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Syksyn aikana keskipohjalaiset maa- ja koti-

talousnaiset järjestävät yhteensä 12 tapahtumaa 

Kekrin ja Maistuva maaseutu -teeman alla. 

Tervetuloa mukaan kekrijuhliin ja -tapahtumiin!



2  ProAgria keski-Pohjanmaa   NuMero 3/2017 

Neuvontajärjestö juhlii tänä vuonna 220-vuotista 
taivaltaan yhdessä satavuotiaan Suomen kanssa. 
Järjestön tehtävänä on ollut alusta saakka käytän-
nön neuvontatyön lisäksi kantaa huolta myös elin-
keinon kehityksestä. Henrik Gabriel Porthan kirjoit-
ti 1797 Suomen ainoassa sanomalehdessä: ”Kar-
janhoitoon ja maanviljelykseen tarjoutuu Suomes-
sa hyvä tilaisuus. edellisestä on tuleva pohjoisten 
seutujen, jälkimmäisestä eteläisten pääelinkeino.” 

Vuosisatojen saatossa tilojen määrä, koko ja 
tuotantosuuntasuosikit ovat vaihdelleet, mutta 
neuvonnan tarve tiloilla ja maaseutuyrityksissä ei 
ole kadonnut mihinkään. Asiantuntijapalvelujen 
kysyntä ja tarjonta ovat eläneet tarpeiden ja toi-
mintaympäristön muutosten mukana. Juhlavuonna 
neuvontajärjestö on kiinnittänyt huomiota toimin-

tatapansa tehokkuuteen, laatuun ja ajantasaisuu-
teen. Henkilökohtaisen asiantuntijapalvelun rinnal-
le ovat tulleet digitaaliset palvelut ja mobiilisovel-
lukset. 

Tuotantotalouden osaajat ja talousjohtami-
senasiantuntijat ovat tilojen käytettävissä ja laaja-
alaisiin asiantuntijapalveluihin erikoistunut huippu-
osaajien verkosto tarjoaa maanlaajuisesti parasta 
mahdollista osaamista. ProAgrian asiantuntemusta 
kannattaa hyödyntää nyt ja tulevaisuudessa. 

Tapaamisiin vuosikokouksessa ja järjestöjuhlas-
sa 18.11. Kannuksen rauhalassa. Suomen satavuo-
tisjuhlavuoden kunniaksi sielläkin Syödään yhdessä. 
Samalla juhlistetaan neuvonnan 220-vuotista tai-
valta ja saatellaan maa- ja kotitalousnaisten pitkä-
aikainen ruoka-asiantuntija Seija Varila eläkkeelle.

Tapahtumakalenteri

ritva-Liisa Nisula
johtaja, ProAgria Keski-Pohjanmaa
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Aihetta juhlaan

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: Hanne Haapakoski

ProAgria

järjestöjuhla, ProAgria keski-Pohjanmaan sekä Maa- ja kotitalousnaisten 
vuosikokoukset
la 18.11. klo 11 Kannus, rauhala, Metsolantie 2

jäsenrekisterikoulutukset 
jäsenasioista vastaaville paikallisyhdistysten edustajille
ma 2.10 klo 12-14, Veteli, kunnantalon johtokeskus, Kivihyypäntie 1
ke 4.10 klo 12-14, toholampi, ritjan Keidas, ullavantie 1
to 5.10 klo 12-14, himanka, aluetoimiston valtuustosali, raumankarintie 2
ma 9.10 klo 18-21, kannus, valtuustosali, Asematie 1
Aluksi kahvitarjoilu. Koulutus on maksuton. Ilmoittautumiset 27.9. mennessä 
Kokkolan toimistolle, p. 040 521 1735 tai ritva Karri, p. 040 523 4113, 
ritva.karri@proagria.fi. 

Maa- ja kotitalousnaisten toiMinta 
kokkola, Kekrijuhla, maakunnallinen sadonkorjuutapahtuma, la 16.9. klo 
Kruununvoudintalo, Kaarlelankatu 43
reisjärvi, Syksyiset piirakat kekrin merkeissä, ti 26.9. klo 18, Kisatien koulun 
opetuskeittiö 
himanka, Kekrikurssi ja lounas, ke 27.9. klo 10, seurakuntatalo 
kokkola, onnenlankaa kehräämässä, kehruuaiheisia lauluja -neulekonsertti, 
1.10. klo 18, Kruununvoudintalo, Kaarlelankatu 43

Maa- ja kotitalousnaisten tapahtumista matkoista ja kursseista lisätietoja 
Seija Varilalta, p. 0400 137 899
Kruununvoudintalon tapahtumista lisätietoja Auli Saukolta, 043 8254 281

kalatalouskeskuksen toiMinta
Kalastusaluepäivät Kalajoella rantakallassa 20.–21.11.
Kolmen Vyyhti -hankkeen koulutus- ja tutustumismatka Söderfjärdenille 10.10.
Kolmen vyyhti -hankkeen Hoitokatiskan tekokurssi, Veteli, 30.9. klo 10, räyringin 
Ns:lla (Finniläntie 5)

ProAgria keski-Pohjanmaa ry:n ja
keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten

Vuosikokous ja 
jÄRjestÖjuHla

la 18.11.2017 klo 11
rauhala, Metsolantie 2, kannus 

Syödään yhdessä -juhlalounas ja
valtakirjojen tarkastus klo 10.30

Vuosikokous klo 11
Kokouksessa käsittelyssä sääntömääräiset vuosikokoukselle 

kuuluvat asiat.

järjestöjuhla klo 13
Juhlapuhe Mirja Hellstedt, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus

Seija Varilan saattelu eläkkeelle
Kannuksen soittokunta

Teatteri Pystymehtä
Muistamiset ja kunniajäsenten kutsuminen

Juhlakahvit

tervetuloa!                                                  hallitus

ProAgria
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Puheenjohtaja

Tänä vuonna juhlimme Suomen 100-vuotiasta historiaa 
ja ProAgria-järjestömme 220-vuotiasta taivalta. Järjes-
tömme aloitti toimintansa aluksi Suomen Talousseura-
na. Tehtävänä oli Suomen talouden nostaminen maan-
viljelyksellä, elinkeinoja ja kauppaa kehittämällä. en-
simmäinen kehittämiskohde oli perunanviljelyn juurrut-
taminen Suomeen. Paljon on vuosien varrella kehitystä 
tapahtunut, mutta edelleen päämääränä on maatalou-
den kehitystyö ja taloudellinen kannattavuus.

Kun miettii aikoja taaksepäin, pahimpina muistoina 
menneistä ajoista mieleen tulevat 1800-luvun katovuo-
det ja niitä seurannut nälänhätä sekä 1900-luvun sota-
vuodet. Ne suhteuttavat tämän ajan ongelmat omaan 
tasoonsa.

Huimasti on maatalous näiden vuosien ajoista ke-
hittynyt, mutta niin on kehittynyt neuvontajärjestöm-
mekin. eikä kehitys tähän jää, eteenpäin mennään kai-
killa maatalouden osa-alueilla. Työt digitalisoituvat, ro-
botit lypsävät lehmät ja peltoviljelyssä traktorit kulkevat 

ilman kuljettajaa. Peltojen lannoitukset ja kasvinsuoje-
lut tapahtuvat automaattisesti, käytettävät määrät sää-
tyvät pellon tarpeen mukaan. Saa nähdä mitä muuta 
kehitys tuo tullessaan tulevina vuosina ja tuleville suku-
polville. Minkälaista on maatalous 100 vuoden päästä 
-eipä sitä uskalla edes arvailla.

olisiko meidän osuutemme sukupolvien ketjussa se, 
että kykenisimme säilyttämään maaperän puhtaana ja 
tuottamaan suomalaisille eu-alueen puhtainta ja tur-
vallisinta ruokaa. Tulevaisuudessa on tilausta maailmal-
la suomalaisille puhtaille elintarvikkeille.

Tänä kesänä viljelyä on haitannut todella viileä ja sa-
teinen sää. Toivottavasti loppusyksy on lämmin ja kui-
va ja pelloilla olevat sadot saadaan korjattua hyvälaa-
tuisena talteen.

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 (myyntireskontra, viestintä, järjestö) 040 5234 113
Taloussihteeri Saila Sulonen (laskutus, ostoreskontra) 040 5443 460

MaaseutuneuVonnan asiantuntijapalVelut
Tuotosseuranta
 elina Järvenoja (perhevapaalla) 
 Salme Asiala, mekaanisten maitomittareiden testaus 040 5234 124
 Armi Hotakainen  0400 644 261
 Katja Kellokoski  040 8492 870 
 Jonna-Minna Lassila (perhevapaalla) 
 Kirsi Leppikorpi (opintovapaalla) 
 Leena Hanni (perhevapaalla) 
energianeuvonta Jari Tikkanen 0400 162 147
eu-tuet Sirkku Koskela ja 0400 137 124
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
 elina Finnilä (kasvinviljelyn talous) 043 8254 283
 Sari Harju  040 5234 114
 Sirkku Koskela (peruna ja erikoiskasvit)  0400 137 124
 Taina Kulla 0400 723 288
 Pekka Polso 040 5234 112
 Jari Tikkanen (luomu ja luomukoulutukset) 0400 162 147
Kasvinsuojelukoulutukset Sirkku Koskela  0400 137 124
Kotieläinneuvonta, myös luomu Anna-riitta Leinonen 0400 168 647
Lammas- ja vuohitilojen neuvonta Milla Alanco ja 040 706 0558
Sini Sillanpää 043 825 0526
Luonnonmukainen tuotanto, eu-tukineuvonta Jari Tikkanen ja 0400 162 147
Seija roimela 040 847 9740
Maatilojen kehityskeskustelut Sari Hihnala ja 0400 974 165
Liisa Koskela  050 5120 615
Maatilojen talousneuvonta, budjetointi, omistajanvaihdokset
  Jouni Huhtala 040 5123 703 
 Heikki ojala 040 5342 166
 erkki Laide 0400 137 169
 Juha Nivala 040 8610 641
 Matti Poutiainen 043 825 4287
 Ville Moilanen 043 827 2866
Neuvo2020 Jari Tikkanen 0400 162 147
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
Yritysten talousjohtamisen asiantuntijapalvelut,  
turkistilojen spv-palvelut 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 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

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
Kälviä, Kannus, Lohtaja, Reisjärvi Sari Hihnala 0400 974 165
Lestijärvi, Reisjärvi, Toholampi, Kaustinen, Veteli Katja Kellokoski 040 8492 870
Toholampi, Himanka Sonja Kuronen 043 825 4282
Toholampi, Lestijärvi, Sievi, Kannus, Kokkola Heidi Lehkonen  040 523 4116
Perho, Veteli, Kaustinen, Halsua Hanna Heikkilä 040 684 5111
Himanka, Kalajoki, Toholampi Armi Hotakainen 0400 644 261
Kalajoki, Sievi Tuija Korpela 0400 260 575

ProAgria 220 vuotta
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hanna heikkilä uusi maidontuotannon asiantuntija
Hanna aloitti elokuussa uutena maidontuotannon 
asiantuntijana maakunnan eteläosissa. Hän tekee 
ruokinnansuunnittelua ja tuotannonohjausta. 
Hanna on valmistunut AMK agrologiksi rova-
niemeltä, kotoisin hän on Sallasta. Hanna siirtyy 
ProAgrialle rehumyynnin parista. Hänen tavoit-
teenaan on löytää jokaiselle tilalle sopiva ja yksi-
löllinen ruokinta, joka on taloudellisesti kannat-
tava sekä tuotosta ja hyvinvointia tukeva. Hanna 
työskentelee Vetelin, Kaustisen, Perhon ja Halsuan 
alueilla, toimistopaikkana on Veteli. Hanna vastaa nu-
merosta 040 6845 111 tai sähköpostilla hanna.heikkila@proagria.fi. 

Ville Moilanen aloittanut uutena talousasiantuntijana
Sallasta kotoisin oleva Ville on ProAgria Keski-Pohjan-

maan uusi talousasiantuntija. Villen työnkuvaan 
kuuluvat erilaisten rahoitus- ja kannattavuuslas-

kelmien tekeminen ja analysointi. Villen toimipis-
te on Vetelissä. Ville on valmistunut AMK agro-
logiksi rovaniemeltä. Valmistumisen jälkeen hän 
on työskennellyt Lapin ely-keskuksessa. Villen ta-
voittaa numerosta 043 827 2866 ja sähköpostil-

la ville.moilanen@proagria.fi.

Matti Poutiainen uudeksi talousasiantuntijaksi
Matti on aloittanut uutena talousasiantuntijana Pro-
Agria Keski-Pohjanmaan alueella, Matin toimisto 
sijaitsee Kalajoella. Matti tekee erilaisia rahoitus- 
ja kannattavuuslaskelmia ja niiden analysointia. 
Matti on kotoisin Merijärveltä, jossa hänellä on 
oma maatila, tuotantosuuntana kasvinviljely ja 
metsätalous. Matti on opiskellut maatalouden 
tuotantotaloutta Seinäjoen AMK:ssa ja maata-
louden liiketaloutta Helsingin yliopistossa. Matin 
tavoittaa numerosta 043 825 4287 tai sähköpostilla 
matti.poutiainen@proagria.fi. 

Anette kanteh kruununvoudintalolle
Kokkolalainen Anette on aloittanut syyskuun 
alussa maa- ja kotitalousnaisissa Kruununvou-
dintalolla Auli Saukon apuna. Anette hoitaa keit-
tiö- ja tarjoilutöitä sekä avustaa tapahtumien jär-
jestelyissä.

Armi hotakainen palannut perhevapaalta
Armi tuuraa Jonna-Minna Lassilaa hänen perhe-
vapaidensa ajan. Armi hoitaa koko maakunnan 
alueella robottitilojen tuotostietojen tallennus-
ta, tekee näytteenottopalvelua ja näytteenoton 
opastusta robottitiloilla, hoitaa koelypsypalvelua 
eMM-mittareiden ja ezi-skannerin avulla sekä opas-
taa viivakoodi-pullojen käytössä. Jatkossa Armi ottaa 
hoitaakseen myös lypsyasemien testaukset. Armin yhte-
ystiedot: puh. 0400 644 261, armi.hotakainen@proagria.fi

tuija korpela takaisin perhevapaalta
Tuija tekee maidontuotannon asiantuntijana ruokin-

nansuunnittelua ja tuotannonohjauspalveluja lä-
hinnä kalajokilaisille maitotiloille. Tuijan osaami-
nen navettahavainnoinnissa ja eläinten käyttäy-
tymisessä yhdistettynä tuotosseurannan tietoi-
hin hyödyttää tiloja niin ruokinnan suunnittelus-

sa kuin eläinten terveysasioissa. Tuija yhteystiedot 
ovat p. 0400 260 575 ja tuija.korpela@proagria.fi.

johanna hylkilä uusiin tehtäviin
Johanna on siirtynyt syyskuun alussa maa- ja kotitalousnaisten toiminnan-
johtajan tehtävästä Kokkolan suurteollisuusalueen markkinointipäälliköksi. 

teemu kinnunen uusiin haasteisiin
Teemu on siirtynyt talous- ja tilipalveluasiantuntijan tehtävistä rahoitusalan 
palvelukseen. 

Ajankohtaista

henkilöstöuutisia

S O I T A  J A  K Y S Y  L I S Ä Ä   

E S A  J Ä R V E N O J A  0 4 0 - 7 6 8 6 9 1 0  

M A R I - L I I S A  H A K A  0 5 0 - 3 3 7 3 5 3 8  
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Kolmen VYYHTI -hankkeen syysretkelle

söderfjärdeniin Vaasaan 10.10.2017 

ohjelmassa
• Meteoriihi, esittely kraaterihistoriasta ja geologiasta
• Vimla-koekentällä 
 - Happamat sulfaattimaat
 - Säätösalaojitus
 - Altakastelu
 - Valtaojan säätöpato
• Water Gate -koekenttä ja maanalaiset automaattisäätömoduulit
• Preckem-koekenttä, altakastelu + HS-maan käsittely suspensiolla 

Koko päivän retken ohjelma kestää noin 3,5 tuntia + ruoka- ja kahvi-
tauko sekä ajomatkat. Lähtöpaikat ja ajat tarkentuvat lähtijöiden 
mukaan. Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset 5.10. mennessä 
satu.jarvenpaa@vesiensuojelu.fi tai 044 777 8839.

terVetUloA

Logot 

 

 
 
 

 
 
   

                  
   
 
Kuvat 
Aluekartta 
Kuikat 

Jäsenrekisterin
käyttökoulutukset 
ProAgria järjestää Sense-jäsenrekisterin käyttökoulutuksia paikallisyh-
distysten jäsenasioista vastaaville. Jokaisesta jäsenyhdistyksestä toivo-
taan paikalle yhtä tai useampaa edustajaa, joka vastaa yhdistyksen jä-
senrekisterin hoidosta. Mukaan oma kannettava tietokone tai tabletti. 
Voitte valita lähimmän paikkakunnan, jonka koulutukseen osallistutte. 
Tilaisuuksissa voitte kysyä jäsenyydestä, jäsenmaksuista ja muista jäse-
nyyteen liittyvistä asioita.

jäsenrekisterikoulutukset
• ma 2.10 klo 12-14, Veteli, kunnantalon johtokeskus, Kivihyypäntie 1
• ke 4.10 klo 12-14, Toholampi, Ritjan Keidas, Ullavantie 1
• to 5.10 klo 12-14, Himanka, aluetoimiston valtuustosali, Rauman-
karintie 2
• ma 9.10 klo 18-21, Kannus, valtuustosali, Asematie 1

Kouluttajina ritva Karri ProAgriasta ja Anu Karhukorpi Halsuan maa- 
ja kotitalousnaisista. osassa tilaisuuksista mukana myös Seija Varila ja 
ritva-Liisa Nisula. Kahvitarjoilu. Koulutus on maksuton.

Ilmoittautumiset 27.9. mennessä Kokkolan toimistolle, p. 040 521 
1735 tai ritva Karri, p. 040 523 4113, ritva.karri@proagria.fi. 
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EU:n Neuvo-määrärahan 
suuruus on 7 000 euroa/tila. Neu-
vo-palvelut ovat maksuttomia, vil-
jelijä maksaa vain arvonlisäveron, 
joka on kokonaisuudessaan arvon-
lisäverotuksessa vähennyskelpoista. 
Neuvoja huolehtii rahoituksen ha-
kemisesta. 

Nyt neuvontaa voi saada myös 
maatilan nykyaikaistamiseen ja kil-
pailukyvyn parantamiseen. 

Palvelu sisältää kehittämissuun-
nitelmia ja selvityksiä esim. inves-
tointeja, yhtiöittämistä ja sukupol-
venvaihdostilanteita varten. Neu-
vo2020-palvelussa tilanväki ja asian-
tuntija yhdessä arvioivat tilan kehit-
tämismahdollisuuksia erilaisten las-
kelmien pohjalta ja miettivät tulevai-
suuden suuntaa, oli kyse sitten talo-
udellisen tuloksen, kannattavuuden 
tai satotasojen parantamisesta. 

Neuvo 2020 -palvelu on kaikkien 
viljelijöiden käytettävissä myös eläi-
miin, ympäristöön, energiaan, kas-
vinsuojeluun, rehuhygieniaan ja luo-
muun liittyen. Neuvon avulla on voi-
tu esimerkiksi vahvistaa tukiehtojen 
ymmärtämistä ja soveltamista käy-

täntöön sekä selvittää tukiehtojen 
täyttymistä tilalla.

Mavi ylläpitää hyväksyttyjen Neu-
vo-asiantuntijoiden rekisteriä, josta 
neuvojan tiedot avaamalla näkyvät 
hänen toiminta-alueensa lisäksi ai-
heet, joista kyseinen asiantuntija on 
valtuutettu antamaan neuvontaa. 

Neuvo2020-palvelu kattaa laa-
jasti maatilayrityksen toimintaan liit-
tyvät asiat. Jos mikä tahansa asia 
tuotannossa tai taloudessa askarrut-
taa, kannattaa ottaa yhteyttä ProAg-
riaan. Vaikka monelle Neuvo on jo 
tuttu, on vielä tiloja, jotka eivät ole 
Neuvoon huomanneet tarttua. 

Neuvo2020-palveluja saa myös 
maatilan nykyaikaistamiseen ja kil-
pailukyvyn parantamiseen. 

www.proagria.fi/neuvo2020
www.mavi.fi/neuvojarekisteri

Ajankohtaista

➽

Joko tunnet Neuvo-palvelut

f in@

  Mietitkö investointia?
  Miten investointi käynnistynyt?
  Onko sukupolvenvaihdos 
   maatilallasi ajankohtainen?
  Kannattaako yhtiöittää?
  Miten voi parantaa tulosta?
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Kasvi

Kuva: Maaseutuverkosto/Martina Motzbäuchel
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Ympäristösitoumuksen 
vaatimuksena oleva peltomaan laa-
tutesti on tehtävä kaikista yli 0,5 ha 
peruslohkoista, jotka on ilmoitet-
tu kevään tukihaussa ja jotka ovat 
maankäyttölajiltaan peltoa. Testitu-
lokset kirjataan Mavin lomakkeelle 

nro 480, jonka saa Vipu-palvelusta 
tai viljelysuunnitteluohjelmista. Lo-
make palautetaan kuntaan viimeis-
tään 30.4.2018. Lomakkeen voi pa-
lauttaa sähköisesti jo nyt syksyllä Vi-
pu-palvelussa syysilmoituksen yhte-
ydessä.

Peltomaan laatutestin tarkoituk-
sena on maan biologisten ja fysikaa-
listen ominaisuuksien määrittämi-
nen ja maan laadun kokonaisvaltai-
nen arviointi. Arvioitavina ovat mm. 
maaperän rakenne, ojitus ja sen toi-
mivuus, kalkitus, pellon kuivuminen, 
muokkautuvuus, mururakenne ja vil-
jelykierto. 

Nyt kannattaa kirjata ylös kesän 
aikana tehdyt havainnot omien pel-
tojen kasvukunnosta ja täydentää 
niitä vielä syksyllä sulan maan aikana 
mm. kuoppatestillä, jonka avulla voi 
tarkastella esim. maan rakennetta.

ProAgriasta saat apua pelto-
maan laatutestin tekemiseen. Voit 
hyödyntää Neuvo 2020-palvelua ja 
havainnoida yhdessä asiantuntijam-
me kanssa pellon kasvukuntoa.

Laatutestejä voi tilata seuraavilta 
ProAgrian asiantuntijoilta:

sari harju, p. 040 523 4114, sari.harju@proagria.fi

Pekka Polso, p. 040 523 4112, pekka.polso@proagria.fi

elina Finnilä, p. 043 825 4283, elina.finnilä@proagria.fi

jari tikkanen, p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi

jarmo karhula, p. 044 521 2210, jarmo.karhula@proagria.fi

jouni huhtala, p. 040 512 3703, jouni.huhtala@proagria.fi

sirkku koskela, p. 0400 137 124, sirkku.koskela@proagria.fi

taina kulla, p. 0400 723 288, taina.kulla@proagria.fi

seija roimela, p. 040 847 9740, seija.roimela@proagria.fi

Peltomaan laatutestejä tekemään

Sari Harju
Nurmituotannon 
asiantuntija

Ota yhteyt
tä!
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Kasvi

Viljelyn suunnittelu koros-
tuu kun sekä tuotantopanosten han-
kintahinnat että sadon myyntihin-
nat vaihtelevat merkittävästi. Vilje-
lyn suunnittelu on tänä päivänä yhä 
enemmän tilan johtamista, jossa 
suunnitellaan viljelykasvien valinta, 
tuotantopanosten hankinnat, vilje-
lymenetelmät, koneiden käyttö sekä 
sadon myyntistrategia kysyntään ja 
markkinanäkymiin vahvasti peilaten. 

Viljelysuunnittelu kannattaa aloit-
taa ajoissa, jo edellisen kesän päät-
teeksi, kun kasvukauden kokemuk-
set ja tulokset ovat tuoreeltaan muis-
tissa. usein myös tuotantopanosten 
hinnat ovat silloin edullisimmillaan. 
Kun hankintojen pohjana ovat mah-
dollisimman oikeat tiedot, vältytään 
ylimääräisiltä kustannuksilta. 

ProAgrian asiantuntijatuki viljely-

suunnitteluun on myös edullisimmil-
laan kesällä ja syksyllä eli heinäkuun 
alusta lokakuun loppuun. Tällöin 
ProAgrian asiantuntijoiden ajankäyt-
töä eivät ruuhkauta muut työt, ku-
ten välitilinpäätökset, verosuunnitte-
lu tai tukihakuneuvonta, vaan asi-
antuntijat ovat käytettävissä täydellä 
vahvuudella viljelysuunnitteluun. 

ProAgrian viljelysuunnittelukaudet
1. kausi 1.7.-31.10.  edullisin aika
2. kausi 1.11.-31.1.  hinta nousee
3. kausi 1.2.-30.6.  hinta nousee

Asiantuntijoita hyödyntämäl-
lä taloudellisesti kannatta-
vimmat ratkaisut tilalle
Sadon markkinahintojen ja kustan-
nusten huomattava vuosittainen 

vaihtelu on heikentänyt viljelyn tu-
loksen ennakoitavuutta. Kun myös 
sadon määrä ja laatu voivat vaihdel-
la vuosittain merkittävästi, on epä-
varmuus viljelyssä entisestään lisään-
tynyt. 

Viljelyn kustannusten karkea arvi-
ointi jo viljelysuunnittelun yhteydes-
sä on tärkeä apukeino viljelyn tar-
kempaan suunnitteluun ja myyn-
tistrategian laatimiseen. ennakko-
laskelman avulla voidaan arvioida, 
mitä kannattaa viljellä kasvukunnol-
taan eri peltolohkolla, millaista sa-
totasoa tulee tavoitella sekä milloin, 
millaisissa erissä ja millä hinnalla 
kannattaa myydä. Viljelysuunnittelu 
ei siis ole enää pelkästään tukiehto-
jen täyttämistä ja tukien optimoin-
tia, vaan kokonaisvaltaista tilan toi-
minnan suunnittelua. Asiantuntijan 

avulla viljelysuunnitteluun saa vaih-
toehtoisia laskelmia kannattavimpiin 
ratkaisuihin.

Kun tehty viljelysuunnitelma 
merkitään satokauden aikana ja sen 
päätteeksi toteutuneeksi lohkomuis-
tiinpanojen avulla, on enää lyhyt as-
kel tuotannon tuloksen laskentaan. 
Tuotantokustannusten tarkempi las-
kenta paljastaa suurimmat kustan-
nuserät ja tekijät, jotka vaikuttavat 
tulokseen eniten.  Se auttaa hahmot-
tamaan toisaalta, mihin on järkevää 
panostaa ja toisaalta, mihin kannat-
taa kustannussäästöt kohdistaa. Jo 
pelkällä lannoitteiden valinnan suun-
nittelulla voi säästää useita tuhan-
sia euroja.

sari Peltonen

Hyödynnä viljelysuunnittelu 
edulliseen aikaan

Peltomaan  
laatutesti/
itsearviointi 
(ympäristökorvaus)

Pellon vesi- 
talouden  
tilan arviointi

Maan  
rakenteen  
arviointi

Maan rakenteen arviointi tuo arvokasta 
lisätietoa viljelyyn
Saat:
- konkreettista tietoa maan rakenteesta ja  

sen toimivuudesta peltolohkoillasi
- yleiskuvan maan fysikaalisista ja biologi- 

sista ominaisuuksista sekä pellon vesi- 
talouden tilasta

- oikeita toimenpidesuosituksia maan  
rakenteen korjaamiseksi

 - viljelykierto 
 -  syväjuuriset kasvit
 -  orgaanisten ainesten hyödyntäminen 
 - muokkausmenetelmät
 - pellon vesitalouden tilan parantaminen
 - peltoliikenteen suunnittelu

Maan rakenteen arviointia voidaan tehdä kasvukaudella ja kasvukauden jälkeen

Viljelysuunnitelma
Viljelykiertosuunnitelma
Salaojasuunnitelma

Hyvä laadukas sato
Ympäristökuormitus 
vähenee

Peltomaan  
laatutesti/
itsearviointi 
(ympäristökorvaus)

Pellon vesi- 
talouden  
tilan arviointi

Maan  
rakenteen  
arviointi

Maan rakenteen arviointi tuo arvokasta 
lisätietoa viljelyyn
Saat:
- konkreettista tietoa maan rakenteesta ja  

sen toimivuudesta peltolohkoillasi
- yleiskuvan maan fysikaalisista ja biologi- 

sista ominaisuuksista sekä pellon vesi- 
talouden tilasta

- oikeita toimenpidesuosituksia maan  
rakenteen korjaamiseksi

 - viljelykierto 
 -  syväjuuriset kasvit
 -  orgaanisten ainesten hyödyntäminen 
 - muokkausmenetelmät
 - pellon vesitalouden tilan parantaminen
 - peltoliikenteen suunnittelu

Maan rakenteen arviointia voidaan tehdä kasvukaudella ja kasvukauden jälkeen

Viljelysuunnitelma
Viljelykiertosuunnitelma
Salaojasuunnitelma

Hyvä laadukas sato
Ympäristökuormitus 
vähenee

Maan rakenteen arviointi tuo arvokasta lisätietoa viljelyyn
Saat: 
•  konkreettista tietoa maan rakenteesta ja sen toimivuudesta peltolohkoillasi
•  yleiskuvan maan fysikaalisista ja biologisista ominaisuuksista sekä pellon vesitalouden tilasta
•  oikeita toimenpidesuosituksia maan rakenteen korjaamiseksi 
 - viljelykierto 
 - syväjuuriset kasvit 
 - orgaanisten ainesten hyödyntäminen 
 - muokkausmenetelmät 
 - pellon vesitalouden tilan parantaminen 
 - peltoliikenteen suunnittelu
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Kotieläin

Kuva:Anna-riitta Leinonen

rehuanalyysi selvittää nopeasti ko-
toisen nurmirehun käymislaadun, 
syönti-indeksin, koostumuksen ja re-
huarvot, jolloin väkirehun määrä ja 
laatu voidaan suunnitella taloudel-
lisesti säilörehun laadun ja koostu-

muksen mukaisesti. Säilöntälaadul-
taan huono säilörehu ei ole maitta-
vaa, jonka vuoksi lypsylehmien väki-
rehujen määrä voi nousta suunnitel-
tua korkeammaksi. Lehmä valikoi re-
hua syödessään. Väkirehujen osuus 

ruokinnassa kasvaa ja pötsin toimin-
ta häiriintyy.

Päivälaskelma  
ruokinnan perustana

Päivälaskelma kertoo ruokinnan on-
nistumisesta ja sen perusteella ruo-
kintaan voidaan reagoida nopeas-
ti. Päivälaskelmat ovat myös ruo-
kinnan suunnittelun lähtötietoina. 
Karjakompassi-ruokinnansuunnit-
teluohjelmiston avulla optimoidaan 
ruokinta energian, valkuaisen ja re-
huannoksen koostumuksen perus-
teella.

Ruokinnan  
taloudellisuus

eläinten ruokintaa suunnittelemalla 
säästyy euroja. Päivälaskelman mai-
totuoton ja rehukustannuksen ero-

tus ja rehukustannus litraa kohden 
kertovat miten taloudellista ruokin-
ta on. uuden säilörehusadon tulles-
sa ruokintaan on hyvä tarkistaa mui-
den rehujen sopivuus syötössä ole-
van säilörehun kanssa. Väkirehujen 
valinnassa ruokinnanasiantuntijat 
auttavat mielellään. Lisäksi he otta-
vat säilörehunäytteitä. rehuanalyy-
sin tiedoista on apua myös nurmen-
viljelyn, korjuun ja säilöntätekniikan 
onnistumisen arvioinnissa. 

Säilörehuanalyysistä 
monta hyötyä
Säilörehun laadulla on merkitystä. Lehmä pystyy 

syömään säilörehua enemmän kuin on uskottu.

Käymislaadun ollessa hyvä, lisääntyy säilörehun

syönti jopa kaksi kuiva-ainekiloa päivässä. Tämän 

lehmä käyttää hyväksi maitolitrojen tuotantoon.

Hyvälaatuisen ja tutkitun säilörehun varaan on

helppo rakentaa onnistunut ruokinta. Ruokinnan-

suunnittelussa apuna toimivat maidontuotannon 

asiantuntijat.

Katja Kellokoski
Maidontuotannon asiantuntija

Uuden säilörehusadon tullessa ruokintaan 
on hyvä tarkistaa muiden rehujen sopivuus
 syötössä olevan säilörehun kanssa.
Myös ProAgrian asiantuntijat  ottavat 
säilörehunäytteitä tilojen puolesta. 

Rehuanalyysin tiedoista on apua myös nurmenviljelyn, korjuun ja säilöntätekniikan onnistumisen arvioinnissa. 
Esa Kippo rehunäytteenotossa porakonekäyttöisellä rehukairalla.   
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ruokinnan ohjauspalveluiden olen-
nainen osa on ruokinnan optimointi 
tilan karjan, kotoisten rehujen mää-
rän ja laadun sekä hintojen pohjal-
ta. Kesän ja syksyn aikana korjatuis-
ta säilörehu- sekä viljasadoista kan-
nattaa teettää rehuanalyysit, joiden 
pohjalta voidaan tehdä väkirehuva-
lintoja. rehujen kilpailutuksella sekä 

huolellisella vertailulla on mahdol-
lisuus säästää isoja summia rahaa. 

Ruokinnan taloudellinen  
optimi löytyy laskelmalla
KarjaKompassi-ohjelmassa on mah-
dollista simuloida eri ruokintavaihto-
ehtoja, jotka perustuvat kotoisten re-

hujen laatuun. optimoimalla saadaan 
enemmän irti omista rehuista ja löy-
detään sopiva täydennys, jolloin lop-
putuloksena on tavoiteltu tuotostaso 
ja samalla säästetään rehukustannuk-
sissa. riippuen tilakoosta, 10 sentin 
muutos maitotuoton ja rehukustan-
nuksen erotuksessa tuo vuositasolla 
jopa tuhansien eurojen säästöt. 

Enemmän tuottoa  
ruokinnalla

ruokinnan ohjaus sisältää ruokin-
nan onnistumisen seurannan ja 
suunnittelun sekä toimenpiteiden 
kartoittamisen navetassa ja rehun-
tuotannossa. ruokinnan ohjaus kyt-
keytyy jouhevasti tilan rehuntuotan-
toon ja talouteen. Karjahavaintojen, 
syötyjen rehujen määrien ja toteu-

tuneen maitotuotoksen avulla selvi-
ää karjan tuotantokyky ja ruokinnan 
onnistuminen. ruokinnan ohjaus-
palvelu antaa tietoa ruokinnan muu-
tosten taloudellisista vaikutuksista ja 
auttaa hallitsemaan paremmin tuo-
tantopanosten ja tuotteiden hinta-
muutosten vaikutuksia. 

ruokinnan ohjauspalveluista löy-
tyy sopiva vaihtoehto kaikkien tilojen 
tarpeisiin ja tavoitteisiin. ota yhteyt-
tä omaan maidontuotannon asian-
tuntijaasi, niin mietitään yhdessä 
teille sopiva kokonaisuus!

Kotieläin

Enemmän tuottoa
ruokinnalla

Kuva: Jarmo Vainionpää

Mihin säilörehun laatu riittää? Millä väkirehulla 

paras tuotto? Onko ruokinnassa tehostettavaa? 

Mistä lisätuottoja? Maidon ja rehujen hinnat 

muuttuvat, miten vaikuttaa kannattavuuteen? 

Näihin kaikkiin vastaa ProAgrian Ruokinnan 

ohjauspalvelu. 

Heidi Lehkonen
Maidontuotannon 
asiantuntija

Ruokinnanohjauksessa simuloidaan kotoisten rehujen 
laatuun pohjaavia ruokintavaihtoehtoja. Ruokinnan op-
timointi yhdistää tilan rehuihin sopivan täydennyksen, 
jolloin lopputuloksena on tavoiteltu tuotostaso ja sa-
malla säästetään rehukustannuksissa. Kymmenen sen-
tin muutos maitotuoton ja rehukustannuksen erotuk-
sessa tuo vuositasolla jopa tuhansien eurojen säästöt. 
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KotieläinTalous

Voin kulutus kasvaa, kun ku-
luttajakysyntä siirtyy kasvirasvoista 
eläinrasvoihin. Kyse on sekä mielty-
mysten muutoksesta, että viimeaikai-
sista tutkimuksista, jotka ovat osoit-
taneet, että maitotuotteiden rasvat 
eivät välttämättä suurennakaan sy-
dänriskejä niin kuin muut eläinperäi-
set rasvat (American Journal of Clini-
cal Neutriton ym.). 

Koska maailmanmarkkinoil-
la liikkuu maitotuotteista alle 10 % 
kokonaistuotannosta, pieni muu-
tos kysynnässä yli tarjonnan johtaa 
voimakkaaseen hinnannousuun. Ky-
synnän ollessa joustamaton, hin-
ta muuttuu suhteellisesti enem-
män kuin kysyntä muuttuu. Kysyn-
tämuutos yhdistettynä voin tuotan-
non alentumiseen eu:ssa (- 6 %), on 
johtanut voin hinnan voimakkaaseen 
kasvuun. Voin hinta on nyt 1,5-ker-
tainen aikaisempiin huippuhintoihin 
verrattuna. 

Voin hinta korkea

rasvatonta maitojauhetta (SMP) 
on viimeisimmän tilastotiedon mu-
kaan 400 miljoona kiloa interven-
tio- ja varastointitukivarastoissa. 
edellisestä pohjasta kesti kolme 
vuotta nousta, ja silloin varastossa 
oli vain 268 miljoona kiloa. rasvat-
toman maitojauheen hinta on lä-
hellä interventiohintatasoa, koska 
varastojen purkuodotukset pitävät 
maitojauheen hintatasoa alhaisena 
eikä sen markkinakysyntä ole vahvis-
tunut. Maidontuotannon alentumi-
nen yhdessä edellä mainittujen asi-
oiden kanssa on johtanut maitojau-
heen tuotannon alentumiseen (- 11 
%), vaikka voin hinta on huipussa. 
Juuston tuotannon kasvu (+ 1 %) 
johtuu siitä, että se tuottaa parem-
min kuin maitojauheen ja voin te-
keminen. 

Kysyntä ja tarjonta

rabobankin mukaan kysyntä ja tar-
jonta ovat tasapainottumassa. epä-
tasapaino syntyi, kun tuotanto vähe-
ni 2016 aikana. Se johti vientimääri-
en alentumiseen 2,2 % edellisvuoteen 
verrattuna. Nyt tuotanto on taas 
kasvussa, etenkin voin vahvan ky-
synnän ansiosta, minkä takia lehmi-
en olisi syytä tuottaa nykyistä enem-
män rasvaa. Tuottajat maitoneuvos-
ton (eMP) puheenjohtaja romuald 
Schaberin suulla vaativat interventi-
ossa olevalle maitojauheelle muuta 
käyttöä. Kuluttajamarkkinoille sitä ei 
pitäisi myydä, koska se jatkaa mark-
kinahäiriötä eli hintataso pysyy inter-
ventiohinnassa, mitä interventiolla ei 
tavoitella. 

Rehuksi vai energiaksi

Maitojauheen rehuarvo on parem-
pi kuin viljalla (1,08 vs 0,99 ry/kg). 
Jos 10 litrasta saa 1 kg maitojauhet-
ta, niin rehuohran nykyhinnalla mai-
tojauheen arvo on 13,6 snt/kg, eli 
n. 1,4 snt/l. Viljan polttoarvo on n. 
4,5 kWh/kg ja sen energiasisältö on  
1 300 kJ. Maitojauheella se on 1 500 
kJ, jolloin maitojauhe olisi 15 % pa-
rempi eli n. 5 kWh/kg. Toki tuhka-ai-
neita on noin kolminkertaisesti. Kun 
maitojauhe tuottaa 5 kWh, joka vas-
taa 0,45 litraa polttoöljyä, on sen 
arvo 37 snt/kg maitojauhe, eli 3,7 
snt/l. Tuotto ei siis ole riittävä, kun 
interventiohinta on 16,8 snt/l.

Jos 20 % kaikesta maitojauhees-
ta poltettaisiin, keskihinta maitojau-
heelle nousisi tasolle 22 snt/kg (+ 
10 %), edellyttäen että toimiala kus-
tantaa polttoon myynnin. eu:ssa tä-
mä 20 % on 350 miljoona kiloa, mi-
kä vastaa nykyistä interventiovaras-
toa. Mielenkiintoinen kysymys liit-
tyy siihen, kuka kustantaa varaston 
hävittämiskustannuksen. Normaa-
listi teollisuus ja toimiala kehittä-
vät markkinat tuottamilleen tuotteil-
le. Maitosektorin kannattaisi selvit-
tää maitojauheen polttoon myynnin 
markkinavaikutukset.

Tuotannosta

Tällä hetkellä eu:ssa tuotetaan 
enemmän maitoa kuukausitasolla 
kuin ennen, mutta alkuvuoden osal-
ta tuotanto on alentunut 1,1 % vii-
me vuodesta. Tuotannon alentuman 
aiheutti viime vuonna myönnetty 
maidontuotannon leikkaustuki, jo-
ka leikkasi tuotantoa syksystä helmi-
kuuhun 2017 asti. Sen jälkeen mai-
don hinnannousu eu:ssa (+ 5 snt 
9/16>12/16) on pitänyt huolen sii-
tä, että tuotantoa lisätään erityises-
ti Irlannissa, Puolassa ja Italiassa. Li-
säksi uSA ja uusi-Seelanti tuottavat 
maitoa enemmän kuin ennen. Aino-

astaan Australiassa sääoloista joh-
tuen tuotanto on alle edellisvuosi-
en tuotannon, mutta senkin tuotan-
to on palautumassa aikaisemmalle 
tasolle.

Vuoden vaihteen jälkeen maidon 
hinta on pysynyt euroopan markki-
noilla 33 sentissä, Suomessa se on 
alentunut. Samalla hintaero maito-
litralle on alentunut kesän 2016 ta-
sosta 10 snt/l tämän hetken 3 snt/l. 
Tämä johtuu siitä, että voin kohoa-
va vientihinta ei pysty nostamaan 
maidon hintaa, koska maitojauheen 
hinta laskee vastaavasti. Lisäksi voin 
hintaero substituuttituotteisiin (kas-
virasvat) on niin suuri, että se rajoit-
taa voin hintakehitystä.

Kilpailu Suomen markkinoilla on 
edelleen kiristynyt, koska eu:n sisä-
markkinoilla on saatavissa edullisia 
juustoja ja muita meijerituotteita. 
Siksi kotimarkkinoiden menekki/hin-
tataso ei kasvava. Siihen vaikuttavat 
myös kuluttajien ostovoiman heik-
ko kehittyminen ja kaupan neuvot-
teluvoima.

Ennuste tulevaisuuden  
maidon hinnasta Suomessa
Hienoisesta kysynnän kasvusta huo-
limatta euroopassa on edessä kysyn-
nän kasvua suurempaa tuotannon 
kasvua. Perusteena on maidon ny-

kyinen hintataso euroopassa ja se, 
että hollantilaiset tuottajat ovat al-
kaneet vaatia oikeusteitse nitraatti-
direktiivin ylittymisen aiheuttaman 
lehmien määrän vähentämisen estä-
mistä, missä ovat nyt alemmissa oi-
keusasteissa onnistuneet. Nykytasol-
ta hintojen nousua hidastavat tekijät 
ovat kasvava tuotanto ja tuotevaras-
tot, joiden purkaminen ottaa oman 
aikansa, ellei radikaalia muutosta 
markkinoilla ja tuotannossa tapah-
du. Maidon ylituotantokriisin syitä 
ovat markkinausko, tuotantokiintiöi-
den purkaminen ja (toistaiseksi) kat-
teettomat vientilupaukset sekä usko 
vientihintatasoisen maidon tuotan-
tokustannuskykyyn. 

Maitojalosteiden markkinahin-
nat tulevat jatkossakin vaihtele-
maan. Suomessa maidon tuottaja-
hinta ei oleellisesti muutu nykyises-
tä, vaikka riskejä hinnan alentumisel-
le on. riskit hinnan alentumiselle ny-
kytasosta ovat kuitenkin pienemmät 
kuin edellisessä ennusteessa. Meijeri-
en hinnoittelumuutokset heinäkuun 
alusta tukevat tätä käsitystä. 

Maitomarkkinakatsauksen ovat 
koonneet ProAgria keski-Pohjan-
maan talousjohtamisen asian-
tuntijat

ProAgria Keski-Pohjanmaan maitomarkkinakatsaus 

Lasku edessä?

Lähteet: eu Milk Market observatory ja Luke

Todennäköisyydet maidon eri keskihintatasoille eri vuosina ja niiden perusteet (inflatoimaton):

vuosi\maidonhinta 38 snt/l 35 snt/l 32 snt/l

2016 10 % 30 % 60 %

2015: 38,14 snt/l 
2016: 37,75 snt/l

Kiina ja Venäjä tuo, eu:n ja 
Suomen tuotanto laskussa.

Kiina tuo ja Venäjä ei tuo, eu:n 
ja Suomen tuotanto nousee.

2017 - 2019 60 % 30 % 10 %

ennusteen vaatimuk-
set  

Kiina ja Venäjä tuo, eu:n ja 
Suomen tuotanto ei kasva. 

Kiina tuo ja Venäjä ei tuo,  
tuotanto eu:ssa kasvaa ja  
Suomessa ennallaan.

Kiina ja Venäjä eivät tuo, 
eu:n ja Suomen tuotanto 
nousee. 

2020> 50 % 40 % 10 %

ennusteen vaatimuk-
set

Kiina ja Venäjä tuo, tuotanto 
eu:ssa kasvaa ja Suomessa 
laskee.

Kiina tuo ja Venäjä ei tuo,  
tuotanto eu:ssa kasvaa ja  
Suomessa ennallaan.

Kiina ja Venäjä eivät tuo, 
eu:n ja Suomen tuotanto 
nousee.
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Maatilan talouden tunnusluvut on 
helppo löytää maatalouden veroil-
moituksen 2-lomakkeelta. Lypsykar-
jatilalla voidaan aloittaa verotet-
tavasta tuloksesta, jonka tulisi olla 
mahdollisimman suuri. Näin yhteis-
kunta ja yrittäjä hyötyvät yritykses-
tä eniten. Verotettava tulos vaihtelee 
maatalousverolain alaisilla lypsykar-
jatiloilla 500-3 000 euroa/lehmä vä-
lillä. Jos tulos on 3 000 euroa/lehmä, 
tulos on loistava. Hyvä tulos on vielä 
2 000 euroakin eli 100 lehmän tilalla 
200 000 euroa. 

Tunnuslukuja  
verolomakkeelta 
Meno-% (menot/liikevaihto ilman 
poistoja) vaihtelee suuresti eri tilo-
jen välillä. Keskimääräinen vaihtelu-
väli on karkeasti 50-70 %. Luku voi 
kuitenkin olla jopa 40 % tai 90 %. 
Meno-% ja verotettavan tuloksen yh-
distelmällä voidaan analysoida no-
peasti, onko tuotanto kannattavaa. 

Kakkoslomakkeen neljänneltä si-
vulta löytyvät varat ja velat sekä net-
tovarallisuuskohta. Varat saisivat 
mielellään olla verotuksessakin suu-
remmat kuin velat. Näin tilalla on 
mahdollista jakaa tuloa sekä ansio- 
että pääomatuloihin ja keventää ve-
rojärjestelmän progression vaikutus-
ta. Maatalouden velat suhteutettu-
na liikevaihtoon tulisi olla alle 150 % 

liikevaihdosta. Puolitoistakertainen 
velkasumma kannattavalla tilalla voi 
mahdollistaa 5 % korvausinvestoin-
tikyvyn suhteessa liikevaihtoon (suo-
situs 10 %). Mikäli velkasumma kas-
vaa, korvausinvestointikyky ja riskiva-
ra heikkenevät. 

Kun verokirjanpitoon paneudu-
taan tarkemmin, helposti lasketta-
via tunnuslukuja saadaan lisää. Kun 
tiedetään ostorehukustannus ja vuo-
den tuotantomäärä, saadaan osto-
rehukustannus, snt/tuotettu maito-
litra. ostorehukustannus vaihtelee 
yleensä 7-15 snt/l välillä. Tähän vai-
kuttavat mm. käytettävissä oleva pel-
toala/eläin ja käytettävät ostorehut. 
ostorehukustannusta nostaa se, et-
tä ruokintaa ei optimoida syötettä-
vän säilörehun mukaan. 

Maatilan talouden kivijalka 
– riittävä kannattavuus
Yritystoiminnan perustana on riittä-
vä kannattavuus. Kannattavuudesta 
seuraa yleensä hyvä maksuvalmius 
ja hyvän maksuvalmiuden jatkumo-
na on vakavaraisuuden kehittyminen 
hyvään suuntaan. Hyvä kannatta-
vuus muodostuu monien osatekijöi-
den summana, jossa suurin on yrit-
täjä itse. 

riittävä kannattavuus tulee kus-
tannustehokkaan tuotannon seu-
rauksena. erittäin kannattaval-

la maitotilalla 2-lomakkeelta löyty-
vät tunnusluvut ovat tunnuslukujen 
parhaimmistoa. Kannattavalla tilalla 
velkamäärä voi olla suositeltua mak-
simia selvästi korkeampi, mutta kan-
nattavan tuotannon ansiosta sekin 
kehittyy nopeasti hyvään suuntaan. 
Kun lainat kyetään hoitamaan ja 
korvausinvestoinnit tekemään oma-
rahoituksella, vakavaraisuus kehit-
tyy nopeasti hyväksi. Kannattavuu-
den tunnuslukuja ovat mm. yrittä-
jätulo, kannattavuuskerroin, oman 
pääoman tuotto-% ja työansio. Ne 
löytyvät likvi-laskelmasta.

Kehittämiskohteiden  
havaitseminen
Kehittäminen ja kehittyminen ovat 
osa yrittäjän jokapäiväistä työtä. Pe-
rusrutiineihin kuluu suurin osa ajasta, 
mutta tuotannon ja talouden seuran-
taan sekä tilan kehittämiseenkin tuli-
si riittää aikaa. Yksikkökoon kasvaes-
sa haasteetkin kasvavat ja tuotannon 
kehittämiskohteiden havaitseminen 
on ensiarvoisen tärkeää. Perussään-
tö yritystoiminnan johtamisessa on: 
analysoi tunnusluvut, suunnittele toi-
menpiteet, toteuta suunnitelma, seu-
raa toimenpiteiden vaikutuksia. 

Vaikka maatilan tuotannon ja ta-
louden perustana on hyvä kannat-
tavuus, kehittämiskohteita ei hae-
ta kannattavuuden tunnuslukujen 
perusteella. Talouden tunnuslukuja 

saadaan ruokintapuolelta laskemal-
la esimerkiksi ostorehukustannus tai 
maitotuoton ja rehukustannuksen 
erotus. Mikäli ostorehukustannus on 
korkea ja maitotuotto miinus rehu-
kustannus alhainen, syytä tulee etsiä 
heti, mikäli se ei ole tiedossa. Joskus 
syynä on heikkolaatuinen säilörehu, 
joskus taas se, että ruokintaa ei ole 
optimoitu ja ostorehuja syötetään 
liikaa. Seurantaa tulisi tehdä tunnus-
lukujen pohjalta kuukausittain. 

Tunnusluvut  
valehtelevat harvoin
Tunnusluvut kertovat kylmästi totuu-
den ja niiden takaa löytyvät syyt sille, 
miksi se on keskimääräistä heikompi 
tai parempi. Tärkeintä ei ole se, et-
tä tunnusluvut ovat hyvällä tasolla, 
vaan se, että kehittämiskohde on löy-
tynyt. Sen jälkeen voidaan asettaa ti-
lakohtainen tavoite ja laatia kehittä-
missuunnitelma. Asenne analysoin-
nissa tulisi olla sellainen, että on hy-
vä, kun kehitettävää löytyy. 

Talous

Tilan kehittämistarpeet 
talouden tunnuslukujen takaa
Kaikilla maatiloilla on kehitettävää. Kehityskohteiden 
löytäminen on helpointa analysoimalla sekä tuotan-
non että talouden tunnuslukuja. Tuotannon tunnus-
luvut kertovat tuotannon tehokkuudesta. Talouden 
tunnuslukujen takaa paljastuu tuotannon todellinen 
tehokkuus. 

Teemu Kinnunen
Talousjohtamisen asiantuntija

Avaintunnusluvut maidontuotannon 
suorituskyvyn mittareina
Kun maidontuotannossa halutaan onnistua taloudellisesti, tarvitaan riittä-
vän pieniä ja yksinkertaisia tavoitteita, niiden jatkuvaa seurantaa sekä no-
peaa puuttumista poikkeamiin. Yrityksen tärkeimmistä avaintunnusluvuista 
käytetään yleisesti nimitystä KPI eli key performance indicators. 

ProAgria, Faba ja Valio ovat tuoneet valiolaisten maitotilayrittäjien käyt-
töön KPI Avain -mittariston, joka auttaa havaitsemaan nopeasti tavoitepoik-
keamat esimerkiksi päivämaitomäärässä, ruokinnan taloudessa, hiehojen 
siemennyksissä tai lehmien tiinehtymisessä. Kun mahdollinen notkahdus 
huomataan ajoissa, voi tilanteen korjata saman tien ja välttyy isommilta ta-
loudellisilta menetyksiltä. KPI Avain yhdistää Valman sekä neuvonnan tieto-
kannan tietoja helppoon näkymään maitotilayrittäjien käyttöön. 

  www.proagria.fi/kPi-Asiantuntijat➽
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Kotieläin

Lypsyjä tulisi kertyä 2,4-3 vuorokau-
dessa lehmää kohden. Jos lypsylupa-
asetukset ovat pielessä, lypsyjä voi 
kertyä liikaa tai liian vähän. esimer-
kiksi jos lypsyjä on alle 2,4 ja ruo-
kinta vaikuttaa olevan kunnossa, voi 
syynä olla liian harva lypsylle oikeut-
tava tuntiväli lypsylupa-asetuksissa. 
Pahimmillaan ensikot saattavat aluk-
si kiertää robotilla tehden läpikulku-
ja ja kyllästyä lypsyllä käymiseen, kun 
robotti ei lypsäkään niitä. Niinpä en-
sikko joudutaan viemään lypsylle ja 
syntyy mielikuva, ettei ensikko osaa 
käydä itse lypsyllä. Läpikulkuraportis-
ta näkee, että ensikko on tarjoutunut 
useita kertoja ennen lypsyluvan saa-
mista robotille lypsylle -ja usein ensik-
ko löytyykin robotin vierestä odotta-
masta. ongelma saattaa kärjistyä sii-
hen, että ensikko mahdollisine kave-
rilehmineen oppii lypsylle viemiseen. 
Jos karjan keskiarvo on yli 3 lypsyä 
päivässä, lehmät saattavat päästä lii-
an tiheästi lypsylle. Sopiva lypsymää-
rä tukee utareterveyttä ja tasapainot-
taa robotin kapasiteettia. Läpikulku-
jen laskenta-arvoon vaikuttaa se, on-
ko tilalla vapaa vai ohjattu liikenne, ja 
onko kaikissa porteissa tunnistimia. 
Vapaassa liikenteessä suositeltu läpi-
kulkujen määrä on noin 1,5 ja ohja-

tussa liikenteessä porttien läpikulku-
ja on noin 8-12.

Maitoa lypsyluvilla

Lypsyasetukset määritetään eri ta-
voin eri lypsyrobottimerkeillä. Perus-
sääntönä pidetään, että lypsylupia 
määritettäessä huomioidaan lypsä-
vien lukumäärä, tuotosvuosi ja kes-
kituotos. Jos lypsävien määrä muut-
tuu viidellä lehmällä suuntaan tai 
toiseen, olisi hyvä päivittää lypsylu-
pa-asetukset. Normaalisti karjassa 
saisi olla 5 % viivelehmiä. Normaali 
vaihteluväli lehmällä on 30 % lypsy-
lupa-ajasta suuntaan tai toiseen. Jos 
isompaa vaihteluväliä esiintyy use-
ammalla eläimellä, kannattaa poh-
tia löytyykö viivelehmiltä yhtenäistä 
tekijää. Yhtenäisenä tekijänä voi olla 
esimerkiksi tuotoskausi, päivää mai-
dossa tai maitomäärä. Jos viiveleh-
minä ovat esimerkiksi yli 100 päivää 
maidossa olevat, kannattaa tämän 
ryhmän lypsyasetus tai ruokintatau-
lukon asetus tarkistaa. Sopiva määrä 
maitoa keskimäärin yhdelle lypsyker-
ralle on 11-13 kg. Mikäli maitoa tu-
lee vähemmän, pääsevät lehmät liian 
usein lypsylle. Jos maitoa on enem-
män, tulisi lypsylupia olla enemmän.

Ruokintataulukoiden  
seuranta
Jos tilalla on käytössä automaatti-
set ruokintataulukot, tulee niitä seu-
rata viikoittain ja huomioida valittu 
ruokinnan lasketustiheys. Vertaamal-
la annosta ja kulutettua annosta voi 
havainnoida kuinka tarkasti ruokin-
tasuunnitelma toteutuu. Jos luvut ei-
vät vastaa toisiaan, kannattaa ruo-
kintasuunnitelma päivittää. ruokin-
tataulukoiden virheellisistä rehuan-
noksista voivat kertoa esimerkiksi vii-
velehmät tai heikko maitomäärä tie-
tyssä laktaatiokauden vaiheessa. on-
gelmalehmistä tulisi selvittää, onko 
näillä yhteistä tekijää. Jos loppulyp-
sykauden lehmillä on joko liian kor-

kea tai matala rehuannos, voi lyp-
syllä käynti heikentyä. ruokintatau-
lukoiden raporttien seurannalla var-
mistetaan, että ruokinnan muutok-
set tukevat haluttua päämäärää. esi-
merkiksi maitomäärän tippuessa het-
kellisen kiiman vuoksi, tulee seurata, 
ettei rehuannos vähene. Pienillä rutii-
niseurannoilla saadaan ruokintaa ta-
saisemmaksi ja maitomäärän vaihte-
lua pienemmäksi.

Automaattisia ruokintataulukoita on seurattava viikoittain. Vertaamalla annosta ja kulutettua 
annosta voi päätellä kuinka tarkasti ruokintasuunnitelma toteutuu. Jos luvut eivät vastaa 
toisiaan, kannattaa ruokintasuunnitelma päivittää.

Lypsyasetukset määritetään eri tavoin eri lypsyrobot-
timerkeillä. Lypsylupia määritettäessä huomioidaan 
lypsävien lukumäärä, tuotosvuosi ja keskituotos.

Lypsylupien ja ruokintataulukoiden seurannalla 

Tehokkuutta robottilypsyyn
Automaattilypsy toimii, kun lehmät kulkevat ja 
maitoa tulee eikä päivittäistä työtä ole liikaa. 
Ruokinnalla kontrolloidaan eläinliikennettä, mutta 
vaikutusta on myös oikeilla robotin asetuksilla. 

Kuvat: Sonja Kuronen

Tiesitkö

Toimintaindeksi
Toimintaindeksi kuvastaa lypsyrobotin kiinnityksen onnistumista VMS-
lypsyrobotilla. Se löytyy tuotannonohjausjärjestelmän Lypsytapahtu-
maraportista. Toimintaindeksi muodostuu kiinnityksen nopeudesta. 
Kun toimintaindeksi on 100, se kertoo, että kiinnitys on tapahtunut 4 
x 15 sekunnissa eli minuutissa. Kun toimintaindeksi on korkeampi kuin 
100, lehmällä kiinnitys sujuu hyvin. Kun toimintaindeksi on esimerkiksi 
alle 80, tulee kiinnitys tarkistaa ja mahdollisesti opettaa vetimet uudes-
taan. Jos toimintaindeksi on toistuvasti esimerkiksi alle 80, tulee harki-
ta, soveltuuko lehmä robottilypsyyn. Laskentakaava toteutuu vain neli-
nisäisillä lehmillä, joten sitä ei voi soveltaa kolminisäisille.

Sonja Kuronen
Maidontuotannon erityisasiantuntija
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Kotieläin

Tuotosseuranta tarjoaa kar-
janomistajalle ajantasaista ja luotet-
tavaa tietoa päätöksenteon pohjak-
si. Tuotosseurannan karja- ja lehmä-
kohtainen tieto on perusta tilan toi-
minnan kehittämiselle. Seurantatieto 
maitomääristä, pitoisuuksista, mai-
don laadusta ja hedelmällisyydestä 
auttaa kiinnittämään huomiota ruo-
kintaan, olosuhteisiin, karjan uudis-
tamiseen ja terveyteen. Tuotosseu-
rannan vertailutiedon avulla karjan-
omistaja havaitsee oman tilansa vah-
vuudet ja heikkoudet. 

Mitä mittaat,  
sitä voit parantaa 

Mittaaminen ja parantaminen ovat 
tuotosseurantapalvelun johtoajatuk-
sia, johon voi tukeutua niin 20 leh-
män kuin 200 lehmänkin karjanomis-
taja. Tuotosseurantajärjestelmä ja 
sen ohjesääntö ovat kaikille saman-
laiset. Koelypsyvälin, koelypsytavan 
ja käytettävän tekniikan voi valita ti-
lalle parhaiten sopivaksi. Tiheimmil-
lään koelypsyn voi tehdä kahden vii-
kon välein ja lehmäkohtaiset maito-
näytteet voi ottaa joka kuukausi. Tuo-
tosseurannan koelypsyn ja näytteen-
oton suorittamiseen sekä tietojen lä-
hettämiseen on saatavissa palvelua ja 
tekniikkaa sekä vuokralaitteita. 

Tuotosseurannan asiantuntijat 

auttavat tarvittaessa koelypsyn hoi-
tamisessa ja tekniikan käyttöönotos-
sa. Meijereiden kanssa yhteistyös-
sä kehitetty tuotosseurannan mai-
tonäytteen analysointi ja esikooda-
tun näytepullon käyttö mahdollista-
vat sen, etä näytteestä voi analysoida 
myös tiineystestin. Tuotosseurannan 
skandinaavinen yhteistyö hyödyttää 
tuotosseurantaan kuuluvaa karjan-
omistajaa kansainvälisen vertailutie-
don muodossa. 

Tuotannon ohjauksessa  
tieto tuottamaan
Tuotannon ohjauspalvelu täydentää 
tuotosseurantaa. Tuotannon ohja-
uksen tavoitetapaamisessa asian-
tuntija keskustelee tilan tavoitteis-
ta karjanomistajan kanssa. Tapaa-
minen alkaa navettakäynnillä ja tuo-
tannon tunnuslukuihin tutustumisel-
la. Tilan kanssa sovitaan tavoitteista 
ja tehdään päätökset toimenpiteistä. 
esimerkiksi tilalla voi olla tavoittee-
na meijeriin lähetettävän maitomää-
rän osuuden kasvattaminen tai lyp-
syrobotin parempi hyödyntäminen. 
Yhteisesti sovitaan, miten toimenpi-
teiden toteutumista seurataan. Tuo-
tannon ohjaus räätälöidään tilan 
tarpeiden mukaan - onhan jokaisel-
la tilalla erilaiset tavoitteet ja kehit-
tämiskohdat. 

Ruoki menestystä
rehut muodostavat merkittävän osan 
maidontuotannon kustannuksis-
ta. Tulosanalyysiaineiston perusteel-
la vuonna 2016 ostorehukulut olivat 
44 % maitotilan muuttuvista kuluis-
ta. ruokinnan ohjauspalvelussa ta-
voitteena on tasainen maitomäärä 
ja tulovirta sekä ostorehukustannuk-
sen minimointi. Aktiivisella ruokin-
nan suunnittelulla ja seurannalla voi-
daan ennakolta välttää maitomääri-
en notkahduksia ja hillitä tilan rehu-
menojen kasvua. ruokinnan ohjauk-
sen Tuotto- ja TuottoPlus-palvelussa 
vertaillaan rehustusvaihtoehtoja, joi-
den pohjalta ostorehujen kilpailutta-
minen on kätevää. Suunnittelu ja seu-
ranta maksavat itsensä takaisin, kun 
ruokintasuunnitelmat tehdään tila-

kohtaisilla tiedoilla kaikille eläinryh-
mille ja suunnitelmaa myös noudate-
taan ja päivitetään.

ruokinnan ohjauspalveluun kuu-
luvat asiantuntijan navettakäynnit. 
Asiantuntijan tekemät navettaha-
vainnot, tuloksista keskustelut, on-
nistumisten huomioiminen sekä ke-
hittämistä vaativien asioiden esille 
tuominen auttavat yrittäjää tehosta-
maan toimintaa ja parantamaan kil-
pailukykyä. 

Tehot irti tuotosseurannasta, 
ruokinnanohjauksesta ja 
tuotannonohjauksesta

Tuotosseurannasta saa

• Lehmäkohtaiset viralliset maitotuo-
tokset

• Koko karjan tunnusluvut
• Puolueeton ja myös pitkän ajanjak-

son vertailu
• Tiedot tallessa, jos tietokone hyytyy
• Helppoutta maidon laadun hallin-

taan
• Minun Maatilani -ohjelma tuotan-

non hallintaan (työ- ja tuotoslista-
ukset)

• Kattavat tiedot eläinlääkärin tervey-
denhuoltokäynnille

• Asiantuntijan kanssa tulosten ana-
lysointia ja korjausehdotuksia, jotka 
johtavat tilatasolla parempaan tu-
lokseen

• Vertailutietoa muiden tuloksista 
oman tilan kehittymisen arvioimi-
seksi

• Maitomääriä ja maidon pitoisuus-
tietoja käytetään jalostusarvostelus-
sa ja eläinvalinnassa

• Ylimääräisten hiehojen myynti 
• Tiedon tuottamisesta alennukset 

siemennyskuluihin (FABA)

Anna-riitta Leinonen
Maidontuotannon 
erityisasiantuntija

Ruokinta-asiantuntija Sonja Kuronen tarkistaa Timo Lankilan kanssa appeen tasalaatuisuutta apesheikkerillä.
Kuva: Anna-riitta Leinonen
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Kalatalouskeskus

Toiminnanjohtaja 
eero Hakala

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

kalatalouskeskus

Kalojen ja rapujen 
syysistukset
Lestijoen kalanviljelylaitoksella on noin 3.000 kpl harjuksenpoikasia (noin 10 
cm) hintaan 45 snt/kpl (+ alv 24 %). Jos kalat haluaa istutuspaikalle toimitet-
tuna, lisätään hintaan toimituskulut. Lestijoen viljelylaitoksella on pieni erä 
1-kesäisiä (4-5 g/ 5-8 cm) meritaimenenpoikasia syysistutuksiin. Hinta 45 
snt/kpl (+alv 24 %). Kiinnostuneet kyselkää. Tilaukset kalatalouskeskukseen.

Siikalammikoille on istuteltu planktonsiikaa istutuksia varten. Pääasiassa 
Kalajokilaakson kalatalousyhteisöjen tarpeisiin kasvatuksessa on siikaa Nii-
nijärven lammikolla Haapajärvellä, jossa kala on tavannut olla isohkoa (12-
14 cm). Lammikon hoitaja on Pekka Kuisma, p. 0400 729 926. Mäntyjärven 
lammikolla reisjärvellä (hoitaja Terho Luomanen, p. 0400 376 325) siika on 
tavallisesti ollut pienempää (10-12 cm). Kalajokilaakson ulkopuolisillekin yh-
teisöille kalaa myydään, jos sitä myydä asti lammikoilta löytyy. ottakaa poi-
kastarpeissanne yhteyttä lammikoiden hoitajiin. Lestijärven Vähä-Heinosen 
lammikolla on myös kasvamassa planktonsiikaa (oletuskoko 10-12 cm). Siel-
lä kasvatettuja kaloja haluavat voivat ottaa yhteyttä kalatalouskeskukseen. 
Ämmäsen lammikolla ullavassa on kasvussa merellistä vaellussiikaa. Sievissä 
on saatavissa jonkin verran rapuja siirtoistutuksiin. Kyselkää kalatalouskes-
kuksesta, jos teillä on istutustarpeita.

Kalojen ja rapujen istutuksissa on syytä toimia varovaisuusperiaatteella. 
Kaloja tai rapuja ei pidä istuttaa, ellei ole varma lajin tai kannan sopivuudesta 
istutusalueelle. Kysykää kalatalousviranomaiselta, jos teille on epäselvää mi-
hin ja mitä saa istuttaa (Lesti- ja Perhonjokilaaksot: Kyösti Nousiainen, kyos-
ti.nousiainen@ely-keskus.fi, Kalajokilaakso ja Pyhäjärvi: Kalle Torvinen, kalle.
torvinen@ely-keskus.fi) tai kalatalouskeskuksesta. Koetamme auttaa. 

Rauhoitukset
Taimen ja lohi ovat virtavesissä rauhoitettuja 1.9.- 30.11. välisen ajan (myös 
vapavehkein). rasvaevällinen taimen on kokonaan rauhoitettu meidän alueel-
lamme ja rasvaevättömän taimenen alamitta on 60 cm. onkiminen ja pilk-
kiminen on kiellettyä koski- ja virta-alueilla. Kieltoalueista on tietoa maa- ja 
metsätalousministeriön ylläpitämällä www.kalastusrajoitus.fi -sivustolla. 

Kalat.fi tarjoaa koottua 
tietoa kalataloudesta
Kalat.fi on uusi sivusto, joka tarjoaa tietoa erityisesti vapaa-ajankalastajil-
le. Sivustolta selviää millaisia kalastuslupia tarvitaan ja miten kalakannoista 
huolehditaan. Sivustolta pääsee kätevästi myös kalastuksen sähköisiin asioin-
tipalveluihin, kuten Kalastusrajoitus.fi -sivustolle ja Sähi-sähköiseen istutus-
ten ilmoittamisjärjestelmään.

 www.kalat.fi 

Suomen Kalastuslehti on mahdollista tilata osakaskuntasi tai kalastusalueesi 
päätöksentekijöille. Lehdessä on paljon tärkeää tietoa uutta kalastuslakia ja 
-asetusta koskien. Kestotilaus 44 € ja määräaikaistilaus 45 €. Tilaukset Ah-
vennetin tuotekaupasta http://www.ahven.net/nettikauppa.

Suomun mukana 
tulee kalastuskortti
Suomu on uusi lehti suomalaiselle kalastajalle. Lehti ilmestyy kerran vuodes-
sa ja jaetaan keväästä syksyyn maksutta niille kalastajille, jotka ovat kuluvan 
vuoden aikana maksaneet kalastonhoitomaksun koko vuodeksi. Kalastaja saa 
lehden kotiin kannettuna maksun suorittamista seuraavan kuukauden viimei-
senä torstaina.

***

Kalastusalueen rahojen 
siirtäminen aloittavalle 
kalatalousalueelle
Verohallinnon 5.7.2017 antaman lausunnon mukaan kalatalousalueet tulevat 
lakisääteisten tehtäviensä puolesta olemaan yleishyödyllisiä yhteisöjä. Yleis-
hyödyllisyyden vuoksi kalastusalueet voivat verottomasti siirtää rahaa uudelle 
kalatalousalueelle lahjan muodossa. Yleishyödyllisyys ei ole taattu, jos kalata-
lousalueella tulee olemaan elinkeinotoimintaa. Yleishyödyllisyydestä voi lukea 
tarkemmat tuntomerkit verohallinnon ohjeesta, joka löytyy linkistä sivustolta 
www.ahven.net/kalatalousalueet.

➽

Kuva: Mauno Korhonen
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Kalatalouskeskus

Kalakuulumisia

Mauno Korhonen
puheenjohtaja
Kalatalouskeskus

rannikon kalastaja seisoo veneensä vierellä ja tähyää vuoroin merelle ja vuo-
roin tielle. Hän on lähdössä pyydyksilleen, kuten on tehnyt lukemattomia ker-
toja vuosikymmenten aikana. Nyt on kuitenkin tiedossa erilainen reissu. Mu-
kaan on tulossa ryhmä turisteja. He ovat tulossa bongaamaan hylkeitä ja me-
rimetsoja. Niin ironiselta kuin se kuulostaakin, hylkeistä, jotka ovat vieneet 
koko kalastuksen tappiolle saattaa aueta uusi mahdollisuus vielä jatkaa ka-
lastusammattia, sillä kalansaaliilla ei hylkeiden takia nykyään tienaa. Kenelle 
tämä sopii ja kenelle ei, sitä ei tämäkään kalastaja tiedä, mutta aikoo kokeil-
la. Tämä tarina ei ole tosi, mutta onko se sitä jatkossa. en tiedä. Aika näyttää.

Niinhän siinä kävi, kuten keväällä kirjoittelin, että jäät kantavat vielä pit-
kään. Kotijärvestänikin jäät lähtivät vasta 17.5. Se on toiseksi myöhäisin ai-
ka pariin miesmuistiin. Hauet kutivat jään alle ja kun ahventakin tuli niukem-
min, sai keskittyä särkisäilykkeen tekemiseen. Välillä piti savustaa ahvenia ja 
siinä mökin terassilla istuessa tuli samalla tehtyä, jos ei nyt aivan tieteellistä 
tutkimusta, niin ainakin havainnointia kotijärveni kalastajista. Huomasin ke-
sän aikana, että järvellä kulkee kahdenlaisia kalastajia. Yli 50-vuotiaita, jotka 
pääosin pyytävät katiskoilla ja vähän virvelillä ja alle 12-vuotiaita, jotka on-
kivat ja virvelöivät. Yhtään 13-50 -vuotiasta kalamiestä ei ole näkynyt ja näis-
tä yli 50-vuotiaistakin vain kaksi on sen ikäistä, että joutuvat maksamaan ka-
lastonhoitomaksun.

Missä oVAt kAlAstAjAt? 
olettaisin, että he ovat pyytämässä lohensukuisia kaloja virtavesistä tai uis-
telemassa suuremmilla vesillä. Voivathan he olla suurhaukiakin pyytämässä. 
osa näistä ottaa välillä jonkun ruokakalankin, mutta osa kalastaa vain elä-
myksiä ja ennätyksiä, ja kalat lasketaan takaisin enemmän tai vähemmän ter-
veenä. Itse olen aina tottunut pyytämään ruokakalaa ja myös siitä ruokaa te-
kemään. Mutta kukin tyylillään, vaikka en täysin ymmärrä sitä, miksi ehdoin 
tahdoin pitää kalastaa sellaisia kaloja, jotka pitää vapauttaa. Toisaalta eikö-
hän tänne kalavesille mahdu monenlaisia kalastajia.

Vääräjoki kUnnostUU
Kaivinkoneet ovat jatkaneet Vääräjoen kalataloudellista kunnostusta Sievin 
kohdalla. olosuhteet ovat hyvät ja kunnostus saataneen pian valmiiksi. rapua 
on taas Vääräjoessa koko Sievin alueella, mutta pyyntimiehet ainakin täällä 
meidän seudulla ovat samanlaisia harmaapäitä kuin kotijärveni katiskapyytäjät. 
Kuuluu jossakin päin jokea olevan nuorempiakin pyytäjiä. Hyvä niin.

Tapahtumia ja koulutuksia
kalastusaluepäivät kalajoella rantakallassa 20.–21.11. 
Päiville voivat tilan salliessa osallistua muutkin opinhaluiset kuin ka-
lastusaluetoimijat.

kolmen Vyyhti -hankkeen retki söderfjärdenille
Kolmen Vyyhti -hankkeessa touhutaan katiskakurssia 30.9. sekä kou-
lutus- ja tutustumismatkaa Söderfjärdenille 10.10.2017. Lisätietoja 
Satu Järvenpäältä, satu.jarvenpaa@vesiensuojelu.fi. Muutoinkin ka-
lavesien tilasta ja kunnostuksista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä 
kalatalouskeskukseen tai Satuun. Hanke loppuu maaliskuun lopus-
sa 2018, joten isoihin operaatioihin ei tämän hankkeen puitteissa ole 
mahdollisuuksia. 

jatkokoulutusta kalastuksenvalvojille 
12.9. Helsinki 
13.9. Liminka 
Tarkemmat tiedot www.ahven.net. eLY-keskuksilta saatujen tietojen 
mukaan kokeen suorittaneiden kalastuksenvalvojien määrä on Suo-
messa noussut kahdessa vuodessa 463 henkilöllä. Tämän vuoden tou-
kokuussa valvojia on 3346 henkilöä.

kalatalouden innovaatiopäivät 9.–10.11. tampereella
Kala-alan kehittämisessä alkoi huhtikuun alussa uusi aika, kun viisi ka-
latalouden innovaatio-ohjelmaa aloitti toimintansa. Vesiviljelyn, tut-
kimuksen ja kalastuksen välisen kumppanuuden, kalastuksen korkean 
lisäarvon tuotteiden, ympäristön ja markkinoinnin ohjelmien tavoit-
teena on luoda alalle uusia toimintamalleja ja tuoda lisäarvoa koko 
ketjulle. Tampereella kuullaan alan muiden ajankohtaisten asioiden li-
säksi mitä nämä ohjelmat käytännössä pitävät sisällään ja miten ase-
tettuihin tavoitteisin on tarkoitus päästä. Tilaisuuden järjestäjänä toi-
mii Pro Kala.

hoitokatiskan tekokurssi, Veteli, 30.9. klo 10, räyringin Ns:lla (Fin-
niläntie 5) osallistumismaksu 10 €. Kahvitarjoilu. Lisätiedot ja sito-
vat ilmoittautumiset 22.9. mennessä Satu Järvenpää / Kolmen Vyyhti 
-hanke, p. 044 777 8839 tai satu.jarvenpaa@vesiensuojelu.fi.

Kolmen VYYHTI -hankkeen syysretkelle

söderfjärdeniin Vaasaan 10.10.2017 

ohjelmassa
• Meteoriihi, esittely kraaterihistoriasta ja geologiasta
• Vimla-koekentällä 
 - Happamat sulfaattimaat
 - Säätösalaojitus
 - Altakastelu
 - Valtaojan säätöpato
• Water Gate -koekenttä ja maan alaiset automaattisäätömoduulit
• Preckem-koekenttä, altakastelu + HS-maan käsittely suspensiolla 

Koko päivän retken ohjelma kestää noin 3,5 tuntia + ruoka- ja kahvi-
tauko sekä ajomatkat. Lähtöpaikat ja ajat tarkentuvat lähtijöiden 
mukaan. Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset 5.10. mennessä 
satu.jarvenpaa@vesiensuojelu.fi tai 044 777 8839.

terVetUloA

Logot 
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Muutosten edessä
Kesä on taittumassa syksyyn ja illat pimenevät. Naisten kesää tah-
dittivat mm. Impi saunoo -tapahtumat, omat Avaimet -kesäteatte-
rinäytökset ja Navettabileet Lohtajalla. Iso kiitos lukuisten tapahtu-
mien järjestämisestä ja niihin osallistumisesta!

Syksy on tuonut ja tuo muutoksia maa- ja kotitalousnaisten toi-
mintaan. Johanna on jättänyt toiminnanjohtajan tehtävät ja Auli, 
kruununvoudin upea emäntä, tuuraa toiminnanjohtajana. uuden 
toiminnanjohtajan rekrytointi on käynnissä. Iso, lämmin kiitos Johannalle kaikesta työstä 
mitä hän kuuden vuoden aikana teki piirikeskuksessamme. Seuraajalle jäävät täytettäväksi 
isot, mutta toisaalta mahdollisuuksia täynnä olevat saappaat. Toinen merkittävä muutos 
on tulossa kun ikinuori Seija eläköityy syksyn aikana. Seijan vuosikymmenet järjestössäm-
me ovat vertaansa vailla. Hänen esiliinaansa on turha meidän nuorempien sovitella – se on 
iso ja täynnä koettua elämää ja onnistumisia. Muistattehan järjestöjuhlan ja vuosikokouk-
sen Kannuksessa 18.11. Siellä saatellaan Seija virallisesti vapaalle.

Hyvää alkanutta syksyä, nautitaan syksyisten metsien sadosta! 

Riitta Huhtala
puheenjohtaja, Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset

on aika…
… kiittää näistä reilusta kuudesta vuodesta, 
jotka sain olla mukana tässä järjestössä ja sen 
näkyvyyden kasvattamisessa ja toiminnan ke-
hittämisessä.
… muistella kaikkia niitä ihania ja antoisia koh-
taamisia ja hetkiä, joita sain viettää kanssanne.
… katsoa eteenpäin ja uskaltaa ottaa uudet 
haasteet vastaan: kyllä elämä kantaa!

”Älä jää rannalle, vaan uskalla sukeltaa elämän 
seikkailuun! Sinua odotetaan jo!”

Johannan terveiset

Musiikin ja käsitöiden ystäville on tarjolla 1.10. klo 18 
neulekonsertti. onnenlankaa kehräämässä – kehruuai-
heisia lauluja -tilaisuudessa yleisö saa vapaasti ottaa ku-
timensa mukaan ja istahtaa takkatulen loisteessa musii-
kin äärelle neulomaan sekä nauttimaan hyvästä seurasta 
ja makoisista leivoskahveista. Illan aikana esitellään Kä-
sityöliike Katariinan syksyn tarjontaa sekä maa- ja koti-
talousnaisten toimintaa. Musiikista vastaa Kirsti Koivis-
to säestäjänään Minna Niinimaa. Tervetuloa mukaan!

Pikkuhiljaa valmistaudumme pikkujouluihin. Kysyn-
tä on alkanut heti kesälomakauden päätyttyä. Vielä on 
tilaa varauskalenterissa, joten tulkaapa yhdistyksinä tai 
kaveriporukoilla nauttimaan Kruununvoudintalon jou-
lutunnelmasta.

Kruununvoudintalon 
kuulumisia

hygieniAtesti 
Hygieniakoulutuksia ja hygie-
niatestauksia voi tilata Seija Va-
rilalta, p. 0400 137 899.

Hygieniakoulutuksen hinta on 
62 €/ hlö (sis. alv), joka sisäl-
tää koulutuksen, testin ja pas-
sin. Pelkkä testi ja passi 43,40 
€/ hlö (sis. alv).

syksyiset PiirAkAt  
kekrin Merkeissä,  
reisjärvi, Kisatien koulun ope-
tuskeittiö, ti 26.9. klo 18

kekrikUrssi jA -loUnAs, 
himanka, seurakuntatalo, ke 
27.9. Kurssi klo 10 ja lounas 
klo 13

Syksyn kursseja

Maa- ja kotitalousnaisten tilaisuuksista lisätietoja Seija Varila, 
p. 0400 137 899, seija.varila@maajakotitalousnaiset.fi. 

Maa- ja kotitalousnaiset


