Yhteisyrit-
täjyys naapureiden kesken voi vähen-
tää kilpailua pelloista, kun perinteis-
tä kilpailuasetelmaa ei ole. Näin ol-
len pellon osto- ja vuokrahinta voivat 
laskea, mikä on etu tuotantoa kehi-
tettäessä. Yhteisnavettaa kannattaa 
ehdottomasti harkita!

Yhteisnavetoissako maidon-
tuotannon tulevaisuus?

Kokemuksia 
yhteis-
navetasta

Yhteiset tavoitteet, sama näkemys 
tulevaisuudesta ja luottamus avitta-
vat, olipa yhteisnavetta suunnitte-
lussa tai käytössä. Maitokartanon 
Janne Paananen ja Markku Kiljala 
Reisjärveltä ovat tyytyväisiä yhteis-
yritykseensä.Teemu Kinnunen

Talousjohtamisen
asiantuntija

Kuva: Teemu Kinnunen

Kuva: ©maaseutuverkosto, martina motzbäuchel
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Maatilat ovat kamppailleet ta-
loudellisen ahdingon kanssa. Tois-
ten maatalousyrittäjien kanssa jut-
telu auttaa pysymään kärryillä oman 
alan nykytilasta ja suuntaamaan tu-
levaan. Se tuo myös toivoa – tunteen 
siitä, että ei ole yksin. Kyläilemään 
tai tilaisuuksiin ei ole helppoa lähteä 
arjen töiden ohessa. 

Työterveyslaitoksen Naiset työs-
sä -eSr-hankkeessa on testattu verk-
kovälitteistä vertaisryhmätoimintaa. 
– Itse lähdin vertaistukiryhmään aja-
tuksella, että kun maidonhinta on 
niin huono, että jospa saisin jotain 
apua ahdistavaan tilanteeseen. Tai-
si olla eka tapaaminen, kun ohjaa-
ja tuumasi että, maidon hinnalle 
me ei voida mitään tehdä, sen kans-
sa on elettävä ja painotettava muu-
hun. ensimmäinen ajatus tietenkin 
oli, että onkohan tällä ryhmällä mi-
tään annettavaa minulle, muistelee 
ryhmään osallistunut maatalousyrit-
täjä hanna vesamäki Pyhäjärveltä. 
Verkkovälitteinen vertaisryhmä on 
ollut ainoa vertaistuki, jota Hanna 
on saanut. – Kun on iso karja ja pie-
net lapset, niin tapahtumiin ei ole ol-
lut mahdollista osallistua. 

ongelmalliseksi on muodostunut 
karjakokojen hajaantuminen. – meil-
lä täällä on pieniä karjatiloja, jot-
ka haluaisivat tapahtumat aamupäi-
västä, mutta me isot tilat ollaan puo-
leen päivään asti aamuhommilla. It-
se olen tykännyt verkon kautta ta-
pahtuvasta vertaistuesta ja kannatan 
toiminnan kehittämistä sekä jatka-
mista. minusta verkon kautta tapah-
tuvassa vertaistukiryhmässä on mah-
dollisuus saada samankokoisilta ti-
loilta vertaistukea ja käytännön vink-
kejä työhön sekä jaksamiseen. Isoil-
la tiloilla on myös krooninen ajan-
puute, joten verkkotapaaminen on 
helpompaa ja nopeampaa. minä-
kin olen osallistunut tapaamisiin na-
vetan toimistosta kesken hommien, 
kertoo Hanna.

Muiden tuella uusia ideoita 
tulonlähteiksikin
maaseudulla yksinyrittävän voi olla 
vaikea hahmottaa, mihin kaikkeen 
hänen yritystoiminnastaan onkaan 
ja mitä kaikkea osaamista lähistöltä 
löytyy. Verkostoituminen on monel-
la tavalla yrittäjyyden ydintä, sillä on 
turha yrittää yksin vääntää maakun-
nan perukoilla. Yksin on vaikea kokea 
yrittämisen ja työn tekemisen iloa.

myyntijohtaja, palvelupäällik-
kö Mervi koukka ProAgria oulus-
ta kannustaa suomalaisia jakamaan 
osaamistaan ja keskittymään verkos-

toitumisessakin siihen. – on tärke-
ää tietää, miten kaverilla menee ja 
kuinka he työnsä tekevät. Siinä tu-
lee uusia ideoita liiketoimintaankin. 
Sosiaalinen tuki on tärkeää varsinkin 
yksinyrittävälle. on hyvä nähdä, et-
tei ole yksin ja että ratkaisuja löytyy 
yhdessä. Vertaisryhmässä ja muussa 
verkostoporukassa on aina joku, jo-
ka ajattelee että tämä hankalakin ti-
lanne on mahdollisuus, ei ongelma, 
jatkaa Koukka.

Vertaistuki ja verkostoitumi-
nen ovat tärkeitä työkyvyn kannal-
ta. Paitsi että pääsee jakamaan huo-
lia ja tuulettamaan ajatuksiaan, tois-
ten vinkeistä voi saada konkreettisia 

apuja eli lisätä omaa osaamistaan. 
– Itse olen kaivannut vinkkejä konk-
reettisiin asioihin, esimerkiksi siihen, 
miten hoitaa navettahommat pien-
ten lasten kanssa, miten lapset pää-
sevät harrastuksiin, mistä voi löytää 
säästökohteita. Verkkotapaamisissa 
ei tarvitse vaihtaa vaatteita, käydä 
suihkussa ja lähteä erikseen jonne-
kin, pohtii Hanna Vesamäki verkko-
välitteisten vertaisryhmien konkreet-
tisia hyötyjä.

Hyvä, paha verkko

onko sellaisessa vertaisryhmässä 
mitään järkeä, jossa ollaan teknii-

kan kautta yhteyksissä? Kyllä on, jos 
Hanna Vesamäkeä on uskominen. – 
ennen ensimmäistä tapaamista mie-
titytti kyllä se, että en ole tietotek-
niikan ihmelapsi, jännitti että selviy-
dynkö. ennakko-oletus kumoutui ja 
kaikki toimi verkossa aivan helposti, 
toteaa Hanna. 

Naiset työssä -ryhmissä syven-
nyttiin yrittäjän fyysisen ja psyykki-
sen hyvinvoinnin parantamiseen, ku-
ten stressin hallintaan sekä unen pa-
rantamiseen. – Nyt kun ryhmää on 
takana jo näin paljon, olen oival-
tanut tuon ohjaajan alkuviisauden. 
olen saanut keinoja hallita taloudel-
liseen epävarmuuteen liittyvää stres-
siä. Voin nyt paljon paremmin. Kun 
voin paremmin, on minulla enem-
män voimia miettiä ja ideoida omas-
sa työssäni niitä juttuja, millä minä 
saisin kannattavuutta paremmaksi 
omassa navetassa. Hyvinvoivempa-
na minulla on voimia niitä myös to-
teuttaa.

mervi Koukka muistuttaa, että 
ProAgrialta saa myös Neuvo2020- 
neuvontaa, jos tuntuu siltä, että juu-
ri yritystoimintaa pitäisi kehittää 
esimerkiksi monimuotoisemmaksi.  
– rohkeasti vaan yhteyttä, kannus-
taa mervi.

Miltä näyttää tulevaisuus?

Hanna kertoo olevansa paremmilla 
mielin kuin vuosi sitten. – olen saa-
nut verkkoryhmästä välineitä stres-
sin hallintaan ja luottamusta siihen, 
että tuli maataloudessa eteen mitä 
vain, hoitamalla itseäni siitäkin hen-
gissä selvitään. Nyt vaan käytetään 
kaikki voimavara tuloksen paranta-
miseen siellä navetassa ja katsotaan 
kuinka pitkälle rahkeet riittää, sum-
maa Hanna Vesamäki.

Naiset työssä -hankkeen verkko-
välitteisen vertaisryhmien vetämisen 
maksuton malli julkistetaan syksyl-
lä 2017. malli on kaikille julkinen ja 
avoin, helppokäyttöinen tarkistus-
lista Skype for Business – ohjelman 
kautta toteutettavien ryhmien vetä-
miseen. Verkkosivuilta www.ttl.fi/
pienyritys ja https://www.ttl.fi/maa-
talousalan-tyoterveyshuolto/ löy-
tyy jatkossa lisätietoa. Työterveyslai-
tokselta kannustetaan kokeilemaan 
verkkoryhmiä yhtenä vaihtoehtona, 
jotta vertaistuki saavuttaisi mahdol-
lisimman monet yrittäjät.

Anne salmi
vanhempi asiantuntija, 

Työterveyslaitos
Naiset työssä – eSr-hanke

”Olenko oikeasti ainoa?”
Verkon kautta tapahtuva vertaistoiminta tukee työkykyä 
– ja voi piristää bisnestä
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maatalousyrittäjä Han-
na Vesamäki Pyhäjär-
veltä on testannut Työ-
terveyslaitoksen Naiset 
työssä -verkkovälitteistä 
vertaisryhmätoimintaa. 
Hanna kertoo saaneen-
sa verkkoryhmästä väli-
neitä stressin hallintaan 
ja luottamusta siihen, 
että tuli maataloudes-
sa eteen mitä vain, hoi-
tamalla itseään siitäkin 
selvitään hengissä.
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Kalatalouskeskus

erityisvesillä tarkoitetaan esim. lo-
hi- ja siikapitoisten vesistöjen virta-
alueita (kosket, nivat, salmipaikat) 
ja ns. istuta ja ongi -vesiä (kalastus 
rajoitettu eLY:n päätöksellä). Näis-
tä saa tietoa esim. www.kalatusrajoi-
tus.fi –sivustolta. 

Kalastonhoitomaksun voi mak-
saa verkossa www.eräluvat.fi ja r-
kioskissa tai hoitamalla asiansa 
metsähallituksen palvelunumerossa  
02 69 2424 tai toimipaikoissa. Vesi-
alueiden omistajien luvista on saa-
tavilla tietoa vaihtelevasti ja nykyään 
enenevässä määrin verkossa.

Kalastusta koskevista  
rajoituksista
Näin kesäkalastuskauden kynnyk-
sellä on aihetta muistuttaa muuta-
mista kalastamista rajoittavista sei-
koista. Kalastusrajoitusten päätar-
koituksena on vähentää arvokkaik-
si koettuihin, mutta vähentyneisiin, 
useimmiten vaelluskaloihin, koh-
distuvaa kalastusta sekä antaa ka-
loille mahdollisuus lisääntyä vähin-
tään kerran ennen kalastuksen koh-
teeksi joutumistaan. 

Kalastussäädöksissä on rajoi-
tettu vaeltavien kalojen kalastusta 
erityisesti jokialueilla ja jokisuissa. 
meidän aluettamme koskevia rajoi-
tuksia on koottu alempaan tauluk-
koon.  

Aiemmin mainituista syistä se-
kä kalastauslain perusperiaatteiden 
(turvata kalojen luontainen lisään-

Kalastuksen lupajärjestelmä

 

Kalastustapa  18-64 -vuotiaat  Alle 18 v. ja 65 v. täyttäneet 
Onkiminen  

Maksuton yleiskalastusoikeus Maksuton yleiskalastusoikeus Pilkkiminen  
Silakan litkaus 
Viehekalastus  Valtion kalastonhoitomaksu   Ei valtion kalastonhoitomaksua 
yhdellä vavalla  
Pyydyskalastus  

Valtion kalastonhoitomaksu JA 
vesialueenomistajan lupa 

Ei valtion kalastonhoitomaksua, MUTTA 
aina vesialueenomistajan lupa 

Ravustus    
Kalastus useammalla  
kuin yhdellä vavalla 
Kalastus    Valtion kalastonhoitomaksu JA vesialueen 

omistajan lupa  
Ei valtion kalastonhoitomaksua, MUTTA 
aina vesialueen omistajan lupa erikoiskohteilla 

(Lähde: Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry) 
 
 

Rasvaevällinen 
taimen 

sisävesissä (Lestijoki, Perhonjoki, 
Vääräjoki) kokonaan rauhoitettu 

meressä ja 
pohjoisen 
jokivesissä (64o 

pohjoiseen) 
alamitta 60 cm 

umpivesissä (ei 
vaellusyhteyttä jokiin 
tai järviin) ylämitta 45 
cm 

Rasvaeväleikattu 
taimen rauhoitettu joessa ja purossa 1.9.-30.11. alamitta 50 cm   

Lohi  rauhoitettu joessa ja purossa 1.9.-30.11. 

alamitta 60 cm, 
Perämerellä 
(63o30´ 
pohjoiseen) 50 cm 

merellä vapaa-
ajankalastajan 
saaliskiintiö 
2 kalaa/kalastaja/vrk 

Harjus meressä kokonaan rauhoitettu, muualla 
rauhoitettu 1.4.-31.5. alamitta 35 cm 

67o leveyspiiristä
pohjoiseen, ei 
rauhoitusta ja 
alamitta 30 cm  

Kuha   alamitta 42 cm 
  

Jokirapu, täplärapu rauhoitettu 1.11.-21.7. klo 12   
  

(Lähde: Kalastuslakiesite 2016) 
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(Lähde: Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry) 
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Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet harrastaa kalastusta. Kalastussäädöstemme mukaan onkiminen ja 

pilkkiminen ovat jokamiehen oikeuksiin rinnastettavia sekä kaikille maksuttomia mahdollisuuksia. Myös muu 

vapakalastus on varsin vapaata, sillä yhdellä uistin- tai perhovavalla kalastaminen Manner-Suomen alueella on 

maksutonta alle 18-vuotiaalle tai yli 65-vuotiaalle. Muut saavat vapakalastusoikeuden koko maahan maksamal-

la kalastonhoitomaksun. Muulla tavoin tai erityisvesillä kalastavalla pitää aina olla vesialueen omistajan lupa. 

hoitokalastuskatiskatyöpaja, missä opi-
taan tekemään katiska asiantuntijoiden opis-
sa. Ajankohta varmistuu myöhemmin, seuraa 
hankkeen tiedotusta.

kesän tutustumisretki kunnostushankkeisiin, 
jossa esitellään kunnostettuja vesistökohteita. 
Sammalla käynti mahdollisesti Söderfjärdenis-
sä Vaasassa, Sundomin kylässä (www.sundom.
fi/fi/soderfjarden). 

Työpajat jatkuvat kohteittain ja muutamalle 
kohteelle tullaan tekemään kuluvan vuoden ai-
kana kunnostamisen esimerkkisuunnitelma.

FArMArissA 14.–17.6.2017 hankkeella on 
oma osasto, tule tutustumaan!
Jokilaivaristeilyt päivittäin Farmarin aikaan Sei-
näjoella, lisätiedot satu.jarvenpaa@vesiensuo-
jelu.fi, p. 044 777 8839.

MAiseMAretki kAuhAjoen hYYPän- 
jokilAAksoon 16.6. klo 13
Kolmen Vyyhti ja UHmA -hankkeet järjestävät 
tutustumiskierroksen Hyypänjokilaakson mai-
semanhoito- ja vesiensuojelukohteisiin perjan-
taina 16.6. klo 13. 

Hyypänjokilaakso on valtakunnallisesti ar-
vokas, luonnonsuojelulain mukainen maise-
manhoitoalue. 

Hyypänjokilaakson retkeen liittyy vierailu 
Farmarin tilakohteeseen, riverhill´s Highland 
luomukotieläintilalle, josta voit ostaa tilan li-
haa pakasteena ja säilykkeenä. Bussikuljetus-
ta ja kahvitarjoilua varten ennakkoilmoittautu-
minen: satu.jarvenpaa@vesiensuojelu.fi, p. 044 
777 8839.

Tapahtumista ja retkistä lisäinfoa myöhemmin 
Kolmen Vyyhti -nettisivuilla ja Facebookissa.

KOLMEN VYYHTI -HANKKEEN TULEVIA TAPAHTUMIA

Logot 
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Pyyntimiehiä
ja saantimiehiä

mauno Korhonen
puheenjohtaja
Kalatalouskeskus

Kuva: ritva-Liisa Nisula

Pyyntimiehet ja saantimiehet on erikseen. Tämä vanha totuus tuli mieleen, 
kun tuttava kertoi, että naapurin nuori mies oli tarjonnut heille ahvenia. oli 
käynyt pilkillä ja saanut 27 kg hyvänkokoisia ahvenia. No, olihan niitä pitä-
nyt ottaa muutama savu-uunillinen. Itse kun samalla merellä, tosin vähän eri 
paikassa, kävin viimeksi pilkillä, tahtoi tuuli kuljettaa kalapussia pitkin jäätä, 
vaikka siellä oli jo parin tunnin pilkkisaalis. Tuli sieltä lopuksi pari pannullis-
ta pieniä ahvenia.

Kun hiljattain tutkin LUKen tilastoja kalan kulutuksesta, huomasin, että 
suomalainen syö kotimaista haukea ja ahventa kumpaakin 0,5 kg vuodessa 
(fileiksi muutettuna), eli ei paljon mitään. Tämän tutun kaverin yhden kerran 
pilkkisaaliilla tuli 20 suomalaisen vuotuinen ahvenen syöntimäärä tyydytettyä. 
en tiedä miten nuo tilastot lasketaan, mutta jos ne lähellekään pitävät paik-
kansa, niin paljon on petrattavaa.

itäMerilAskuri 
Kävin äskettäin kokeilemassa, mitä tietoja Itämerilaskuri antaa omien kulu-
tustottumuksieni ja asumiseni vaikutuksesta Itämeren levän muodostukseen. 
Kun kysymyksissä päästiin itse asiaan, eli kysyttiin kalastusta ja kalansyöntiä 
koskevia kysymyksiä, rupesi sädekehä pääni päällä kasvamaan. Lopputulok-
seksi tuli, että saastutan Itämerta vain 10 %:lla siitä määrästä, mitä suoma-
lainen keskimäärin ja kaikki tämä muutaman katiskan, parin virvelin ja on-
gen ansiosta. Tästä voimme päätellä, että meren pelastaminen on varsin yk-
sinkertaista. Katiskat pyyntiin ja syömään saaliina tullutta kotimaista kalaa.

kAlAtAlouskeskus vuosikokoustAA
Kalatalouskeskuksen vuosikokous on kevään korvalla. Toivottavasti saamme 
paljon väkeä kuuntelemaan hyviä luentoja ja antamaan johtokunnan väelle 
ohjeita ja neuvoja toimintamme ja taloutemme kehittämiseen.

jää kAntAA tAi sitten ei
Kalamiehet ovat tunnetusti sieltä rohkeimmasta päästä jäillä liikkumisen suh-
teen. ennen oli kuovin ääni se merkki, jonka jälkeen ei saanut mennä enää 
järven jäälle. Tiedä häntä, voiko tähänkään enää luottaa, kun kaikki tuntuu 
muuttuvan. Parempi virsta väärää, kuin vaaksa vaaraa pitänee edelleen paik-
kansa.

Viime vuoden kalastonhoitomaksujen kertymä jäi suunniteltua pienem-
mäksi. muistakaapa käydä maksamassa maksu. Kannattaa kysyä kalakaveril-
takin, että onko muistanut hoitaa osuutensa. Kuuluvat ainakin jossain päin 
lisäävän valvontaakin.

en tiedä miten kukin kalansaaliinsa valmistaa, mutta itse ainakin kaipaan 
uusia reseptejä. Kokeillessani olen huomannut, että sieltä saattaa löytyä yllät-
täviä makunautintoja. ei muuta kun kokeilemaan.

Ja muistakaa Vyyhti-hankkeiden mahdollisuudet!

tyminen ja hyvät kalastusmahdol-
lisuudet sekä kalakantoja hyödyn-
täminen kestävällä tavalla) pohjal-
ta on annettu määräyksiä, joita ka-
lastamaan aikovan on myös syytä 
muistaa: 
• onkiminen (esim. mato-onki) 

on vaelluskalavesistöjen virta-
alueilla (kosket ja nivat, virtaa-
vat salmet) kiellettyä 

• kalatiessä ja 200 m matkalla 
kalatiestä alas- ja ylöspäin on 
kalastus kokonaan kielletty

• 100 m joen poikki rakennetun 
padon alapuolella on kalastus 
kielletty. 

Lain (KL 58 §) mukaan alamit-
tainen tai rauhoitusaikana pyydet-
ty tai rauhoitettu kala on aina va-
pautettava takaisin veteen. Vesialu-
een omistajat ja kalastusoikeuden 
haltijat voivat kalastusta järjestä-
essään antaa lakia tai asetusta tiu-
kempia lupaehtoja (mm. saaliskiin-
tiöt). esimerkiksi Lestijoella kaikki 
taimenet on osakaskuntien yhtei-
sen päätöksen mukaisesti vapau-
tettava takaisin veteen. 

Kalojen käsittely

Kalassa ollessa saattaa käydä niin, 
että saa saalista eli kaloja. Hyvin 
kalastustapoihin kuuluu, että saa-
liskaloja kohdellaan asiallisesti. 
Asiallisesti käsitelty kala myös säi-
lyy valmistus- ja syömäkelpoisena 
pitempään. Kaikki kalat, joita ei 
välittömästi vapauteta takaisin ve-
teen on: 

1. Tainnutettava (napakka isku 
tylpällä esineellä kalan päähän, 
silmien yläpuolelle) tai tapetta-

va (esim. vääntämällä pikkuka-
lojen niskat nurin) 

2. Verestettävä (veitsellä tai saksil-
la katkaistaan tainnutetun ka-
lan kurkkuvaltimo tai kiduskaa-
ret)

3. Jäähdytettävä (kala kylmään ve-
teen tai kosteaan, hengittävään 
koriin, kassiin tai astiaan).

Kala jonka annetaan kuolla tu-
kehtumalla (maassa tai veneen-
pohjalla omia aikojaan sätkien) 
kokee turhaa tuskaa ja se pilaan-
tuu nopeasti syömäkelvottomak-
si. ohjeita kalan oikeasta käsitte-
lystä saat mm. www.vapaa-ajanka-
lastaja.fi tai www.ahven.net -net-
tisivuilta.   

Tietoa kalastuksesta ja 
säädöksistä
Jos jotain kalastusmahdollisuuk-
sista tai säädösten sisällöstä on 
jäänyt epäselväksi, on olemassa 
koko joukko tietolähteitä ja ihmi-
siä joiden puoleen kääntyä. Syven-
tävää tietoa löytyy mm. kalatalou-
den neuvontajärjestöistä (Kalata-
louden Keskusliitto; www.ahven.
net, Suomen Vapaa-ajankalasta-
jien Keskusjärjestö; www.vapaa-
ajankalastaja.fi), metsähallituk-
selta (www.eräluvat.fi) ja muilta 
viranomaistahoilta (maa- ja met-
sätalousministeriö www.mmm.fi 
sekä eLY-keskusten kalatalouspal-
veluista (www.ely-keskus.fi). mei-
dän alueellamme kirkastusta asi-
oihin voi hakea esimerkiksi Pro-
Agria Keski-Pohjanmaa ry:n net-
tisivuilta tai toiminnanjohtajalta 
eero Hakalalta (etunimi.sukuni-
mi@proagria.fi).

Toiminnanjohtaja 
eero Hakala

Puh. 0400 162 445
eero.hakala@proagria.fi

kalatalouskeskus

lisätietoja neuvojalta tai paikalliselta kalatalousviranomaiselta:
Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus
Eero Hakala, eero.hakala@proagria.fi, p. 0400 162 445
Ely Kalajokilaakson alueella: 
Kalle Torvinen, kalle.torvinen@ely-keskus.fi, p. 0295 023 589
Ely Lesti- ja Perhonjoella: 
Kyösti Nousiainen, kyosti.nousiainen@ely-keskus.fi, p. 0295 028 602
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riitta Huhtala
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
maa- ja kotiseutunaiset

Toiminnanjohtaja johanna hylkilä 040 1964 434
Kotitalousneuvonta ja -koulutus, hygieniatestaukset ja
malo-luokitukset, järjestötyö seija varila 0400 137 899
Ympäristöpalvelut jaana höglund  043 8254 284
Kruunuvoudintalo, Kaarlelankatu 43, Kokkola, 
tapahtumat ja ruokapalvelut Auli saukko  043 8254 281etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

Kruununvoudintalon 
kuulumisia Aulilta

Kevään korvalla
maa- ja kotitalousnaiset juhlistavat satavuotiasta itsenäistä Suomea tarjo-
amalla maakuntien makuja maistuva maaseutu -tapahtumissa ja kohtaa-
misissa. maaliskuun viimeisenä viikonloppuna keskipohjalaiset olivat Sei-
jan johdolla ruokamatkalla Keski-Suomessa. myös jäsenyhdistykset voivat 
tarjoilla makuja järjestämällä kekrijuhlia omalla paikkakunnallaan. Juhlat 
kannattaakin pian kalenteroida ja ilmoittaa päivämäärä Johannalle. Näin 
tapahtumanne pääsee mukaan valtakunnalliseen tiedotukseen. 

Kohtaamisia on luvassa myös Seijan syksyn ruskamatkalla, jonne on jo 
ilmoittautunut yli 30 lähtijää. mukaan mahtuu vielä. matkalla muistellaan 
Seijan upeaa uraa järjestössämme. 

Paikallisyhdistysten kannattaa hyödyntää maa- ja kotitalousnaisten 
tuottamaa viestintä- ja markkinointimateriaalia sekä perinteisessä pape-
risessa kuin sähköisessäkin muodossa. on tärkeää, että viestimme tapah-
tumistamme lehdissä ja sosiaalisessa mediassa. onko paikallisyhdistyksel-
länne Facebook-sivut, jonne on helppo laittaa kuvia ja jakaa paikallisia ja 
maakunnallisia viestejä? Jos ei, niin voisiko joku perustaa sellaiset.

Aurinko lämmittää jo. Valo antaa energiaa pimeän talven jälkeen. mo-
net meistä lisäävät ulkoilua, laittavat taimet kesää varten kasvamaan, te-
kevät kevätsiivouksen. muistetaan pitää yhteyttä ystäviin ja luoda kohtaa-
misia myös omassa lähipiirissä. 

Pääsiäiseen valmistaudumme jo toistamiseen mämmibaarin merkeissä. 
mämmi taipuu jälleen monenlaiseksi herkuksi - tänä vuonna uutuutena ovat 
maukkaat mämmiburgerit! Baari on avoinna pääsiäisviikon keskiviikkona ja 
torstaina. Kannattaa tulla kauempaakin tutustumaan!

ensi- ja turvakoti ry:n kanssa järjestämme 13.5. lapsiperheille Kevätkir-
majaiset. Lapsille on mukavaa puuhaa Kruununvoudintalon pihapiirissä ja 
kaikille herkkuhetkiä tuvan puolella.

Juhannusherkkuja valmistetaan juhannusviikon torstaina. Punainen he-
ra on jälleen tarjolla ja kattilat täyttyvät tuosta maitoherkusta äärimmilleen.

elokuussa omat Avaimet -teatteriesitys toteutetaan uusintana myös 
Kruununvoudintalolla. Viime kesänä hyvän suosion saanut esitys saa uutta 
sisältöä ja se tarjotaan kaikille uudelleen nautittavaksi.

Järjestömme juhlavuoden pääteemana on Kekri ja sen ympärille järjes-
tettävät tilaisuudet ympäri Suomen. Suuri keskipohjalainen sadonkorjuuta-
pahtuma järjestetään Kruununvoudintalolla lauantaina 16.9. Tilaisuudes-
sa tuomme esille syksyn satoa mahdollisimman elämyksellisessä muodossa.

Kannattaa seurata ilmoitteluamme ja tulla nauttimaan mukavista hetkis-
tä Kruununvoudintalolle!

Maisemaretki kauhajoen 
Hyypänjokilaaksoon

Hyypänjokilaakso on valtakunnallisesti arvokas, luonnonsuojelulain 
mukainen maisemanhoitoalue. 
Pe 16.6.2017 Kolmen Vyyhti ja UHmA -hankkeet järjestävät tutus-
tumiskierroksen Hyypänjokilaakson maisemanhoito- ja vesiensuoje-
lukohteisiin. Vierailu Farmarin tilakohteeseen, riverhill´s Highland 
-luomukotieläintilalle, josta voi ostaa tilan lihaa pakasteena ja säilyk-
keenä. Lähtö Seinäjoelta klo 13. Tapahtuma on maksuton. 
Bussikuljetusta ja kahvitarjoilua varten ennakkoilmoittautuminen: 
satu.jarvenpaa@vesiensuojelu.fi, p. 044 777 8839.
Logot 
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hYgieniAtesti
kokkola, ti 9.5.2017 klo 17, 
yritystalo evald, ristirannan-
katu 1

ruisleiPä- jA kAlAkurssi
reisjärvi, la 22.4. klo 10, Kisa-
tien koulun opetuskeittiö

MAijAn kAsvisruokA-
kurssi, esillä myös nyhtökau-
ra ja härkkis
himanka, ti 25.4. klo 17, seu-
rakuntatalo 

kAsvisruokAkurssi
kokkola, ti 12.9. klo 13, Kruu-
nuvoudintalo

PiirAkkAkurssi
reisjärvi, ti 26.9. klo 18, Kisa-
tien koulun opetuskeittiö 

kekrikurssi jA lounAs
himanka, ke 27.9. klo 10, seu-
rakuntatalo 

tilAA hYvissä Ajoin 
sYksYn kurssit! 
maa- ja kotitalousnaisten tilai-
suuksista lisätietoja Seija Vari-
la, p. 0400 137 899, seija.vari-
la@maajakotitalousnaiset.fi. 

hYgieniAkoulutuksiA jA 
hYgieniAtestAuksiA 
voi tilata Seija Varilalta, 
p. 0400 137 899.
Hygieniakoulutuksen hinta on 
62 €/hlö (sis. alv), joka sisäl-
tää koulutuksen, testin ja pas-
sin. Pelkkä testi ja passi 43,05 
€/ hlö (sis. alv).

Johanna 
muistuttaa

kekri-tAPAhtuMAt MAAkunnAssA
Aikoohan yhdistyksenne osallistua kekri-tapahtumallaan 
maistuva maaseutu –kampanjaan? Lähetä sähköpostia omista kekritapah-
tumasuunnitelmistanne osoitteeseen tiedotus@maajakotitalousnaiset.fi, 
niin lisäämme sinut kampanjan postituslistalle. Kampanjalla on myös oma 
suljettu Facebook-ryhmä, joka löytyy hakusanalla maistuva maaseutu. Liity 
joukkoon! Yhdistyksille on tarjolla kortteja ja julistepohjia, joita voi hyödyn-
tää kekritapahtumien markkinoinnissa, niitä voi noutaa myös Kokkolan toi-
mistolta. materiaalit ovat myös tulostettavissa yhdistyssivuilta.

sYksYn ruskAMAtkA äkäsloMPoloon 21.–24.9.2017
Syksyn ruskamatka on ollut tosi suosittu, enää muutama paikka on vapaa-
na matkalle. mikäli haluat mukaan, ilmoittaudu pikimmiten Kristalle Kok-
kolan matkatoimistoon: p. 06-823 8325 tai krista@kokkolanmatkatoimisto.
fi. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 21.6. mennessä. Tälle reissulle kan-
nattaa lähteä, matkanjohtajana toimii Seija, onhan kyseessä ”Seijan viimei-
nen (risti-)ruskaretki”! 

tuoteuutuutenA helMikorut jA kAhvilAutAsliinAt 
oranssien puuhelmien lisäksi koristeena väre-
jä järjestön logosta. Saatavilla kaulakoru ja ran-
nerengas. Valmistettu Suomessa. Kaulakorun hin-
ta 22 €, rannerengas 12 €. 

Värikäs kahvilautasliina so-
mistaa juhlat, kokoukset ja 
muut kahvitarjoilut. Lautaslii-
nan on valmistanut ja painanut Suomessa Suomen Kerta. 
Paketin (60 liinaa) hinta 5 €. 

Tilaa Kokkolan toimistolta tai verkkokaupasta.

Impi 
saunoo
Impin päivänä 11.6. maa- ja kotitalousnaiset lähtevät joukolla sau-
naan. Järjestäkää saunailtoja oman yhdistyksen väen kesken tai kutsu-
kaa naapuriyhdistys saunomaan. rentouttavan Impin päivän saunaillan 
voi järjestää myös yhdessä ystäväporukan kanssa!

Tempauksessa on mukana Arktiset Aromit ry, joka tuottaa saunojille ja-
ettavan esitteen Tervetuloa suomalaiseen saunaan, jossa on yrttikylpyjen ja 
-ruokien ohjeita sekä saunomiseen liittyvää historiaa ja tapoja. Ilmoita ta-
pahtumasi mukaan tempaukseen ja tilaa samalla esitteitä 17.4.2017 men-
nessä sähköpostitse osoitteesta info@maajakotitalousnaiset.fi. Liitä tilauk-
seen tilaisuuden arvioitu osallistujamäärä, esitteiden toimitusosoite ja omat 
yhteystietosi, joista käy ilmi myös tilaisuuden järjestävä yhdistys. Tapahtu-
maan ilmoittautuvien yhdistysten kesken arvotaan kolme Frantsilan luomu-
yrttitilan tuotepakettia.

ideoitA tAPAhtuMAAn
•	 Kokeilkaa	saunaturvetta	tai	jalko-

ja rentouttavaa yrttikylpyä
•	 Nautiskelkaa	 virkistävä	 yrtti-

juoma tai valmistakaa herkkuja 
muista luonnonantimista

•	 Järjestäkää	 tapahtuma	 lähiseu-
dun matkailuyrityksessä

•	 Kutsukaa	hyvinvointialan	yrityksiä	
esittelemään tuotteittaan

Vuoden maisemateko
Vuoden maisemateko valitaan nyt kolmatta kertaa. Suomi 100 -juhlavuo-
den kunniaksi kilpailun teema on Itsenäisyyden merkit maisemassa. 

kerro MAiseMAstA, hoidA kulttuuriYMPäristöä
Itsenäisyyden merkit maisemassa -teemaa voi toteuttaa vapaasti. Vuoden 
maisemateko voi esimerkiksi olla rakennusten tai rakennelmien kunnostusta 
tai kulttuurihistoriallisesti keskeisen alueen hoitoa tai hoidon suunnittelua, 
esim. muistomerkkialueen hoitoa. 

Kilpailuun voi osallistua työnäytöksellä, kuten maalinkeitto-, päre- tai 
niittotalkoilla tai kiviaidankorjausnäytöksellä tai tekemällä historiallisen sel-
vitystyön. myös aineettomat teot voivat osallistua kilpailuun, kuten kulttuu-
riympäristöön liittyvän piirteen ja perimätiedon esille tuominen, kirjoitus, ar-
tikkeli, esitys, valokuvanäyttely tms. 

kilPAiluohjeet
•	 Kilpailuaika	päättyy	30.9.2017
•	 Lähetä	kuvailu	maisemateosta,	työn	tekijöistä	ja	perustelut	työn	merki-

tyksestä Jaana Höglundille. 
•	 Liitä	mukaan	valokuvia	ja	mahdollisia	lehtileikkeitä.
•	 Valtakunnallinen	voittaja	julkistetaan	Maa-	ja	kotitalousnaisten	keskuk-

sen varsinaisessa kokouksessa 23.11.
Lisätietoja Jaana Höglund, puh. 043 8254 284 ja www.maajakotitalousnai-
set.fi/vuodenmaisemateko, #vuodenmaisemateko #suomi100.

oMAt AvAiMet -näYtelMä MAAkuntAkierrokselle

omat avaimet - seitsemän tarinaa maaseudun naisten elämästä -näy-
telmä lähtee maakuntaan teatteriesityskiertueelle. Näytelmässä esite-
tään lyhyiden tietoiskujen, draaman ja musiikin keinoin maaseudun 
naisten asemaa ja yhteiskunnallisesti merkittäviä saavutuksia 1800-lu-
vun lopulta nykypäivään.
 Maakuntakiertueen alustavat ajankohdat ja paikkakunnat:
•	 26.5.	Kälviä
•	 3./4.8.	Halsua
•	 12.8.	Kokkola
•	 26.8.	Lestijärvi	(muikkumarkkinat)
•	 30.8.	Reisjärvi
•	 syyskuun	alku	Toholampi	

Seuraathan ilmoittelua. Tervetuloa katsomaan koskettavaa näytelmää!
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Semex Finland Oy | Viikatetie 3, 91900 Liminka | puh. 040 550 7643 | sari.alhainen@semex.fi

Laatua tiLan jaLostustyöhön

www.semex.fi

Kestävyysjalostuksen tavoitteena 
on lehmä, joka pysyy terveenä 
ja lypsää korkeita tuotoksia 
vuodesta toiseen.

Semexin eläinaineksen avulla 
parannat karjasi kannattavuutta. 

Terveet ja tuottavat lehmät tuovat 
hyvinvointia myös hoitajille.

Finnmilk Oy:n osakkaat Ari Teppo ja Juhani Korkiamäki ovat 
tyytyväisiä Semexin sopimusasiakkuuteen.

Kalkituslaskuri:
www.ssab.fi/kalkituslaskuri

Tammisen tila on iso osa itsenäistä 
Suomea: vahva ja menestyvä. 
Tammisen tila Raahen Arkkukarissa on kasvanut vuosikymmenten 
saatossa pientilasta nykyiseen kukoistukseensa suomalaisella 
sisukkuudella. Tilan historia ulottuu peräti 1700-luvulle. Sukuun 
tila tuli vuonna 1941. Tilalle on ostettu, vuokrattu ja raivattu peltoa. 
Kokemus on osoittanut, että raivauksen jälkeen uudismaa ei anna 
parasta satoa heti alkuun, vaikka sitä lannoitettaisiin asian-
mukaisesti. Pellon pH on saatava nousemaan, maan rakenne ja 
pieneliötoiminta muuttumaan ”peltomaisemmaksi”.
Tammisen pellot ovat pääasiassa hienoa hietaa ja pH tavoite on 
6,5 tasolla. Pidempään viljelyksessä olleilla lohkoilla on pH saatu 

®BESTON -kalkituskuonan avulla nousemaan jopa seitsemään. 

Satavuotiaan 
isänmaan parhaaksi

®BESTON  Maatilan paloturvallisuuden 
ammattilainen

 - pelastussuunnitelmat
- Icas,  vakuutusyhtiöiden hyväksymät 

palovaroitin järjestelmät
- rosteriset pikapalopostit - sammutinhuolto

- poistumistie kyltit
ps. tarkempaa infoa:  www.temrex.fi

PALOVAROITINJÄRJESTELMÄ

PALOVAROITINJÄRJESTELMÄ

MAATALOUDEN
KOTIELÄIN- JA TUOTANTORAKENNUKSIIN

BL-Palontorjunta Oy Puh. 020 845 0920
Fax (09) 854 3181

– Näytteenottoon perustuva laite
– Tehokas pölynsuodatus
 ehkäisee vääriä hälytyksiä
– Akkuvarmennus 24 h
– Hälytyksen siirto GSM- tai
 lankapuhelinrobotilla
– Alennusta vakuutusmaksuista

www.icas.fi

Pääkonttori:
Temrex Oy

Jääsalontie 20, 90400 Oulu
puh. (08) 520 8919


