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Marraskuussa 6. päivänä 2017 tuli maatalousneuvon-
taorganisaation perustamisesta kuluneeksi 220 vuotta. 
Maatalousseurajärjestön historia vie vuoteen 1797, jol-
loin Turkuun perustettiin Suomen Talousseura. Pohjan-
maalle aate levisi 1860-luvulla, ja oma keskipohjalainen 
yhdistys maatalousneuvonnalle perustettiin 1909. 

ProAgrialla ja sen edeltäjillä on historiansa aikana 
ollut monia yhteiskunnallisesti merkittäviä tehtäviä. Sen 
aloitteesta on perustettu rahoituslaitoksia, sähköyhtiöitä, 
merkittäviä teollisuuden haaroja, oppilaitoksia, edunval-
vontaorganisaatioita ja monia muita yrityksiä ja järjestöjä. 

Suomen itsenäistymisen aikaan tuettiin maatalouden 
ja pienviljelyksen kehitystä. Sota-aikana varmistettiin elin-
tarvikehuolto ja sen jälkeen huolehdittiin asutustoimin-
nan organisoinnista. Maatalouden koneistuessa koulu-
tettiin uusiin menetelmiin ja vahvistettiin osaamista. Seu-
raavaksi panostettiin toiminnan tehokkuuteen, suunnitel-
mallisuusteen ja kannattavuuteen. eu toi mukanaan kan-
nattavuuden kehittämisen ja tukihakemukset. Tällä het-
kellä keskitytään maatalouden tuottavuuden ja kannat-
tavuuden parantamiseen, johtamiseen ja mittaamiseen, 
uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja osaamisen kehit-
tämiseen.

Neuvontajärjestö on aina elänyt ajassa sekä asiakkait-
tensa arjessa. olemme olemassa parantaaksemme asi-
akkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannat-
tavuutta sekä edistääksemme maaseudun kestävää kehi-
tystä ja hyvinvointia. Siihen pääsemme vain yhdessä teke-
mällä. Proagrialainen toimintatapa ja sitä tukevat työka-
lut auttavat meitä siinä, että pystymme esittämään euro-
määräisiä hyötyjä ProAgrian palvelujen käytöstä. ProAgria 
Keski-Pohjanmaan talousneuvonnassa on pitkään koros-
tettu nettovarallisuuden merkitystä maatilayrityksen ve-
rosuunnitteluvälineenä. Tämä näkyy siinä, että maakun-
nan keskivertoviljelijällä ei ole verovelkaa eli velkaa on me-
nojäännösten yhteissummaa vähemmän. Toisena hyvänä 
esimerkkinä on tuotosseuranta- ja ruokinnanohjaustilo-
jen parempi taloudellinen tulos verrattuna palvelua käyt-
tämättömiin tiloihin. 

Marraskuun vuosikokouksen yhteydessä muistelemme 
menneitä ja luotaamme tulevaa. Samalla saattelemme 
pitkäaikaisen ruoka- ja ravitsemusasiantuntijamme Seija 
Varilan ansaituille eläkepäiville. Tervetuloa juhlistamaan 
Seijan läksiäisiä ja ProAgrian 220-juhlavuotta sekä päät-
tämään ProAgrian linjauksista ensi vuodeksi. Tapaamisiin 
vuosikokouksessa ja järjestöjuhlassa 18.11. Kannuksessa!

Tapahtumakalenteri

ProAgria 220 vuotta – Juuret ja siivet

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: Leena Kärjä. Latokuva: Maaseutuverkosto, Martina Motzbäuchel

ProAgria

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

Maatilan sopimukset -päivä ma 11.12. klo 10–15, Kälviä, KPedun Kälviän toi-
mipaikka (kansanopisto), opistontie 1.
Ilmoittautumiset viim. 4.12. www.kpedu.fi/ajantasalla tai ritva.jaakkola@
kpedu.fi p. 044 725 0625

Miten varautua vastoinkäymisiin maatilalla -koulutus
to 18.1.2018, Kälviä, KPedun Kälviän toimipaikka (kansanopisto), opiston-
tie 1.
Yksityiskohtaisempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet tulevat myöhemmin 
Maanpuolustuskoulutus ry:n kotisivulle, https://mpk.fi/

Maa- ja kotitalousnaisten toiMinta 
joulumyyjäiset su 10.12. klo 10–15, Kokkola, Kruununvoudintalo, Kaarlelan-
katu 43 
kauneimmat joululaulut su 17.12. klo 13, Kokkola, Kruununvoudintalo, Kaar-
lelankatu 43
Maa- ja kotitalousnaisten tilaisuuksista, matkoista ja kursseista sekä Kruunun-
voudintalon tapahtumista lisätietoja Auli Saukolta, 043 8254 281

kalatalouskeskuksen toiMinta
kalastusaluepäivät Kalajoella rantakallassa 20.–21.11.

ritva-Liisa Nisula
johtaja
ProAgria Keski-Pohjanmaa
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Hyvää Joulua ja  
Onnellista Uutta Vuotta
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ProAgria Keski-Pohjanmaa 
Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset 
Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus

asiakkaillemme, jäsenillemme ja  
yhteistyökumppaneillemme!
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Puheenjohtaja

Mennyt kesä jää muistiin monella tavalla hyvin poik-
keuksellisena. Kesä oli harvinaisen kylmä. Lämpösum-
ma jäi alhaiseksi, eivätkä viljat valmistuneet kunnolla 
koko syksynä. Puinnit venyivät pitkälle lokakuuhun ja 
puintiolosuhteet olivat hankalat. enimmäkseen pien-
tä tai suurempaa sadetta, poutajaksollekin tuli ihmeel-
liset usvapäivät, pari päivää meni aivan sumun peitos-
sa. Muutenkin ilmanala oli hyvin seisova, eivätkä tuu-
letkaan päässeet kuivattamaan kasvustoja. Puinnit oli-
vat sen vuoksi varsinaista pakkopullaa ja kaikki pienet-
kin poutajaksot oli käytettävä hyväksi. Veikkaanpa, että 
kovin moni ei jäänyt vaille kokemusta pienellä sateella 
puinnista. Märät olosuhteet aiheuttivat poikkeukselli-
sen suuret korjuutappiot ja kuivauskustannukset muo-
dostuivat kohtuuttoman kalliiksi.

Tänä syksynä karjatilat tekivät murskeviljaa tavallis-
ta enemmän. Myös tilojen välistä viljakauppaa tehtiin 

paljon. Se varmasti pelasti tilannetta hieman.
omalta kohdalta jään muistamaan menneeltä ke-

sältä sen, kuinka joka päivä katsoin pellolle ja ihmet-
telin sitä, kun viljat eivät ala kellastua ollenkaan. Tätä 
vuotta on verrattu vuoteen 1987, ja monessa mieles-
sä tämä on yhtä vaikea ollutkin. Toivottavasti seuraa-
va näin hankala vuosi olisi aikaisintaan kolmenkymme-
nen vuoden päästä.

Tilojen talouteen vaikea vuosi varmasti jättää jäl-
kensä. Nyt on tärkeää käyttää asiantuntijoiden apua 
niin ruokinnansuunnittelussa kuin muissakin tuotan-
toon ja talouteen liittyvissä asioissa, että tästä vuodes-
ta selvitään mahdollisimman vähin vaurioin.

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

Meidät tavoitat
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
 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
  Jouni Huhtala 040 5123 703
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 Piia Karhula 11.12. alkaen 040 1964 434
Kotitalousneuvonta ja -koulutus, hygieniatestaukset ja
Malo-luokitukset, järjestötyö Seija Varila 1.12. saakka 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
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

Mietteitä menneestä 
kasvukaudesta

Kuva: ritva-Liisa Nisula
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FARMARI VOI HYVIN! 
Tyhy-aamupäivä maatalousyrittäjille  
Perjantaina 9.2.2018, klo 9 – 12.00 
 
 
Vaikuta työkuormitukseesi oikealla ergonomialla 60 min 

Maatalouteen erikoistuneen fysioterapeutin luento, jossa otetaan huomioon  
maatalouden fyysinen työ ja asennot. 
 

Kehonhuolto ja liikkuvuus 90 min 
Teemana kokonaisvaltainen kehonhuolto, liikkuvuus ja työkyvyn parantaminen  
sekä eväät omatoimiseen liikuntaan. 
 

Rentoutus 30 min 
Rentoutusmenetelmillä pyritään tasapainottamaan autonomisen hermoston toimintaa ja vaikuttaa 
stressihormonien eritykseen keskittymällä kehonosien rentouttamiseen. 
 

Hieronnat 45 min 
Kokonaisuus sisältää 45 min rentouttavat hieronnat, voit varata ajan etukäteen samalle päivälle tai 
jollekin toiselle. 
 

Kuntosalikortit 
Saat 10x kuntosalikortin mukaasi jota voit käyttää sinulle sopivaan aikaan. 
 
Hinta 
175€/ hlö.  
ProAgrian ry:n jäsenille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilmoittautumiset 29.1.2018 mennessä toimisto@medirex.fi tai puh. 06/ 836 2200. 
Ryhmän koko on 10-15 hlöä ja hintoihin lisätään +24% alv. Maksu, ei jäsenille: 220€/hlö +alv. 
 
Mikäli herää kysymyksiä tai haluat oman tyhypäivän yrityksellesi, ota yhteyttä  
Erica Roiko 044- 3361 268 tai erica.roiko@medirex.fi 

Järjestö

 
 

 

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry 

Jäsenedut vuodelle 2018 
Kuntoutus- ja fysioterapiapalveluista 
 

 Maatalouteen erikoistuneen fysioterapeutin palvelut -10% 
o Työfysioterapeutti Pia Siipolan alkututkimuksesta ja 

yksilöhoidoista. 
 

 Niskalenkki- ja Selkävoittoryhmistä -10% 
o Fysioterapiaryhmät ovat tuki- ja liikuntaelimistön vahvistamiseen ja 

sairaslomien ennaltaehkäisyyn. 
o Niska- tai Selkävaivoista kärsiville.  
o Uusi ryhmä alkaa 6 viikon välein.  
o Ilmoittautumiset toimisto@medirex.fi tai 06/ 836 2200. 

 
 Kuntosalihinnastosta -25% 

o Kaikista normaalihintaisista kuntosalikorteista 
o Kuntosalillamme on turvalliset HUR- ilmapainelaitteet sekä 

kattavasti vapaita painoja ja kuntoutukseen tarvittavaa välineistöä  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaa Maatalouskalenteri 2018  
– kalenteri, tietopankki ja  
muistikirja yksissä kansissa.

AMMATTIJULKAISUT 
helposti ja nopeasti verkkokaupasta

JULKAISUT          PROAGRIA  COLLECTION          JÄRJESTÖTUOTTEET  

Maatalousalan kattavin valikoima: 
www.proagriaverkkokauppa.fi

32,70

Tilaa verkkokaupastamme  

Ma 11.12.2017 klo 10-15
Kpedu Kälviän toimipaikka (kansanopisto), Opistontie 1

Aiheena mm. kauppa- ja maanvuokrasopimukset. 
Kouluttajana varatuomari Timo-Matti Torppa Maanomistajien 
Arviointikeskuksesta.

Ei osallistumismaksua. Omakustanteinen lounas ja kahvi. 
Ilmoittautumiset viim. 4.12. www.kpedu.fi/ajantasalla tai 
ritva.jaakkola@kpedu.fi  p. 044 725 0625. 

Maatilan sopimukset -päivä

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus 
Ajantasalla-hanke

Tervetuloa!

ProAgrian Vetelin toimistolla 
ke 20.12.2017, klo 10–15
Koulutie 77, Veteli

Tarjolla joulutorttu-kahvit.

Tervetuloa!

ToiMihenkilöUUTiSiA

ProAgria Keski-Pohjanmaan hal-
litus on valinnut AMK-tradenomi 
Piia karhulan Kälviältä maa- ja ko-
titalousnaisten toiminnanjohtajak-
si. Piia siirtyy maa- ja kotitalousnai-
siin osuuskauppa KPon liikenne-
myymäläpäällikön tehtävästä. uu-
dessa tehtävässään hän aloittaa 
joulukuun aikana. Piia on syntyjään 
kotkalainen. Harrastukset liittyvät 
vahvasti Kälviän Tarmon jalkapallo-
joukkuetoimintaan.

AVoiMet oVet
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Järjestö

halsuan Maa- ja kotitalousseu-
ra otti Sense-jäsenrekisteriohjelman 
käyttöön keväällä 2017, ensimmäi-
senä Keski-Pohjanmaalla. Seuran jä-
senmaksu oli aikaisemmin 10 €/per-
he, mutta uuden ohjelman myötä 
maksu muutettiin henkilökohtaisek-
si jäsenmaksuksi eli 10 €/henkilö. Jä-
seniä oli ennen muutosta 73 perhet-
tä. Halsualaiset arvelivat, että puolet 
jäsenistä lopettaa jäsenyytensä muu-

toksen takia, mutta olivat positiivi-
sesti yllättyneitä, kun vain muutama 
lopetti. Myös uusia jäseniä on uudis-
tuksen jälkeen tullut ja tällä hetkellä 
seurassa on 128 jäsentä.

Halsuan Maa- ja kotitalous-
seuran jäsenetuihin kuuluu ohjat-
tu allasjumppa Vetelin uimahallissa. 
oma vuoro on varattu kerran viikos-
sa keskellä päivää, jotta karjatilalli-
set pääsisivät mukaan. Yhdistys mak-
saa allasjumpan ohjausmaksun 25 € 

kerralta ja jokainen maksaa itse ui-
mahallimaksun, joka on 4 tai 5 €/
hlö. Jumppakertoja tulee vuoden ai-
kana noin 25, 10 syksyllä ja 12-15 
kertaa keväällä. 

Toinen halsualaisten jäsenetu on 
omat kuntosalivuorot kahdesti vii-
kossa Halsuan urheiluhallilla. Kun-
tosali on vapaasti jäsenten käytös-
sä tiistai- ja perjantaiaamupäivisin 
parin tunnin ajan. Yhdistys maksaa 
kuntosalin vuokran, joka on 5 €/

tunti. Kuntosalilla on yleensä 2-6 
henkeä kuntoilemassa ja samalla 
vaihtuvat myös kuulumiset. 

Halsuan Maa- ja kotitalousseura 
tekee myös retkiä ja silloin kyyti on 
jäsenille ilmainen. 

Näin kertoo Anu karhukorpi, jo-
ka toimii Halsuan Maa- ja kotitalo-
usseuran sihteerinä ja rahastonhoi-
tajana.

ritVA kArri

Halsuan Maa- ja kotitalousseuran jumpparyhmässä on mukana 10–20 henkeä. Tänä syksynä jumppaamassa on ollut 20 henkeä. 
Uudet jumppaajat ovat tervetulleita mukaan. Kokeilemaan saa tulla muutaman kerran ennen jäsenmaksun maksamista.

Kuva: Anu Karhukorpi

Jäsenhinnalla uimahalliin

Niiden paikallisyhdistysten, joiden 
säännöissä on kaksi yleistä kokous-
ta, tulee pitää syyskokouksensa jou-
lukuun loppuun mennessä. Kokouk-
sessa käsitellään yhdistyksen toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio. Muis-
tattehan tarkastaa omaa yhdistys-
tänne koskevat kokousasiat sään-
nöistänne. 

Toimintasuunnitelmat 2018 

Kun syyskokous on pidetty ja toi-
mintasuunnitelma hyväksytty, kopio 
siitä lähetetään Keski-Pohjanmaan 
ProAgrialle. Sihteerit voivat pyytää 
syyskokousten asialistat ja toimin-
tasuunnitelmapohjat järjestövastaa-
va ritva Karrilta, puh. 040 523 4113 
tai ritva.karri@proagria.fi. Lomak-
keet ovat myös tulostettavissa net-
tisivuiltamme www.proagria.fi/kp -> 
Järjestö ja kumppanuudet -> Yhdis-
tykset -> Paikallisyhdistysten avuksi.

Jäsenlaskutus 

ProAgriat ovat ottaneet käyttöön 
uuden Sense-jäsenrekisteriohjelman. 
Jäsenistölle uudistus näkyy niin, että 
yhteydenpito jäseniin ja jäsenviestin-
tä helpottuu sekä jäsenyhdistyksistä 
ProAgriaan että ProAgriasta jäsen-
yhdistyksiin. Jäsenyhdistykset saavat 
käyttöoikeuden ohjelmistoon ja pys-
tyvät hoitamaan omaa jäsenviestin-
täänsä ja jäsenrekisteriään ohjelmis-
ton kautta. uusi ohjelmisto mahdol-
listaa keskitettyyn jäsenmaksujen pe-
rintään siirtymisen, joten myös jä-
senmaksujen perintätapa muuttuu.

henkilökohtainen  
jäsenmaksu
ProAgria hoitaa jatkossa jäsenmak-
sujen perinnän paikallisyhdistystensä 
puolesta. Käytännössä asia hoituu 
niin, että jäsenlaskut lähtevät paikal-

lisyhdistysten järjestelmään syöttä-
mien jäsenrekisteritietojen pohjalta 
valtakunnallisena jäsenlaskutuksena. 
Jäsenlasku lähetetään postitse kun-
kin yhdistyksen jäsenille ja tilitetään 
takaisin paikallisyhdistykselle. 

ProAgria Keski-Pohjanmaan jä-
senmaksu päätetään ProAgrian vuo-
sikokouksessa. Tänä vuonna se on 
5 €/jäsenyhdistyksen jäsen. ProAg-
rian jäsenmaksua ei enää pääsään-
töisesti laskuteta paikallisyhdistyk-
seltä vaan sen jäseniltä. Jäsenyhdis-
tykset päättävät omasta jäsenmak-
sustaan omassa yleisessä kokouk-
sessaan. ProAgrian jäsenmaksu peri-
tään yhdistysten jäsenmaksun yhte-
ydessä ja sillä katetaan jäsenrekiste-
rin ylläpidosta ja ohjelmiston käytös-
tä aiheutuvia kuluja. Paikallisyhdis-
tykset saavat jäsenrekisteriohjelmis-
ton käyttöoikeuden ja sen käyttöön 
liittyvät koulutukset sekä neuvonnan 
maksutta.

Jäsenrekisterikoulutukset

Sense-jäsenrekisterikoulutuksia pi-
dettiin lokakuussa neljällä eri paik-
kakunnalla. Koulutuksia järjeste-
tään tarvittaessa myös vuoden 2018 
aikana. ottakaa yhteyttä järjestö-
vastaava ritva Karriin kaikissa jä-
senrekisteriohjelmaan liittyvissä asi-
oissa.

Jokainen jäsen on järjestölle tär-
keä ja jokaisen yhdistyksen kunnia-
asia on pitää jäsenistään ajantasais-
ta jäsenrekisteriä. Sense-ohjelmisto 
on tarkoitettu jäsenrekisterin sähköi-
seen luontiin ja ylläpitoon sekä jä-
senviestintään. Yhdistyslain mukaan 
jokaisen yhdistyksen pidettävä kirjaa 
omista jäsenistään. 

Jäsen- ja järjestöasioista vas-
taavat proagrialaiset ritva Karri ja 
ritva-Liisa Nisula. Älä epäröi ot-
taa yhteyttä, autamme teitä mie-
lellämme!

Paikallisyhdistysten syyskokoukset ja ensi vuoden toiminta



6  ProAgria keski-Pohjanmaa   NuMero 4/2017      

Viskuri-hanke kokoaa kehittä-
misryhmiä, joissa tähdätään ryhmä-
läisten väliseen yhteisyritykseen. Yrit-
täjien ryhmälle haetaan tietoa yritys-
idean tueksi ja mietitään toteutta-
miskeinoja. ryhmässä voi olla 3-5 
samasta asiasta kiinnostunutta yrit-
täjää.

Viskurin erikoiskasviryhmä on 
hakenut tietoa yrttimäisten kasvien 
kasvatukseen ja osuuskuntamaiseen 
toimintaan. Viljelykokemuksia on 
saatu yrttien kasvatuksestakin. Koe-
erä on mennyt jatkojalostajalle tutki-
muksiin ja reseptiikkaan.

Yhtiöittäminen- ja yhteisnavet-
taryhmät miettivät yhtiöittämisen 
tuomia hyötyjä ja yhteistyömahdol-
lisuuksia. Kotieläintiloilla on mielen-
kiintoa ulkoistaa mm. peltoviljelyä, 
joten esim. koneasematoiminta olisi 
mahdollista. Yhteishalliryhmäläisil-
lä on erilaisia tilatarpeita oman yri-
tyksensä puitteissa. Kiinteistöyhtiös-
sä voidaan esim. joustavasti hoitaa 
tilan ja koneiden käyttö, kun suun-
nittelussa päästään alusta asti huo-
mioimaan eri yrittäjien ja tarvittaes-
sa yhteisöjenkin tarpeet.

Loppuvuonna starttaavat elin-

tarvikekauraryhmät tähtäävät jo 
olemassa oleville hyvälaatuisen kau-
ran markkinoille. ryhmissä mietitään 
yhteisyrittämisen mahdollisuuksia ja 
hyötyjä esim. osto- ja myyntiosuus-
kunnan muodossa.

Viskuriin pääsee vielä mukaan! 
Haemme yhteistoiminnasta kiinnos-
tuneita maatila- ja maaseutuyrittä-
jiä. Mikäli syötävät kukat, yrtit tai 
erikoiskasvit kuten esim. kvinoa tai 
hamppu kiinnostavat, mietit yhteis-
navetan, koneaseman tai bioenergia-
laitoksen perustamista, hyönteispro-
teiinin tuotantoa tai maataloustyö-
osuuskunnan tuomia mahdollisuuk-
sia, ota yhteyttä!

lisätietoja 
Liisa Koskela, p. 050 512 0615, 
liisa.koskela@proagria.fi 
erkki Laide, p. 0400 137 169, 
erkki.laide@proagria.fi

hanke

Kuva: ritva-Liisa Nisula

Viskurissa viritellään bisneksiä
elintarvikekauran 
kysyntä jatkuu!
Viskuri-hankkeessa käynnistyy useita kehittämisryhmiä tavanomaisen 
ja luomuviljellyn elintarvikelaatuisen kauran ympärillä. ryhmät aloit-
tavat toimintansa joulukuussa ja niihin mahtuu lisää kiinnostuneita.

Lähialueella kauraelintarvikkeiden jalostamista tehdään jo ja ky-
syntää on jatkuvasti myös ulkomaan vientiin. Kehittämisryhmässä 
tehostetaan viljelytoiminnan yhteisyötä ja lisätään kasvinviljelyn kan-
nattavuutta. esim. yhteistyöporukka voi kerätä myytävät rekalliset 
tai peräti laivalliset täyteen laatukauraa. Myytävän volyymin kautta 
saadaan neuvotteluvoimaa hintakeskusteluihin niin kauran hinnan 
kuin rahdinkin osalta. ostopuolella voidaan saada merkittää mää-
räalennusta.

Kehittämisryhmien tapaamisissa tieto lisääntyy mm. elintarvike-
laatuisen kauran viljelymahdollisuuksista ja osto- ja myyntiosuuskun-
nan perustamisesta. Tapaamisiin voidaan pyytää mukaan asiantunti-
joita ja viljelijöitä kertomaan muualla saaduista kokemuksista. 

Mikäli sinulla on kiinnostusta olla mukana kaura-
buumissa, ilmoittaudu pikaisesti mukaan.
Lisätietoja viskurilaisilta:
Liisa Koskela p. 050 512 0615 tai liisa.koskela@proagria.fi 

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

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

proagria.fi/kp viskuri

facebook.com/
proagria viskuri

➽
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hanke

itävaltalaisilla yrittäjillä mark-
kinointikanavat ovat pitkälti omas-
sa hallussa. Tuotemyynti on tilamyy-
mälässä tai raaka-aineet jalostetaan 
omassa ravintolassa. oman sadon 
jalostusarvon nosto on normaalia ja 
tuotekehitystä tehdään paljon. Itä-
valtalaisten toimintamalli loi uskoa 
myös keskipohjalaiseen pienyritystoi-
mintaan.

Itävallan reissulla suurinta mie-
lenkiintoa Viskuri-ryhmäläisissä he-
rätti työttömän 23-vuotiaan miehen 
perustama Sonnentor-yritys, jos-
ta on kasvanut merkittävä alueen-
sa työllistäjä. Nykyisin viljelypuolel-
la on täyspäiväisesti 600 henkilöä 
sopimustuotannossa ja logistiikka-
varastokeskus työllistää yli 300 ih-
mistä.

Tammanmaitotila

Luja usko tekemiseen ja omiin tuot-
teisiin mahdollisti mielenkiintoisen 
tuoteperheen tammanmaidon tuot-
tajalle. Luonnonmukaisesti tuotetul-
la rehustuksella ruokittujen tammo-
jen maitoa jalostetaan hyvinvointi-
pillereiksi, kosmetiikaksi ja suklaaksi. 
Tilalla on monipuolisessa viljelykier-
rossa yrttejäkin sekä tilamyymälä.

Unikkokylä

Vanha perinteinen kasviviljely oli jo 
lähes hiipunut, kunnes se viritet-
tiin uuteen kukoistukseen kyläyhtei-
sön voimin. unikko on matkailijoita 
kiinnostava brändi, joka tuo moni-
puolisten jalosteiden ja oheistuottei-

den kautta toimeentuloa kyläläisille. 
Hampputilalla toiminnan monipuo-
lisuus ja tilamyymälässä myytävät ja-
losteet tuovat hyvää lisätuloa maati-
lan liikevaihtoon. Hamppua jalostet-
tiin kosmetiikaksi ja elintarvikkeiksi 
kuten öljyksi ja suklaapäällystetyiksi 
makeisiksi, mutta myös rakennustii-
liksi, kuiduksi ja laukuiksi. 

Panimoa ja humalaa

Zwettlerin mallastamon ja olutpa-
nimon laatu ja tuotteet olivat kor-
keatasoisia, mutta vaikutuksen teki 
myös tilatason panimo, jossa jalos-
tettiin omaa viljaa ja tehtiin merkit-
tävää tuotekehitystä. Tilan viski ja 
rommi olivat useana vuonna napsi-
neet omassa sarjassaan palkintoja. 

Pienen kotieläintilan viljelykasvina oli 
humala (Humulus Lupulus). Yhdes-
sä tilan vanhoista rakennuksista oli 
yhteiskuivaamo ja sadon käsittelyssä 
tehtiin yhteistyötä. Näin tuotettiin li-
säarvoa tilan liikevaihtoon.

Teksti ja kuvat: 
Liisa Koskela

Viskurilaiset itävallassa

1. SonnentoR oli aikoinaan pieni biologi-
sen yrttiviljelyn ideanpoikanen, josta sit-
temmin on kasvanut alueensa merkittävä 
työllistäjä.

2. Tammanmaito oli mielenkiintoinen bis-
nesidea. Suomessa voisi miettiä lampaan 
tai vuohen maidon tuotantoa ja jalosta-
mista.

3. Melkin barokkiluostari ja puutarha 
tekivät ison vaikutuksen. 

4. Ohrasta ja humalasta syntyy olutta, 
jota voidaan edelleen jalostaa vaikka ma-
karoniksi tai suklaaksi.

5. Yrttien kuivaaminen ei kesäaikana vaa-
di monimutkaista kuivaamotekniikkaa. 
Verkkolava lämpimässä, auringonvalolta 
suojatussa paikassa ajaa saman asian.

1 2

3

54
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kasvi

Kuva: Heikki ojala

kuiva ja kylmä kevät helpot-
ti toukojen tekoa. Kylvöt alkoivat 
4.6., jonka jälkeen sääkin lämpeni. 
ohrat olivat matalan kylvön ja läm-
mön ansiosta oraalla jo kuudessa 
päivässä. 

ojalan pelloilla oli viljelyssä tänä 
vuonna Bragen siemenohraa 15 heh-
taaria, siementimoteita 11 hehtaaria 
ja viherlannoitusnurmea 6 ha. Ala-
vieskassa kasvukausi vastasi lämpö-
summaltaan Tornion tasoa normaa-
livuonna. Niinpä timotein siemensa-
to oli nolla eli sato ei tänä vuon-
na valmistunut. Lisäksi viljojen kui-
vatusajat olivat kaksinkertaiset edel-
lisvuoteen verrattuna. Sademäärä oli 
elokuun lopussa 234 millillä eli alle 
2010-luvun mittaushistorian (235), 
mutta syyskuun lopussa millejä oli-
kin jo kolmanneksi eniten eli 310 mil-
lillä. 

Keväällä suurimman lohkon ka-
navanreunusta siirrettiin kaivurin 
avulla lohkolla olevaan peitetyn ka-
navan alankoon. Lisäksi lohkon ties-
töä parannettiin nykykalustoa vas-
taavaksi.

kylvöt 

ohrapellot kynnettiin ja äestettiin 
sekä kylvettiin nelimetrisellä rapidil-
la. Kivet kerättiin koneellisesti. ura-
koitsijat hoitivat kylvöt kokonaan. 
Itse keräsin n. 20 m3 kiviä, saalis oli 
edellisvuotta suurempi. Kylvätin oh-
ran matalaan (2 cm) ja oraat lähti-

vät nopeasti kasvuun (< 6 vrk). Kas-
vukauden paras viljelyratkaisu oli vi-
herlannoitus kuuden hehtaarin alal-
la. Siellä sain saman katteen kuin 
viljantuotannolla, mutta ilman vil-
jelytöitä.

Keskimäärin kylvin Brage-ohraa 
223 kg/ha eli 540 orasta/m2 ja täh-
kiä oli vajaa 700 kpl/m2. Kahdelle 
ohralohkolle kylvin siementimoteitä 
suojaviljaan määrällä 4,4 kg/ha tu-
levaa timotein siemenviljelyä varten. 
Lopuille ohralohkolle kylvin sinimai-
lanen 48 %, puna-apila 12 %, valko-
apila 8 % ja timotei 32 % -seosta 4,2 
kg/ha, koska lohkot ovat kaksi seu-
raava vuotta levossa.

urakoitsija levitti ohrille typpeä 
80 kg/ha, naudan lietelannassa 37 
kg/ha, josta 20 m3/ha syksyllä. Li-
säksi levitettiin Yara Hiven salpieta-
ria tai Y3:sta, joita meni keskimää-
rin 170 kg/ha. Timoteille typpimää-
rä oli 4.5. levitettynä 58 kg/ha, joka 
tuli NK2:sta määrällä 270 kg/ha tai 
Y4:sta 298 kg/ha 

Fosfori annettiin ohralle osin 
naudan lietelannassa käyttäen hyö-
dyksi fosforin karjanlantapoikkeus-
ta. Fosforimäärä oli ohrilla 19 kg/ha 
ja nurmille keskimäärin 4 kg/ha. Pel-
tojen kaliuminlannoitus hoituu nau-
dan lietelantaa käyttämällä parem-
min ja sen levitysmääräksi tuli ohrilla 
63 kg/ha ja timoteilla 30 kg/ha. Kar-
janlantaa hyödyntämällä kasvustot 
ovat olleet satopotentiaaliltaan pal-
jon paremmat.

kasvinsuojelu

rikkakasvit torjuin 29.6. ohralta se-
oksella Ariane S 2,2 l/ha + Moddu-
sevo 0,17 l/ha. Näiden lisäksi annoin 
Multiplea 1,35 l/ha. Toisella ruisku-
tuskierroksella kasvustot olivat tau-
tisia, joten käytin 16.7. levityksessä 
Amistar 0,4 l/ha + Proline expert 0,4 
l/ha + Zoom 3,2 l/ha -seosta. Kesän 
lämpösumman vähäisyydestä johtu-
en en toisella kierroksella käyttänyt 
korrenvahvistajaa. ehkäpä tautiai-
neen määrääkin olisin voinut leikata 
kolmanneksella edellisvuoden tasolle. 

Siementimotein laontorjunta 
tehtiin Moddusevolla 0,66 l/ha ja 
samalla meni K-erikoishiventä 10,5 l/
ha. Viherlannoitusnurmen rikantor-
junta tehtiin Basagran SG:llä 1,1 kg/
ha. Timotein ja viherlannoitusnur-
men ruiskutti urakoitsija kaluston le-
veämmän työleveyden sekä GPS-oh-
jauksen takia, joka takasi tasaisem-
man ruiskutusjäljen. 

Kasvinsuojelun vaikutukset oli-
vat erinomaiset, etenkin ohralla kas-
vustot olivat tasaisia ja taudittomia. 
Mangaanin vaikutus näkyi parissa 
päivässä, koska peltojen pH on 7,0 
ja yli. Viherlannoitusnurmikin oli pa-
rempi, kun loput voikukat sekä sau-
nakukat saatiin pois. 

kasvustot

Kasvustot pysyivät hyvin pystyssä, jo-
ten lannoitustaso ja korrenvahvistus 

olivat kohdillaan. ohrien tuplalan-
noitukset päisteissä eivät olleet la-
ossa, mutta multaisimmilla paikoil-
la ohrilla oli pieniä lakoja parilla aa-
rilla päisteissä ja nurmilla viidennek-
sellä alasta. 

Kasvuston pituuskin oli hyvä. 
Kasvukauden sopivan lämpö- ja sa-
dekertymän ansiosta ohrat pystyivät 
kasvamaan pituutta, joka on hyvä 
asia sadonmuodostuksen kannalta. 
Jyvät täyttyvät koko kasvin yhteyttä-
mistuotteilla, ja jos kasvi on lyhyt, 
jää yhteyttämistuotteiden määrä vä-
häiseksi ja siten tähkän jyvät pieniksi 
ja lukumäärältään vähäisiksi. 

Tähkissä oli pääsääntöisesti yli 
50 jyvää ja jopa 60 jyvän tähkiäkin 
oli. Viljelykierto, hivenravinteet ja oi-
kea-aikainen tautitorjunta varmista-
vat laadukkaan sadon. Kasvuolosuh-
teetkin olivat ohrille optimaaliset, 
koska kesällä ei helteitä ollut.

Timoteilla tähkät olivat yhtä pit-
kiä kuin viime vuonna, pääsään-
töisesti 8–9 cm. Kasvustot olivat 
edellisvuotta lyhyempiä n. 100 cm 
(120), siihen taisi vaikuttaa kevään 
kylmyys. 

Sato

Timoteitä ei puitu. Kesantomurska-
us oli halvempi tapa kasvuston kä-
sittelyyn kuin puimuri. Sadon muo-
dostumattomuuteen olivat syynä al-
hainen lämpösumma ja heilimöinti-
aikaan sattuneet sateet, joiden vuok-

Sopivan lämpö- ja sadekertymän ansiosta 
ohrat kasvavat pituutta. Jyvät täyttyvät koko 
kasvin yhteyttämistuotteilla. Riittävän pitkä 
korsi takaa yhteyttämistuotteiden riittävän 
määrän, joka näkyy jyvien koossa ja määrässä.

erikoinen kevät, kesä ja syksy
heikki PellonPientAreellA
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Kuva: Heikki ojala

Maanäytteiden keräilypisteet ja aikataulu 
Keski-Pohjanmaalla osoitteesta www.hortilab.fi

1000 siemenen paino ILMAISEKSI itävyystutki-
muksen yhteydessä syksyllä 2017!

DON-hometoksiinianalyysit riippumattomasta 
laboratoriosta!

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 7.9.17-4.1.18!

Jokaisella kasvulla 
on tarinansa

www.kinnusentahtirehut.fi
www.kinnusenmylly.fi

www.viljanosto.fi

si tähkistä löytyi vain pari kolme sie-
mentä. 

urakoitsija pui ohran 2.–9.10. 
välisenä aikana. Puintikosteus oli 
puimurin kosteusmittauksen mu-
kaan 26–42 %. Keskisadoksi tuli 3 
600 kg/ha, hehtolitrapainoksi 67 kg 
ja typen satovasteeksi 45 kg/N-kg. 
Typen satovaste oli keskiarvossa. Sa-
to olisi ollut parempi (4 t/ha), jos 
yhtä lohkon osaa ei olisi puitu yli 40 
% kosteudessa. Puimurin satomitta-
uksen mukaan satoa saatiin 1,3 t/
ha vähemmän kuin kuivempana pui-
dulta osalta. Lisäksi märkänä puidun 
sadon itävyys jäi alle 50 %. 

Viljan kuivausurakointia tein tä-
nä syksynä 330 tuntia, kun keskiarvo 
on ollut vajaa 160 tuntia vuodessa. 
edellisvuonna sain kuivattua 2,1 ton-
nia viljaa tunnissa, tänä vuonna teho 
oli reilu 700 kg tunnissa. Kuivauste-
ho aleni kolmasosaan ja kuivauskus-

tannukset nousivat yli kolminkertai-
siksi. Kuivaajallakin oli kostean vil-
jan ja pitkän kuivausajan aiheutta-
mia ongelmia, joista kutenkin selvit-
tiin kohtuudella. 

Vuosi oli ensimmäinen, kun ul-
koistin puinninkin, eikä se ollut ta-
loudellisestikaan huono vaihtoehto. 
Lisäksi pääsin käyttämään nykyaikai-
sia puimureita gps-paikannustietoi-
neen, minkä avulla sain tarkat sato-
kartat. Niiden pohjalta voin miettiä 
lohkon osien satomäärien vaihtelui-
den syitä ja keinoja vaihtelujen pie-
nentämiseen. 

Heikki ojala
Talousjohtamisen
erityisasiantuntija

Viljan kuivausurakointia tehtiin Ojalan tilalla tänä syksynä 330 tuntia, kun keski-
arvo on ollut vajaa 160 tuntia vuodessa. Edellisvuonna kuivattiin 2,1 tonnia viljaa 
tunnissa, tänä vuonna teho oli reilu 700 kg tunnissa. Kuivausteho aleni kolmasosaan 
ja kuivauskustannukset nousivat yli kolminkertaisiksi.

Ojalan tilan peltotöiden urakointikustannukset keskimäärin hehtaaria kohti (kiven-
keruuta ei tehty koko vilja-alalle).

Pellon käyttö p-a n sato-vaste n P k sato yht. kg
ohra 15,0  80 19 71 54 000
timotei 11,22  58 4 31 0
Vln 5,46  0 0 0 -

Yhteenveto koko tilan viljelytiedoista.

Haen 

yrityskumppania
pelto- ja konetyöt osaavasta, lehmien tai emolehmien kanssa 
työskennelleestä henkilöstä, jolla valmius yrittäjärooliin sekä 
paikkakunnalla asumiseen. puh. 041 4788 661, Veteli

 

 
 

Viljanviljelyn kustannukset vieraalla teetettynä:

Yksikkö Hinta/yksikkö Yhteensä
Urakointi
Kyntö, ha 1 * -60 = -60
Kivenkeruu, ha 1 * -29,9 = -30
Äestys, ha 1 * -34,8 = -35
Kylvö, ha 1 * -47 = -47
Ruiskutus, ha 2 * -19,5 = -39
Puinti, ha 1 * -100 -100
Lannan levitys, m3 4 km 20 -4,00 -80
Urakointi menot yhteensä -391
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kotieläinkasvi

Kuva: Jari Tikkanen

neuvo 2020 -palvelujen laajen-
tuminen maatilojen nykyaikaistami-
seen ja kilpailukykyyn sekä tilakohtai-
sen rahamäärän nousu 7 000 euroon 
ovat merkittäviä uudistuksia Neuvo 
2020 -palveluissa. ProAgria tarjoaa 
uuteen osioon laajasti erilaisia kilpai-
lukyvyn parantamiseen liittyviä uusia 
ratkaisuja ja näkökulmia. 

onko investointi, sukupolven-
vaihdos tai yhtiöittäminen ajankoh-
tainen. Mietitkö tuotantosuunnan 
muutosta tai monialaistamista. Mi-
ten voit parantaa tilan tulosta ja 
kannattavuutta. Kilpailukyky-Neu-
vossa rakennamme ratkaisuja tila-

kohtaisesti juuri niistä lähtökohdis-
ta, mitkä tilalla ovat. 

liikkeelle selvityksistä

ProAgrian tarjonta uuteen Kilpailu-
kyky-Neuvo 2020 -osioon on laaja. 
Tarjoamme tilan tarpeiden mukaan 
kartoituksia, alku- ja tarveselvityksiä, 
erilaisia suunnitelmia, keskusteluja 
joko kasvotusten tai nettipalaverei-
na sekä seurantaa. Liikkeelle lähde-
tään alkuselvityksestä, jonka jälkeen 
edetään tarkempiin suunnitelmiin ja 
laskelmiin.

Kilpailukyky-Neuvossa arvioim-

me erilaisten toimenpiteiden kannat-
tavuutta ja teemme niihin vertailuja. 
Käytössäsi ovat myös ProAgrian Tila-
kuntokortti ja Taloustietopankin ver-
tailuaineisto tuotantosuuntasi tun-
nusluvuista. 

Vahvaa osaamista  
eri sektoreilta

ProAgrian tarjonnan monipuolisuu-
den takaavat eri alojen Neuvo-oikeu-
det saaneet asiantuntijat. Pystymme 
yhdistämään talouden, tuotantota-
louden ja yritysasiantuntijoidemme 
osaamisen tilan tarpeisiin ja tuotta-

maan kokonaispalvelun tiiminä. 
Muista hyödyntää aikaisemmat 

Neuvo 2020 -osiot: kasvinsuojelu, 
luomu, energia, ympäristö ja eläinten 
hyvinvointi. Kaikissa osioissa on ar-
jessa tarvittavia hyödyllisiä palveluja.

neuvossa tarjolla 7000 euroa 

Maatilojen kasvituotannon kehittämiseen 
on hyvät ja monipuoliset mahdollisuudet 
käyttää Neuvo 2020 -palvelua. Tilakohtai-
nen Neuvo-tuki on 7 000 €/tila. Kasvituo-
tannon palvelut voivat liittyä kasvinsuoje-
luun, luonnonmukaisen tuotannon kasvin-
viljelyyn, maatilan kilpailukyvyn paranta-
miseen, maan rakenneasioihin tai ravinne-
taselaskelmiin. Neuvo 2020 -palvelun avul-
la edesautetaan jaksamista vähentämällä 
epävarmuutta ja epätietoisuutta moninais-
ten eu- ja viranomaisehtojen vaatimuksis-
ta sekä herätetään kiinnostusta tilalle so-
veltuviin uusiin ympäristötoimiin. Neuvo 
2020 -neuvonnalla voidaan parantaa kas-
vinsuojeluosaamista tavanomaisilla ja luo-
mutiloilla.

Neuvo 2020 -palvelun sisällöstä raja-
taan pois sellaiset asiat, jotka on lasket-
tu korvauksen piiriin muissa järjestelmis-

sä, esim. viljelysuunnitelma, lohkomuis-
tiinpanot, viljelykiertosuunnitelma ja vilja-
vuusnäytteiden otto ympäristökorvaukses-
sa. Viljelysuunnitelmaa tukevia asioita voi-
daan tarjota Neuvo-palveluina, esimerkiksi 
ravinnetaselaskenta ja kasvinsuojelusuun-
nitelma. 

Neuvo 2020 -asiantuntijat kertovat tar-
kemmin palveluiden sisällöistä. Palvelu ti-
lataan suoraan asiantuntijalta tai ProAg-
rian internetsivuilta. Jokainen ProAgrian 
asiantuntija ottaa Neuvo-tilauksia vastaan 
ja välittää niitä eteenpäin Neuvo-asiantun-
tijoille.

neuvo 2020 -kasvi-
tuotannon palvelut

Neuvo 2020 -palveluilla vä-
hennetään epävarmuutta ja 
epätietoisuutta moninaisten 
EU- ja viranomaisehtojen vaa-
timuksista. Neuvo 2020 -neu-
vonnalla voidaan tehdä mm. 
ravinnetaselaskentaa ja kas-
vinsuojelusuunnitelmia ta-
vanomaisilla ja luomutiloilla.

Juha Nivala
Talousjohtamisen 
erityisasiantuntija

Jari Tikkanen
Luomutuotannon 
erityisasiantuntija

asiantuntija toiMiala

eerikkilä Maija-Leena 

Finnilä elina   

Harju Sari   

Lehkonen Heidi 

Hihnala Sari 

Huhtala Jouni   

Höglund Jaana 

Jouppila Mika 

Karhula Jarmo  

Kellokoski Katja 

neuVo 2020 -PAlVelut

 LuoMuKoTIeLÄIN

 LuoMuKASVI

  NYKYAIKASTAMINeN JA 
 KILPAILuKYKY

 YMPÄrISTÖ

 TuoTANToeLÄIN

 KASVINSuoJeLu

 eNerGIA

asiantuntija toiMiala

Koskela Sirkku  

Kreus Sinikka  

Kulla Taina   

Laide erkki 

Leinonen Anna-riitta  

Nivala Juha 

ojala Heikki 

Polso Pekka   

roimela Seija    

Tikkanen Jari       

tilaukset www.proagria.fi 
> neuvo2020➽
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kotieläin

ruokinnan suunnittelun pe-
rusta on säilörehuanalyysi. 
Perusanalyysi kertoo säilön-
nällisen laadun, koostumuk-
sen ja rehuarvot. Sen lisäk-
si kannattaa tilata laaja ki-
vennäisanalyysi, sillä kiven-
näisten määrä ja keskinäi-
set suhteet säilörehuissa voi-
vat vaihdella huomattavas-
ti. Suppea kivennäisanalyysi 
kertoo säilörehun kalsium-, 
fosfori- ja kaliumpitoisuu-
det. Laajassa kivennäisana-
lyysissä ovat mukana magne-
sium, natrium, kupari, man-
gaani, sinkki ja rauta. Selee-
ni ei kuulu laajaan kivennäi-
sanalyysiin, mutta tärkeyten-
sä vuoksi kannattaa rastittaa 
mukaan kivennäisanalyysiä 
tilatessa.

kivennäisten vaikutus

Kalsium toimii luuston ra-
kennusaineena, on mukana 
solujen aineenvaihdunnas-
sa, vaikuttaa veren hyytymi-
seen sekä lihasten toimin-
taan. Kalsiumia tarvitaan 
erityisesti kasvuvaiheessa se-
kä lypsykaudella. ummes-
sa olevan lehmän kalsiumin 
saantia on rajoitettava. Kal-
siumin puute iskee erityisesti 
poikimisen jälkeen (poikima-
halvaus), kun lehmän elimis-
tö ei ehdi reagoida tarpeeksi 
nopeasti maidontuotannon 
käynnistymiseen. 

Fosforia on eniten sitou-
tuneena eläimen luustoon ja 
se on välttämätön eläimen 
energia-aineenvaihdunnas-
sa. Kalsiumin ja fosforin tu-
lisi olla tasapainossa keske-
nään, sillä liika kalsium voi 
aiheuttaa fosforin puutos-
oireita. Fosforin puute ai-
heuttaa muun muassa huo-
noa ruokahalua, hedelmäl-
lisyysongelmia ja tuotoksen 
laskua. Kasvavat eläimet tar-
vitsevat fosforia luuston kas-
vuun, joten puute voi näkyä 
nuorkarjan lisääntyneinä ni-
vel- ja luustovaurioina. Jos 
säilörehun fosfori on mata-
lalla tasolla, fosforin lisää-
minen ruokintaan kannat-
taa.

Nurmi tarvitsee kaliumia 
kasvaakseen, lehmän kali-

umintarve on melko vähäi-
nen. Kaliumin määritys on 
kuitenkin tärkeää, sillä lii-
an korkeina pitoisuuksina se 
häiritsee magnesiumin imey-
tymistä. Magnesium vaikut-
taa lehmän kalsium-aineen-
vaihdunnassa sekä energia-
aineenvaihdunnassa. Mag-
nesiumia tarvitaan läpi lyp-
sykauden, mutta erityisesti 
umpikaudella sen saanti on 
tärkeää. Myös laidunkau-
della magnesiumin riittävä 
saanti kannattaa varmistaa, 
laitumen korkea valkuaispi-
toisuus voi heikentää mag-
nesiumin imeytymistä. Lii-
an vähäinen magnesiumin 
saanti altistaa poikima-ajan 
ongelmille.

natriumia ja kupari

Natriumia nauta tarvitsee 
muun muassa nestetasa-
painonsa ylläpitoon. Nat-
riumin puute heikentää 
magnesiumin imeytymistä 
pötsin seinämän läpi vai-
kuttaen laajasti eläintervey-
teen. ummessaolokaudel-
la liiallinen natrium altistaa 
utarepöhölle. Kuparin puu-
te aiheuttaa hedelmällisyys-
ongelmia, ripulia, anemiaa, 
vastustuskyvyn heikentymis-
tä ja huonoa kasvua nuorilla 
eläimillä. Tyypillinen kupa-
rin puutteen oire nuorkar-
jalla on haalistunut ja hei-
kentynyt karvapeite silmien 
ja korvien ympärillä.

Mangaani, sinkki  
ja seleeni

Mangaani liittyy hiilihyd-
raattien, rasvojen ja valkuai-
sen aineenvaihduntatapah-
tumiin. Sen puute aiheut-
taa häiriöitä lehmän lisään-
tymisessä ja näkyy vasikoi-
den kasvun hidastumisena 
ja mahdollisina jalkaongel-
mina. Sinkki on mukana ai-
neenvaihdunnassa ja raken-
neosana entsyymeissä. Sin-
kin puute huonontaa hedel-
mällisyyttä ja laskee immuu-
nipuolustusta. Yleisoireena 
sinkin puutteessa on huono 
ruokahalu ja kasvun pysäh-
tyminen. Laihtumisen lisäk-
si näkyy yleensä ihovaurioi-

ta ja karvanlähtöä. raudas-
ta on harvoin puutetta, sillä 
useimmat rehut sisältävät si-
tä runsaasti. Maidon rauta-
pitoisuus on kuitenkin mata-
la ja pikkuvasikalla raudan-
puute on mahdollinen, jos 
mitään lisärehua ei anneta.

Suomen maaperä on 
luontaisesti seleeniköyhää ja 
jos käytössä ei ole seleenipi-
toisia lannoitteita, voi ruo-
kinnan seleenipitoisuus olla 
matala. Seleenin puute lisää 
utaretulehduksia, heikentää 
hedelmällisyyttä ja aiheuttaa 
jälkeisten jäämistä. Lihas-
rappeuma erityisesti pikku-
vasikoilla kertoo useimmiten 
seleeninpuutteesta. Seleeni 
on yliannosteltuna haitalli-
nen ja sen turvallinen käyt-
tömäärä on melko pieni (alle 
2mg/kg ka), joten tarkkuut-
ta vaaditaan, mikäli käytös-
sä on useampi seleenipitoi-
nen kivennäisvalmiste.

Ruokinnan- 
ohjauksesta apua  
kivennäisostoksiin
ProAgrian ruokinnanohjaus-
palveluissa, päivälaskelmis-
sa ja ruokintasuunnitelmis-
sa kivennäiset otetaan tar-
kasti huomioon jokaisessa 
eläinryhmässä. Lypsylehmi-
en lisäksi myös nuorkarjalle 
ja sonneille kannattaa teet-
tää omat ruokintasuunnitel-
mat. Kivennäisiä ei kannata 
yliruokkia, sillä ne ovat mel-
ko kalliita ja osassa hiven-
aineista on yliannostuksen 
vaara. Markkinoilla on ny-
kyään monia valmisteita ja 
vaihtoehtoja kivennäisruo-
kinnan toteuttamiseen. Kun 
tiedetään, mitkä ovat säilö-
rehun kivennäispitoisuudet, 
saadaan parempi pohja ko-
konaisvaltaiselle ruokinnan-
suunnittelulle. 

kivennäisanalyysi 
ruokinnansuunnittelussa

Seleenin puute lisää utaretulehduksia, heikentää hedelmällisyyttä ja aiheuttaa jälkeisten jäämistä. 
Lihasrappeuma erityisesti pikkuvasikoilla kertoo useimmiten seleeninpuutteesta. 

Sateisen kesän jälkeen säilörehun kivennäis- ja hivenainepitoisuudet voivat olla normaalia alhaisemmat. 
Pitoisuuksiin vaikuttavat muun muassa maaperä, sääolot, lannoitus, kalkitus sekä viljeltävän kasvin ominai-
suudet ja korjuutapa. kivennäisaineet ovat epäorgaanisia aineita, jotka jaetaan kivennäisiin ja hivenaineisiin. 

nauta tarvitsee niitä normaalien elintoimintojensa ylläpitoon, maidontuotantoon sekä lisääntymiseen. 

Kuva: Leena Hanni

Hanna Heikkilä
Maidontuotannon 
asiantuntija
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LAATUA TILAN JALOSTUSTYÖHÖN

Kestävyysjalostuksen tavoitteena on
lehmä, joka pysyy terveenä ja lypsää
korkeita tuotoksia vuodesta toiseen.
Semexin eläinaineksen avulla
parannat karjasi kannattavuutta.

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

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

Semex Finlandin listalta löytyy sekä
jälkeläis- että genomiarvosteltuja
Immunity+ -sonneja holstein-, ayrshire-
ja jersey-roduista.

Terveet ja tuottavat lehmät tuovat
hyvinvointia myös hoitajille.

Peltojen kunnostus on uusi ratkai-
sulähtöisesti ja helppolukuisesti 
kirjoitettu ammattikirja, joka so-
pii käsikirjaksi kaikille peltoviljelyn 
ammattilaisille. Teos sisältää uu-
sinta tietoa pellon kasvukunnon 
parantamisesta, hyvän peruskun-
non ylläpidosta sekä pellon käytön 
vaihtoehdoista. Pellon hyvä kasvu-
kunto on tuottavan viljelyn edelly-
tys ja lähtökohta hyvien ja laaduk-
kaiden satojen tuottamiseksi. Kir-
jassa havainnollistetaan käytän-

nön esimerkkien avulla kasvukun-
non ja maan rakenteen arviointi-
keinoja pellon tuottokyvyssä ha-
vaittujen ongelmien selvittämisek-
si ja syiden paikallistamiseksi.

Käytännön Maamiehen kesto-
tilaajat saavat kirjan tilaajaetuna 
10/2017-lehden liitteenä.

Kirja ProAgrian verkkokaupassa 
hintaan 32,90 € 
• myynti@proagria.fi tai 
• https://proagriaverkkokauppa.fi/

Peltojen 
kunnostus -käsikirja

KEHITÄ  
HEVOSTAITOJASI
helposti ja nopeasti  
verkkokaupasta

Maatalousalan kattavin valikoima: 
proagriaverkkokauppa.fi
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Tilaaminen on helppoa ja vaivatonta
  Valitse neuvonnan aihe 

Mieti yhdessä ProAgrian asiantuntijan kanssa  
mistä neuvonnan aihealueesta yrityksellesi on  
eniten hyötyä.

	 	 Asiantuntija hoitaa käytännön asiat 
ProAgrian asiantuntija tekee neuvonnan  
sovitun mukaisesti ja hoitaa kaikki tarvittavat  
paperityöt.

  Ja valmista tuli
  Neuvonnan jälkeen tarvitaan vain vahvistus  

neuvontaan käytetystä ajasta. 

 
 

Varmuutta oikeellisuudesta ja 
vähemmän huolia 

Selvityksiä ja kartoituksia 
varmojen valintojen pohjaksi

Hyviä käytäntöjä ja 
vinkkejä pienryhmistä

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

Palvelua asiakkaille rahoittaa Maaseuturahasto.
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●		Täydentävät ehdot
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kotieläin

Kesän vaihtelevat sadonkorjuuolo-
suhteet tuovat paineita sisäruokin-
takaudelle. Kosteat kelit ja pitkitty-
neet korjuuajat loivat homemyrkyille 
otolliset olosuhteet. Hometoksiine-
ja voi löytyä jopa säilörehuista ja ol-
jista. Toksiinit alentavat rehuarvoja, 
joten kotoisten rehujen analysointi 
on nyt tärkeää. Vilja-analyysin avulla 
saadaan selville viljojen ruokinnalli-
set arvot, mikä helpottaa täydennys-
rehujen valintaa.

homemyrkkyjen haitat

Homemyrkyt eli mykotoksiinit ovat 
homesienten erittämiä myrkyllisiä 
yhdisteitä. Vaikka toksiineja tuotta-
vat homeet voidaan kuumennuksella 
tai muulla käsittelyllä tappaa, toksii-
nit eivät näillä toimenpiteillä häviä. 
Homemyrkkyjä on mahdollista tut-
kia rehuista, jos olosuhteiden perus-
teella voidaan olettaa niitä esim. vil-
jasta löytyvän tai kun rehua syöneen 
eläimen oireet viittaavat homemyrk-
kyihin. Naudoilla oireet voivat olla 
usein epämääräisiä ja vaikeasti diag-
nosoitavissa, mm. luomiset, hedel-
mällisyyshäiriöt, valekiimat sekä ruo-
ansulatushäiriöt. Muita oireita voi-
vat olla myös heikentynyt tai vaih-
televa rehunsyönti, tuotosten lasku, 
ripuli ja vaihteleva sonnan koostu-
mus. Jos kaikki muut syyt ja taudin-
aiheuttajat on suljettu pois, niin ai-
heuttajaksi saattavat paljastua juuri 

homemyrkyt. Homemyrkyt heiken-
tävät eläimen vastustuskykyä, joten 
se saattaa näkyä myös lisääntynei-
nä utaretulehduksina tai muina sai-
rauksina. 

Varmista omien kotoisten 
rehujen turvallisuus 

Homemyrkkyjen haittoja voidaan ra-
joittaa ns. homemyrkkysieppareil-
la. rehutehtailla niitä on käytössä 
ja markkinoilta löytyy myös tilakäyt-
töön tarkoitettuja valmisteita home-
myrkkyjen sitomiseen. Kustannus-
syistä niitä ei kannata kuitenkaan 

varmuuden vuoksi kaikkiin rehuihin 
lisätä, vaan sen tulisi perustua tut-
kittuihin hometoksiinimääriin. Koti-
eläintilojen olisi hyvä varmistaa ruo-
kintaan käytettävien viljojen turval-
lisuus analyysein, erityisesti yksima-
haisten, kuten sikojen, sekä lypsyleh-
mien ruokinnassa. Lihanaudat ovat 
tuotantoeläimistä kestävimpiä tok-
siineille. Hometoksiinien esiintymistä 
ei näe silmämääräisesti, koska niitä 
voi olla myös viljassa, jossa ei ole nä-
kyvää hometta. Toisaalta myöskään 
silmämääräisesti homeinen vilja ei 
välttämättä sisällä hometoksiineja. 
Ainoa keino selvittää hometoksiinien 

esiintyminen viljassa on laboratorio-
analyysi. Mykotoksiinianalyysejä te-
kevät mm. elintarviketurvallisuusvi-
rasto evira, Luonnonvarakeskus Lu-
ke, eurofins Viljavuuspalvelu oy, Sei-
lab, Suomen Viljava oy sekä kaupan 
viljan vastaanotto. 

homemyrkkyjä kotoisissa rehuissa 
– viljat tarkempaan syyniin
Varastoihin asti saatujen 
viljasatojen laatu on
hyvin vaihtelevaa. 
hometoksiinit vaikuttavat 
kotoisten rehujen 
laatuun ja aiheuttavat 
huolta ruokinnassa.

                
               Ryhmä: Lehkonen Heidi, Ruokinta Rehulato

Rehun nimi Tuoresäilötty 
vilja (01061)

Tuoresäilötty 
vilja (01061)

Tuoresäilötty 
vilja (01061)

Tuoresäilötty 
vilja (01061)

Tuoresäilötty 
vilja (01061)

Tuoresäilötty 
vilja (01061)

Koostumus
Kuiva-aine, g/kg 570 611 559 575 506 623
Raakavalkuainen, g/kg ka 103 99 147 90 124 120
Kuitu, g/kg ka 270 190 170 147 130 120
Rehuarvot
ME, MJ/kg ka 11,1 12,5 12,8 13,2 13,3 13,4
OIV, g/kg ka 82 88 99 92 98 98
PVT, g/kg ka -19 -33 0 -48 -21 -26

03.11.2017 1/1

Osa viljojen homelajeista tuottaa sopivissa olosuhteissa (kosteus ja lämpötila) terveydelle haitallisia homemyrkkyjä eli 
mykotoksiineja. Sateisena kasvukautena mykotoksiineja voi muodostua viljaan jo pellolla tai varastossa eikä viljan kui-
vaaminen poista hometoksiineja. Hometoksiinien esiintymistä ei voi huomata silmämääräisesti, koska niitä voi olla myös 
viljassa, jossa ei ole näkyvää hometta. Toisaalta myöskään silmämääräisesti homeinen vilja ei välttämättä sisällä hometok-
siineja. Ainoa keino selvittää hometoksiinien esiintyminen viljassa on laboratorioanalyysi. 

Yleisimpiä Suomessa esiintyviä mykotoksiineja ovat punahomeisiin eli Fusarium- sukuun kuuluvat deoksinivalenoli eli 
DON, HT-2, T-2 sekä zearalenoni. Homemyrkyt ovat riski ihmisten ja eläinten terveydelle ja niiden esiintymiselle onkin 
asetettu enimmäismäärät. 

Enimmäismäärät mykotoksiineille (Euroopan komissio)

Elintarvikekäyttöön tarkoitettu vilja 	Deoksinivalenoli (DON) 1750 µg/kg käsittelemättömälle  
kauralle; 1250 µg/kg muille käsittelemättömille viljoille

	Zearalenoni käsittelemättömille viljoille 100 µg/kg

	Okratoksiini A käsittelemättömille viljoille 5 µg/kg

	T-2 ja HT-2 toksiinit (suositus) 1 000 µg/kg kauralle,  
ohralle 100-200 µg/kg sekä vehnille ja rukiille 50 µg/kg

Rehuviljat (komission suositus) 	DON 8 mg/kg viljoille ja viljatuotteille

	Zearalenoni 2 mg/kg viljoille ja viljatuotteille

Täydennys- ja täysrehut  
(komission suositus)

	DON täydennys- ja täysrehuille 5 mg/kg; sikojen osalta  
0,9 mg/kg, vasikoiden, karitsoiden ja kilien osalta 2 mg/kg

	Zearalenoni porsaiden ja nuorten emakoiden täydennys-  
ja täysrehuille 0,1 mg/kg, emakoiden ja lihasikojen osalta  
0,25 mg/kg sekä vasikoiden, lypsykarjan, lampaiden ja  
vuohien osalta 0,5 mg/kg

Eurofins Viljavuuspalvelu tarjoaa erilaisia analyysipaketteja mykotoksiinien analysointiin. Tarvittava näytemäärä yhtä 
analyysipakettia varten on vähintään 500 grammaa viljaa. Näytteenotossa on oltava huolellinen ja otettava riittävästi 
osanäytteitä, koska hometoksiinit ovat tyypillisesti pistemäisinä esiintyminä viljaerissä. Toimitusaika mykotoksiinianalyy-
sien tuloksille on 1-2 viikkoa. Taulukon mukaiset analyysit ovat myynnissä oheisella hinnoittelulla vuoden 2017 loppuun 
saakka viljelijäasiakkaillemme tarjouskoodilla MYKOTOKSIINIT2017. 

Analyysipaketti Hinta € alv 0 % Hinta € alv 24 %

Deoksinivalenoli (DON) J5015 92 114,08

DON + zearalenoni (ZON) JJ62B 152 188,48

DON + ZON + HT-2+ T-2 JJ0FE 184 228,16

Eurofins Viljavuuspalvelu Oy • PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli 
Puhelin 015 320 400 • viljavuuspalvelu@eurofins.fi                                                      www.viljavuuspalvelu.fi                                                    

Mykotoksiinianalyysit

Enimmäismäärät mykotoksiineille. Lähde: Eurofins Viljavuuspalvelu Oy

Syksyn viljojen laatu vaihtelee laidasta laitaan. Nyt kannattaa viljoistakin teettää analyysit, jotta tiedetään millä ruokitaan. 
Lähde: ProAgrian verkkopalvelut, Rehulato.

Heidi Lehkonen
Maidontuotannon 
asiantuntija

Ravinnetasapaino kunnossa?

SELVITÄ PELTOJESI TILANNE VILJAVUUSTUTKIMUKSILLA

Tutustu markkinoiden kattavimpaan analyysitarjontaan kotisivuillamme www.viljavuuspalvelu.fi 

P.  015 320 400 • PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli • www.viljavuuspalvelu.�  
P.  044 5885 260 • Sammonkatu 8 • 90570 Oulu • www.suomenymparistopalvelu.� 
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kotieläin

Mihin säilörehun laatu riittää? Mil-
lä väkirehulla paras tuotto? onko 
ruokinnassa tehostettavaa? Mis-
tä lisätuottoja? Maidon ja rehujen 
hinnat muuttuvat, miten vaikuttaa 
kannattavuuteen? Näihin kaikkiin 
vastaa ProAgrian ruokinnan ohja-
uspalvelu.

ruokinnanohjauksessa simu-
loidaan kotoisten rehujen laatuun 
pohjaavia ruokintavaihtoehtoja. 
ruokinnan optimointi yhdistää ti-
lan rehuihin sopivan täydennyksen, 
jolloin lopputuloksena on tavoitel-
tu tuotostaso ja samalla sääste-
tään rehukustannuksissa. Kymme-
nen sentin muutos maitotuoton ja 
rehukustannuksen erotuksessa tuo 
vuositasolla jopa tuhansien euro-
jen säästöt.

ruokinnanohjaus kytkeytyy jou-
hevasti tilan rehuntuotantoon ja 
talouteen. Karjahavaintojen, syöty-
jen rehujen määrien ja toteutuneen 
maitotuotoksen avulla selviää kar-
jan tuotantokyky ja ruokinnan on-
nistuminen. ruokinnanohjauspal-
velu antaa tietoa ruokinnan muu-
tosten taloudellisista vaikutuksista 
ja auttaa hallitsemaan paremmin 
tuotantopanosten ja tuotteiden 
hintamuutosten vaikutuksia. ruo-
kinnan ohjauspalveluista löytyy so-
piva vaihtoehto kaikkien tilojen tar-
peisiin ja tavoitteisiin. ota yhteyttä 
ProAgrian ruokinta-asiantuntijaan, 
niin mietitään yhdessä teille sopiva 
kokonaisuus!

Anna-riitta Leinonen
Maidontuotannon 
erityisasiantuntija

enemmän 
tuottoa 
ruokinnalla

Miten MAAtilA Voi VArAutuA VAstoinkäYMisiin? Näitä asioita käsi-
tellään maanviljelijöille tarkoitetussa varautumiskoulutuksessa, jonka järjestää 
Maanpuolustus ry yhteistyössä ely-keskuksen ja tuottajaorganisaatioiden kanssa. 

Keski-Pohjanmaalla varautumiskoulutus järjestetään to 18.1.2018 keski-Poh-
janmaan kansanopiston kälviän toimipaikassa. Vastaava ruotsinkielinen koulu-
tus järjestetään Vaasan virastotalossa ke 17.1.2018. 

Varaa päivämäärä kalenteriisi! Yksityiskohtaisempi ohjelma ja ilmoittautumisoh-
jeet tulevat myöhemmin Maanpuolustuskoulutus ry:n kotisivulle, https://mpk.fi/.

Sähkökatkokset, tulipalo, 
vaikeat eläintaudit... 

 
 inappmuk näjättirysuolataaM

ässeesyk nO .alla notak namas tulevlap näjättirysuolataam ikkiak emmaojraT  
isalit ,tyletsejräj neskodhiavnevlupukus ,isellienniotsevni sutiohar nettis  
emmätsejräj ,neeprat nesimattiojis iat atnillahneiksir aj nenimattuukav  

 .tulevlap tavaatsav atieprat iseskytiry
  

ajoteitäsiL !näämyäk elut elut aj isiikknapsuusO naamo akiasimaapat aaraV  
 söym  .suolataam/fi.po

atsisiamitok aj ätsimyttiilaknal nokrev näetniik :toremunsytiry-020 aj -010 nämhyR PO  
15150 0010 aj 0050 0010 toremuN .nim/e 761,0 + ulehup/e 5380,0 ätsimyttiilnilehupaktam  

tannih ikkiaK .nim/e 21,0 + ulehup/e 5380,0 6050 4030 aj 3030 3030 toremun äkes )mpm/mpp(  
 .%42 .vla tävätläsis

Teho-DeTox
Teho-DeTox on helppokäyttöinen ja 
laajavaikutteinen täydennysrehu 
lypsylehmille ja hiehoille, kun home-
toksiinitaso viljassa ja/tai nurmirehussa 
on haitallisen korkea.

Tuote sisältää hometoksiinien haitta-
®vaikutuksia vähentävää Mycosorb A+  

-toksiinisitojaa sekä pötsin toimintaa 
tukevia elävää hiivaa ja soodaa.

Oy Feedex Ab, Teollisuuskatu 4, 68800 Kolppi  puh. 020 1984 820

www.feedex.fi
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Ketoosi on metabolinen sairaus, jo-
ka piilevänä esiintyessään aiheuttaa 
lehmällä hyperketonemian, jossa nä-
kyviä oireita ei ole. Kliininen ketoosi 
tunnetaan myös asetonitautina, jol-
loin lehmällä on näkyviä oireita, ku-
ten huono ruokahalu, kuiva uloste ja 
passiivisuus.

Piilevää ketoosia sairastava leh-
mä lypsää keskimäärin 3-5 kg vä-
hemmän kuin terve lehmä. Maidon 
pieni valkuaispitoisuus ja suuri ras-
va-valkuaissuhde antavat viitteitä 
negatiivisen energiavajeen suuruu-
desta. Salakavala sairaus aiheuttaa 
myös muita sairauksia. Piilevää ke-
toosia sairastava lehmä voi sairastua 
utaretulehdukseen tai juoksutusma-
han kiertymään. Myös hedelmälli-
syys heikkenee. Piilevää ketoosia sai-
rastava lehmä tiinehtyy ensimmäisel-
lä siemennyksellä jopa 20 % heikom-
min kuin terve.

katse umpikauteen

Piilevä ketoosi alkaa jo ennen poiki-
mista ja siihen altistaa korkea kun-
toluokka tai hiehoilla korkea poi-
kimaikä. Jokainen poikinut lehmä 

menettää enemmän energiaa mai-
dossa, kuin mitä se saa rehuista. 
Lehmä kärsii negatiivisesta energia-
taseesta ja sen elimistö alkaa ha-
jottaa rasvavarastojaan energiaksi. 
Veren rasvapitoisuuden noustessa 
lehmän ruokahalu vähenee. Vaikka 
karjassa ei ole tarvinnut hoitaa klii-
nistä ketoosia, piilevää ketoosia voi 
silti esiintyä. Vähäinen syönti umpi-
kaudella on syy moniin poikimisen 
jälkeisiin ongelmiin. Jokainen ennen 
poikimista syömättä jäänyt kuiva-
ainekilo kolminkertaistaa lehmän 
kohtutulehdusriskin poikimisen jäl-
keen.

ProaAgrian raporteista apua

Piilevän ketoosin esiintymistä karjas-
sa voidaan mitata maidon testaami-
seen tarkoitetuilla jauheilla. Myös 
veri- ja virtsanäytteistä esiintyminen 
selviää hyvin. Koelypsyraportilta löy-
tyy lehmäkohtaiset rasva-valkuais-
suhteet sekä urea. rasva-valkuais-
suhde kertoo karkearehun ja väkire-
hun syönnin välisestä suhteesta. Jo-
kaisen näytteellisen koelypsyn jälkeen 
on hyvä käydä katsomassa raportil-
ta riskilehmät. Jos lehmän rasva-val-
kuaissuhde nousee yli 1,4, on kyse 
jo selvästi energiavajeesta kärsivästä 

lehmästä. Nämä lehmät on hyvä käy-
dä läpi ja antaa niille esimerkiksi pro-
pyleeniglykolia, joka nostaa veren so-
kerin nopeasti. Säännölliset päivälas-
kemat auttavat havaitsemaan karjan 
energiavajeen ennen kuin sitä ilme-
nee. Maidon valkuaispitoisuus ker-
too myös koko karjan energian saan-
nista.

Piilevä ketoosi
Piilevää ketoosia esiintyy 
jopa 40 prosentilla leh-
mistä ja sairaus aiheut-
taa merkittävästi tuotos-
tappioita. Sadan lehmän 
karjassa tuotostasosta 
riippuen jo 10 % esiinty-
vyydellä tappiota tulee 
maitotuotoksen vähene-
misenä 2500-4400 euroa.

Katja Kellokoski
Maidontuotannon 
asiantuntija

Säilörehun laadulla on merkitystä. 
Lehmä pystyy syömään säilörehua 
enemmän kuin on uskottu. Käymis-
laadun ollessa hyvä, lisääntyy säilö-
rehun syönti jopa kaksi kuiva-aineki-
loa päivässä. Tämän lehmä käyttää 
hyväksi maitolitrojen tuotantoon. 
Hyvälaatuisen ja tutkitun säilörehun 
varaan on helppo rakentaa onnistu-
nut ruokinta. 

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

Säilöntälaadultaan huono säilö-
rehu ei ole maittavaa, jonka vuoksi 
lypsylehmien väkirehujen määrä voi 
nousta suunniteltua korkeammak-
si. Lehmä valikoi rehua syödessään. 
Väkirehujen osuus ruokinnassa kas-
vaa ja pötsin toiminta häiriintyy. re-
huanalyysin tiedoista on apua myös 
nurmenviljelyn, korjuun ja säilöntä-
tekniikan onnistumisen arvioinnissa.

Säilörehuanalyysistä monta hyötyä

Anna-riitta Leinonen
Maidontuotannon 
erityisasiantuntija

Kuva: Anna-riitta Leinonen

Kuva: Jari Korva

Rehuanalyysi selvittää nopeasti kotoisen nurmirehun käymislaadun, syönti-indeksin, koostumuksen ja rehuarvot, jolloin väkirehun 
määrä ja laatu voidaan suunnitella taloudellisesti säilörehun laadun ja koostumuksen mukaisesti. 
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Ammu, elmeri ja Pihvi -oh-
jelmat poistuvat käytöstä vuoden 
vaihteessa. Tilalle tulee nettipohjai-
nen Minun Maatilani -ohjelma. Ne-
tissä toimiva ohjelma helpottaa ja 
nopeuttaa tietojen käsittelyä ja sitä 
voidaan käyttää kännykällä ja table-
tilla tietokoneen lisäksi. Minun Maa-
tilaani käy sama käyttäjätunnus ja 
salasana kuin Ammuun, elmeriin tai 
Pihviin. Salasanat ovat samat myös 
ProAgrian verkkopalveluihin, josta 
löytyvät mm. tuotosseurannan mo-
nipuoliset raportit.

Minun Maatilani -ohjelman 
moduulit

Perusmoduulin avulla pidetään eläin-
rekisteritiedot ajan tasalla. Muokat-
tavat raportit -moduulin avulla voi 
muokata ja tallentaa raportteja ti-
lan tarpeisisiin. Maidontuotanto-
moduuli on tuotosseurantaan kuu-
luvan tilan monipuolinen työväline. 
AmmuLink-moduulin avulla siirre-
tään eläin- ja tuotostietoja navetta-
järjestelmien ja Ammun välillä. Am-
muLink toimii DeLaval, GeA, rDS 
ja SAS-Tim järjestelmien kanssa. Ti-
lasiemennys-moduulia tarvitaan, jos 
tehdään tilasiemennyksiä. Tämä vaa-
tii myös palvelusopimuksen tekemis-
tä Faban kanssa.

Lihantuotanto-moduulia pystyy 
hyödyntämään emolehmätiloilla sa-
malla tavalla kuin Pihvi-ohjelmaa. 
Sukusiitoslaskenta-moduulin avul-
la selvittää suunniteltujen paritusten 
sukusiitosasteen ja välttää haitalli-
sen sukusiitosasteen nousun karjas-
sa. ryhmittely-moduulin avulla hel-
pottuu ryhmätoimintojen tekemi-
nen. Moduuli tarjoaa monipuoliset 
mahdollisuudet ryhmitellä eläimiä 
eri osastoihin ja ryhmiin.

linkit ja etusivun  
muistutukset

Minun Maatilaani on saatavilla myös 
A-nettilinkki sekä raatolinkki. Näiden 
avulla siirretään eläintietoja helposti 
eläinrekisterin, Minun Maatilan se-
kä teurastamon tai Honkajoen kans-
sa. Valiolaisten tilojen KPI-avainlu-
vut näkyvät suoraan Minun Maatilan 
aloitussivulla. etusivulla on kalente-
rin lisäksi tapahtumaote ilmoitetuis-
ta rekisteröinneistä viimeisen kuu-
kauden ajalta. etusivulta löytyy Tar-
kistettavat tapahtumat -toiminto, jo-
hon tulee ilmoitus, jos esim. poisto 

on jäänyt tekemättä.
Minun Maatilasta löytyy sekä 

vanhoja että uusia raportteja, joi-
ta voi halutessaan muokata omal-
le tilalle sopiviksi. Mukana on erilai-
sia graaffeja, joista voi seurata sie-
mennyksiä, poikimisia ja umpeen-
panoja. 

Ammun, elmerin ja Pihvin käyttö loppuu

Minun Maatilani -ohjelma 
käyttöön

Minun 
Maatilani 
Ammulink
AmmuLinkin tiedonsiirto toi-
mii DeLaval, GeA, rDS ja 
SAS-TIM järjestelmien kaut-
ta. Sillä voi siirtää eläin- sekä 
tuotostietoja robotin järjes-
telmästä Minun Maatilaan. 
Toimintaperiaate on saman-
lainen pc-ammun lisäpalve-
luiden lypsyasemapalveluista 
avattavan ammulinkin kans-
sa. MM AmmuLink-sovellus 
asennetaan koneelle, sovellus 
hakee tiedot robotin järjes-
telmästä ja lähettää ne Mi-
nun Maatilaani jatkokäsitel-
täväksi. MM AmmuLink-mo-
duulia tarvitaan, jotta tieto-
ja voi käsitellä Minun Maa-
tilassa. uuden MM Ammu-
Link-sovelluksen voi ladattua 
http://www.mtech.fi/fi/nau-
ta/minun-maatilani-ammu-
link -sivustolta ja moduulin 
saa ostettua Minun Maatila-
ni -ohjelmiston kautta. Jos ti-
lalla on ollut käytössä Am-
muLinkki pc-version kanssa, 
MM Ammulinkki-moduuli 
on jo valmiina Minun Maa-
tilaani. 

näytelinkki
Nyt on korkea aika tutustua tuotosseurannan maitonäyteviivakoodipulloi-
hin. Viivakoodipullojen etuihin kuuluu tarrojen liimaamattomuus ja yksin-
kertaisuus. Valion tilat voivat tilata tiineystestin suoraan näytelinkin avul-
la. Näytelinkin saa asennettua ProAgrian verkkopalveluista ja se toimii sa-
malla käyttäjätunnuksella ja salasanalla kuin Ammu tai Minun Maatilani. 

Näytelinkin avulla lähetetään pulloissa valmiina olevat viivakoodit 
Mtechiin ja sieltä laboratorioihin. Jos näytteet otetaan eMM-mittareiden 
avulla tai viivakoodit luetaan ezi-scannerin avulla näytelinkkiin, niin samal-
la voidaan lähettää maitomäärät rekisteriin. Viivakoodipullot voidaan lu-
kea myös tavallisella viivakoodinlukijalla, jolloin siirretään pelkästään viiva-
koodit eteenpäin.

!ProAgrian asiantuntijat auttavat Minun 
Maatilani -ohjelmistoon siirtymisessä
sekä opastavat viivakoodipullojen
käytössä.  Ota yhteyttä asiantuntijoihimme,
yhteystiedot sivulla 3. 

Tarkempaa tietoa Minun Maatilasta ja 
moduuleista www.mtech.fi -sivustolta.

Armi Hotakainen
Maidontuotannon 
asiantuntija
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Yritys

lean on ihmisten ja töiden joh-
tamista. Lean on tuotantofiloso-
fia, jossa menetelmien ja työkalujen 
avulla sujuvoitetaan työn tekoa ja 
parannetaan työn tuottavuutta. Tar-
koituksena on arvon tuottaminen ja 
hukan poistaminen koko tuotanto-
ketjussa. Menettely on kehitelty Ja-
panissa Toyotan tehtaalla erilaisista 
laatujohtamis- ja jatkuvan paranta-
misen opeista. 

Ei lujemmin vaan fiksummin

Kaikki työ voi tuntua tärkeätä ja ar-
voa tuottavalta. on kuitenkin hy-
vä tarkastella omaa tekemistään ja 
miettiä, tekeekö oikeasti tuottavaa 
työtä vai työtä, jota on mukava teh-
dä. Työ voidaan jaotella kolmeen ka-
tegoriaan 
• arvoa tuottava 
•	 arvoa tuottamaton, mutta vält-
tämätön 
•	 hukka. 

Lean-ajattelua lähtee siitä, että 
parempaa tulosta ei voi saada työ-
tahtia kasvattamalla vaan hukkia 
poistamalla. Työssä on tärkeää hah-
mottaa ne työvaiheet, joista on hyö-
tyä seuraavalle työvaiheelle. Mikä li-
sää arvoa? Mihin voimavarat kan-
nattaa keskittää? on hyvä miettiä 
työketjuakin. Mitä seuraavan työvai-
heen tekijä tarvitsee ja mitä edelli-

sen työvaiheen toimittaja toimittaa? 
Vastaako tekeminen tarvetta?

Filosofiasta työkaluihin

Työkalut ja tekniikka eivät itsessään 
edistä kilpailu- ja suorituskykyä. Le-
an-filosofian kautta voi tarkastella 
omaa ja työyhteisön ajattelutapaa. 
esim. heikosti kehittynyt hieho ei edis-
tä maidontuotannossa korkeampaa 
suorituskykyä ja lisäarvoa. Leanissa 
armollisuus löytyy siitä, että virheet 
ovat keino oppia ja kehittyä. Toisaal-
ta tinkimättömyys voi edellyttää myös 
kerrasta oppimista, jopa ennakointia. 

Työkaluissa löytyy!

Lean-oppien mukaisia työkaluja on 
olemassa suuri määrä ja niistä monet 
soveltuvat hyvin maatalouteen. Help-
po tapa siirtyä Lean-ajattelumalliin 
on esim. Kanban-kortti, Gemba Walk 
tai arvovirtakuvaus. 5S ei ole siivoa-
mista, vaikka tarkoitus onkin lajitel-
la, järjestää, puhdistaa, standardoi-
da ja ylläpitää työpisteen materiaalit. 
Hyöty on huikea, kun jatkossa aikaa 
ei tuhlaannu hakemiseen. Kun jos-
sakin vaiheessa yritys kasvaa ja tulee 
saman työn tekijöitä, on paikallaan 
miettiä työohjeita. SoP:n avulla teke-
mistä standardoidaan. Variaatio eri 
työntekijöiden välillä tuottaa hukkaa. 

Juurisyitä toimimattomiin asioihin et-
sitään 5 x Miksi-kysymyksillä.

Viestintää ja vuorovaikutusta

Lean-ajattelu ja menettelyt selkeyt-
tävät ja parantavat tuotantotoimin-
taa. Ihmisten ajattelun ja toiminta-
tapojen erilaisuus on otettava huo-
mioon, kun maatalousyrityksessä 
työskentelee useita työntekijöitä. 
Viikkosuunnittelu ja parannustaulut 
astuvat kuvaan viimeistään tuolloin.

Tekemällä tuloksiin!

Lean-menettelyt ovat maalaisjärjen 
käyttämistä. Tehdään oikeita asioi-
ta, oikeaan aikaan ja oikeassa pai-
kassa. Turhan työn tekemisestä ei ku-

kaan nautti. Liinaamisen avulla teke-
minen voi soljua nätisti ja vaivatta si-
ten, että tulokset vastaavat parem-
min asetettuja tavoitteita. Lean-me-
nettelyjen opettelu ja käyttöönotto 
ovat iso satsaus, mutta ennen pitkää 
saavutetaan merkittävää taloudellis-
ta hyötyä ja myös ylläpidetään teke-
misen mielekkyyttä. 

Työntekijän palkkaaminen aiheuttaa 
monenlaisia velvollisuuksia työnantajalle. Palkan-
maksu, ennakonpidätys, työnantajan sairausva-
kuutusmaksu (entinen sosiaaliturvamaksu), va-
kuutukset ja työeläkevakuutus sekä erilaiset ilmoi-
tukset viranomaisille sekä eläke- ja vakuutusyhtiöil-
le vaaditaan jo yhtä työntekijää palkattaessa. Kun 
työvoimaa tulee enemmän, tarvitaan työvuorolis-
toja ja tehokasta viestintää.

lakisääteinen työterveyshuolto

Työnantajan on järjestettävä ja kustannettava jo 
ensimmäiselle työntekijälleen lakisääteinen työ-
terveyshuolto. Lakisääteistä voidaan sopimuksel-
la laajentaa myös sairaanhoidon puolelle. Työ-
suojeluhallinto valvoo säännösten ja määräyksien 
noudattamista pääasiassa työpaikkatarkastuksien 
avulla. Työsuojeluhallinosta saa myös ohjeita ja 
neuvoja terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuh-
teen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä.

Terveellinen työympäristö  
luo tuottavuutta

Työterveyshuolto auttaa työnantajaa arvioimalla 
haitta- tai vaaratekijöiden terveysvaikutuksia. Työ-
paikkaselvityksiä tehdään määräajoin ja niitä voi-
daan tehdä myös kohdennettuna. Havaintoihin 
pohjautuen työnantaja saa toimenpide-ehdotuksia 

mm. turvallisuuden parantamisesta. Työn terveys-
riskien hallinnassa olennaista on työnantajan yh-
teistyö työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa. 
Varsinkin kokeneemmat työntekijät tuntevat työn-
sä hyvin ja osaavatkin usein jo kertoa, millaisia hait-
ta- tai vaaratekijöitä työhön liittyy. ennakoivalla yh-
teistyöllä parannetaan työkykyä ja tuottavuutta sekä 
vähennetään sairauspoissaoloja ja ehkäistään työ-
tapaturmia.

Vastuu työpaikan turvallisuudesta

Työnantajalle eli yrittäjälle itselleen työterveyshuollon 
järjestäminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. 
Työnantaja on vastuussa työntekijöidensä työturval-
lisuudesta ja -suojelusta sekä hyvästä työhön pereh-
dyttämisestä. Työpaikan on oltava turvallinen myös 
satunnaisille työpisteessä kävijöille. erilaisia toimivia 
suojaimia on varattava käytettäväksi kuormituspis-
teissä. Mahdollisia työsuojelun laiminlyöntejä ja eri-
laisia työtapaturmia silti sattuu. Vastuukysymyksissä 
työnantaja on useasti ainoa maksaja.

Mikäli työnantajavelvollisuudet tuntuvat haas-
tavilta varsinkin, jos työvoiman tarve on sesonki-
luonteista, kannattaa miettiä, voisiko työvoimaa 
saada oman yrityksen ulkopuolelta alihankinta-
na (ostetaan osaamista) tai esim. henkilöstövuok-
rausyritysten tai työosuuskunnan kautta.

liisA koskelA

Joko teillä 
liinataan?

Kuva: Liisa Koskela

Työvoimaa ja velvollisuuksia
Työhyvinvointi 
on kokonaisuus
ennaltaehkäisevässä työterveyshuollossa ar-
vioidaan työn ja työympäristön vaarojen ja 
kuormitustekijöiden terveydellistä merkitys-
tä. esim. pölyt, hiivat ja homeet, koneet se-
kä eläimet aiheuttavat riskiä ja vaaraa ter-
veydelle. Työmenetelmillä on vaikutuksensa 
kuormitukseen. Melun tiedetään aiheutta-
van kuulon alenemaa, mutta myös stressiä, 
väsymistä ja keskittymisvaikeuksia. Ne voivat 
kertautua henkilöllä, jolla on jo perussaira-
uksia. erilaiset riskit eivät estä työntekoa, 
koska niihin voidaan varautua mm. suojain-
ten käytöllä, työn koneellistamisella, enna-
koimalla ja huolellisuudella.

Haastavampaa on jaksaminen erilaisten 
henkisten kuormitustekijöiden kanssa. Heik-
ko satovuosi ja karjan tulokset, mahdolliset 
osaamisvajeet, byrokratian haasteet, talou-
delliset huolet, yksinäisyys tai eripura ihmis-
suhteissa heijastuvat jaksamiseen ja työhön. 
Ilman hyvää verkostoa, tekemisen suunnitel-
mallisuutta ja onnistunutta tekemistä ne ai-
heuttavat huolta sekä heikentävät työmoti-
vaatiota ja työstä selviytymistä.

Mikäli kiinnostuit, 
ota yhteyttä, niin aletaan 
teidänkin yrityksessä liinata!

Liisa Koskela
Yritysjohtamisen erityisasiantuntija
050 512 0615

SOP-työohjeiden avulla kaikki ohjataan tekemään asiat samalla tavalla.
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Maatalousyrittäjä joutuu 
työssään tekemään paljon erilaisia 
päätöksiä. eteen tulevia valintatilan-
teita tulee päivittäin ja riippuen tilan-
teesta niihin joudutaan reagoimaan 
joko nopeasti tai väljemmällä aika-
taululla. Valintatilanteita ovat esim. 
eläinten ruokinta, lannoitteiden ja 
rehujen hankinta, säilörehun korjuu 
ja investoinnit. Päätösten tukena voi-
daan hyödyntää tilan tuotannon ja 
talouden tietoja sekä niistä johdettu-
ja mittareita ja tunnuslukuja.

Maatilan liikevaihto kuvaa toi-
minnan laajuutta ja kertoo mikä 
on maatilan kaikkien myyntituotto-
jen, erilaisten korvausten ja tukien 
yhteenlaskettu (arvonlisäveroton) 
summa. Liikevaihtoon kuuluvat mm. 
maidon, lihan, eläinten, kasvituottei-
den ja urakoinnin myyntituotot sekä 
tuet, mutta korko- ja rahoitustuotot 
eivät kuulu. erityisesti maidon tuo-
tantomäärällä ja pitoisuuksilla on 
suuri vaikutus maitotilan liikevaih-
toon; markkinoiden antamaan mai-
don perushintaan yrittäjä ei voi juuri 
vaikuttaa. Tieto liikevaihdosta löytyy 
mm. veroilmoituksen 2-lomakkeelta 
kohdasta Tulot yhteensä.

Muuttuvat kustannukset

Muuttuvien kustannusten osuus lii-
kevaihdosta eli menot/liikevaihto-% 
kertoo, kuinka paljon liikevaihdosta 
käytetään tilikauden muuttuviin kus-
tannuksiin. Poistot, verot, rahoitus-
menot, lainojen lyhennykset ja muut 
kiinteät kulut eivät kuulu muuttuviin 
kustannuksiin. Maitotiloilla menojen 
osuus vaihtelee yleensä 50-80 % välil-

lä liikevaihdosta. 
Jäljelle jäävällä summalla kate-

taan yrittäjän palkka, oman ja vie-
raan pääoman korkovaatimukset 
ja kulut, lainojen lyhennykset, in-
vestoinnit ja verot. Suuri meno-% 
johtaa siihen, että investoinneista, 
oman pääoman korkovaatimukses-
ta tai palkasta joudutaan tinkimään.

Sopiva määrä yksityis- 
talouden kulutukseen
riittävän elintason turvaamiseksi 
pariskunnan yhteenlaskettu kulutus-
menojen määrä tulisi olla vähintään  
30 000 €/vuosi ja siihen päälle 
5 000 €/lapsi. Yksineläjän tulisi va-
rata yksityistalouden kulutusmenoi-
hin vajaat 20 000 €/vuosi. Yksityis-
talouden kulutusmenojen hahmot-
tamiseksi suositellaan erillisiä pank-
kitilejä yritystoiminnalle ja yksityista-
loudelle.

omavaraisuusaste

Kehittyvällä maatilalla on yleen-
sä myös velkaa. omavaraisuusas-
te kertoo prosentteina, kuinka pal-
jon maatilan koko omaisuudesta on 
omaa pääomaa. oman pääoman 
määrä saadaan, kun taseen koko-
naissummasta vähennetään velko-
jen määrä. Mitä suurempi omava-
raisuusaste on, sitä parempi on tilan 
vakavaraisuus. omavaraisuusasteen 
tulee olla yli 40 %, jotta sitä voidaan 
sanoa hyväksi.

Tilalle sopivan velan määrän 
hahmottamiseksi voidaan selvit-
tää suhteellinen velkaantuneisuus. 

Se kertoo, kuinka paljon tilalla on 
maatalouden velkaa suhteessa maa-
talouden liikevaihtoon. Molemmat 
tiedot löytyvät suoraan veroilmoi-
tuksen 2-lomakkeelta. Velkamäärän 
suhde liikevaihtoon tulee olla alle 80 
%, jotta tilannetta voidaan pitää tyy-
dyttävänä. Luku voi olla tilapäises-
ti investointien seurauksena suurem-
pi, mutta tällöin tulee olla suunni-
telma tilanteen tasapainottamisek-
si. Kun lainanmaksuohjelma on sel-
villä, voidaan verrata lainojen lyhen-
nystahtia liikevaihtoon. Sopiva mää-
rä on 5–10 %. 

oman pääoman tuotto

oman pääoman tuotto kertoo, kuin-
ka paljon maatalouteen sidottu oma 
pääoma tuottaa. Luku ilmoitetaan 
prosentteina ja se saadaan, kun 
oman pääoman tuotto (eli nettotu-
los) jaetaan oman pääoman mää-
rällä. Yleensä maataloudessa tavoi-
tellaan omalle pääomalle 5 % tuot-
toa. Se on sopiva taso, kun sitä ver-
rataan muiden sijoitusvaihtoehtojen, 
kuten osake-, asunto- tai metsäsijoi-
tusten tuottotasoihin ja tuottoon si-
sältyvään riskiin. 

Vieraan pääoman tuotto on so-
vittu velkakirjan ehdoissa. Kun ti-
lalla on matalakorkoista lainaa, on 
oman pääoman korkovaatimus hel-
pompi saavuttaa, sillä oman pää-
oman korkovaatimus-% on suurem-
pi. Vastaavasti korkeakorkoiset lai-
nat voivat johtaa siihen, että oman 
pääoman tuotto jää alhaiseksi, sil-
lä vieraan pääoman korkovaatimus 
ei jousta.

Yrittäjätulo ja 
kannattavuuskerroin
Yrittäjätulo kuvaa sitä, kuinka paljon 
yrittäjäperheen oman pääoman tuo-
toksi ja oman työn palkaksi jää rahaa. 
Vastaavasti kannattavuuskerroin ker-
too, onko oman pääoman korkovaa-
timus ja yrittäjäperheen palkkavaa-
timus saavutettu. Kun tavoitteet on 
saavutettu, saa kannattavuuskerroin 
lukuarvon 1. Vastaavasti jos niitä ei 
saavuteta, on luku < 1 ja jos tavoitteet 
ylitetään, on luku > 1. Kannattavuus-
kertoimen ollessa esimerkiksi 0,5 tar-
koittaa se sitä, että oman pääoman 
korkovaatimuksesta (5 %) ja oman 
työn palkkavaatimuksesta on saavu-
tettu puolet. oman työn palkkavaa-
timuksena maataloudessa käytetään 
15,8 €/h vuonna 2017. Lukua voi ver-
rata siihen, paljonko saisi palkkaa ol-
lessaan töissä jossain muualla.

ProAgrian talousjohtamisen 
asiantuntijoilta saa apua maatalous-
yrityksen taloudellisen tilanteen sel-
vittämiseen. ProAgrian laskelmat ja 
suunnitelmat kertovat miten tilan lii-
kevaihto on kehittynyt viime vuosina ja 
mitä se voisi tulevaisuudessa olla sekä 
onko velan määrä sopivalla tasolla ja 
miten se kehittyy jatkossa. Talouden 
tunnusluvut asettavat reunaehtoja ti-
lalla tehtäville päätöksille. ProAgrian 
asiantuntijat ovat käytettävissä, kun 
päätöksiä mietitään ja tehdään.

Talouden tunnusluvut 
maitotilan johtamisen tukena

Matti Poutiainen
Talousjohtamisen 
asiantuntija

Kuva: Pixhill
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Tilalla tulisi olla käyttöpääomaa 2-3 
kuukauden liikevaihdon verran. Täl-
löin kyetään varautumaan äkillisiin 
kuluihin, hyödyntämään kausialen-
nukset, välttymään viivästysmaksuil-
ta sekä niiltä syntyviltä rahoitusku-
luilta. Tämä johtaa pitkällä aikatäh-
täimellä menojen hallittuun alenemi-
seen sekä hyvään maineeseen maati-
lan sidosryhmissä, minkä korostuu 
varsinkin taloudellisesti vaikeina ai-
koina.

Heikolla maksuvalmiudella on 
monia negatiivisa seurauksia maa-
tilan liiketoimintaan. Maksujen jää-
dessä rästiin kustannukset nousevat. 
Tuotantopanosten hankinta hanka-
loituu, jolloin myös tuotanto kärsii 
ja tulot pienevät. Pahimmassa ta-
pauksessa menetetään luottokel-
poisuus, jolloin hankinnat on tehtä-
vä käteisellä, jota ei välttämättä ole 
riittävästi tuotannon heikkenemisen 
vuoksi. Joskus joudutaan turvautu-
maan varallisuuden realisointiin eli 
esim. metsien, peltojen tai koneiden 
myyntiin. Tämä heikentää tilan net-
tovarallisuutta ja syö maksuvalmiut-
ta. oman varallisuuden myynti voi 
johtaa lopulta yritystoiminnan lopet-
tamiseen. riittävä maksuvalmius on 
menestyvän maatilan peruspilareita, 
johon kannattaa kiinnittää huomi-
ota.

hyvä maksuvalmius 
Hyvän maksuvalmiuden perusedelly-
tys on kannattava liiketoiminta, eli 

tuloja syntyy enemmän kuin on me-
noja. Menoprosentti eli muuttuvien 
kulujen suhde liikevaihdosta olisi hy-
vä olla enimmillään 60 %. Investoin-
teja tulisi suunnitella harkiten ja vain 
sellaisiin kohteisiin, jotka ovat yrityk-
sen toiminnalle tai sen kehittämiselle 
välttämättömiä. Investointien lyhen-
nysmenot saisivat olla korkeimmil-
laan 5-10 % liikevaihdosta. erittäin 
hyvin menestyvät maatilat pystyvät 
lyhentämään lainoja jopa 15 % liike-
vaihdosta. Laina-ajat on myös suh-
teutettava investointien käyttöikään 
eli siihen aikaan, kuinka kauan inves-
tointi tuottaa rahaa yrittäjälle. Pois-

toja ei kannata tehdä täysillä pro-
senteilla vaan maltillisesti suhteutet-
tuna lainojen nettolyhennyksiin, täl-
löin maatilan nettovarallisuus ei vaa-
rannu. Maatilan kokonaislainamää-
rä normaalitilanteessa olisi hyvä pyr-
kiä pitämään enintään tilan liikevaih-
don suuruisena. Tällöin lainojen ly-
hennykset ja rahoituskulut pystytään 
hoitamaan, eivätkä ne vie liian suur-
ta osuutta yrityksen liikevaihdosta. 

Budjetti, laskelmat  
ja suunnitelmat
Maksuvalmiuden hallintaan ja seu-

rantaan on olemassa monia työka-
luja. Budjetoinnilla tulot ja menot 
ennakoidaan taulukkomaisesti koko 
vuodelle. Tällöin talouden seuran-
ta ja suunnittelu käyvät helpommin, 
kun menojen ja tulojen suuruus ja 
jaksottuminen ovat selvillä. Maksu-
valmiuslaskelmalla saadaan selvil-
le tilan maksuvalmiuskyky ja inves-
tointikyvykkyys. Laskelmalla on hyvä 
kartoittaa kestääkö yrityksen talous 
investointikustannukset ja kuinka 
paljon investointi tulee tuottamaan 
lisäarvoa liiketoiminnalle tulevai-
suudessa. Joskus on parempi kehit-
tää olemassa olevaa liiketoimintaa 
ja investoida vasta sitten, kun nykyi-
nen maksuvalmius on hyvällä poh-
jalla. Verosuunnittelulla löydetään 
tilakohtaisesti oikeat ratkaisut ve-
rotuksen optimointiin, jolloin vero-
jen jälkeen jäävä tulo saadaan suu-
remmaksi.

unohtaa ei sovi myöskään laskel-
mia yksityistalouden kulutusmenois-
ta. Kun kulutus tiedetään, on hel-
pompaa hahmottaa, minkä laajui-
nen tuotanto on riittävä, jotta yksi-
tyistalouden kulutusmenot saadaan 
katettua.

Maksuvalmius haltuun
likviditeetti eli maksuvalmius tarkoittaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista menoista ja kuluista. hyvän 
maksuvalmiuden omaava maatila maksaa laskut ajallaan, lyhentää lainaa maksusuunnitelman mukaisesti ja 
selviytyy yllättävistäkin kulueristä käyttämällä yrityksen omaa käyttöpääomaa. Maatilalla on siis riittävästi kä-
teisvaroja, pankkitalletuksia ja nopeasti realisoitavaa omaisuutta. 

Nyt on hyvä aika katsoa miltä tilan taloudelli-
nen tilanne näyttää. Jos kirjanpitosi ei ole jo ajan 
tasalla, kannattaa se tehdä viimeistään nyt. Vai-
vattomimmin tämä onnistuu jättämällä maata-
louskirjanpito ProAgrian tilipalvelujen tehtäväksi. 
Syystöiden jälkeen talouden suunnitteluun on ai-
kaa paneutua enemmän kuin kevään kiireissä. Kun 
verotus valmistellaan loppusyksystä mahdollisim-
man pitkälle, on tilinpäätösvaiheessa nuotit selvil-
lä, eikä tule tarvetta hätäisille ratkaisuille. Vaiku-
tusmahdollisuudet verotukseen ovat tässä vaihees-
sa huomattavasti monipuolisemmat kuin vuoden-
vaihteen jälkeen.

Alv-ilmoitukset verkossa

Sähköistyvässä maailmassa myös verottaja panos-

taa sähköisiin palveluihin. Vuoden 2017 arvon-
lisäveroilmoitukset on annettava verkossa. Pape-
rilla ilmoittaminen on hyväksyttävää vain erityises-
tä syystä. Myös maa- ja metsätalouden veroilmoi-
tuslomakkeiden antaminen sähköisesti on nopeaa 
ja vaivatonta.

omaVero-palvelu

Marraskuusta 2017 alkaen osakeyhtiöiden ja 
muiden yhteisöjen verotukseen tuli useita muu-
toksia. Tuloveroilmoitukset samoin kuin ennak-
koveroa koskevat hakemukset on tästä lähtien 
tehtävä sähköisesti omaVero-palvelun kautta. 
ennakon täydennysmaksu korvattiin verovuo-
den jälkeen määrättävällä lisäennakolla. Korot-
tomasti lisäennakkoa voi maksaa yhden kuukau-

den ajan tilikauden päätyttyä.

katso-tunnisteet

Verotusasioita verkkopalveluissa voi hoitaa vain 
tunnistautuneena. Luonnolliset henkilöt ja amma-
tinharjoittajat voivat käyttää tunnistautumiseen 
pankkitunnuksia. Yhtiöt, yhtymät ja muut orga-
nisaatiot tarvitsevat Katso-tunnisteen. Autamme 
mielellämme Katso-tunnisteen hankinnassa sekä 
kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa.

ProAgrian tilipalvelut tiedottaa

Ville Moilanen
Talousjohtamisen asiantuntija

Kirsi Saarikettu
ProAgrian tilipalvelut, 
Kaustisen tilitoimisto
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luopumistuen voivat saada 
maatilan omistaja ja hänen avio-
puolisonsa, jotka lopettavat maata-
louden harjoittamisen sekä metsä-
talouden hankintatyöt. MYeL-vakuu-
tettu avopuoliso rinnastetaan avio-
puolisoon. Luopumistukeen ovat oi-
keutettuja myös maatalousyrittäjän 
leski, jolla on avio-oikeus maatilaan 
sekä maatalousyhtymän sisarusosa-
kas. Lisäksi yhtiömuotoista maata-
loustoimintaa harjoittaville voidaan 
myöntää luopumistuki sukupolven-
vaihdosluovutuksen perusteella.

Luopumistuen voi saada 60-vuo-
tiaana, jos kaikki tilan pellot luovute-
taan sukupolvenvaihdos- tai sen kal-
taisessa lisämaaluovutuksessa lähi-
sukulaiselle tai vieraalle. Luopumis-
tuen voi saada myös uinuvana enin-
tään viisi vuotta ennen ikärajan täyt-
tymistä. Luopujan on pitänyt harjoit-
taa maataloutta ennen luopumista 
viimeiset 10 vuotta sekä olla MYeL-
vakuutettu vähintään viimeiset viisi 
vuotta välittömästi ennen luopumis-
ta. edellytys MYeL-vakuuttamisesta 
koskee myös osatyökyvyttömyyselä-
kettä saavaa luopujaa.

luopuja voi jatkaa  
ansiotyötä
Muut tulot ja yrittäjätoiminta eivät 
estä luopumistuen saamista. Tuen 
maksaminen alkaa kuitenkin vasta, 
kun ansiotulot jäävät alle ansiotulo-
rajan. Sukupolvenvaihdoksessa pel-
tojen ja tuotantorakennusten omis-
tuksen pitää siirtyä jatkajalle. Jatka-
jia voi olla enintään kaksi puolisoi-
neen. MYeL-vakuutettu avopuoli-
so rinnastetaan aviopuolisoon. Jos 
maatila luovutetaan puolisoille yh-
dessä viljeltäväksi, riittää, että toi-
nen puolisoista täyttää ehdot. Toi-
nen puolisoista sitoutuu pitämään 
tilan jakamattomana.

Jatkajan on oltava luopumishet-
kellä alle 40-vuotias ja hänellä pi-
tää olla tuotantosuuntaan soveltuva 
vähintään toisen asteen ammatilli-
nen koulutus. Jos luovutuksen saajal-
la ei ole tarvittavaa koulutusta luo-
pumishetkellä, hän voi hankkia sen 
luopumista seuraavan kahden vuo-
den aikana. Jatkajan muut tulot ei-
vät luopumishetkellä saa ylittää 60 
000 euroa vuodessa. Puolison tulot 
eivät vaikuta tulorajaan. Luovutuk-

sensaaja sitoutuu viljelemään tilaa ja 
asumaan tilalla tai sellaisella etäisyy-
dellä, että tila tulee asianmukaisesti 
hoidetuksi niin kauan kuin luopujille 
maksetaan luopumistukea, kuitenkin 
vähintään viisi vuotta. 

Sukupolvenvaihdoksessa jatkaja 
ei saa olla aloittanut tilanpitoa jol-
lain muulla tilalla aikaisemmin. Luo-
pumistuen voi myös saada myymäl-
lä tilan kaikki pellot lisämaaksi su-
kupolvenvaihdoksen kaltaisella luo-
vutuksella lähisukulaiselle, joka on 
aloittanut tilanpidon aiemmin ja hä-
nelle on myönnetty aloitustuki.

Maatilan oltava  
taloudellisesti elinkelpoinen

Laskelmalla on osoitettava tilalta 
saatavan yrittäjätuloa vähintään 15 
000 euroa, josta maataloudesta vä-
hintään 12 000 euroa. Liitännäisis-
tä sekä metsätaloudesta hyväksytään 
enintään 3 000 euroa, kun poistot 
ovat vähintään 5 000 euroa. Kah-
den jatkajan tapauksessa kummalta-
kin edellytetään yrittäjätulon saavut-
tamista. Puolisot katsotaan yhdek-

si jatkajaksi. Sukupolvenvaihdos on 
mahdollinen myös yhtiömuotoisella 
maatilalla. edellytyksenä on luopuji-
en MYeL-vakuutus. 

Sukupolvenvaihdoksessa jatka-
jalla on mahdollisuus hakea aloitus-
tukea eLY-keskuksen kautta. Palve-
lua maatilan sukupolvenvaihdokseen 
saa ProAgrialta. Autamme selvittä-
mään omaisuuden arvon, veroseu-
raamukset, eläkevaihtoehdot, aloi-
tustuen edellytykset sekä rahoitus-
vaihtoehdot. Laadimme myös luovu-
tuskirjat, teemme verottajalle ennak-
kokyselyt ja ilmoitukset sekä täytäm-
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kalatalouskeskus

Martista Simoon

Mauno Korhonen
puheenjohtaja
Kalatalouskeskus

ennen vanhaan Martti vahvisti Simon tekemiä siltoja, mutta nyt Martin päi-
vän mentyä näyttää, että ne pilkkimiehet, jotka ehtivät käydä jään vahvuutta 
testaamassa, saavat vielä odotella tosi toimiin pääsemistä.

Kalastusalueista ollaan vääntämässä kalatalousalueita. Vääntämistä on 
jatkunut jonkin aikaa ja pian tulee päätöksiä. Päätösten tekijät meidän alu-
een asioista ovat Lapin perukoilla ja Aurajoen rantamilla. Alueeltamme tu-
li eri organisaatioilta varsin yhtenäiset ja perustellut esitykset, mutta etenkin 
Lapin perukoilla viis veisattiin alueemme näkemyksille ja ilmeisesti päätökset 
ovat sen mukaisia. No, tämähän ei ole mitään uutta. eiköhän niiden tulevien, 
valitusten jälkeisten päätösten kanssa pystytä elämään. 

Tiedotusvälineissä on esiintynyt vaatimuksia virtavesien kulkuesteiden 
poistamisessa. on vaadittu kalaportaiden rakentamista ym. Vesivoimahan 
on nykytrendin mukaista saasteetonta energiaa, mutta kun katsoo, millaisissa 
laitoksissa vesivoimaa tuotetaan, huomataan, että on useita kymmeniä voi-
malaitoksia, joissa vuotuinen sähköntuotanto on pienempi, kuin yhdessä ny-
kyaikaisessa tuulimyllyssä. Tuleekin mieleen, että voisiko kepin sijasta käyttää 
porkkanaa ja kannustaa sähköntuottajia vaihtamaan pieniä voimaloita tuu-
livoimaloiksi. ennallistetaanhan valtion tuella ojitettuja soitakin. Suurten yh-
tiöiden pienet vesivoimalat, jotka eivät ole tulvasuojelun kannalta välttämät-
tömiä, voitaisiin räjäyttää pois ja samalla räjäytyksestä saisi materiaalia toi-
mintaelokuviin.

Nykyään tulee televisiosta paljon kalastusohjelmia. Yleensä ne noudatta-
vat samaa kaavaa. Kalan napatessa kuuluu kauheaa karjumista tai kiljumis-
ta ja sitten kun kala saadaan veneeseen, se joskus mitataan ja valokuvataan, 
mutta lähes aina lasketaan takaisin ja annetaan kalalle vielä pusu poskelle. 
Nyt haetaankin ennätyksiä ja elämyksiä eikä ruokaa. No onneksi jossain oh-
jelmassa vielä syödäänkin kalaa. ennen vanhaan kalassa piti olla hiljaa. Ala-
mittaisia lukuun ottamatta kaikelle kalalle löytyi käyttötarkoitus ja oli aikaa 
seurata luonnon tapahtumia. Silloin elämys jatkui kalaruuan nauttimiseen 
saakka. 

on tässä nykykalastuksessa se hyvä puoli, että kaikelle kansalle näyte-
tään millä välineillä kalaa tulee. ennen piti muistaa vaihtaa hyvä viehe pois 
virvelin nokasta, jos joku sattui rannalla olemaan vastassa. Kalamieshän 
oli ennen tunnetusti kade ja varjeli omia saalispaikkojaan. Muistan kerran 
kauan sitten, kun olimme merellä katiskoja kokemassa vaimoni ja tyttäre-
ni kanssa. Katiskassa oli aivan mukavasti savustuskokoisia ahvenia, jolloin 
tyttäreni huusi kirkkaalla lapsen äänellä: ”Hei me saatiin paljon isoja kalo-
ja”. Koetin vähän hyssytellä, että kalassa pitää olla hiljaa, mutta tuntui, et-
tä huuto kaikui koko Pohjanlahden perukoille. Kun sitten seuraavan kerran 
tulimme katiskoita kokemaan, oli katiskamme ympärillä useita muita katis-
koja. Siirsimme katiskat toiseen paikkaan, ja on sieltä kaloja sen verran tul-
lut, että D-vitamiinia puhelimella kauppaavan kaverin on saanut hiljaiseksi 
kertomalla kalansyönnistä.

Vielä pilkkimiehille varoituksen sana. Älkää tehkö niin kuin minä tein. Kun 
joskus vuosikymmeniä sitten putosin keskellä järveä jäiden läpi, ensimmäinen 
toimenpide oli katsoa, ettei vaan kukaan nähnyt. Aikani polskittuani pääsin 
ylös. ennen kun kotiin ehdin, oli lämpöhaalari jäätynyt haarniskaksi niin, että 
lämpimässä suihkussa piti seisoa, että sain haalarin pois päältä. Mutta pää-
asia, ettei kukaan nähnyt.

Toiminnanjohtaja 
eero Hakala

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

kalatalouskeskus

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. 

Kutsu kalastusaluepäiville
Kalajoen kalastusalue järjestää vuoden 2017 kalastusaluepäivät yhteis-
työssä Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskuksen ja Perämeren Kalatalo-
usyhteisöjen Liiton kanssa 20.–21.11.2017 Hotelli rantakallassa, Ka-
lajoen Hiekkasärkillä (Matkailutie 150). 

Kalastusaluepäivät tarjoavat ajankohtaista tietoa kalataloudesta 
ja sen kehittämisetä. Kaikki alueemme kalatalouden parissa toimivat 
ovat lämpimästi tervetulleita päiville. 

kalastusaluepäivien keskeisimmät teemat ovat tänä vuonna:
• (mereiset) vaelluskalat ja niiden kaikinpuolisesti kestävä hyödyntä-

minen
• toisistaan poikkeavien näkemysten yhteensovittaminen kalatalous-

asioissa
• vierasaineet kaloissa
• olevan ja tulevan kalatalousaluehallinnon järjestäminen.

ilmoittautumiset eero hakalalle, puh. 0400 162 445.
Huomioittehan, että jokainen osallistuja varaa ja maksaa itse ha-

luamansa majoituksen.
Hotelli rantakalla tarjoaa majoitusta yhden (hinta 80 €/yö/huo-

ne) ja kahden hengen huoneissa (hinta 100 €/yö/huone). Huoneva-
raukset suoraan hotelliin sähköpostitse (myynti@rantakalla.fi) tai pu-
helimella 08 466 642. 

ohjelMA, MAAnAntAi 20.11.2017
11.15–12.00 Lounas
12.00–12.15 Avaus  ja Kalajokilaakson yleisesittely / 
  eero Hakala KP kalatalouskeskus
12.15–12.45 Kalastuselinkeino Perämerellä nyt ja tulevaisuudessa /
  Timo Matinlassi PMKL 
12.45–13.30 Vierasaineet kaloissa  mm.  dioksiini ja elohopea ja niistä 
  juontuvat käyttörajoitussuositukset / Marika Jestoi, evira 
13.30–13.50 Kahvipaussi
13.50–14.30 Meritaimenkannat ja niiden hoito Tornionjoella / 
  Ville Vähä, Luke
14.30–15.00 Vesienhoitohankkeita Kalajoen vesistöalueella  /              
  Laura Liuska, Kalajoen vesienhoitoryhmä
15.00–15.45 Kalavesien hoitohankkeet ja niiden  rahoitus /                         
  Jermi Tertsunen PoPeLY
15.45–16.00 100 vuotta suomalaista maisemaa /                                  
  Maarit Satomaa, oulun maa- ja kotitalousnaiset   
16.00–16.15 Tauko
16.15–16.40 Kalatalouden neuvontajärjestöt vaelluskalakantojen hoitajina /  
  Tapio Kangas, PMKL
16.40–17.10 Lohen ja taimenen jokikalastus Simo- ja Tornionjoella / 
  Petter Nissen, SVK
17.10–17.40 Kalastuksen valvonnan kokemuksia Perämerellä /           
  Lars Sudqvist VAreLY
17.40–18.10 uusi luonnonvarasuunnitelma valmisteilla Keski- ja Pohjois-
  Pohjanmaan valtion alueille / Mikko rautiainen MH
18.10–18.30 Loppukeskustelu
18.30–20.00 Sauna 
20.00  Illallinen

ohjelMA, tiistAi 21.11.2017
9.00–9.20 Verkkomerkkejä verkosta ja lupatietojen talteenotto /       
  Matti Kinnunen, Kalanet oy
09.20–09.50 Ajankohtaista kalataloudessa / Pentti Pasanen, LAPeLY
09.50–10.00 Paussi
10.00–10.30 Tuumauksia kalatalousalueiden rajoista  ja Iijoen kalatalous-
  velvoitteen muuttamisesta/ Markus Huolila, LAPeLY
10.30–11.00 Kalatalouden edistämisvarat 2018 / Kalle Torvinen, LAPeLY
11.00–12.00 Lounas
12.00–12.20 Kalastuksen valvontatyökalun ja nettilupapaikan esittely /  
  Pekka Vuorinen, Pirkanmaan Kalatalaouskeskus ry
12.20–12.50 Kalatalouden edistämisvarojen maksatushakemukset ja 
  tilitykset / KeHA-keskus
12.50–13.30 Kalastusalueesta kalatalousalueeksi / Jenny Fredrikson, KKL
13.30–13.45 Loppukeskustelu
13.45–  Kahvi ja kotiin
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riitta Huhtala
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Maa- ja kotiseutunaiset

Toiminnanjohtaja Piia karhula 11.12. alk. 040 1964 434
Ympäristöpalvelut jaana höglund  043 8254 284
Kruunuvoudintalo, Kaarlelankatu 43, Kokkola, 
tapahtumat ja ruokapalvelut Auli saukko  043 8254 281etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

Kruununvoudintalon 
tuvasta

kohti joulua!
Vuosi on kääntymässä lopuilleen, vaikka monenlaista mukavaa toimintaa 
on vielä jäljellä. Vuoden 2018 toiminnan suunnittelu on käynnissä ja isot 
linjat ovat jo tiedossa. ensi vuonna pääteemamme on kiertotalous. Se nä-
kyy mm. kurssitarjottimella, tapahtumissa, retkillä sekä maa- ja kotitalo-
usnaisten maisema- ja ruokapuolen lisääntyvänä yhteistyönä. 

Vuosikokoukset kuuluvat loppuvuoden toimintaan järjestömme joka 
tasolla. Kokouksissa saamme uusia luottamushenkilöitä mukaan ja hei-
dän kauttaan myös uusia ajatuksia. Muistammehan hyödyntää niitä. Kes-
ki-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten johtokunnassa olemme käyneet 
keskustelua siitä, miten saamme paikallisyhdistysten toimintaa näkyväm-
mäksi ja aktiivisemmaksi. Toivon, että ensi vuonna jokaisessa yhdistykses-
sä pohditaan oman yhdistyksen tulevaisuutta ja tahtotilaa. Jos oma toi-
minta on hiipunut, kannattaa miettiä yhdistyksen toiminnan liittämis-
tä vaikka naapuriyhdistykseen. Mielestäni näissä keskusteluissa pitää ol-
la avoimin mielin ja luottaa olemassa olevaan aktiivisuuteen, eikä käyttää 
energiaa aktiivisuuden puutteen voivotteluun.

Keskipohjalaiset ovat saaneet uuden maa- ja kotitalousnaisten toimin-
nanjohtajan. Kälviäläinen Piia Karhula aloittaa työnsä joulukuussa. Läm-
pimästi tervetuloa Piialle! 

Koko Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten johtokunta toi-
vottaa kaikille mukavaa ja rauhallista joulun odotusta ja loisteliasta uut-
ta vuotta! 

Kruununvoudintalolta kuuluu jo kova krapse ja tohina. Kuusi kannettiin pirt-
tiin marraskuun seitsemäntenä päivänä. Ikkunoihin sytytettiin puiset tähti-
kyntteliköt ja orret laastiin puhtaiksi. Kyllä, se on vain uskottava, että joulua 
kohti taas mennähän kovaa kyytiä. Tervetuloa vaan joulun ajan vieraat, me 
laitamme kystä kyllä.

olette kaikki tervetulleita yleisiin tapahtumiimme. Järjestämme perintei-
set joulumyyjäiset sunnuntaina 10.12. klo 10-15. Tarjolla on jouluisia myyn-
tipöytiä, joista voi hankkia jouluisia herkkuja ja lahjoja pukinkonttiin. Kahvi-
on puolella voi nauttia joulupuuroa ja soppaa sekä juoda kahvit tortun ke-
ra. Jouluista ohjelmaakin järjestetään.

Joulurauha laskeutuu Kruununvoudintalolle sunnuntaina 17.12. klo 13 
Kauneimpien joululaulujen ja evankeliumin lukemisen merkeissä yhteistyös-
sä Kokkolan seurakunnan kanssa. Tilaisuudessa lauletaan yhdessä niitä rak-
kaita tuttuja joululauluja sydämen kyllyydestä. Tulkaa ihmeessä mukaan, lu-
paamme ainutlaatuisen jouluisen kokemuksen.

ensi vuoden puolella hyppäämme hyvän kierteeseen myös Kruununvou-
dintalolla. otamme kestävän kehityksen ja kiertotalouden haasteet huomi-
oon kaikessa toiminnassamme. Tulevan vuoden aikana järjestetään monen-
laisia kursseja ja tapahtumia aiheen ympärillä. Seuratkaahan ilmoittelua!

oikein mukavaa loppuvuotta ja laskeudutaan yhdessä hämärän hyssyyn!

Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten johtokuntalaiset vas. vt. tj. Auli Sauk-
ko, pj. Riitta Huhtala, Eija Jukkola, Raija Virta, Leila Niemelä, Tarja Huopana, 
Anu Karhukorpi, Marjo-Riitta Pajala ja Tuula Tervamäki.

ruokahävikkiä välttämällä jokai-
nen voi vaikuttaa myös vesistöjen 
kuntoon. Maa- ja kotitalousnaisten 
ja Vesistökunnostusverkoston val-
takunnallinen, ympäristöministe-
riön rahoittama ruokahukka ruo-
tuun, katse vesistöihin -kärkihanke 
herättää pohtimaan keinoja ruoka-
hävikin vähentämiseen ja samalla kiinnittämään huomiota vesistöjen hyvin-
vointiin. Maa- ja kotitalousnaiset haluavat kannustaa pohtimaan omia tot-
tumuksia ja löytämään itselle sopivia tapoja toimia. Jokainen voi vaikuttaa. 

Luonnonvarakeskuksen tutkimukset kertovat, että suomalaiset kotitalou-
det heittävät pois syömäkelpoista ruokaa yli 20 kiloa vuodessa henkilöä koh-
den. Kaikki tämä ruoka on tuotettu turhaan. ruuantuotannon vaikutukset 
ovat merkittäviä ympäristölle, sillä me vaikuttavat esimerkiksi rehevöitymi-
seen. Arvokkailla resursseilla tuotettua ruokaa pitää arvostaa niin, ettei sitä 
heitetä pois. Samalla arvostetaan koko elintarvikeketjun työtä.

koulutusta, tapahtumia ja vapaaehtoistoimintaa

ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin -hanke välittää tietoa ruokahävikin 
ehkäisemisestä ja vesien hoidosta. Tulevana vuonna hanke näkyy monin ta-
voin: ruoka- ja maisema-asiantuntijat järjestävät Hyppää hyvän kierteeseen 
-tapahtumia vesistöjen äärellä, lisäksi asia on esillä ruokakursseilla ja koulu-
tuksissa, webinaareissa sekä lapsiperheille järjestettävissä infotilaisuuksissa. 

Myös yhdistyksiä kannustetaan osallistumaan esimerkiksi kokoamalla 
hukkaruokapöytiä, jotka hätkähdyttävästi näyttävät vuosittaisen hävikkiin 
menevän ruuan määrän henkilöä kohden.– Kokoamme lisäksi vapaaehtoisia 
toimimaan ruokahävikin vähentämisen puolesta. Hukantorjuntapartioksi ni-
metyn vapaaehtoisten joukon kokoaminen käynnistyy ensi vuonna. Verkkosi-
vuillamme www.maajakotitalousnaiset.fi voi silloin käydä ilmoittautumassa 
mukaan ja valita oman tapansa toimia.

Ruokahukka ruotuun, 
katse vesistöihin

Kuva: Anette Kanteh
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Vuosi 2018 lähtee liikkeelle hyppäämällä hyvän kierteeseen, mikä onkin toi-
mintamme teema kahdeksi seuraavaksi vuodeksi. Kulutamme enemmän 
kuin maapallomme luonnonvarat mahdollistavat ja kestävät. Siksi tehtä-
vämme on suunnata resurssejamme ja tekojamme kestävämmän kehityksen 
sekä ympäristöä säästävämpään suuntaan. Jokainen pystyy vaikuttamaan 
luonnonvarojen käyttöön kierrättämällä, säästämällä, lainaamalla, vähentä-
mällä hävikkejä, uudelleen käyttämällä sekä vähentämällä turhaa kulutusta. 

ruokAhukkA ruotuun, kAtse Vesistöihin
Maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijat järjestävät info-, esittely- ja kurssiti-
laisuuksia vastuullisempien arjen valintojen tekemiseen teemalla ruokahuk-
ka ruotuun, katse vesistöihin. ruokahukan vähentäminen ruoanvalmistuk-

sessa sekä ylijäävien valmiiden 
ruokien ja raaka-aineiden uu-
delleen käyttö ja hyödyntämi-
nen näkyvät myös ruokakurs-
seilla. Järjestön tilaisuuksissa 
ruokahävikin määrää havain-
nollistetaan käytännön esi-
merkein. Maisema-asiantun-
tijat ohjaavat ympäristön ja 
vesistöjen tilaan parantaviin 
toimiin sekä edistävät ravin-
teiden kierrätystä.

loikkAA liikkeelle
Loikkaa Liikkeelle -liikuntakisassa kannustetaan liikkumaan yhdessä ja kir-
jaamaan suorituskertoja ylös. Samalla voi tutustua porukalla uusiin liikun-
tamuotoihin. Yhdessä liikkuen tuemme toistemme jaksamista. 

jäsenrekisteri käYttöön
Sense-jäsenrekisterin käyttöönottokoulutukset jatkuvat. on tärkeää tavoit-
taa jäsenistömme kattavasti ja asianmukaisesti aina silloin, kun viestittävää 
on. Sense-jäsenrekisteriohjelma avittaa tässä.

lAitA hYVä kiertäMään
ensi vuonna kannustetaan tekemään maisematekoja Laita hyvä kiertämään 
-teemalla. Paras kulttuuriympäristöön kohdistunut maisemateko palkitaan 
alueellisesti sekä valtakunnallisesti. Kilpailu päättyy 30.9.2018. 

Vuoden MAA- jA kotitAlousnAinen
odotamme jälleen ehdotuksianne vuoden 2018 maa- ja kotitalousnaisen va-
litsemiseksi. esityksiä kannattaakin lähteä pohtimaan jo hyvissä ajoin.

kokonaisvaltaista 
hyvinvointia
Syksy on ollut viljelijäväestölle raskas huonon kesän, erityisen vaikeiden 
korjuuolosuhteiden ja sitä seuranneiden taloudellisten menetysten joh-
dosta. Henkiset voimavarat ovat joutuneet koetukselle. onneksi apua on 
saatavissa. MeLA:n Välitä viljelijästä -projekti ja Maaseudun tukihenkilö-
verkko tarjoavat tukitoimia vaikeuksissa oleville. Projektit tukevat myös 
Loikkaa liikkeelle -kampanjaa. Maakunnallista yhteyshenkilöä (www.mela.
fi ja www.tukihenkilo.fi) voi kysyä tilaisuuksiin kertomaan projektien tar-
joamista palveluista tai oman tarpeen ilmetessä olla itse yhteydessä aut-
tavaan henkilöön. 

Välitä viljelijästä -projekti

Auli
muistuttaa

loikkAA liikkeelle 
– Maa- ja kotitalousnaisten 
liikuntakampanja 2018
Loikkaa liikkeelle -kampanja innostaa liikkumaan. Kannustamme yhdistyksiä 
järjestämään tutustumisia eri liikuntalajeihin. osallistuminen on helppoa. 
Kisassa kerätään vähintään puolen tunnin mittaisia, reippaita liikuntasuori-
tuksia. Kun on liikkunut vähintään puoli tuntia, saa ruksin sen päivän koh-
dalle. Liikuntasuoritukset voivat olla vaihtelevasti eri lajeja. 

Ryhmähenki kannustaa liikkumaan 
Loikkaa liikkeelle -liikuntakisaan osallistutaan vähintään kuuden hengen 
ryhmänä. Kampanja on avoin kaikille ja toivommekin, että haastatte liik-
kumaan perheenjäsenet, ystävät, yhdistysten jäsenet ja työkaverit. Yksinkin 
kampanjaan voi osallistua. Yksittäiset osallistujat kisaavat valtakunnallises-
sa ryhmässä.

ryhmä syntyy maa- ja kotitalousnaisten yhdistyksen tai maamiesseuran 
ympärille, mutta voitte kutsua ryhmiin myös ulkopuolisia tai haastaa heitä 
perustamaan omia ryhmiä. Kisassa lasketaan ryhmän keskimääräiset liikku-
miset, joten jokaisen suoritukset vaikuttavat lopputulokseen. Sopikaa yhtei-
nen jumppa tai viikkolenkki tai järjestäkää yhteiskyydeillä uintireissuja. Ne 
osallistuvat, jotka kulloinkin ehtivät. Samalla tulevat kuulumisetkin vaihdet-
tua. Jäsenet kannustavat toisiaan liikkumaan muistaen, että tärkeintä ei ole 
voitto, vaan hyvinvointi ja yhteinen liikunnanilo.

Tutustukaa uusiin lajeihin
Kiinnostaisiko kahvakuula tai lavis? Yhdessä on helpompi kokeilla uutta la-
jia. Kysykää lajiesittelyitä urheiluseuroista, kunnan liikuntatoimesta tai tu-
tulta lajiharrastajalta. Nuoret ovat löytäneet frisbeegolfin, ja ratoja on pe-
rustettu monille paikkakunnille. Kysykää nuorilta opastusta lajiin ja tarjot-
kaa heille vastavuoroisesti vaikka smoothietyöpaja ja vinkkejä välipalojen 
valmistukseen. 

ohjausta ja kannustusta netistä
Netistä löytyy runsaasti liikuntaa tukevaa materiaalia. Kunnossa kaiken ikää 
-ohjelman (www.kkiohjelma.fi) sivuilta voi tilata oppaita postimaksun hin-
nalla. oppaat ovat myös netissä luettavissa ja tulostettavissa. YouTubesta 
löytyvät jumppa- ja joogavideot voivat tsempata silloin kun harrastat liikun-
taa yksin. 

loikkAA liikkeelle -ohjeet

Perustakaa ryhmä ja sille yhteyshenkilö, joka tehtävä on ilmoittaa ryh-
mä, tilata liikuntakortit ja ilmoittaa kerätyt tulokset lokakuun 2018 lo-
pussa. Yksittäiset osallistujat hoitavat nämä itse. Kampanja-aika 1.1.–
15.10.2018.

Ilmoittautuminen, liikuntakorttien hankkiminen ja tulosten ilmoittaminen:
• tilaa nettilomakkeella osoitteesta www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/
loikkaa-liikkeelle-liikuntakisa-9003
• sähköpostilla info@maajakotitalousnaiset.fi 
• kortteja on saatavana piirikeskuksesta viimeistään marraskuun lopus-
ta alkaen 
• kortti on tulostettavissa nettisivulta
• tilaa kortit Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, PL 251, 01301 Vantaa
• tulokset ilmoitetaan info@maajakotitalousnaiset.fi.

Voittajat julkistetaan 20.11.2018 osoitteessa www.maajakotitalousnaiset.
fi. Voitosta ilmoitetaan yhteyshenkilölle ja yksilökisan voittajille henkilö-
kohtaisesti. Parhaat palkitaan yllätyspalkinnoin.
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Kuva: Petri Pethman
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Ympäristö

Maatilojen energiainvestointeihin on 
saatavissa ennätysmäisen korkeaa, 40 
prosentin investointitukea. Tukipro-
sentti on ollut näin korkea jo kesästä 
2016 lähtien, mutta tuen perusteek-
si hyväksyttävät yksikkökustannukset 
ovat olleet riittämättömiä erityisesti 
biokaasulaitoksille yhdistetyssä läm-
mön ja sähkön tuotannossa (CHP). 
Kohdennetussa investointituessa ei 
mainita liikennebiokaasun tuotantoa 
ja tyypillisesti sen tuotanto onkin kan-
nattamatonta vain tilan omaan käyt-
töön, mikä maatilan investointituessa 
on keskeisenä tuen ehtona. 

Aurinkopaneelien hintataso 
markkinoilla on jo pidempään mah-
tunut hyväksyttyjen yksikkökustan-
nusten rajoihin ja investointi onkin 
kannattava, mikäli sähkön käyttö ti-
lalla tuotantotarkoituksiin on riittä-
vä. Koska tuen minimimäärä raken-
tamisinvestointina on 7000 euroa, 
kokonaisinvestoinnin tulee olla vä-
hintään 17500 euroa, mikä nykyisil-
lä markkinahinnoilla tarkoittaa au-

rinkopaneeleina noin 15 kW
el tehoa. 

uuden asetuksen (1559/2016) 
myötä lantaa, nurmimassaa tai mui-
ta biomassoja hyödyntävän CHP-lai-
toksen tehoon kytketty yksikkökus-
tannus nousi lähes kaksinkertaisek-
si. Myös puuta hyödyntävän CHP-
laitoksen investointituen perusteek-
si hyväksyttäviin yksikkökustannuk-
siin tuli korotuksia. uusilla tuen pe-
rusteeksi laskettavilla kustannuk-
silla on mahdollista päästä lähelle 
realistista hankintahintaa, ainakin 
suurehkon maatilan tyypillisillä ma-
teriaalivirroilla ja kohtuuhintaisel-
la laitosinvestoinnilla. Lisätietoa in-
vestointituista energiatehokkaasti.
fi>rahoitus>Investointituet energias-
ta maaitiloille, jonne on koottu tie-
toa keskeisistä investointituista.

Tukiprosentti ennallaan, 
muutoksia hyväksyttäviin 
yksikkökustannuksiin
Korotus koskee alle 250 kW laitok-

sia. Ylittävältä osin tuen perusteeksi 
laskettava yksikkökustannus on pie-
nempi. Maatilakokoluokassa jo al-
le 200 kW laitoksilla rajoittavaksi te-
kijäksi voi nousta riittävä oma kulu-
tus, sillä maatilojen investointitukia 
ei ole tarkoitettu markkinoille ener-
giaa tuottaville laitoksille. Panostäyt-
teinen kuivamädätyslaitos muodos-
taa tästä poikkeuksen, kun tuotan-
to voidaan kohdentaa paremmin esi-
merkiksi lämmityskauden ajalle. Yk-
sityisen kulutuksen osuus ei ole tu-
kikelpoista, mutta suurissa yksiköis-
sä sen osuus on muutenkin pieni. 
Asetusteksti liitteineen energiatehok-
kaasti.fi-sivustolla.

esimerkki  
muutoksen vaikutuksesta 

Biokaasulaitoksessa, jossa käytetään 
200 lehmän ja vasikan lannat sekä 
oljet tai 3-4 hehtaarin nurmimassa, 
laskennallinen energiapotentiaali jat-
kuvatoimisessa laitoksessa on sähkö-

teholtaan 41 kWel ja lämpöteholtaan 
67 kWth. Tällainen biokaasulaitos 
tuottaisi vuositasolla energiaa mel-
ko lähelle tilan energiatarpeita vas-
taavan määrän ja kesäaikaan ylijää-
mälämmölle olisi hyvä löytää käyt-
tökohteita. Aikaisemman asetuksen 
mukaan tuen piiriin olisi hyväksyt-
ty noin 200 000 euron investointi, 
kun päivitetyssä asetuksessa se on 
noin 370 000 euroa. Mikäli laitosin-
vestointi olisi 400 000 euroa, inves-
tointitukea kohdentuisi 37 prosen-
tille koko investoinnista. Käytännös-
sä laitosinvestoinnin hinta vaihtelee 
erittäin paljon tekniikasta ja toimit-
tajasta riippuen. 

MAArit kAri
kehityspäällikkö

ProAgria Keskusten Liitto
energiatehokkuudesta kilpailu-

kykyä maaseudulla -hankkeen 
projektipäällikkö

Parannuksia maatilan 
investointitukiehtoihin

Maanomistaja voi saada tukea Fingri-
din voimajohtoalueella olevan perinne-
ympäristön hoitoon ja hoitosuunnitel-
man tekoon. Tuen määrä on 300 euroa 
(alv 0 %) / hehtaari kolmivuotiselle tu-
kikaudelle. Tuettavalla alueella tulee ol-
la maisemallisia arvoja ja luonnon mo-
nimuotoisuutta edistäviä tekijöitä. Tu-
en edellytyksenä on, että aluetta hoide-
taan suunnitelman mukaisesti.

Maanomistaja voi toimia hyvänte-

kijänä ja vahvistaa luonnon monimuo-
toisuutta hoitamalla johtoaluetta. Hel-
poin tapa on jättää työ laiduntaville 
eläimille. Jos itsellä ei ole eläimiä, lai-
duntajia voi saada Laidunpankki-verk-
kopalvelu kautta. Tietoa perinneympä-
ristöjen tuesta voimajohtoalueille löy-
tyy Fingridin sivuilta. Seitsenosainen 
maanomistajan ideakortti -sarja ker-
too havainnollisesti voimajohtoaluei-
den käytön mahdollisuuksista.

Tukea voimajohtoalueiden 
maisemanhoitoon

Ota yhteyttä, niin 
keskustellaan lisää!

Jaana Höglund
Puh. 043 825 4284, 
jaana.hoglund@maajakotitalousnaiset.fi
www.fingrid.fi/fi/verkkohankkeet/
voimajohtoalueiden_hyodyntaminen

Kuva: Jaana Höglund


