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Ilmasto ja ruoka, yhdessä ja erikseen, puhututta-
vat kovasti. Maatalous on ruuan tuotantoa. Lehmät 
lypsävät ja lihakarja kasvaa sillä mitä ja miten pellol-
ta korjataan. ProAgrian kehittämän Biocode-hiilija-
lanjälkilaskurin tulosten perusteella tiloilla vaikute-
taan ilmastomuutokseen eniten peltoviljelyllä, eläin-
ten ruokinnalla ja energian tehokkaalla käytöllä. 

Vuoden ensimmäisessä Tiedotuslehdessä kirjoi-
tin äärevistä sääolosuhteista ja mietin varautumis-
keinoja poikkeukselliseen märkyyteen tai kuivuuteen. 
Kakkosnumerossa jatkoin aiheesta todeten, että lan-
noitus, kalkitus, peruskuivatus, pellon muotoilu, tii-
vistymisen välttäminen, viljelykierto ja kasvivalinnat 
ovat kasvinviljelyn kulmakiviä. Lisäksi tarvitaan uut-

ta ajattelua ja tekniikkaa sekä tuotantopanosten op-
timointia. 

Juuri julkaistu Ilmastoviisas maatila -kirja antaa 
eväitä viljelijöiden ilmastotyöhön ja kokoaa hajanai-
sina pirstaleina ollutta ilmastotietoa yhteen paket-
tiin. Kirjassa käsitellään laajasti ilmastonmuutoksen 
ja maatalouden suhdetta peltoviljelyn, kotieläintuo-
tannon ja energiankäytön näkökulmista. Lisäksi ava-
taan metsän ja ruuan merkitystä ilmastonmuutok-
sessa. Kirjan johtopäätös on, että suomalainen maa-
tila on hyvin hoidettuna ja ammattitaidolla johdet-
tuna ilmastoviisas kokonaisuus. 

Voidaan syystä sanoa, että suomalaisen ruuan 
valinta on ilmastoteko. 

Tapahtumakalenteri

Ritva-Liisa Nisula
johtaja
ProAgria Keski-Pohjanmaa

Suomalaisen ruuan valinta
on ilmastoteko

ProAgria Keski-Pohjanmaa 
Tiedotuslehti jäsenille ja asiakkaille, ilmestyy 4 kertaa vuodessa, 34. 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, 2019
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: Kaustisen rehukasvikehittämisryhmäläiset pellolla, Liisa Koskela

UHMA-hankkeen Niittyseminaari, to 21.11. klo 12-16
Seinäjoen kaupunginkirjasto, Jaaksi-sali. Ilmoittautumiset 15.11. mennessä 
Riikka Asunmaalle, riikka.asunmaa@proagria.fi tai p. 040 534 9337. 

Viskuri-hankkeen loppuseminaari, ti 28.1.2020

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN TOIMINTA

Kruununvuodintalon perinteiset Joulumyyjäiset, su 15.12. klo 11-15
Kaarlelankatu 43, Kokkola

Maa- ja kotitalousnaisten tapahtumista, kursseista ja matkoista sekä 
Kruununvoudintalon tapahtumista lisätietoja Kirsi Varilalta, 040 1664 434.

HYVÄÄ JOULUA JA  
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2020
asiakkaillemme, jäsenillemme ja  
yhteistyökumppaneillemme!

ProAgria Keski-Pohjanmaa 
Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset 
Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus

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

VUOSIKOKOUS
ma 25.11.2019 klo 10.30

Yritystalo Evald, alakerran kokoustila Aava, Ristirannankatu 1, Kokkola
Autot voi ajaa Halpa-Hallin kattotasanteelle, 3. krs. P-kiekkoja ei tarvita.

Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus klo 10.
Vuosikokous klo 10.30.

Kokouksessa käsittelyssä sääntömääräiset vuosikokoukselle kuuluvat asiat.

Vuosikokousesitelmä
Miltä näyttää ruoka-, ilmasto- ja maatalouskeskustelu 

eduskunnasta katsottuna, kansanedustaja Peter Östman

Muistamiset ja huomioinnit
Joulupuuro

Tervetuloa!                                                  Hallitus
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Puheenjohtaja

Nyt olisi syytä hieman hengähtää ja miettiä tarkemmin so-
pivia ilmastotoimia. Ylilyöntejä asian suhteen näyttää tule-
van. Helsingin yliopiston ruokaravintola Unicafe teki rat-
kaisun, että naudanlihan tarjonta lopetetaan ensi helmi-
kuusta alkaen. Ilmaston eteen on tehtävä toimenpiteitä, 
mutta tehtyjen päätösten olisi syytä perustua oikeisiin ja 
todellisiin laskelmiin. Valitettavasti kotimainen tutkimus-
työ tulee asian suhteen jälkijunassa.

Se varmuudella tiedetään, että kotimaisen naudan ai-
heuttamat ilmastopäästöt ovat yli puolet kansainvälisiä 
tutkimustuloksia pienemmät. Suomalaisten lihanautojen 
kasvatus perustuu nurmesta saatavaan rehuun toisin kuin 
monissa merkittävissä naudanlihan tuotantomaissa. Nur-
men kyky sitoa hiiltä maaperään ja estää hiilen vapautu-
mista ilmakehään on viimeisimmissä tutkimuksissa todet-
tu vielä aiempia tutkimuksia selvästi paremmaksi. Hiilen va-
pautuminen aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. Valitetta-
vasti vielä tälläkin hetkellä poltetaan sademetsiä, että saa-
daan lisää peltomaata pitkälti soijalla ruokittavaan nau-

danlihantuotantoon. Nämä toimet ovat ilmastolle hyvin 
epäsuotuisia.

Nurmi on monivuotinen viljelykasvi, jota ei vuosittain 
muokata. Nurmi on kasvipeitteinen ympäri vuoden ja sen 
takia nurmipellot ovat ilmastolle tärkeitä. Nurmea ei juuri-
kaan käytä ravinnokseen muut tuotantoeläimet kuin nau-
dat, jotka jalostavat siitä maitoa ja lihaa. Ilmastolle on iso 
merkitys sillä, miten naudanlihaa tuotetaan ja missä tuo-
tettua lihaa ihmiset syövät.

Lisäksi suomalainen naudanlihantuotanto on suurel-
ta osin lypsylehmien sonnivasikoiden kasvatusta eli taval-
laan maidontuotannon sivutuotetta. Tämäkin asia poik-
keaa paljon tehotuotantomaista. Lisäksi kun muistamme 
suomalaisten elintarvikkeiden puhtauden ja turvallisuuden, 
meillä on monia syitä suosia kotimaista.

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

Naudanlihako suurin ilmastouhka

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 040 0126 335
Pohjoisen alueen palvelupäällikkö Juha Nivala 040 8610 641
Eteläisen alueen palvelupäällikkö Anna-Riitta Leinonen  040 0168 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) 
 Armi Hotakainen, näytteenotot, koelypsyt, asemantestaukset, 
 robottimaitojen tallennukset, viivakoodien opastukset  040 0644 261
 Katja Kellokoski  040 8492 870 
 Jonna-Minna Lassila, näytteenotot, koelypsyt, 
 asemantestaukset, robottimaitojen tallennukset, 
 viivakoodien opastukset  044 4863 077
 Kirsi Leppikorpi  040 0367 656
 Leena Hanni (perhevapaalla) 
Automaattilypsyn käyttöönotto Sonja Kuronen  043 8254 282
Energianeuvonta Jari Tikkanen 040 0162 147
EU-tuet Sirkku Koskela ja 040 0137 124
Jari Tikkanen 040 0162 147
Kannattavuuskirjanpito Taina Kulla 040 0723 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
 Otto Hihnala  040 6845 111
 Sirkku Koskela (peruna ja erikoiskasvit)  040 0137 124
 Taina Kulla 040 0723 288
 Pekka Polso 040 5234 112
 Jari Tikkanen (luomu ja luomukoulutukset) 040 0162 147
Kasvinsuojelukoulutukset Sirkku Koskela  040 0137 124
Kotieläinneuvonta, myös luomu Anna-Riitta Leinonen 040 0168 647
Lammas- ja vuohitilojen neuvonta Milla Alanco ja 040 7060 558
Sini Sillanpää 043 8250 526
Luonnonmukainen tuotanto, EU-tukineuvonta Jari Tikkanen ja 040 0162 147
Seija Roimela 040 8479 740
LEAN, maatilojen kehityskeskustelut Liisa Koskela  050 5120 615
Maatilojen talousneuvonta, budjetointi, omistajanvaihdokset
  Jouni Huhtala 040 5123 703
 Teemu Kinnunen 040 0137 899
 Erkki Laide 040 0137 169
 Juha Nivala 040 8610 641
 Matti Poutiainen 043 8254 287
 Heikki Ojala 040 5342 166
 Ville Moilanen (opintovapaalla) 043 8272 866

Neuvo2020 Jari Tikkanen 040 0162 147
Nurmikasvituotanto Sari Harju  040 5234 114
Puutarhatuotanto Kirsi Voho 040 0387 406
Seosrehuruokinta Sinikka Kreus 044 5263 059
Sikatilojen neuvonta, ProAgria Keskusten Liitto
 Ari Nopanen 040 0432 582
 Maija Yliaho 040 5290 832
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 040 0723 288
Yritysten talousjohtamisen asiantuntijapalvelut,  
turkistilojen spv-palvelut Erkki Laide 040 0137 169
Yritysjohtaminen ja laatuasiat Liisa Koskela 050 5120 615
Ympäristöneuvonta, ympäristötukiasiat
 Sirkku Koskela 040 0137 124
 Jari Tikkanen 040 0162 147

KALATALOUSKESKUS
Kalatalousneuvonta Eero Hakala 040 0162 445

MAA- JA KOTITALOUSNAISET 
etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi
Toiminnanjohtaja Kirsi Varila 040 1964 434
Ruoka- ja ravitsemusasiantuntija Niina Vihelä  043 8254 281
Maisema- ja ympäristöasiantuntija Anu Ainasoja  043 8254 284 

RAKENNUSSUUNNITTELU
Elina Tiinanen 040 5609 038

STRATEGIAKONSULTIT
 Erkki Laide  040 0137 169
 Heikki Ojala  040 5342 166

TILITOIMISTOPALVELUT
Sievin tilitoimisto 
 Maija-Leena Eerikkilä 040 5216 416
 Seija Roimela 040 8479 740
Kaustisen tilitoimisto
 Mika Jouppila  044 5234 430
 Kirsi-Maria Saarikettu  043 8254 280
Reisjärven tilipalvelut
 Teemu Kinnunen 040 0137 899

RUOKINNAN OHJAUSPALVELUT JA TÄSMÄPALVELUT 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
Lestijärvi, Reisjärvi, Toholampi, Kaustinen, Veteli Katja Kellokoski 040 8492 870
Toholampi, Himanka Sonja Pyykölä 043 8254 282
Toholampi, Lestijärvi, Sievi, Kannus, Kokkola Heidi Lehkonen  040 5234 116
Kalajoki, Sievi Tuija Korpela 040 0260 575
Sievi, Reisjärvi, Kälviä, Lohtaja ja Himanka Jenny Klemola 043 8272 872
Toholampi, Ullava, Lestijärvi, Reisjärvi Hanna Jämsä  040 0974 165

Kuva: Ritva-Liisa Nisula
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Ajankohtaista

Keski-Pohjanmaan Maanviljelys-
seuran Säätiön apurahat

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

Apurahat ovat jatkuvasti haettavissa. Vapaamuotoiset hakemuk-
set, joihin liitetään ansioluettelo ja apurahan käyttösuunnitelma, 
osoitetaan Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseuran Säätiölle, osoite 
Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola tai sähköpostilla ritva-liisa.nisu-
la@proagria.fi. Lisätietoja antaa Ritva-Liisa Nisula, p. 040 5849 550. 

  
 

 

 

 

 

 
NIITTYSEMINAARI 

 
Seinäjoella kaupunginkirjaston Jaaksi-salissa  

21.11.2019, klo 12-16 

 
                     Kuva: Riikka Asunmaa 

OHJELMA  

12.00 Tervetuloa / Esittely UHMA -hankkeen toiminnasta 
Riikka Asunmaa, ProAgria Etelä-Pohjanmaa / Maa- ja kotitalousnaiset  

  
12.15 Perinnebiotooppien hoidon tilanne Suomessa  
 Carina Järvinen, Metsähallitus 
 
12.45 Rantaniittyjen monimuotoisuus, laiduntaminen ja uhanalaiset lajit 

Heli Jutila, Pohjanmaan Vesi ja Ympäristö ry 
  

13.15 Uusympäristöt perinnebiotooppilajiston suojelussa 
Jussi Lampinen, Turun yliopisto  

 
14.00 Kaupunkiniittyjen monimuotoisuus, hoitoluokitus ja kunnossapidon käytännöt 
 Riikka Söyrinki, ProAgria Etelä-Suomi, MKN maisemapalvelut 
  
15.00 Laiduntarinoita lammastilalta 

Saija Niemi-Erkkilä, Niemi-Erkkilän tila 
 
15.30 Loppukeskustelu ja päätössanat 
 
Tilaisuuden järjestää UHMA – uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöllä -hanke yhteistyössä 
Seinäjoen kaupungin Apila-kirjaston kanssa. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Sadalle 
ensimmäiselle ilmoittautuneelle seminaarivieraalle on luvassa glögi- ja piparitarjoilua sekä UHMA-
hankkeen musta muoviämpäri täynnä vieraslajitietoutta. Seminaariaiheet paikan päällä kuvittaa 
Tussitaikurit. Tervetuloa tutustumaan niittyjen lumoon!   
 
ILMOITTAUDU ENNAKKOON!  
 
Riikka Asunmaa 040-5349337.  
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Uutta tuotos-
seurannassa 2020
Tuotosseurannan tallennuspalvelu uudistuu alkuvuonna 2020. Palvelun ot-
tavat vaiheittain haltuun tallennustiimiläiset. He tarjoavat koelypsyjen tallen-
nusta kaikille tiloille sijainnista riippumatta. Tiimi on tavoitettavissa arkipäi-
visin. Palvelun avulla vähennetään tallennusviiveitä ja nopeutetaan tuotos-
seurannan tietojen siirtymistä asiakkaiden hyötykäyttöön. Tiimi tekee tiivistä 
yhteistyötä tuotosseurannan asiakaspalvelun kanssa.

Vuonna 2020 NäyteLinkki-ohjelma siirtyy Minun Maatilani -ohjelmis-
ton yhteyteen. PC-versio säilyy edelleen sen rinnalla, pääasiassa elektronis-
ten maitomittarien (EMM) sekä Ezi-Scannereiden käytön yhteydessä. Minun 
Maatilani -ohjelmiston kautta NäyteLinkki on käytettävissä myös mobiilisti, 
joten uusi ohjelma korvaa NäyteLinkki Mobiilin.

Ilmastoviisas 
maatilayritys 
-kirja 
ilmestynyt
Uusi Ilmastoviisas maatilayritys -tieto-
kirja nostaa ilmastokeskusteluun tiloil-
la tehtävät, konkreettiset ilmastotoi-
menpiteet. Kirja vastaa hämmennyk-
seen ja ristiriitaisten väitteiden ympä-
rillä pyörivään ilmastokeskusteluun ko-
koamalla yhteen alan uusimman, tutki-
tun tiedon. Ilmastoviisas maatilayritys 
-kirja avaa faktoja viljelijöille, alan toi-
mijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Kirja kokoaa alan uusimman tutki-
tun tiedon, kertoo syy- ja seuraussuhteita sekä kuvaa konkreettisia tilatason 
ratkaisuja. Kirjassa käsitellään laajasti ilmastonmuutoksen ja maatalouden 
suhdetta, peltoviljelyn, kotieläintuotannon ja energiankäytön näkökulmista. 
Lisäksi hahmotetaan myös metsän ja ruoan merkitystä ilmastonmuutokses-
sa. Kirja julkaistaan osana ProAgrian ja Luonnonvarakeskuksen Tieto tuot-
tamaan -kirjasarjaa.

Käytännön Maamies -lehden kestotilaajat saavat kirjan tilaajaetuna leh-
den nro 10 liitteenä. Julkaisuja voi ostaa kirjakaupoista ja kustantajalta 
ProAgria Keskusten Liitosta: www.proagriaverkkokauppa.fi, myynti@proag-
ria.fi tai puh. 020 747 2485. Kirjan hinta kustantajalta tilattaessa on 38,20 
€. Teos on saatavana myös sähkökirjana, ISBN 978-951-808-280-7. 

OHJELMA 
12.00 Tervetuloa / Esittely UHMA -hankkeen toiminnasta
 Riikka Asunmaa, ProAgria Etelä-Pohjanmaa / Maa- ja kotitalousnaiset 
 
12.15 Perinnebiotooppien hoidon tilanne Suomessa 
 Carina Järvinen, Metsähallitus
 
12.45 Rantaniittyjen monimuotoisuus, laiduntaminen ja uhanalaiset lajit
 Heli Jutila, Pohjanmaan Vesi ja Ympäristö ry
 
13.15 Uusympäristöt perinnebiotooppilajiston suojelussa
 Jussi Lampinen, Turun yliopisto 
 
14.00 Kaupunkiniittyjen monimuotoisuus, hoitoluokitus ja kunnossapidon 
 käytännöt
 Riikka Söyrinki, ProAgria Etelä-Suomi, MKN maisemapalvelut
 
15.00 Laiduntarinoita lammastilalta
 Saija Niemi-Erkkilä, Niemi-Erkkilän tila
 
15.30 Loppukeskustelu ja päätössanat
 
Tilaisuuden järjestää UHMA – uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöllä 
-hanke yhteistyössä Seinäjoen kaupungin Apila-kirjaston kanssa. Tilaisuus on mak-
suton ja kaikille avoin. Sadalle ensimmäiselle ilmoittautuneelle seminaarivieraalle 
on luvassa glögi- ja piparitarjoilua sekä UHMA-hankkeen musta muoviämpäri täyn-
nä vieraslajitietoutta. Seminaariaiheet paikan päällä kuvittaa Tussitaikurit. Tervetu-
loa tutustumaan niittyjen lumoon!  
 
ILMOITTAUDU ENNAKKOON! Riikka Asunmaa, p. 040 5349 337 
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Järjestö

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry

Jäsenedut 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
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kattavasti vapaita painoja ja kuntoutukseen tarvittavaa välineistöä

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry

Jäsenedut 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

Jäsenyhdistysten muistilista

Sense-jäsenrekisterin 
käyttövinkit
JÄSENLISTAUS
Oman yhdistyksenne aktiiviset E-jäsenet saatte kätevästi listaukse-
na, kun valitsette yläpalkista Haku, sen jälkeen Määrittele hakueh-
dot. Menette välilehdelle Jäsenyydet, jonka jälkeen valitsette Jäsenyy-
den tyypiksi E ja klikkaatte Lisää ehto. Tämän jälkeen pitää muistaa 
aina laittaa rasti kohtaan Aktiivisuus ja klikata Lisää ehto. Jollei aktii-
visuutta valita, tulee hakuun mukaan myös jäsenrekisteristä poistu-
neet jäsenet.

Oikeaan ylänurkkaan 
tulee näkyviin hakutulos, 
sen jälkeen jäsenet voi-
daan esim. viedä Exceliin 
tai lähettää heille sähkö-
posti Sensen kautta, mi-
käli jäsenelle on tallen-
nettu sähköpostiosoite 
jäsentietoihin. 

Samalla periaatteel-
la voi tehdä erilaisia ha-
kuja, rohkeasti kokeile-
maan! 

Ritva Karri

PAIKALLISYHDISTYSTEN SYYSKOKOUKSET
Niiden paikallisyhdistysten, joiden säännöissä on kaksi yleistä kokousta, 
tulee pitää syyskokouksensa joulukuun loppuun mennessä. Kokoukses-
sa käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio. Muistatte-
han tarkastaa omaa yhdistystänne koskevat kokousasiat säännöistänne. 

TOIMINTASUUNNITELMAT VUODEKSI 2020 
Kun syyskokous on pidetty ja toimintasuunnitelma hyväksytty, kopio sii-
tä lähetetään Keski-Pohjanmaan ProAgrialle. Toivomme, että huomioitte 
toimintasuunnitelmassanne Maa- ja kotitalousnaisten kampanjat, tempa-
ukset ja teemapäivät, ruokakurssit sekä erilaiset retket. 

Sihteerit voivat pyytää syyskokousten asialistat ja toimintasuunnitel-
mapohjat järjestövastaava Ritva Karrilta, puh. 040 523 4113 tai ritva.

karri@proagria.fi. Lomakkeet ovat myös tulostettavissa nettisivuiltamme 
www.proagria.fi/kp -> Järjestö ja kumppanuudet -> Yhdistykset -> Paikal-
lisyhdistysten avuksi. 

SENSE-JÄSENREKISTERIOHJELMA
Sense on ProAgrian ja Maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistysten käyt-
töön tarkoitettu jäsenrekisteriohjelma. Jäsenyhdistykset saavat käyttöoi-
keuden ohjelmistoon ja pystyvät hoitamaan omaa jäsenviestintäänsä ja 
jäsenrekisteriään ohjelmiston kautta. Ohjelmisto mahdollistaa keskitetyn 
jäsenmaksulaskutuksen, tällöin ProAgria hoitaa yhdistyksen puolesta jä-
senlaskutuksen sekä jäsenmaksumuistutukset. 

Jos yhdistyksenne jäsenet eivät vielä ole Sensessä - ota yhteyttä, kerron 
mielelläni lisää: Ritva Karri, p. 040 523 4113 tai ritva.karri@proagria.fi. 

Kaikille rekisteröityneille 
yhdistyksille Y-tunnus
Yhdistysrekisteri uudistui syyskuussa 2019 ja kaikilla noin 106 000 
yhdistyksellä on nyt Y-tunnus. Noin puolella yhdistyksistä Y-tun-
nus oli jo aiemmin, koska ne oli rekisteröity johonkin Verohallin-
non rekistereistä. 

Yhdistyksen Y-tunnuksen voi katsoa yhdistysrekisterin uudes-
ta tietopalvelusta tai ytj.fi-verkkosivuston yrityshausta. Y-tunnus 
korvaa yhdistyksillä aiemmin käytössä olleen rekisterinumeron. 
Y-tunnus on PRH:n tai Verohallinnon yritykselle tai yhteisölle an-
tama yksilöivä tunnus. 

MAKSUTTOMIA TIETOJA YHDISTYSREKISTERIN 
PRH.FI-TIETOPALVELUSTA JA YTJ.FI-VERKKOSIVUSTOLTA

Yhdistysrekisterin sähköisestä tietopalvelusta voi hakea tietoja yh-
distyksistä. Saatavilla on laaja yhdistyshaku, jolla voit hakea esi-
merkiksi tiettynä päivänä rekisteröityjä yhdistyksiä tai vaikkapa 
oman kotikuntasi yhdistyksiä. Palvelussa voi myös seurata ilmoi-
tusten käsittelyn etenemistä. Rekisteriotteet ja yhdistysten sään-
nöt ovat saatavilla lisämaksusta.

Ytj.fi-verkkosivustolta voit hakea kattavat perustiedot yhdistyk-
sistä, niiden yhteystiedoista sekä rekistereihin kuulumisesta.
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Hankkeet

Ravinneratas-hanke tehos-
taa ravinnevirtojen hyödyntämistä 
ja vähentää vesistökuormitusta se-
kä parantaa hankealueen vesistö-
jen tilaa. Hankkeen kohderyhmänä 
ovat valuma-alueen maanomista-
jat, maaseutuyrittäjät ja muut toi-
mijat. 

Ravinneratas-hankkeeseen on 
valittu valuma-aluekohteita kaikis-
ta pohjalaismaakunnista. Tarkaste-
limme hankealueen valuma-alueiden 
vesiensuojelun painetekijöitä käytet-
tävissä olevien paikkatietoaineisto-
jen avulla ja haimme olemassa ole-
vaa tutkimustietoa hyödyntämällä 
kohteita, joille on kertynyt erityisen 
paljon riskitekijöitä. Valituille valu-

ma-alueille laaditaan toimenpide-
suosituksia ja valittuihin mallikoh-
teisiin voidaan tarjota suunnitelmia. 
Näitä voivat olla esimerkiksi kosteik-
ko- ja suojavyöhykesuunnitelmat, vir-
tavesi- ja kalataloudelliset kunnos-
tussuunnitelmat, vaihtoehtoiset toi-
menpiteet happamilla sulfaattimail-
la, purojen, valtaojien ja uomien en-
nallistaminen, tuhkalannoitus kor-
vaamaan ojitusta, säätösalaojitus ja 
rantojen hoito. Kohteiden jatkotoi-
menpiteinä tehdään maakunnittain 
kartta- ja maastotarkastelua valituil-
la kohteilla ja selvitetään mahdolli-
sia toimenpiteitä yhteistyössä maan-
omistajien kanssa.

Kaikissa hankemaakunnissa on 

pidetty työpajoja, työnäytöksiä, pel-
to- ja kosteikkopäiviä. Nämä tilai-
suudet jatkuvat talven ja kevään mit-
taan. Toiminnasta viestitään hank-
keen omilla sekä toimijoiden Face-
book-sivuilla. Tervetuloa mukaan 

hankkeen toimintaan! Lisää tietoa 
hankkeesta ja toiminnasta: Face-
book / Pohjanmaan-Ravinneratas

SATU JÄRVENPÄÄ
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Kuvat: Satu Järvenpää

Luonnonkosmetiikkaa, elintarvikkeita ja 
eläintuotteita valmistava Yrttiaika-osuuskunta on 
viiden naisen kasvava yritys. Soila Nyman kertoi, 
että tuoteperhettä kehitetään yrittäjien mieltymys-
ten mukaan, mutta pelisäännöt sovitaan osuus-
kunnassa, jotta ei synny kilpailutilannetta. Joulu-
markkinat on hyvä paikka testata hintapolitiikkaa 
ja asiakaskysyntää. Luonnonkosmetiikasta todet-
tiin, että pienikin toimija joutuu teettämään tur-
vallisuusarviointia samalla lailla kuin suuret yri-
tykset.

Soila kertoi yrttien luovan ruokaan omaan ma-
kumaailmansa. Villivihanneksissa on tehotuotan-
toon verrattuna enemmän ravintoaineita ja an-
tioksidantteja. Lisäksi yrttien hiilijalanjälki on pie-
nempi. Yrtit tuntuvatkin olevan tulevaisuuden ruo-
kaa. Soila listasi maun ja monipuolisuutensa puo-
lesta neljä villivihannesta, joihin kannattaa pereh-
tyä: nokkonen (siemenet ja lehdet), maitohorsma, 
voikukka ja mesiangervo.

Sienistä on moneksi
Sienistä kertoi rovaniemeläinen Terhi Joki, joka 

kerää sieniä myyntiin niin kuluttajille kuin ravin-
toloihinkin. Keruutuotteita voi myydä verovapaas-
ti. Sienten kuivaus on jo jalostamista ja kuivattu-
jen sienten myyntitulot ovatkin verotettavaa tuloa. 
Sienten keruun soisi yleistyvän Länsi-Suomessakin. 
Sienet ovat hyvää ruokaa myös ravitsemuksellises-

ti. Moniin kasviksiin verrattuna sienten proteiini-
pitoisuus on suurempi ja aminohappokoostumus 
monipuolisempi. Sienissä on paljon kuitua, vita-
miineja sekä kivennäis- ja hivenaineita.

Sienet mahdollisuuksien kasveja
Osa sienistä sopii villalankojen värjäykseen. Sie-
nistä valmistetaan myös monenlaisia lääkkeitä ja 
niiden ominaisuuksia hyödynnetään rakennus- ja 
huonekaluteollisuudessa samoin kuin vaateteol-
lisuudessa. Tulevaisuudessa sienimaailmasta en-
nakoidaan tulevan merkittävä raaka-ainelähde. 

Kekri-seminaari
Viskurin Kekri-seminaarissa Kokkolassa 20.10. 
Soila Nyman ja Terhi Joki luennoivat keruutuottei-
siin pohjautuvasta yritystoiminnastaan. Seminaa-
rin järjesti ProAgria Keski-Pohjanmaan hallinnoi-
ma ja Keski-Pohjanmaan liiton EAKR-rahoitteinen 
Viskuri-hanke Liisa Koskelan organisoimana.

LIISA KOSKELA

Sieniä ja yrttejä yritystoiminnaksi

Loppusyksystä voi metsistä löytää vielä syötäviä sieniä. 
Tulevaisuudessa sienimaailmasta ennakoidaan tulevan 
merkittävä raaka-ainelähde. 

Ravinneratas kosteikoilla ja Ruukissa

Ravinneratasretken tutkimuskohteilla kiersimme tutustumassa maan-
rakenteen havaintokuoppaan, jota esitteli Laura Alakukku. Kuivuudesta 
huolimatta ohrakasvusto näytti hyvältä ja juuret ulottuivat jopa 70 cm 
syvyyteen, missä oli kosteutta.

Kuva: Liisa Koskela

Kosteikkopäivässä tutustuttiin kosteikkoihin Kälviällä. Mukana oli 
kosteikkosuunnittelija, paikallisia toimijoita ja maanomistajia.
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Hankkeet

Kuvat: Liisa Koskela

Nurmiviljelyssä on mahdollista 
päästä parhaimmilla lohkoilla jopa  
17 000 kuiva-ainekilon satoihin, kun 
maassa on toimiva vesitalous, maan 
rakenne ja viljavuus. Maan hyvä kas-
vukunto vaikuttaa siihen, miten ta-
sapainoisesti kasvit kasvavat ja mil-
lainen stressinsietokyky niillä on. Tä-
mä näkyi kesän pikkupakkasilla esim. 
maississa.

Keskituotoksesta tavoitetta 
nurmisatoon
Nurmisadossa voi tavoitella vähin-
tään yhtä suurta kuiva-ainesatoa 
kuin on lypsykarjan keskituotos. Op-
timitilanteessa nurmilla on mahdol-
lista päästä jopa 15 000 keskikui-
va-ainesatoon ja parhaimmilla loh-
koilla 17 tonnin satoon. Vaikka ke-
hittämisryhmäläisten nurmilohkoilla 
oli hyvä kasvitiheys, kasvustoja voi 
vieläkin tihentää. Kasvilajiston mo-
nipuolistaminen varmistaa sen, että 
aukkopaikat täyttyvät viljelykasveil-

la, eikä oheiskasveilla. Toisiaan sopi-
vasti täydentävät kasvit tuovat myös 
kerroksellisuutta, jolloin kaikki kor-
jattavat rehukuutiot ovat täyttä ta-
varaa.

Uusia kasveja valikoimaan
Kun pellolla perusasiat ovat kunnos-
sa, satotasot lähestyvät 10 tonnin 
hehtaarisatoja ja pinta-ala riittää, 
voidaan myös uusia rehukasveja har-
kita viljelykiertoon. Rehumaissi kyl-
vetään pitkän kasvuaikavaatimuksen 
takia tilan parhaimmalle lohkolle. 
Esimerkiksi kylvön yhteydessä asen-
nettava kalvo on kallis, mutta vält-
tämätön sadonvara, joka varmistaa, 
että tärkeää jyväsatoakin on mah-
dollista saada kuidun joukkoon. 

Tekniikka porukalla haltuun
Nurmen hehtaarisatojen parantami-
sen lisäksi kehittämisryhmässä mieti-
tään koneyhteistyötä. Tekniikkapäi-

vässä pohditaan teknisten apuväli-
neiden tuomaa lisäarvoa. Rehuskan-
neri voi mitata sekä rehun kuiva-ai-
nesatoa että valkuaispitoisuutta ja 
droonista voi olla apua nurmen kau-
kokartoituksessa. 

Uudet rehukasvit ovat osaavalle 
sekä mahdollisuus että riskinhallin-
nan paikka. Ne monipuolistavat vil-
jelyä ja vähentävät korjuukertoja. Re-
humaissi ja ruisvehnä korjataan ker-
ran kasvukaudessa, jolloin pienenne-
tään ja tasataan työhuippuja. Suuri 
nurmi- ja rehukasvisato pienentää re-
hun tuotantokustannuksia ja heijas-

tuu edelleen matalampiin maidon- ja 
lihantuotannon kustannuksiin. Nämä 
kaikki parantavat yrittäjän tuotanto-
talouden kannattavuutta. 

Rehukasvit-kehittämisryhmä 
parantaa maitotilan kilpailukykyä

Viskurin loppuseminaari 
tammikuussa
Viskuri-hanke järjestää loppuseminaarin 28.1.2020

Puhujaksi on tulossa Katja Misikangas Arctic Warriorsilta, joka on tuotteis-
tanut Lapin yrttiaarteet. Mm. ruusunjuuri ja väinönputki on jalostettu hyvin-
vointia tukeviksi yrttieliksiireiksi ja kuusenkerkät ”keholle ruostesuojaa tuovak-
si” viherjauheeksi. Kuulemme positiivisen Katjan näkemykset toimeentulomah-
dollisuuksista luonnontuotealalla ja kenties myös taistelusta uuselintarvikelain 
kiemuroissa.

Tuomme estradille myös öljyhamppua ja alpakoita kasvattavan yrittäjän, 
joka parantaa hienojen raaka-aineiden arvoa jalostamalla ja markkinoimalla 
tuotteet suoraan kuluttajille.

Ennakkotietona vielä, että paikalle on tilattu puheenvuorot mm. johtami-
sesta ja Insights Discovery -käyttäytymistyypeistä värianalyyseineen. Ohjelmas-
sa on myös tv:stä tutun kokin Sami Garamin näkemyksiä lähiruuasta ja ruo-
kakulttuurimme tulevista tuulista. 

Seuraa ilmoittelua. Olet lämpimästi tervetullut kuulolle!

LIISA KOSKELA

Viimeisin Viskuri-hankkeen kehittämisryhmä 
starttasi syksyllä rehukasvien parissa. Kahdessa 
tapaamisessa on teoriaosuuden jälkeen 
siirrytty pellolle arvioimaan nykytilannetta 
ja miettimään parantamismahdollisuuksia. 
Lisäksi ryhmästä on muotoutumassa keskinäinen 
sparrausryhmä.

Kuopan kaivaminen peltoon antaa arvokasta tietoa maan rakenteesta. Nurmituotan-
non huippuosaaja Jarkko Stolberg ProAgria Länsi-Suomesta kertoi kasvien juurien 
yltävän hyvärakenteisessa maassa kyntökerrosta syvemmälle, joten kasvit pärjäävät 
kuivillakin keleillä.

Nurmilautasella mitataan kasvimassan määrää. ProAgria Oulusta kasvituotannon 
huippuosaaja Juha Sohlo toteaa Reisjärven järvikuiviolla maan olevan hyvää. Multa-
kerrosta riitti 50 cm syvyyteen.

Liisa Koskela
Yritysjohtamisen 
erityisasiantuntija
Maidontuotannon strategisen 
johtamisen valtakunnallinen huippu-
osaaja
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AgroTeknoa-hanke lisää 
maatalousyrittäjien ja koneurakoit-
sijoiden sekä maatalouden asiantun-
tijoiden ja oppilaitosten tietämys-
tä maatalouden uudesta teknolo-
giasta sekä digitaalisuudesta. Agro-
Tekno-hanke vuokraa uutta tekno-
logiaa, jota käytetään ja kokeillaan 
käytännössä etupäässä maatiloilla. 
Hankkeen käytössä viime kasvukau-
della olleista laitteista kerätään käyt-
tökokemuksia tulevan talven aika-
na. Kokemuksista julkaistaan puo-
lueetonta tietoa maatalousyrittäji-
en, maatalouden asiantuntijoiden ja 
koulutuksen käyttöön. Hankkeen ta-
voitteena on viestiä sosiaalisessa me-
diassa niin, että tieto ja käyttäjäko-
kemukset ovat nähtävissä ja kom-
mentoitavissa. 

Hanke kokeilee ja testaa
Hankkeella oli käytössään vilja- ja 
nurmikasvuston analysointiin tar-
koitettuja mangaani- ja fosforimitta-
reita sekä kuivan viljan analysointiin 
Oulussa kehitetty viljalaboratorio, 
jolla voidaan määrittää esim. viljan 
valkuaispitoisuus muutamassa se-
kunnissa. Lisäksi kokeiltiin ajo-opas-
tinta ja automaattiohjauslaitteita, 
lehmien kuntoluokituskameraa se-
kä nurmirehun, säilörehun ja heinän 

valkuaispitoisuuden ja esim. kui-
va-aineen määrittämiseen kehitettyä 
X-NIR -analysointilaitetta. Syksyn ai-
kana aloitetaan sääasemien ja pelto-
mittausantureiden asennus. Navetan 
tilannekuvajärjestelmän asennustyöt 
ovat myös edenneet hyvin. Talvella 
alkaa lannansiirtoratkaisuihin liitty-
vä vertailu ja kustannuslaskenta. Val-
mistelussa on myös paljon kiinnos-
tusta herättänyt droonitekniikka.

Tavoitteena parantaa  
tehokkuutta, kannattavuutta 
ja ympäristöystävällisyyttä  

Kolmivuotisen hankkeen tavoitteet 
ovat:
• Pelto- ja kasvustomittaukset:
 Testataan saatavilla olevia mitta-

reita ja antureita maassa ja kas-
vustoissa. Yhdistämällä näistä 
saatavaa tietoa esim. sääasemi-
en tuottamaan dataan mahdol-
listetaan tarkoituksenmukaiset 
ja oikea-aikaiset viljelytoimenpi-
teet. Kasvuston analysointiin on 
olemassa mm. satelliitti- ja droo-
nikuvat, traktoriin kiinnitettävät 
kamerat, käsikäyttöiset mittarit. 

• Logistiikka: Kotieläintiloilla siir-
rellään suuria lantamassoja. 
Hankkeessa esitellään erilaisia 

lannansiirtoratkaisuja sekä teh-
dään tapauskohtaisia vertailuja 
ja kustannuslaskelmia. 

• Droonitekniikka: Esitellään mie-
hittämättömien kevyiden lentolait-
teiden eli droonien hyödyntämis-
mahdollisuuksia peltoviljelyssä. 

• Automaattiohjaus: Perehdyte-
tään yrittäjiä automaattiohjauk-
sen ja työkoneautomatiikan tuo-
miin mahdollisuuksiin peltotöis-
sä. Testataan erilaisten ajo-opas-
tuslaitteiden tarkkuutta ja käytet-
tävyyttä. 

• Navettateknologia: Kehitetään 
navetan tilannekuvajärjestelmää, 
jonka avulla saadaan yhdellä sil-
mäyksellä informaatiota esim. 
eläinten sijainnista, ruokailus-
ta ja aktiivisuudesta. Testataan 
ja hankitaan käyttäjäkokemuksia 
lehmien kuntoluokkakamerasta. 

Lisäksi hanke järjestää seminaa-
reja ja testaustilaisuuksia sekä opin-
tomatkoja kotimaassa ja ulkomailla.

Hanketta hallinnoi Nivalan kau-
punki ja se toteutetaan Centria-am-
mattikorkeakoulun, Jokilaaksojen 
koulutuskuntayhtymän, Keski-Poh-
janmaan koulutusyhtymän ja Pro- 
Agria Keski-Pohjanmaan yhteistyö-
nä. Hankkeessa ovat mukana myös 
T&T Reinikainen sekä Lantmännen, 

Berner, Yara, Viestilehdet, Pohjolan 
Maito, ProAgria Oulu, Dikita, DeLa-
val sekä Effectio.

Hankkeet

Jari Vierimaa
AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hanke

A EKNOATGRO
maatalouteen tehoa, kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä

AgroTeknoa Jokilaaksoihin

AGROTEKNOA 
JOKILAAKSOIHIN -HANKE

puh. 0403447256
jari.t.vierimaa@nivala.fi
www.agroteknoa.fi
 https://www.facebook.com/
 agroteknoa

Kuva: Jari Vierimaa
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Eri eläinryhmät tarvitsevat omil-
la rehukomponenteilla valmistettu-
ja rehuseoksia, myös eri tuotanto-
vaiheessa olevat eläimet on ruokin-
nan onnistumisen kannalta otetta-
va huomioon. Kaikki eläinryhmät pi-
tää kuitenkin pystyä ruokkimaan sa-
malla kalustolla, joten seosrehuvau-
nun valinnassa joudutaan usein te-
kemään kompromisseja. Seosrehu-
ruokinta sitoo tilan traktorikalustoa 
ruokintaan, myös rehuseoksien val-
mistus sitoo paljon aikaa, siis työ-
voimaa. Polttoainetta ei ajatella ruo-
kintakustannuksena, vaikka se on re-
huseoksen valmistuksessa merkittävä 
kustannuserä. 

Tavoitteena  
tasaista seosrehua
Rehuseoksen tasalaatuisuus on tär-
keä ominaisuus, johon vaikuttaa ti-
lan rehukomponenttien laatu se-
kä seosvaunun toimivuus. Heikos-
ti sekoittunut seos tai lajittuvat re-
hukomponentit johtavat ruokinnan 
epäonnistumiseen, kun lauman vah-
vimmat eläimet valitsevat heikosti se-
koittuneesta seoksesta parhaimmat 
palat. Se näkyy eläinten kuntoluo-
kasta. Erityisesti lypsyrobottitiloilla 
liian väkevällä seoksella lehmät lais-
kistuvat ja lypsykäyntikertojen määrä 
laskee. Samaan ongelmaan on syy-
nä myös huonosti sekoittunut tai la-
jittunut seos, jonka vuoksi eläimet 
saavat liian energiapitoista seosta ja 
vastaavasti heikoimmille eläimille jää 

seoksen laimein osa. Seos on tekni-
sesti hyvälaatuista silloin, kun se on 
kauttaaltaan tasalaatuista ja resep-
tin mukaista. 

Karkearehu määrittelee  
sopivan laitteen
Seoksesta pitää saada riittävästi ra-
kennekuitua pötsiin. Tilalla viljeltä-
vät nurmikasvustot vaikuttavat säilö-
rehun laatuun ja kuitupitoisuuteen. 
Rehuseoksen kuitupitoisuuden ta-
salaatuisuus esim. olkilisää tai nur-
milajikkeita käyttäen vaikuttaa myös 
seosvaunun ominaisuuksiin. Säilöre-
hun silpun pituuden on säilyttävä se-
koituksen jälkeenkin riittävänä (3-4 
cm). 

Seosrehulaitteistoja  
kannattaa vertailla 
Vaunuja ja kuormauslaitteistoja kan-
nattaa vertailla huomioiden tilan 
tarpeet ja olosuhteet. Vaunun kapa-
siteetti kannattaa mitoittaa riittävän 
suureksi, mutta myös polttoaineta-
loudelliseksi. Seosrehuvaunun laa-
tu, tyyppi, teho, luotettavuus ja toi-
mintavarmuus ovat tärkeitä valinta-
perusteita. Vaunun sekoitusteho va-
litaan säilörehun varastointitapaan 
sopivaksi. Miettiä pitää sekin, kan-
nattaako traktori sitoa seosruokin-
tatyöhön vai onko järkevää panostaa 
ajettavaan seosvaunuun. Lisäksi on 
huomioitava tilan rakennukset, las-
tauspaikat sekä kulkureitit.

Laitteet testissä
AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hanke 
järjesti lokakuun lopussa Nivalas-
sa seosrehuvaunujen vertailutapah-
tuman. Mukana olivat lähes kaikki 
Suomen markkinoilla olevat seosre-
huvaunumerkit. Tapahtumaan osal-
listuvilla seosrehuvaunuilla tehtiin 
apetta niin, että yleisö pääsi näke-
mään vaunujen toiminnan. ProAg-
rian seosrehuasiantuntijat tekivät 
havaintoja appeen koostumuksesta 
ja kommentoivat vaunuista valmis-
tuvaa apeseosta. Seosrehuvaunujen 
tehontarve mitattiin työnäytöksen 
yhteydessä. Apepäivän tulokset jul-
kaistaan Koneviesti-lehdessä, Agro-
Teknoa Jokilatvoille -hankkeen netti-
sivuilla ja somessa.

Jari Vierimaa
AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hanke 

Hankkeet

Seosrehuruokintalaitteiston 
valinta tilakohtainen juttu
Karjakoon kasvun ja pihattonavetoiden 
rakentamisen myötä seosrehuruokinta on 
yleistynyt lypsylehmien ja lihanautojen 
ruokintamenetelmänä. Seosrehuruokinnan 
etuina pidetään laitteiden edullisuutta, 
varmatoimisuutta, fyysisen työn vähenemistä 
sekä kustannusten säästöä. Tarpeet tiloilla ovat 
erilaisia ja sen vuoksi yrittäjän on mietittävä 
mitä ominaisuuksia omalla tilalla painotetaan 
ruokinnan onnistumiseksi. Ruokinnan 
onnistumiseen vaikuttavat tilakohtaiset tekijät 
sekä ruokintalaitteiden tekniset ominaisuudet.

AGROTEKNOA JOKILAAKSOIHIN -HANKKEEN toimialueena on Keski-Pohjanmaa ja Oulun eteläinen 
alue. Hankkeeseen voivat osallistua kaikki maatalouden tekniikasta kiinnostuneet maatalous- ja koneyrittäjät 
sekä asiantuntijat. Mikäli harkitset jonkin uuden teknologisen laitteen käyttöönottoa ja olet epävarma 
sen toimivuudesta, kannattaa ottaa yhteyttä projektipäällikköön tai tiedustella asiasta ProAgria Keski-
Pohjanmaan asiantuntijoilta. 

Eri eläinryhmät tarvitsevat omilla rehukomponenteilla valmistettuja rehu-
seoksia, samoin eri tuotantovaiheessa olevat eläimet. Kaikki eläinryhmät 
pitää pystyä ruokkimaan samalla kalustolla, joten tilakohtaiset tarpeet ja 
olosuhteet määrittävät sen, millainen seosrehuvaunu kullekin tilalle sopii. 

TOIMIVA SEOS-
REHURUOKINTA

ProAgrian täsmäpalveluis-
ta Toimiva seosrehuruokinta 
on hyvä palvelu, jos ajatuk-
sena on siirtyä erillisruokin-
nasta aperuokintaan. Palve-
lussa mietimme yhdessä so-
pivat komponentit seokseen 
eläinten hyvinvointi huomi-
oiden ja laadimme töiden 
sujuvuuden kannalta selke-
än työjärjestyksen appeen-
teolle. Apetilat saavat palve-
lusta varmuutta aperuokin-
nan toimivuuteen. 

Kuva: Tuomas Anttila

To
im

iva
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ta

Jari Vierimaa
AgroTeknoa Jokilaaksoihin
puh. 0403447256
jari.t.vierimaa@nivala.fi
www.agroteknoa.fi
     agroteknoa 
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Kotieläin

Järvenojat investoinnin jälkeen

Haluamme asiantuntijalta 
tietoa, osaamista ja tukea

Kangastalon tilalla Toholammilla on panostettu voimakkaasti tilan kehittämiseen 
rakentamalla uudet tuotantotilat hiehoille ja lehmille. Vinokuivikepohjainen, kolmiseinäinen 
hiehonavetta otettiin käyttöön vuonna 2017. Visiiripöydällä varustettu ja puoliverhoseinäinen 
lypsylehmäpihatto valmistui syksyllä 2018 ja samalla tilalla siirryttiin robottilypsyyn. Vaikka 
Elina ja Jarno Järvenojalla on hyvä maatalousalan koulutus, he ovat aktiivisesti hakeneet 
uutta tietoa. Jarno Järvenoja kertoo, että uuden navetan käyttöönotossa on käytetty 
paljon asiantuntija-apua. Tavoitteena on ollut, että asiantuntijaverkostoa hyödyntämällä 
uusien asioiden omaksuminen tapahtuu nopeammin ja virheitä vältetään. Jarno Järvenoja 
on tyytyväinen hankkeiden toteutumiseen ja tuloksien kehittymiseen. Tilan keskituotos on 
noussut 1 547 kiloa kuluvan 12 kuukauden aikana.
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Asiantuntijan tekemät karjahavain-
not ja ulkopuolinen näkemys anta-
vat varmuutta, että oikeaan suun-
taan ollaan menossa, kertoo Jar-
no. Hiehojen kasvun seurantaa teh-
dään edelleen kolme kertaa vuodes-
sa. Yrittäjän ja asiantuntijan tekemä 
yhteistyö on tuottanut tulosta, kos-
ka ensikoiden keskituotos on nous-
sut 9 577 kiloon. – Hiehojen kasvat-
taminen on vaativaa ja kallistakin, 
siihen kannattaa silloin panostaa 
kunnolla, toteaa Jarno Järvenoja.

Ruokinnan asiantuntijalta 
tukea ja varmistusta 
Järvenojan tilalla hyödynnetään 
ProAgrian Ruokinnan ohjauksen 
Voima-palvelua, jossa seurataan 
ja suunnitellaan ruokintaa kuu-
kausittain. Jarnon mukaan ruokin-
ta on koko toiminnan ydin, mihin 
hän tarvitsee asiantuntijapalvelua. 
Asiantuntijalla on suunnitteluun ja 
seurantaan tarkoitettu ohjelma ja 
osaaminen. Robottitilalla tilanväki 
saa jatkuvasti seurantatietoa mai-
tomääristä, tuotannosta ja tervey-
destä, mikä aiheuttaa tarvetta teh-
dä hienosäätöä sekä reagoida ilme-
neviin maitomäärän äkillisiin muu-
toksiin. – Haluan asiantuntijalta tie-
toa, kokemusta ja tukea muutostar-
peeseen, sanoo Jarno. 

Apereseptejä päivitetään useas-
ti. Ruokinnan seurantalaskelmasta 
yrittäjä näkee, mistä rajoittavista te-
kijöistä tulisi päästä eroon. Jarnon 
mukaan kaiken pohjana on tuotos-

seurannan kautta saatavat tilakoh-
taiset luotettavat lähtötiedot. Ko-
toisten rehujen laatu tulee tietää ja 
rehuista pitää ahkerasti ottaa näyt-
teitä. 

ProAgrian ruokinta-asiantunti-
ja voi etäyhteydellä seurata robo-
tilta tilan tunnuslukuja. Jarnon mu-
kaan asiakashyötyä voitaisiin saada 
lisää ja yhteistyötä sujuvoittaa, jos 
asiantuntija olisi ajan tasalla tilan 
tilanteesta seuraamalla etäyhteyden 
kautta myös tuotannon tunnuslu-
kuja. Tämäkin onnistuu, kun tila 
antaa asiantuntijalle luvan ja pää-
syn oman koneen tietoihin. – Olem-
me hyödyntäneet ProAgrian Tuot-
tavat ruokintataulut -täsmäpalve-
lua, jossa ruokinta-asiantuntija on 
analysoinut etäyhteyden kautta ro-
botin raportteja ja opettanut mei-
tä löytämään hyviä seurantaraport-
teja. Yhdessä asiantuntijan kanssa 
olemme muuttaneet ruokintataulu-
koihin myös rehumääriä, kertoo Jar-
no Järvenoja.  

Toimintatavan muutos  
vaatii opiskelua
Siirtyminen vuonna 1974 peruskor-
jatusta parsinavetasta 2020-luvun 
tiloihin ja uuden tekniikan käyttä-
jäksi tarkoitti Kangastalon tilalla 
isoa muutosta. Tavoitteeksi otet-
tiin, että omien toimintatapojen 
muutokseen on paneuduttava. Uu-
sien laitteiden ja ohjelmien käyttöä 
sekä älypuhelinta työkaluna on pi-
tänyt ajatuksen kanssa opiskella. – 

Kun laitteisiin on sijoitettu paljon 
rahaa, ohjelmien ominaisuudet pi-
tää tuntea ja tekniikasta pitää saa-
da kaikki hyöty irti, sanoo Jarno. 
Investoinnin tavoitteena on ollut, 
että yhden robotin navetta on yh-
den henkilön hallittava. Vähentääk-
seen omaa työtä Jarno tekee lyp-
sylehmien appeen joka toinen päi-
vä. Hän on kehittänyt taulukkolas-
kentaohjelmaan pohjautuvan las-
kurin, johon kirjataan rehumäärien 
kulutus. – Laskuri laskee viiden päi-
vän keskiarvon pohjalta ennusteen, 
kuinka kauan yksi ape-erä kestää 
ja milloin seuraava ape tulee teh-
dä. Laskuria käytän kännykällä, ker-
too Jarno. 

Kuvat: Anna-Riitta Leinonen

Kotieläin

Tilalla käytettiin ProAgrian Ennätys-
ensikot -palvelua uuden hiehonave-
tan käyttöönoton yhteydessä. – Ul-
kona kasvaneet hiehot olivat erinä-
köisiä kuin sisällä kasvaneet. Yhdes-
sä ProAgrian asiantuntijan kans-
sa havainnoitiin ja kuntoluokitettiin 
kylmässä kasvatettuja pörrökarvai-
sia hiehoja, Jarno sanoo. Hiehojen 
kasvua alettiin seurata, tavoitteena 
on saada ennätysensikoita. Tilanvä-
ki mittasi hiehojen elopainot, kirja-
si tiedot rekisteriin ja tiedoista muo-
dostunutta kasvukäyräraporttia ana-
lysoitiin yhdessä asiantuntijan kans-
sa. – Olemme suunnitelleet nuorkar-
jan ruokinnan todellisten kasvutulos-
ten pohjalta ja tarkentaneet ruokin-
taa ja hoitoa oikeaan ikävaiheeseen. 

Anna-Riitta Leinonen
Maidontuotannon 
erityisasiantuntija

Jarno ja Elina 
Järvenoja kertovat, 
että uudessa 
navetassa he 
tekevät fyysistä 
työtä vähemmän, 
vaikka tekemisen 
taso on kaikissa 
töissä tarkentunut. 

Siirtyminen vuonna 
1974 peruskorjatusta 
parsinavetasta 2020-luvun 
tiloihin ja uuden tekniikan 
käyttäjäksi tarkoitti 
Kangastalon tilalla isoa 
muutosta. Tavoitteeksi 
otettiin, että omien 
toimintatapojen muutokseen 
on paneuduttava sekä 
uudet laitteet ja ohjelmat 
on opeteltava. Investoinnin 
tavoitteena oli, että yhden 
robotin navetta on yhden 
henkilön hallittavissa.

Tuottavat
ruokintataulut 

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

Lehmän hyvästä ja pitkästä elämästä rakentuu lypsykarjatilan kannattavuus.

LAATUA TILAN
JALOSTUSTYÖHÖN

Raija Rissanen sekä kolme Brawlerin tytärtä samasta 
alkiohuuhtelusta, emänisä Goldwyn. Etummaisena 
4 kertaa poikinut AK Jádorenita VG85-CAN, 305 pv (3.) 
12604 kg, keskellä 4 kertaa poikinut AK J’taimenita 
VG85-CAN, 305 pv (3.) 11613 kg ja takana 3 kertaa 
poikinut AK Jabounita VG85-CAN, 305 pv (2.) 10907 kg.

Juha ja Raija Rissanen Ala-Korholan tilalta ovat tyytyväisiä 
Semexin eläinainekseen. ”Tuotosta ja rakennetta tulee jalostaa 
tasapainoisesti niin, että saadaan tasaisesti lypsäviä, 
rakenteeltaan kestäviä ja terveitä lehmiä.”

Kinnusen Myllyn jauhot

Läheltä 
meitä

www.kinnusenmylly.fiJauhettu ja pakattu Utajärvellä

Päivi Koivusalo
0500 158 427

Juha Kuusisto
040 579 3567

Pekka Vaarasto
040 558 5846

Kenneth Asp
040 579 3042

Tuomas Latomäki
040 180 1592

Viljelijän kotimainen
maatalous- ja viljakauppa

Siemenkaupan ennakkokauppa on käynnissä!
viljat ∙ öljykasvit ∙ nurmi

Myy viljasi meille - 
Teemme viljakauppaa

Juha-Pekka Klasila
040 579 3714

Jarmo Aho
0500 289 078
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Kaikkea mittalypsystä saatua tie-
toa voidaan analysoida heti tai het-
ken päästä. Mitä tarkempaa tietoa 
on käytettävissä, sitä parempia ana-
lyysejä voidaan tehdä. Maidon laa-
tua seurataan maitonäytteiden leh-
mäkohtaisia solutasoja seuraamal-
la, näin karjan kroonikkosoluttajat 
erottuvat joukosta. Rasva- ja valku-
aistuloksista selviää heti, onko ruo-
kintaa kohdillaan. Ruokintamuutos-
ten vaikutukset näkyvät myös mai-
don pitoisuuksista. Jo pelkkien mai-
tomäärien seuraamisella pystytään 
antamaan pikkuvinkkejä seurattavis-
ta eläimistä. 

Tuotosseurannan perustehtävä, 
maidon määrän ja laadun mittaami-
nen, ei ole muuttunut. Suuria muu-

toksia on tapahtunut tuotosseuran-
nan tekniikassa, tietojen siirron no-
peudessa ja tiedon hyödyntämises-
sä. Tuotosseuranta luo pohjan, jo-
ta analysoimalla saadaan erilaista 
tietoa sovellettavaksi maitotilan jo-
kapäiväisessä johtamisessa. Keräsi-
pä tuotosseurantatiedon ihminen tai 
robotti, se on käytettävissä erilaisi-
na tuloksina ja analyyseinä karja- ja 
eläinkohtaisesti.

Etäpalvelua
Robottitilalla maitomäärätiedot ke-
rääntyvät automaattisesti tietoko-
neelle, mistä ne saa yksinkertaisella 
ohjelmella siirrettyä Minun Maatila-
ni -ohjelmaan. ProAgrian asiantun-

tija voi tehdä siirron etänä toimis-
toltaan helpottaakseen tilanväen 
arkea. Samalla tilalle voidaan lähet-
tää sähköpostilla tai postitse ana-
lysoituja tuotostietoja sekä huomi-
olistoja.

Mittalypsyapua
Robotti tuottaa suuren määrän tie-
toa päivittäin, mutta tietojen jatku-
va analysointi tai lehmäkohtainen 
seuranta jää usein vähemmälle. Mi-
tä jos asiantuntija analysoisi tieto-
ja tilan tarpeisiin? Se onnistuu ot-
tamalla tuotosseurantanäytteet joko 
tilan omalla laitteistolla tai vuokraa-
malla ProAgrialta laite ja tarvittaes-
sa myös asiantuntija laitetta käyttä-

mään. ProAgrian näytteenottopalve-
lu hoitaa mittalypsyt, tietojen lähet-
tämisen ja analysoinnin kaikilla lyp-
sytekniikoilla. Asiantuntija-apua saa 
myös lypsy- ja mittalaiteongelmiin. 
Jos tilalla on useampi robotti, mutta 
vain yksi näytteenottolaite, kannat-
taa hyödyntää ProAgrian näytteen-
ottolaitteen vuokrausta, näin pääsee 
vähemmällä vaivalla näytteenoton 
kanssa.

Tuotosseuranta 
on tätä päivää

Tuotosseuranta 
luo pohjan, jota 
analysoimalla 
saadaan erilaista 
tietoa sovellettavaksi 
maitotilan 
jokapäiväisessä 
johtamisessa. Keräsipä 
tuotosseurantatiedon 
ihminen tai robotti, 
se on käytettävissä 
erilaisina tuloksina 
ja analyyseinä karja- 
ja eläinkohtaisesti.

Armi Hotakainen
Tuotosseurannan 
tekninen asiantuntija

Kotieläin

Kuva: Anna-Riitta Leinonen
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Kotieläin

Ruokintateknologiaa hankitaan kar-
jatiloille helpottamaan ja keventä-
mään rehunjakoa. Koneellisen re-
hunjaon avulla rehunjakokertoja 
voidaan lisätä ja rehunmääriä tar-
kentaa. Väkirehun jakaminen use-
ammassa pienemmässä erässä edis-
tää nautojen pötsin terveyttä. Ihmi-
sen tehtäväksi jää huolehtia oikean-
kokoisista annoksista. 

Kalibrointi takaa onnistu-
neen ruokinnan
Rehulaitteiden kalibrointi on oleelli-
nen osa onnistunutta eläinkohtais-
ta ruokintaa. Vain kalibroimalla re-
hut saadaan annokset pysymään sel-
laisina, kun käyttäjä haluaa. Erityi-

sen tärkeä kalibrointi on aina rehuja 
vaihtaessa tai rehun laadun muuttu-
essa, koska osassa laitteista jako ta-
pahtuu tilavuuden eikä massan pe-
rusteella. Väkirehukioskeissa, lyp-
syroboteilla ja -asemilla ongelmia ai-
heuttavat yleensä liian pienet tai suu-
ret rehuannokset. Se johtuu yleen-
sä puutteellisesta kalibroinnista. On-
gelmia aiheutuu myös erilaisista tu-
koksista tai muista väkirehun siirto-
mekanismissa tapahtuvista häiriöis-
tä. Jos väkirehukioskeissa rehujen ja-
koperusteena toimii tilavuus, on tär-
keää seurata, että jaettu rehumäärä 
vastaa suunniteltua. Aina kalibroin-
nillakaan ei voida vaikuttaa lehmän 
saamaan väkirehumäärään. Tällöin 
kannattaa kiinnittää huomiota kios-

kien takaporttien toimintaan. 

Huomio kaikkiin laitteisiin
Vasikoiden juottoautomaattien juo-
man väkevyyden vaihteluilla on mer-
kittäviä vaikutuksia vasikoiden ter-
veyteen. Juottolaitteissa ilmenevät 
ongelmat näkyvät vasikoiden hitaa-
na kasvuna, heikkona karvan kun-
tona, hengitystietulehduksina tai ri-
pulina. Aina häiriöt eivät ole selväs-
ti havaittavissa, vaan voi olla, että ne 
aiheuttavat erilaisia ongelmia piile-
västi. Laitteiden laiminlyöty puhdis-
tus voi aiheuttaa myös sen, että juo-
ma on liian laihaa tai juomaa tulee 
liian pieni annos kerralla. Säännölli-
sellä juottoautomaattien kalibroimi-

sella vältytään monelta vasikan ter-
veyteen vaikuttavalta vaivalta.

Kalibroi ruokintalaitteesi 

Jos väkirehukioskien tai robotin re-
hunjakolaitteiden kalibroinnista on 
aikaa, me ProAgrialta autamme. 
Säännöllisillä kalibroinneilla ennal-
taehkäistään ongelmia ja varmiste-
taan sujuva ja tuottava ruokinta.

Kalibroidut 
ruokintalaitteet
Kalibroidut ruokintalaitteet on ProAgrian täsmäpalvelu, 
jossa laitetaan robotin ja kioskien asetukset kuntoon. 
Robotin väkirehut on syytä kalibroida vähintään silloin 
kun rehuerä vaihtuu. Kalibroimattomat laitteet voivat 
jakaa rehuja liikaa tai liian vähän.

Katja Kellokoski
Maidontuotannon 
erityisasiantuntija

Koneellisen rehunjaon avulla 
rehunjakokertoja voidaan 
lisätä ja rehunmääriä tarkentaa. 
Väkirehun jakaminen useammassa 
pienemmässä erässä edistää nautojen 
pötsin terveyttä. Väkirehukioskeissa, 
lypsyroboteilla ja -asemilla 
ongelmia aiheuttavat yleensä liian 
pienet tai suuret rehuannokset. 
Se johtuu yleensä puutteellisesta 
kalibroinnista. Ongelmia aiheutuu 
myös erilaisista tukoksista tai muista 
väkirehun siirtomekanismissa 
tapahtuvista häiriöistä. Säännöllisillä 
kalibroinneilla ennaltaehkäistään 
ongelmia ja varmistetaan 
sujuva ja tuottava ruokinta.

Kuvat: Anna-Riitta Leinonen

Kalibroidut 

ruokintalaitteet 
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Kasvi

Kalibroidut 

ruokintalaitteet 

Säätösalaojituksella voi-
daan lieventää ääriolosuhteiden vai-
kutuksia tavallista salaojitusta pa-
remmin, esimerkiksi nostattamal-
la pohjaveden pintaa korkeammak-
si. Lisäksi pohjaveden nostamisella 
ehkäistään Keski-Pohjanmaallakin 
yleistä ongelmaa, salaojien ruostu-
mista. Ojituksen lisäksi ääriolosuh-
teisiin voi varautua välttämällä maan 
tiivistymistä ja lisäämällä humuk-
sen määrää maaperässä. Maan tii-
vistyessä pellon mururakenne muut-
tuu. Muokkauskerroksen murura-
kenteen välissä olevat huokostila-
vuudet muuttavat muotoaan eivät-
kä enää kykene pidättämään vettä ja 
ravinteita kuten ennen. Lisäksi maan 
hyödylliset mikrobit ja muokkausker-
roksen luonnolliset hajotusmekanis-
mit kärsivät eikä humusta kerry maa-
perään entiseen tapaan. 

Viljelykierto

Tiivistymistä voidaan estää ja maan 
rakennetta parantaa. Hyvä viljely-
kierto, johon kuuluu syväjuurisia kas-
veja sekä kasvipeitteisyyden lisäämis-
tä, toimii tilatasolla. Kasvinviljelyti-
loilla kannattaa korkeiden tuotan-
topanoshintojen aikana miettiä ke-
santopeltojen osuuden kasvattamis-
ta viljelykierrossa. Samalla voi kokeil-
la uusia viljelykasveja, kuten sinimai-
lasta, valkomesikkää ja muita syvä-
juurisia viljelykasveja. Viljelykierrossa 
kannatta muistaa typensitojakasvien 
hyödyt esikasvina ja maan mikrobi-
kantaa edistävinä tekijöinä.

Rengaspaineet  
ja paripyörät
Tiivistymistä vähentää konekaluston 

järkeistäminen maan kantokyvyn 
mukaiseksi. Se onnistuu ren-
gaspainetta alentamalla se-
kä paripyörien käytön li-
säämisellä. Märällä pel-
lolla ei kannata ajaa eikä 
sitä muokata, sillä mär-
kää maata muokates-
sa vetovastus kasvaa, 
jolloin riski kyntöantu-
ran muodostumiselle 
lisääntyy.

Otto Hihnala
Kasvintuotannon 
asiantuntija

Sään ääri-ilmiöihin varaudutaan 
viljelysuunnittelulla

ProAgrian kasvi-
asiantuntijat tekevät 

pelto- ja kasvustokäyntejä 
sekä kuoppatestejä, 

joiden pohjalta laaditaan 
viljelysuunnitelmia sään ääri-
ilmiöt ja peltojen kasvukunto 

huomioiden. Kannattava 
kotieläintalouskin 

lähtee pellolta. 

Hyviä apuvälineitä maan rakenneongelmien löytämiseksi ovat 
esimerkiksi penetrometri, kuoppatesti ja sen yhteydessä MARA-kortin 
hyödyntäminen. Kuoppatesteissä arvioidaan maan kerrostuneisuutta 
ja eri kerroksien mururakennetta. Näiden perusteella voi 
päätellä pellon maankäyttöhistoriaa sekä viljelytoimenpiteiden 
vaikutuksia. Asiaan kannattaakin paneutua nyt, jotta tulevan 
kasvukauden tavoitteet voidaan huomioida viljelysuunnittelussa. 

Kuva: Essi Jokela
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Kasvi

Kuva: Sari Harju

Kolme nurmisadon korjuuker-
taa on arkipäivää lähes kaikilla kes-
kipohjalaistiloilla. Nurmikasvusto-
käynneillä tiedustelen viljelijöiden 
nurmituotannon tavoitteita. Säilöre-
hun satotaso, säilönnällinen ja ruo-
kinnallinen laatu, etenkin riittävän 
kuidun saaminen rehuun ovat vilje-
lijöiden säilörehuntuotannon kes-
keisimmät tavoitteet. Arvioitu kes-
kimääräinen säilörehun satotason 
vaihtelu oli kasvustokäyntitiloilla 
4000-9000 kgka/ha. Tilakohtaisesti 
lohkojen välillä on paljon vaihtelua. 

Sään ääriolot ja maalajit
Kuivana kesänä kivennäismaat ei-

vät välttämättä anna tarpeeksi sa-
toa, vaikka viljeltäisiin eri kasvilaje-
ja. Eloperäiset maat säilyttävät pa-
remmin kosteutta ja voivat pelas-
taa sadon kuivana kesänä. Karkea 
kivennäismaa tuottaa sateisena ke-
sänä hyvän sadon. 

Käy pellolla
Nurmilohkoille kannattaa jalkau-
tua monta kertaa kesässä. Kevääl-
lä tarkistetaan nurmen talvehtimi-
sen onnistuminen ja täydennyskyl-
vöjen tarve sekä rikkaruohotilan-
ne ja ojituksen toimivuus. Tehtyjen 
toimenpiteiden onnistumisen seu-
ranta on myös tärkeää. Oikea-ai-

kainen rehunkorjuu varmistetaan 
korjuuaikanäytteillä. Vaivannäölle 
saa hyvän palkan, kun rehu toi-
mii ruokinnassa moitteettomasti 
ja lehmät voivat hyvin tuottaen 
maitoa hyvillä rasva- ja valkuais-
pitoisuuksilla. Saavutettujen sato-
määrien arviointi tai punnitsemi-
nen lohkokohtaisesti on tärkeää. 
Jokaisen sadon jälkeen tarkastel-
laan samoja asioita. Syksyllä kan-
nattaa tarkistaa erityisesti perus-
tettujen nurmien täydennyskylvö-
tarve ja rikkakasvitilanne.

Mitä mittaat, sitä voit paran-
taa pätee nurmen tuotannossa-
kin. Kaikki mahdollinen koulutus 
ja muiden viljelijöiden kokemukset 

kannattaa hyödyntää. Omaa toi-
mintaa kannattaa arvioida ja miet-
tiä missä onnistuin ja mitä voisin 
tehdä vielä paremmin. Runsas ja 
laadukas säilörehusato lähtee hy-
västä pellon peruskunnosta, riittä-
västä ja ravinnetarpeen mukaisesta 
lannoituksesta ja huolellisesta säi-
lönnästä.

Oppeja kesän 
nurmikasvusto-
käynneiltä

Sari Harju
Maidon ja kasvin-
tuotannon asiantuntija

Nurmilohkoilla kannattaa 
jalkautua monta kertaa 
kesässä. Oikea-aikainen 
rehunkorjuu varmistetaan 
korjuuaikanäytteillä. 
Vaivannäölle saa hyvän 
palkan, kun rehu 
toimii ruokinnassa 
moitteettomasti ja lehmät 
voivat hyvin tuottaen 
maitoa hyvillä rasva- ja 
valkuaispitoisuuksilla. 
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Kotieläin

Toteutettu, totutettu ja tarkis-
tettu – kolmen kohdan säännöllä 
pääsee jo varsin pitkälle robottitilan 
ruokintaan siirryttäessä. Robottiti-
lalla ruokinta ylläpitää lehmien eläin-
liikennettä ja tuo litroja maitotank-
kiin ja vapaa-aikaa yrittäjille.

Aika ennen robottia:  
Toteutettu
Päätös robotista on tehty ja iloinen 
odotus alkaa. Aika ennen robottia 
kannattaa hyödyntää robottitilan 
ruokinnan valmisteluihin ja suunnit-
teluun. Kaikki alkaa ruokinnan to-
teutuksesta. Jos on päädytty esimer-
kiksi appeeseen, alkaa rehukompo-
nenttien pohdinta. Kaikki on tarkem-
paa kuin ennen, jotta ruokinta toi-
misi. Karkearehuista ja viljasta pitää 
olla rehuanalyysit. Ruokintasuunni-
telma täytyy olla toteutettu oikein, 
ei arvaillen. Ruokintasuunnitelmasta 
saa tarkan, kun kaikista komponen-
teista on analyysi.

Ruokintamuoto vaikuttaa työ-
aikaan. Esimerkiksi karkearehu-
näytteiden oton runsaaseen mää-
rään kannattaa varautua, se on uu-
si työvaihe robottilypsyssä. Toisaalta 
kun ruokinta on toteutettu oikein ja 
eläinliikenne toimii, jää enemmän ai-
kaa navetan ulkopuoliseen elämään. 

Jos tila siirtyy erillisruokinnas-
ta appeeseen, kannattaa varata ai-
kaa appeen teon harjoitteluun. Pa-
ras harjoituspäivä ei ole robotin 
käyttöönottopäivä. ProAgrialta saa 

opastusta siirryttäessä erilaisiin ruo-
kintamuotoihin. Yhdessä tehden 
vältytään ruokinnan ansakuopil-
ta. Appeen tekoa on hyvä harjoitel-
la useampi viikko ennen käyttöönot-
toa, jos se on mahdollista. Appeen 
sekoitusajan määrittäminen niin, et-
tei se lajitu, onnistuu apesheikeril-
lä ja ProAgrian asiantuntijan opas-
tuksella. Lajittuminen merkitsee ruo-
kinnan epäonnistumista, kun lehmät 
saavat eri vahvuisia väkirehupitoi-
suuksia. Lajittuminen voi aiheuttaa 
hapanpötsiä tai ketoosia. Kun ruo-
kinta laitetaan kuntoon jo ennen ro-
botin tuloa, lehmien oppiminen ro-
botilla käymiseen helpottuu.

Aika ennen robottia ja  
käyttöönotossa: Totutus
Tuttu rehu muutoksissa luo turvaa 
lehmälle. Ihanteellista olisi, jos leh-
mät voisivat totutella uuteen rehuun 
hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa. 
Pötsin mikrobit on totutettu uuteen 
ruokintaan kolmessa viikossa. Leh-
miä voi totuttaa robottiin niin, että 
lehmät käyvät syömässä robotilla jo 
ennen käyttöönottoa. Robottiin to-
tuttelu syömisen yhteydessä luo ro-
botista tutun ja turvallisen lehmäl-
le. Käyttöönotossa tutun rehun saa-
minen uudessa robotissa edesauttaa 
oksitosiinin eritystä ja maidon antia. 
Jos lehmä on jännittynyt, adrenalii-
ni estää maidon laskeutumisen ei-
kä tyhjälypsy tunnu lehmästä hyväl-
tä. Robotti ja ruokintalaitteet kan-

nattaa kalibroida ennen käyttöön-
ottoa ja järjestelmällisesti käyttöön-
oton jälkeen. Muutaman viikon jäl-
keen rehujen rasva on tehnyt rehu-
putkista liukkaammat ja rehua yleen-
sä tulee enemmän. 

Aika käyttöönoton jälkeen: 
Tarkistettu
Lehmät oppivat melko nopeasti käy-
mään robotilla. Jos ensimmäisen vii-
kon jälkeen valtaosa lehmistä pi-
tää viedä robotille, on syytä tarkis-
taa ruokinta. Epätasapainossa ole-
va ruokinta ei tue lehmien oppimis-
ta robotille. Esimerkiksi liian vah-
va ruokinta saa lehmät passiivisik-
si. Parin viikon kuluttua, kun elämä 
alkaa tasaantua robottinavetassa, 
on suositeltavaa luoda automaatti-
set ruokintataulukot robotille. Ruo-
kintataulukoiden teon jälkeen alkaa 
säännöllinen tulosten tarkistami-
nen. Täyttyvätkö tavoitteet esimer-
kiksi laktaatiokäyrän suhteen? He-
ruvatko lehmät riittävän nopeasti? 
Lihovatko loppukauden lehmät? Jos 
ongelmia esiintyy, ruokintataulukoi-
ta muuttamalla näkee melko pian 
tulokset. 

Ruokintataulukoiden määrityk-
sessä säädettäviä kohtia on monia. 
Laskentastrategioita on useampia ja 
eri strategioiden käytön pituus voi 
vaihdella. Alkuajan tiiviin tarkista-
misen jälkeen löytyy tilalle parhaiten 
soveltuva ruokintataulukoiden yh-
distelmä. Yksin ei tarvitse jäädä tek-

niikan ihmemaailmaan. ProAgrialta 
tehdään robotin ruokintataulukoi-
den suunnittelua ja seurantaa ja tue-
taan tulosten tavoittelussa. 

Muutama viikko robotin käyt-
töönotosta olisi hyvä ottaa ruokin-
tasuunnittelija käymään. Navetas-
sa seurataan robottikarjan eläinja-
kauman häiriöitä: kolmanneksen 
lehmistä pitäisi levätä, kolmannek-
sen syödä ja viimeisen kolmannek-
sen pitäisi olla robotilla ja liiken-
teessä. Muutoksia eläinjakaumas-
sa ehkäistään ruokinnan tarkistami-
sella. Seurantalaskelma kertoo mis-
sä mennään ruokinnassa tällä het-
kellä. Ruokintasuunnitelma päivite-
tään Seurantalaskelman pohjalle, 
josta nähdään heti mihin suuntaan 
maitomäärä, pitoisuudet ja ruokin-
nan talous laskennallisesti muuttu-
vat. Jos eläinjakauma tökkii, apes-
heikerillä voidaan tarkistaa esimer-
kiksi auttaisiko appeenjaon suunnan 
vaihtaminen navetan toisesta pääs-
tä toiseen tasaisempaan rehun ku-
lutukseen. Tällöin lehmien kulku voi 
muuttua esimerkiksi robotin poistu-
mistien aluetta vapauttavaksi ja lyp-
syjä saadaan enemmän. Katsotaan 
näitä yhdessä lisää tilakäynnillä!

Ruokinta kuntoon robottilypsyyn siirryttäessä

Meille tulee robotti! 

Yksin ei tarvitse jäädä robottitekniikan ihmemaahan. ProAgrialta tehdään robotin 
ruokintataulukoiden suunnittelua ja seurantaa sekä tuetaan tulosten tavoittelussa.

Sonja Pyykölä
Automaattilypsyn
erityisasiantuntija

Lehmiä voi totuttaa robottiin, niin että lehmät käyvät syömässä robotilla jo ennen 
käyttöönottoa. Robottiin totuttelu syömisen yhteydessä luo robotista tutun ja turval-
lisen lehmälle.

Kuvat: Sonja Pyykölä
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Talous

Kalajokiset Ville ja Reetta Ni-
kula lopettivat karjatalouden tou-
ko-kesäkuun vaihteessa 2019. Reet-
ta on aloittanut sairaanhoitajaopin-
not, Ville on vielä pätkätyöläinen. 
Kesällä tilan pelloilla viljeltiin viljaa 
ja nurmea muille tiloille. Iso mullis-
tus elämään on myös ensi keväänä 
syntyvä perheen esikoinen. – Asetim-
me oman elämän maidontuotannon 
edelle. Lomaa ei ollut ja rahatilan-
ne oli tiukalla. Elokuussa 2018 pää-
dyimme siihen, että ellemme laita 
eläimiä pois, parisuhteelle käy huo-
nosti. Meillä oli tuttavapiirissä ti-
lanteita, jossa maksuvalmiusongel-
ma alkoi näkyä parisuhteessa. – Sen 
halusimme välttää, Nikulat sanovat 
muistellessaan vuoden takaista tilan-
netta. 

Ville osti vuonna 2009 kotitilansa 
Kalajoen Mehtäkylästä. Lehmiä oli 
seitsemän ja hiehoja saman verran. 
Reetta tuli kuvioihin mukaan 2014. 
Lehmiä oli enimmillään 35 ja eläimiä 
kaikkiaan 56. – Reetta otti emännän 
roolin. Vuokrasimme isomman na-
vetan. Tunnelma ja odotukset olivat 
korkealla. Mietimme paljon laajenta-
mista. Tavoitteet olivat kuitenkin ris-
tiriitaiset. Kahden viimeisen vuoden 
aikana joka toinen päivä olimme laa-
jentamassa ja joka toinen päivä lait-
tamassa lehmiä pois. Maidon hin-
nan alentuessa ja maatalouden kan-
nattavuuden heikentyessä olimme 
koko ajan kiinni karjassa. Lomaan ei 
ollut aikaa eikä rahaa. Vuonna 2016 
pisin työhön liittymätön matka oli 
kahden yön kihlajaisloma Vaasassa, 
häämatkankin teimme naapurikun-
taan navetta-avajaisiin, Ville Nikula 
kertoo. 

Päätöksenteko  
kesti kauan
Reetta toteaa, että taloudellinen ti-
lanne on edelleen tiukka, mutta pa-
risuhteessa sujuu huomattavasti pa-
remmin. – Tunteella ajatellen emme 
olisi halunneet lopettaa lehmien pi-
toa, järjellä ajatellen halusimme lo-
pettaa, Reetta Nikula kertaa. Kun 
stressi kasvoi ja terveys alkoi heike-
tä, helpotti kun päätös saatiin ai-
kaiseksi. – Tämä on oikea päätös, 
monien asioiden summa. Ei harmi-
ta eikä ole ikävä navettaan, Ville Ni-
kula toteaa.

Nikulat pohtivat paljon maata-
louden kannattavuutta sekä jatka-
misen plussia ja miinuksia paperil-
le. He ovat arvioineet asiantuntijan 
kanssa tulevaisuuden vaihtoehtoja. 
Nikulat korostavat, että metsätalo-
udella ei kannata rahoittaa maata-
loutta. Maatalouden pitää kannat-
taa, sen pitää antaa palkka ja jät-
tää investointivaraa. – Jos maata-
lous ei pysty rahoittamaan itseään 

tai se ei pysty antamaan kohtuullis-
ta toimeentuloa, kannattaa miet-
tiä mikä elämässä on tärkeää. Ei 
kannata ajaa itseään liian tiukal-
le. Yksikin itsemurha tai eläinsuoje-
lurikos on likaa. Kannattaa katsoa 
elämää viikon tai kuukauden sijas-
ta viisi vuotta eteenpäin, Ville Ni-
kula toteaa.

Reetta Nikula puhuu kotimaisen 
ruoan puolesta, vaikka heillä itsel-
lä ei enää karjaa olekaan. – Suoma-
laista ruokaa tarvitaan. Me jokainen 
voimme omilla kulutustottumuksil-
la vaikuttaa siihen, että tuottajia on 
jatkossakin. Nostamme hattua niil-
le, jotka edelleen jaksavat jatkaa, sa-
noo keväällä äidiksi tuleva Reetta 
Nikula.

Tulevaisuus pohdintaan
Nikuloiden tavoin tulevaisuuttaan 
pohtii moni muukin maakunnan vil-
jelijä. Yleinen toimialan kannatta-
vuuden heikkeneminen on tuotan-
tosuunnasta riippumatta laittanut 
monen maatalousyrityksen tiukoil-
le. Heikon kannattavuuden paino-
lastia ei helpota se henkinen ilmapii-

ri, mikä ruoan tuotantoon tällä het-
kellä kohdistuu. Syyllistävä keskuste-
lu ruoan tuotannon ympäristö- ja il-
mastovaikutuksista sekä kohtuutto-
mat sanktiot tukitarkastusten mah-
dollisista virheistä painavat mieltä. 

Tilan tulevaisuuden pohdin-
taan, siihen liittyviin selvityksiin ja 
laskelmiin on mahdollista käyttää 
Neuvo2020-rahaa. Tämä mahdol-
lisuus kannattaa jokaisen tilan hyö-
dyntää.

Lisäksi kannattaa muistaa Myö-
tätuulta tuottajalle -hankkeen tuki 
ja keskusteluapu.

Parisuhde eläinten edelle

Juha Nivala
Talousjohtamisen 
erityisasiantuntija

Kalajokiset Reetta ja Ville Nikula 
lopettivat maidontuotannon 
touko-kesäkuun vaihteessa 
2019.  " Tunteella ajatellen 
emme olisi halunneet lopettaa 
lehmien pitoa, järjellä ajatellen 
halusimme. Tämä on oikea 
päätös, monien asioiden 
summa", toteaa elämäänsä 
tyytyväinen pariskunta. 
Tilan pelloilla viljeltiin viime 
kesänä rehua muille tiloille. 

Kuva: Ville Nikula
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Talous

Kuva: iStock

Strategia tarkoittaa suunnitel-
maa, jolla pyritään saavuttamaan 
tavoiteltu päämäärä. Strategian 
päämääränä kilpailumarkkinoilla 
on saavuttaa kilpailuetua suhtees-
sa kilpailijoihin. Se on vaihtoehto-
jen luomista ja niistä valitsemista. 
Strategiaa ei tule sekoittaa opera-
tiiviseen tai taktiseen ajatteluun. 
Nyrkkisääntö eroista: strategia on 
suunnitelma, kuinka sota voitetaan, 
taktiikka on toimintatapa taistelun 
voittamiseksi. Strategia on toimin-
nan juoni eli selkeäsanainen ja jul-
kinen linjaus siitä, miten aikoo saa-
vuttaa omat päämääränsä ja tavoit-
teensa. 

Strategiset teemat johdetaan vi-
siosta, strategiatyön arvioinneista ja 
analyyseista. Niihin vaikuttavat teh-
tävät liiketoiminta- ja kilpailustrate-
giavalinnat. Teemat ovat asiakoko-
naisuuksia, joihin yrityksen strategi-
set peruslinjaukset liittyvät. Hyväksi 
havaittu keino määritellä strategisia 
teemoja on SWOT-analyysi. Analyy-
sin tuloksia tarkastelemalla voidaan 
vahvuuksiin, heikkouksiin, mahdol-
lisuuksiin ja uhkiin löytää samoihin 
teemoihin liittyviä tekijöitä. Pienel-
lä yrityksellä ei kannata olla monta 
strategista teemaa. Toki niitä voi tar-
vittaessa vaihtaa.

Yleisimpiä strategisia teemoja 
ovat esimerkiksi: 

• kasvu, kannattavuus, tuottavuus 
• taloudellinen asema, maksuval-

mius 
• markkina-asema, markkina-alue, 

asiakaskunta 
• kansainvälistyminen 
• asiakaslähtöisyys, markkinointi-

panostukset.

Strategiaa mitataan
Strategia on jatkuva prosessi, jo-
hon kuuluu tilanteiden analysointia, 
vaihtoehtojen arviointia ja valitun 
toteutusta. Tilatasolla työkaluksi so-
pii tasapainotettu tuloskortti (BSC). 
Suorituskykymittariston tarkoitus 
on saada suunnitellut asiat tehdyk-
si. Mittaristoa luodessa kannattaa 
käyttää asiantuntijoita niin kasvinvil-
jelyn, kotieläintuotannon kuin talou-
den puolelta, jotta siihen saadaan ti-
lan tavoitteita ja tulevaisuutta par-
haiten palvelevat mittarit ja niille ar-
vot, jotta tilan päämäärä toteutuisi. 

Tilan tavoitteet määritellään yh-
dessä tilan väen ja asiantuntijoiden 
kesken. Sen jälkeen arvioidaan yh-
dessä mahdollisuuksia ja reunaehto-

ja, kun huomioidaan sekä tilatason 
lähtötilanne että toimialan mark-
kinatilanne. Näistä muodostuu 
toimenpideohjelma, joka tu-
kee tavoitteeseen pääsyä, 
vaikka toimintaympäris-
tössä tapahtuisi muutok-
sia. Toimenpiteistä luo-
daan tavoitemittaris-
to Tilakuntoon (BSC), 
jossa seurataan ta-
voitteiden toteutumis-
ta. Jos tulokset eivät 
etenee suunnitellus-
ti, mietitään mitä toi-
minnassa muutetaan 
päämäärän saavutta-
miseksi.

Asiantuntijoiden kans-
sa tilan väki saa strategis-
ta laaja-alaista näkemystä ti-
lansa kehittämiseen kohti ha-
luttua tavoitetta. ProAgrian stra-
tegiaan erikoistuneet konsultit spar-
raavat yrittäjiä toteuttamaan strate-
giaansa myös käytännössä.

Onko sinulla strategia?

”Strategia on tietoinen valinta 
toimia eri tavalla kuin muut, 
strategia ei ole ainoastaan 
operatiivista tehokkuutta.”

Michael Porter

Heikki Ojala
Talousjohtamisen erityisasiantuntija
Strategia-konsultti
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SALAOJASUUNNITTELU
Hyödynnä kohonnut investointituki.  
Tilaa salaojasuunnitelma!

SALAOJAKARTAT MOBIILILAITTEISIIN
Kauttamme saat vanhat salaojakartat puhelimiin tai  
tabletteihin ilmakuvapohjalle, jolloin salaojien 
paikantaminen helpottuu.

HIHNALA SEPPO 040 028 3570
NIEMELÄ MARKUS 044 741 4339
SIKKILÄ MARKUS    050 590 9735
HAATAJA ARI 040 028 9850
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KAUTTAMME MYÖS NEUVO 2020 PALVELU  
Peltojen kuivatusongelmien , maan rakenteen ja 
valumavesien käsittelyn vaihtoehtojen selvitys.

Konerahoitus on turvallinen ja selkeä  
osamaksuratkaisu maatalouden  
konehankintojen rahoitukseen.
Konerahoitus pähkinänkuoressa:
• Luottoaika enintään 72 kk
• Käsiraha vähintään 20 %, riippuen asiakkaan    
   luottokelpoisuudesta
• Kiinteä korko 3,5 %
• Perustamismaksu 200 €, käsittelykulu 7 €/kk
• Rahoitus edellyttää rahoituspäätöksen ja  
   kaskovakuutuksen

Palveluntarjoaja: LähiTapiola Rahoitus

Wikro Systems Ab Oy
Avoinna:
7.30-16.30

Levytie 7, KOKKOLA
Puh. 06 781 6030
www.wikrosystems.fi

KOKKOLASSA  
TEITÄ PALVELEE:
Kim Andersson   
 044 780 0090
Christian Holgers   
 050 559 9227
Otto Sunabacka  
 044 776 9551
Benny Westman 
 050 3077 871

TERVETULOA!

Kompressorit ja
huoltosopimukset 

meiltä!

MYYNTI- JA ASENNUSPALVELUT
yksityis-, yritys- ja teollisuusasiakkaille

HYDRAULIIKKA ja
PNEUMATIIKKA
•  Letkut, liittimet ja
 asennus
•  Komponentit
•  Huolto ja
 suunnittelut

Seuraa, tykkää ja tägää meitä somessa
@ProAgria #proagria
Seuraa, tykkää ja tägää  

meitä somessa  
@ProAgria  #proagria

RAHANARVOISET 
NEUVO 2020 
-PALVELUT
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Kuva: ProAgria.Kuvat.fi

Tilan taloudellisen kokonaistilanteen 
hahmottamiseksi voidaan käyttää 
esimerkiksi näitä kolmea tunnuslu-
kua: suhteellinen velkaantuneisuus, 
menot/liikevaihto% ja omavaraisuus-
aste-%.

Suhteellinen  
velkaantuneisuus 
Velat/liikevaihto kuvaa jäljellä ole-
van velan määrän suhdetta tilan lii-
kevaihtoon. Karkea perussääntö on, 
että 100 % on hälytysraja tarkem-
paan seurantaan ja yli 200 %:n ta-
so tietää yleensä vaikeuksia. Tästä 
poikkeuksena voivat olla vasta inves-
toineet tilat, joilla suhteellinen vel-
kaantuneisuus voi olla hyvinkin kor-
kea muutaman vuoden ajan inves-
toinnin jälkeen. 

Kiinnittämällä huomiota suhteel-
liseen velkaantuneisuuteen, tila voi 
ennakoida taloudellisesti sopivaa in-
vestointiajankohtaa. Nyrkkisääntönä 
voidaan pitää, ettei tilan suhteellinen 
velkaantuneisuus pääse kasvamaan 
yli 150 % tason pitkällä aikavälillä. 
Liian suuret ja tiheään tehdyt inves-
toinnit yleensä nostavat velkaantu-
neisuuden tason niin korkealle, et-
tei niistä johtuvista rahoituskustan-
nuksista kyetä selvittämään ilman ly-
hennyslykkäyksiä tai muita lainajär-
jestelyjä. 

Menot/liikevaihto-% 
Muuttuvien kulujen suhde tilan lii-
kevaihtoon kuvaa katetta. Mitä kor-
keampi meno% on, sitä pienempi 
on yrityksen kate, jonka tulee riittää 
korkojen, lyhennyksien, verojen ja lo-
puksi vielä oman palkan maksami-
seen. Menojen osuus vaihtelee 40-80 
% liikevaihdosta. Eroja syntyy muun 
muassa tuotantosuunnan sekä palk-
katyövoiman, urakoinnin ja vuokra-
peltojen käytön perusteella. Mikä-
li edellä mainittujen asioiden käyt-
töaste on suuri, tulisi tilalla olla vas-
taavasti hyvin maltilliset rahoituskus-
tannukset. 

Meno% kuvaa kuinka kustan-
nustehokkaasti yrittäjä tilaansa joh-
taa. Matala meno% viittaa siihen, 
että peltoviljely on tehokasta, tuet 
on optimoitu, tilusrakenne on hyvä, 
panosten toimittajia kilpailutetaan, 
eläinten olosuhteet ovat kunnossa 
ja tuotos on korkeaa tasoa. Näihin 
asioihin yrittäjä pystyy itse vaikutta-
maan, minkä vuoksi meno% onkin 
hyvä tunnusluku antamaan viitettä 

yrittäjän ammattitaidosta ja omis-
tautumisesta. Pitää kuitenkin muis-
taa, että meno% perusteella ei teh-
dä liian hätiköityjä johtopäätöksiä, 
vaan kokonaisuus tulee ottaa aina 
huomioon. 

Omavaraisuusaste-% 
Omavaraisuusaste kuvaa oman 
pääoman määrän ja koko omaisuu-
den yhteismäärän suhdetta. Se siis 
kuvaa velattoman ja koko omaisuu-
den suhdetta toisiinsa. Omavarai-
suus on heikko, jos se on alle 20 %. 
Yli 40 % omavaraisuusaste on jo hy-
vällä tasolla. 

Omavaraisuusaste voi kertoa ti-
lan korvausinvestointitahdista sekä 
oman ja vieraan pääoman käytös-
tä. Mikäli tila investoi vieraalla pää-
omalla enemmän kuin maksuval-
mius sallisi, kehittyy omavaraisuus 
heikoksi. Tilan investoidessa omalla 
pääomalla, omavaraisuus paranee, 
mikä viittaa toiminnan hyvään kan-
nattavuuteen, sillä yrityksen kassa-

virta riittää korvausinvestointien te-
kemiseen ilman vierasta pääomaa. 
Omavaraisuus voi olla hyvä myös ti-
loilla, joissa investointeja ei ole teh-
ty pitkään aikaan. Silloin lainat on 
yleensä saatu maksettua eikä tilan 
omaisuudessa ole enää kiinni vieras-
ta pääomaa.

Näiden kolmen tunnusluvun ol-
lessa hyvissä viitearvoissa tila tekee 
hyvää tulosta ja pitkäjänteistä suun-
nittelua. Tämä avaa mahdollisuuk-
sia investointien toteuttamiseen pie-
nemmällä taloudellisella riskillä, jol-
loin tilan kehittäminenkin tapahtuu 
turvallisesti ja määrätietoisesti.

Talouden tunnusluvut 
ja tilakokonaisuus
Tilanpito on yrittäjyyttä ja yrittäjyys on itsensä johtamista. Johtamisen tueksi on käytettävissä 
lukuisia tunnuslukuja, joilla voi arvioida oman tilan taloudellista asemaa. 

Ville Moilanen
Talousjohtamisen asiantuntija

Tunnusluku Heikko Tyydyttävä Hyvä

Suhteellinen velkaantuneisuus Yli 80 % 40–80 % Alle 40 %

Menot / liikevaihto-% Yli 70 % Alle 70 % Alle 65 %

Omavaraisuusaste-% Alle 20 % 20–40% Yli 40 %
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Kuva: Liisa Koskela

Työrooliin kuuluvat normityöt eivät 
yleensä aiheuta ongelmia, kun työ-
maalla kaikki pysyvät kunnossa. Kun 
työpäivään pitää sovittaa joukko 
epäsäännöllisiä töitä, alkaa tekemi-
nen muistuttaa steppaamista. Liiket-
tä on paljon, mutta homma ei tunnu 
etenevän ja stressiä pukkaa. 

Listaa
Osa ihmisistä selvittää työruuhkat 
listaamalla tekemättömät työt, joi-
ta vedetään yli sitä mukaan, kun val-
mista tulee. Listoja voi kirjoittaa tila-
päisesti jopa käteen, mutta yleisim-
min mm. ruutuvihkoon, seinäkalen-
teriin, valkotaululle tai sähköiseen 
muotoon. Kännykän muistio toi-
mii omien työtehtävien listaamises-
sa, mutta koko työyhteisölle jaetta-
vat sähköiset kalenterit ovat verrat-
toman hyviä.

Suunnittele ja jaa työtä
Mikäli työyhteisössä on useampi 
kuin yksi työntekijä, on hyvä pitää 
viikoittain tuumaustuokio, jossa kes-
kustellaan tulevien päivien tehtävät. 
Osa työnantajarooliin siirtyneistä 
maidontuottajista tekee työnjakoa 
myös aamupalavereissaan. Näin var-
mistetaan, että normirutiinien lisäk-
si kaikki tarpeellinen, mutta satun-
naisemmin eteen tuleva työ tehdään.

Koneiden rasvaus, öljyjen lisäyk-
set tai kivennäissäiliön täyttö voi-
vat tuntua äkkiä pikkujutuilta, jot-
ka eivät aikaa vie, mutta valmiiksi 

täyden päivän tai työviikon touhui-
hin lisättynä ne voivat jopa katkais-
ta kamelin selän. Hyvää johtamista 
on suunnitella työt siten, että nor-
maalit työpäivät ovat suunnilleen sa-
man pituisia. Näin mahdollistetaan 
hyvä vuorokausirytmi, jossa on aikaa 
ruokailulle, levolle ja ihmissuhteiden 
hoidolle. Epäsäännölliset työt eivät 
ruuhkauta päivää, kun ne suunnitel-
laan hyvissä ajoin pitkin työviikkoa 
tai kalenterikuukautta.

Viikkopalaveri valkotaululla
Lean-työkaluista viikkopalaveri kes-
tää vain n. 15 minuuttia. Siinä ajassa 
ehtii työporukalle kerrata tulevan vii-
kon työt ja varmistaa, että edellisen 
viikon tehtävät on tehty. Samalla voi 
lyhyesti keskustella työtehtävien tär-
keydestä, resursseista tai kiireellisyy-
destä ja aikatauluttaa sellaisia tehtä-
viä, jotka edistävät tuloksekkuutta ja 

tavoitteita. Epämieluisat, mutta vält-
tämättömät työtkin tulevat ajoissa 
tehdyksi, kun niille sovitaan aikatau-
lu ja tekijä, jotka kirjataan valkotau-
lulle. Taululla tekemätön muistuttaa 
tekijäänsä niin kauan, kunnes sen 
kohdalle tulee tehty-merkintä. Kir-
joitettu tehtäväluettelo näköpaikalla 
toimii yllättävän hyvin ja useimmiten 
työt onkin tehty ennen määräaikaa.

Sorttaa, systematisoi, siisti, 
standardoi ja seuraa 

Hyvä johtaja ja työyhteisö miettii 
työnsä helpotusta. Työhän ei miet-
timällä vähene, mutta työhön liittyvä 
stressi on vähäisempi, kun hommat 
sujuvat. Kiireessä suurin stressitekijä 
onkin stressin tunne. Kun työroolit 
ovat selkeät ja epäsäännölliset työt 
on jaettu kalenteriin tasaisesti, voi 
työpäiväänsä helpottaa viidellä äs-
sällä. Systematiikan avulla työpis-

teessä ovat vain ne tarvikkeet, jotka 
toimivat ja joita tarvitaan. Sorttaa-
malla tavaroiden hakemiseen ei huk-
kaannu aikaa, kun niillä on paikkan-
sa. Siistinä pitäen nurkkiin ei kerry 
ylimääräistä, eikä tarpeellinen sekoi-
tu tarpeettomaan.

Lean on maalaisjärkistä arjen su-
juvoittamista, jota tehdään yhdes-
sä, systemaattisesti ja seuraten. Ja 
johon löytyy asiantuntija-apua Pro- 
Agriasta. 

Joko teillä liinataan?

Ruuhkat purkuun Leanillä
Joskus arki soljuu rutiinilla eikä kiire vaivaa. Stressi tuntuu jopa hyvältä, kun kuormitustilanteesta 
on selvinnyt. Kun arki muuttuu, tulee esim. laajennus, uusi laite, ihmiset tai eläimet sairastavat 
tai koneiden huoltotyöt kangertavat, saattaa stressi ollakin huono asia. Jopa ruokailusta ja 
nukkumisesta tingitään. Silti raskaan työpäivän jälkeen voi huomata, että ei tehnyt ollenkaan niitä 
asioita, mitä aikoi tai mitä olisi pitänyt tehdä. Silloin kannattaa liinata eli sujuvoittaa töitä lean-
periaatteiden mukaisesti.

Liisa Koskela
Yritysjohtamisen 
erityisasiantuntija
Maidontuotannon strategisen 
johtamisen valtakunnallinen huippu-
osaaja

Epämieluisat, mutta 
välttämättömät työtkin 
tulevat ajoissa tehdyksi, 
kun niille sovitaan 
aikataulu ja tekijä, jotka 
kirjataan valkotaululle.
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Kuluvan vuoden tuloksen suunnit-
telu kannattaa aloittaa viimeistään 
nyt. Kun kirjanpito tehdään sään-
nöllisesti vuoden aikana, saadaan 
jatkuvasti tietoa taloudellisesta ti-
lanteesta ja epäkohtiin on mah-
dollista puuttua heti. Välitilinpää-
tös antaa tarkan ennusteen maa-
talouden tuloksesta ja tällöin ve-
rosuunnitteluun on käytettävissä 
monia keinoja. Jos verosuunnitte-
lu tehdään vasta tilinpäätöksen yh-
teydessä, ovat keinot huomattavas-
ti rajallisemmat. Verosuunnittelun 
yhteydessä kannattaa katsoa useita 
vuosia eteenpäin. Verotuksen opti-
mointi yksittäiselle vuodelle saattaa 
tulla tulevaisuudessa kalliiksi. 

Välitilinpäätös antaa hyvän 
pohjan myös seuraavan vuoden 
maksuvalmiuden suunnitteluun. 
Budjetoinnilla saat tarkemman 
kuvan tulojen ja menojen ajoittu-
misesta vuoden aikana ja varmis-
tat, että kassassa on rahaa silloin 
kuin sitä tarvitaan. Hankintojen 

suunnitelmallisella ajoittamisel-
la voi saada merkittäviäkin sääs-
töjä. Budjetointi on hyvä ajoittaa 
juuri loppuvuoteen, jolloin saa en-
nakoivan kuvan koko seuraavasta 
vuodesta. 

Kirsi Saarikettu
ProAgrian tilipalvelut, 
Kaustisen tilitoimisto

Onhan kirjanpitosi ajan tasalla? 

Kuva: ProAgria.Kuvat.fi

  

 

Palvelu sisältää
- Asiantuntijan tekemän budjetin yrityksen  

nykytilanteen perusteella
- Apua maksuvalmiuden suunnitteluun
- Kolme kertaa vuodessa kassabudjetin toteumaseurantaa
- Toimenpide-ehdotuksia ja johtopäätöksiä
- Kirjallisen analyysin tuloksista 
- Yhteydenpidon asiakkaalle

 

Hyödyt 
   

 

 

 

 

 

 

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Tavoitteet ja 
kassabudjetin 
laadinta 
Kassabudjetin laadintaan 
yhdessä yrittäjän kanssa 
sovitulla tarkkuudella. 

Yrityskohtaiset tarpeet 
huomioidaan tulojen ja 
menojen erittelyssä. 

Kirjanpito 

Suosittelemme  
jatkuvaa kirjanpitoa. 

Muistutukset ja  
hälytykset puuttuvista 
tiedoista yrittäjälle. 

Raportointi ja 
analysointi 
 
Asiantuntijan tekemä 
analyysi kirjanpidon 
seurantaraporteista. 

Tilanteen analysointi 
raporttien, pankkitilin ja 
tuotantotietojen pohjalta 
sekä ennusteisiin verraten.

Toimenpiteet 
Reagointi analysoinnissa esiin tulleiden tarpeiden mukaan. 
Sovitus yhteydenotot ja seurantapalaverit. 
Budjetin tarkennus tarpeen mukaan. 

Kassa- eli maksuvalmiusbudjetti tar-
koittaa tulevan ja lähtevän rahalii-
kenteen ennakointia ja suunnitte-
lua. Budjetoinnilla vältetään tilanne, 
jossa maksamattomien laskujen pi-
no kasvaa ja pankin kanssa neuvo-
tellaan lainanlyhennyksen hoitami-
sesta vasta muutama päivä tai viik-
ko ennen lyhennyksen lankeamista. 
Käyttöpääoma eli tuotannon pyörit-
tämisen vaatima rahamäärä vaihte-
lee maataloudessa paljon eri vuoden 
mittaan. Runsaamman rahan kau-
della pitää osata elää niin, että rahat 
riittävät huonon ajan yli. Tyypillisesti 
se on maatiloilla loppukesästä ja al-
kusyksystä.

ProAgrian kassabudjetointi so-
pii sekä vakiintuneen tuotannon et-
tä voimakkaan muutosvaiheen maa-
tiloille. Palvelu sisältää budjetoin-
nin pohjaksi nykytilanteen arvioinnin 
ja kehittämisehdotukset. Budjetilla 
haetaan muutosta nykyiseen tilan-
teeseen ja siksi ProAgrian tuotanto-
asiantuntijat ovat mukana niin bud-
jetin tekemisessä kuin seurannassa-
kin. Tila voi valita kuinka usein bud-
jettia arvioidaan ja päivitetään vuo-
den varrella.

Tulosanalyysi  
kertoo nykytilan

Suuremmilla ja muutosvaihetta elä-
villä tiloilla suositellaan nykytilan-
teen arviointia maatilan tulosanalyy-
sin avulla. Siinä tilan taloutta arvioi-
daan monipuolisesti niin kannatta-
vuuden, vakavaraisuuden kuin mak-

suvalmiudenkin näkökulmasta. Ta-
loudellista arviointia täydennetään 
tuotantotoiminnan kehittämiskoh-
teiden valinnalla. Budjetoinnin poh-
jaksi otetaan tuotantotoiminnan ke-
hittämistavoitteet ja niiden toteutu-
mista seurataan vuoden varrella.

Tuloslaskelma sen näyttää

Vakiintuneen toiminnan tiloilla ta-
louden sopeutustarvetta voidaan ar-
vioida tuloslaskelmalla, jossa maa-
talouden kokonaistuloista vähenne-
tään tuotannon vuotuiset menot, 
yksityistalouden kulutus, verot ja vel-
kojen korot. Saatua tulosta peila-
taan lainojen lyhennyksiin sekä vält-
tämättömiin korvausinvestointeihin. 
Varsin usein käy niin, että rahaliiken-
teen järjestelyt eivät riitä vaan tarvi-
taan myös tuotannon tehostamis-
toimia, jotta korvausinvestoinnit ei-
vät patoudu tulevaisuuteen eivätkä 
lainojen takaismaksuajat veny koh-
tuuttomiksi.

Tutkimuslaitokset ennakoivat 
kaikkien keskeisten maataloustuot-
teiden hintojen pysyvän alhaisina lä-
hivuodet. Jatkavilla tiloilla tulevai-
suutta ei voi jättää nousevien tuote-
hintojen varaan vaan se on tehtävä 
omilla kehittämistoimilla. 

  

 

Palvelu sisältää
- Asiantuntijan tekemän budjetin yrityksen  

nykytilanteen perusteella
- Apua maksuvalmiuden suunnitteluun
- Kolme kertaa vuodessa kassabudjetin toteumaseurantaa
- Toimenpide-ehdotuksia ja johtopäätöksiä
- Kirjallisen analyysin tuloksista 
- Yhteydenpidon asiakkaalle

 

Hyödyt 
   

 

 

 

 

 

 

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Tavoitteet ja 
kassabudjetin 
laadinta 
Kassabudjetin laadintaan 
yhdessä yrittäjän kanssa 
sovitulla tarkkuudella. 

Yrityskohtaiset tarpeet 
huomioidaan tulojen ja 
menojen erittelyssä. 

Kirjanpito 

Suosittelemme  
jatkuvaa kirjanpitoa. 

Muistutukset ja  
hälytykset puuttuvista 
tiedoista yrittäjälle. 

Raportointi ja 
analysointi 
 
Asiantuntijan tekemä 
analyysi kirjanpidon 
seurantaraporteista. 

Tilanteen analysointi 
raporttien, pankkitilin ja 
tuotantotietojen pohjalta 
sekä ennusteisiin verraten.

Toimenpiteet 
Reagointi analysoinnissa esiin tulleiden tarpeiden mukaan. 
Sovitus yhteydenotot ja seurantapalaverit. 
Budjetin tarkennus tarpeen mukaan. 

Kassabudjetointi

Juha Hämäläinen
Kehityspäällikkö

Kassabudjetointi
pähkinänkuoressa

• taloustilanteen arviointi
• tuotannon arviointi
• kehittämisehdotukset
• yhdessä sovitut tavoitteet 
 budjetoinnille
• kassabudjetti kuukausitarkkuudella
• budjetin toteuma-arviointi 
 ja päivitys 1-10 kertaa vuodessa Kaikki nämä samassa paketissa

•  tietoa tuotannon ja talouden  tilanteesta suhteessa muihin tiloihin•  kirjallinen analyysi ja kehittämis- ehdotukset
• ulkopuolisen asiantuntijatiimin  tuki kehittämiseen
•  rahaliikenteen ennakointi•  helpommat neuvottelut rahoittajien  ja tavaran toimittajien kanssa•  epävarmuuden väheneminen
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Kalatalouskeskus

Verkkainen talvisydämen ai-
ka on omiaan fundeerauksiin. Pa-
ri vuotta sitten voimaan astunut ja 
lähes kymmenen vuotta väännelty 
ja vaivalla aikaansaatu kalastuslaki 
edellyttää 36 §:sään, että kalatalo-
usalueen käyttö- ja hoitosuunnitel-
maan tulee sisältyä ”suunnitelma ka-
lastuksen kehittämis- ja edistämis-
toimenpiteistä ja näitä koskeva ta-
voitetila”. Semmoisia sinisiä sietää-
kin miettiä, sillä vastikään ilmesty-
neessä Luonnonvarakeskuksen laati-
massa ohjeessa todetaan tuosta ta-
voitetilasta seuraavaa: ”Tavoitetila 
on vesialueen omistajien ja käyttäji-
en yhteinen visio siitä, mihin kalava-
rojen hoidossa ja kalastuksessa ha-
lutaan pidemmällä aikavälillä ede-
tä. Tavoitetilana voi olla esimerkik-
si se, että vesistö on houkutteleva 
vapaa-ajankalastuskohde, jossa tär-
keimpiä saaliskaloja ovat suurikoko-
iset kuhat, hauet ja ahvenet. Kalava-
rojen kaupalliseen hyödyntämiseen 
soveltuvilla alueilla tavoitetilana voi 
olla elinvoimainen, kalavaroja kestä-
västi hyödyntävä kalastuselinkeino.” 
Järkeenkäyviä tavoitteita, sanoisin – 
ja sanonkin. 

Tavoitteet ja  
yleiset velvoitteet
Maailmassa on harvoin olemassa 
yhtä totuutta tai ainoaa oikeaan 
vievää polkua kaitaa, joten samassa 
opuksessa on jatkettu, että: ”Tavoi-

tevaihtoehtojen muotoilussa lähtö-
kohtana ovat yleiset velvoitteet, ku-
ten kalavarojen tuoton kestävä ja 
monipuolinen hyödyntäminen se-
kä kalakantojen elinkiertojen ja ve-
siluonnon biologisen monimuotoi-
suuden säilyttäminen ja suojelu. Sa-
malla on otettava tasapainoisesti 
huomioon eri kalastajaryhmien sekä 
muiden vesistön käyttäjien toiveet 
ja tarpeet – muistaen, että hoitotoi-
mien hyödyt ja haitat ovat usein eri-
laiset sen mukaan, kenen kannalta 
tilannetta katsotaan.” Hyvin osaa-
vat pitkälle lukeneet ajatuksensa ja 
lain tarkoituksen sanoiksi pukea, 
kannatan. 

Sitten toimeksi
Tavoitehan, vaikka se olisi kuinka 
ylevä ja kauaskantoinen, ei todek-
si muutu, ellei sen eteen tehdä töi-
tä. Jälleen ovat oppineet tuon asia 
selkeästi muotoilleet: ”Kun tavoite-
tilasta on päästy yhteisymmärryk-
seen, vuorossa on hoidon suunnit-
telun haastavin vaihe: tavoitetilaan 
liittyvien konkreettisten osatavoittei-
den muotoileminen.” Tähän tutki-
jat esittävät jatkoksi, että: ”Tavoi-
tetiloihin liitetään yksi tai useampia 
osatavoitteita, jotka ovat niin selkei-
tä, että niiden toteutumista ja muu-
tossuuntaa on mahdollista seurata 
ja mitata – tai ainakin arvioida asi-
antuntijatiedon pohjalta. Kun osa-
tavoitteet saavutetaan tai niitä koh-

ti merkittävästi edetään, ollaan mat-
kalla kohti tavoitetilaa.” 

Seuratakin pitää
Tämän johdannon lopuksi oppaan 
laatijat toteavat, että: ”Kun jokai-
seen osatavoitteeseen liitetään jo 
tässä vaiheessa kuvaus siitä, kuin-
ka tavoitteen toteutumista aiotaan 
seurata, on kalastuslain edellyttämä 
ja käyttö- ja hoitosuunnitelmaan lii-
tettävä suunnitelma kalastustietojen 
seurannan järjestämisestä jo pitkälti 
muotoutunut.” Taidatkos tuon pa-
remmin sanoa? Jos haluaa nuukem-
min ja ihan isse opuksen lukea, niin 
se löytyy Luke.fi-sivustolta: Tukea 
kalatalousalueiden käyttö- ja hoi-
tosuunnitelmien laatimiseen.

Painava asiakirja
Tuommoinen suunnitelman tulee 
siis olla, yleisellä tasollaan. Maa-
kunnasamme laaditaan kaksi kala-
vesien käytön ja hoidon suunnitel-
maa. Lesti- ja Perhonjokilaaksojen 
ja niiden edustan merialueelle yh-
teinen ja Kalajoen valuma-alueelle 
ja sen rannikolle omansa. Epäile-
mättä nuo vaativat asiaa harrasta-
vilta juurevaa mietintää ja kykyä nä-
kemyksiään sovitella. Kun suunni-
telma, välttämättömän byrokratian 
läpikäytyään, on valmis, on se ohje-
nuorana alueen kalaväen toiminnal-
le. Kylläpä tuo muillekin kuuluu, sil-

Näinä yhä tummemmaksi käy-
vien päivien ja jäätymispistee-
seen viilenneitten vetten aikoi-
na normikalastaja lykkää suven 
hynttyitä varustevajoihin ja al-
kaa odotella talven jäitä ja pilk-
kikelejä tai jäänalusverkkojen ai-
kaa. Vain ankarimmat kalapis-
toksen saaneet liottavat verkko-
jaan siian tai muikun päänme-
noksi tai nakkelevat vieheviritel-
miään isomushauen taikka ran-
tatyrskyissä taimenen hampai-
den tavoiteltavaksi. 

Kamppeet kelin mukaan
Kylmä ilma ja hyytävä vesi edel-
lyttävät suojaavaa ja tukevaa pu-
keutumista. Suojan semmoisen 
saa laittautumalla kelluntapu-
vun tai vähintään -takin sisään. 
Niin ja vetskari kiinni! Kellutta-
vat asut suovat juuri niitä pelas-
tavia lisäminuutteja, joita tarvi-
taan kuivemmalle puolelle hank-
kiutumiseen, jos vahinko käy 
ja veteen suistuu. Jäillä kulkies-
sa kaulalle ripustetut jäänaska-
lit saattavat olla ratkaisevan tar-
peelliset, jos jääkansi jalan alta 
murtuu. Arkijärkeä ja suojaver-
meet matkaan syys- ja talvikyl-
mille vesille!

Siitä pyydyksen  
merkitsemisestä
Talviverkottajan, katiskapyytäjän 
ja koukkujaan hauelle eli mati-
kalle rivostelevan ja jäähän rei-
lumman kokoisen aukon tako-
neen on muistettava sytemän-
sä avanto jollain tapaa muille-
kin jäällä kulkeville ilmaista. Rei-
lu toistametriä jään pinnan ylä-
puolella näkyvä keppi ja kepin 
varteen kietaistu heijastinteippi 
toimivat varoitusmerkkinä jäällä 
jalan tai vauhdikkaammin kulke-
ville. Keppiin kiinni säätä kestävä 
lappu, jossa on selvästi raapus-
tettu nimi ja puhelinnumero, niin 
jopa selviää kalastusta valvoval-
lekin, kenen tokeista on kysymys. 
Suotavaa olisi laittaa joko pyy-
dysmerkit tai niiden numerot jo-
tenkin jään päälle näkösälle, siis 
siihen riukuun kiinni. Se vähen-
tää kaikkien vaivaa.

Kääntyy
hiljalleen 
talvelle

Kalatalousalueet aloittelevat kalavarojen 
sekä -kantojen käytön ja hoidon suunnitelmia

Ullavanjoen Alakylänkoskessa kunnostettiin lohelle kutupaikkoja.
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Totesin jo edellisessä aviisissa, et-
tä muutamat vaeltavat kalat, joita 
usein arvokaloiksi kutsutaan, ovat 
lailla suojattuja näin syysaikaan. Lo-
hella ja taimenella, on niillä rasvaevä 
tallella tai leikottu, on virtaavilla ve-
sialueilla syyskuun alusta alkanut ja 
aina marraskuun lopulle saakka jat-
kuva rauhoitusaika. Rasvaeväkäs tai-
men on aina ja jatkuvasti meidän le-
veyksillämme kokonaan rauhoitettu. 
Ken vahingossa kalan, siis jalon sem-
moisen, taikka peräti ankeriaan sa-
timeensa saa, pitää se välittömästi 
vapauttaa ja elementtiinsä nakella. 
Elävänä tai toreissaan, sama se. Sää-
dösten vastaiseen kalastukseen sor-
tuvalle voi käryn käydessä napsah-
taa rikesakon lisäksi rapsakka seu-
raamusmaksu. Pari käräjätupajuttua 
on tietämäni mukaan jo vireillä. Se 
on ikävää ajanvietettä ja saattaa joh-
taa usseemmankin tonnin rahame-

netykseen. Malttia ja tolkkua siinä-
kin mielessä!

Tarkempia ohjeita kalastusase-
tuksen vaatimista pyydysmerkinnöis-
tä ja kalojen alamitoista sekä rau-
hoitusajoista ja -alueista löytää mm. 
Kalatalouden Keskusliiton ylläpitä-
miltä www.ahven.net -sivuilta tai vi-
rallisemmin Metsähallituksen Erälu-
vat.fi-sivustoilta taikka Kalastusra-
joitus.fi-sivustoilta.

Tämmöistä on elo hiljalleen tal-
veksi rauhoittuvien vetten varsilla. 
Sopevia ilimoja! 

Kalatalouskeskus

Toiminnanjohtaja 
Eero Hakala
Puh. 0400 162 445
eero.hakala@proagria.fi
@pakp_kalaeero

Mauno Korhonen
puheenjohtaja
Kalatalouskeskus

Kaupan kalan varassa
Lokakuun lopun päivä valkenee sateisena ja tuulisena. Otan kahvia 
pullosta ja taittelen jääkaapista pari hiillosnahkiaista leivän päälle. 
Eteisestä kuuluu kolinaa. Vaimo tulee kyläkaupasta. Hän nakkaa pöydälle 
paketin sanoen siellä olevan siian, joka pitäisi suomustaa niin tehtäisiin 
keitto. Ostoksissa on myös silakkafileitä rasiallinen. Harvinaista herkkua 
kyläkaupasta.

Niin, on se aika vuodesta, jolloin omat katiskat ovat pois pyynnistä 
ja ollaan kaupan kalan varassa, vaikka suurilla vesillä tulee siikaa ja 
muikkua ym. kalaa hyvinkin. Itsellä ei vaan ole niiden pyyntiin välineitä. 
Vanhaan hyvään aikaan kävi kotona kalakauppiaita myymässä kalaa, 
mutta lainsäädäntö lienee hoitanut heidät pois markkinoilta. Onneksi 
lähikaupungista löytyy kalaa silloinkin, kun kyläkaupassa ei ole.

RAHAT VÄHENEE
Lokakuisen harmaalta ja synkältä näyttää kalatalouden neuvonta-
määrärahojen kohtalokin. Vaikka 22 % pienennys ei ole niin iso kuin 
emojärjestöllä, kyllä se kirpaisee. Lisäksi määrärahoja ollaan yhä enemmän 
suuntaamassa hankkeiden suuntaan. Ei ole hankkeiden toteuttaminen 
yhden työntekijän puulaakissa helppoa. Lisäksi on tulossa uusia toimijoita 
rahaa jakamaan, joten oman neuvonnan tulevaisuuden suunta on osin 
hämärän peitossa. Eli suomeksi sanottuna: Maailma muuttuu, mutta 
kykenemmekö me muuttumaan ja mihin suuntaan.

PIENVESIVOIMALAT
Joitakin viikkoja sitten olin tyytyväinen, kun tiedotusvälineistä kuului, että 
tuolla itäisessä Suomessa aletaan purkaa joitakin pienvesivoimalaitoksia 
ja siten poistaa kalojen kulkuesteitä. Nyt huomasin, että ProAgrialla on 
hanke, jonka yhteydessä pyritään rakentamaan lisää pienvoimaloita. En 
tiedä mitä tulee tapahtumaan, mutta näin kalamiehen näkökulmasta 
kaikki uudet kalan kulkuesteet ovat liikaa.

KALALLA MENEE LUJAA
Vaikka kalaneuvonnalla on haasteita edessä yllin kyllin, kalalla menee 
hyvin. Vielä kun saisimme käännetyksi kalan kulutuksen niin, että suurin 
osa syödystä kalasta olisi kotimaista kestävästi pyydettyä tai -kasvatettua. 
Se on meistä kaikista kiinni. Muistakaamme tehdä kaupan tiskillä oikeita 
valintoja silloin, kun omista pyydyksistä ei kalaa tule riittävästi.

Kuva: Pixabay

Kuvat: Eero Hakala

Kalatalousalueet aloittelevat kalavarojen 
sekä -kantojen käytön ja hoidon suunnitelmia

lä eri tasoisissa yhdyskuntasuunni-
telmissa, vaikkapa kuntien ja maa-
kunnan kaavoissa, on tuohon suun-
nitelmaan kirjatut tavoitteet otet-
tava huomioon. Ylipäästäns kaikis-
sa jollain muotoa vesiympäristöi-

hin vaikuttavissa hankkeissa on ha-
kijan arvioitava omien pyrkimysten-
sä suhdetta suunnitelmaan tuohon 
sekä siihen kirjattuihin toimiin ja ta-
voitteisiin. Sillä tavalla painava asia-
kirja. 

Jalot syyskutuiset 
sekä rangaistusseuraamus

Reisjärven Vuohtajärven hoitokalastusporukkaa saaliineen.
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Riitta Huhtala
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Maa- ja kotitalousnaiset

etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

Maaseudun lumoa
Uusi toimintakausi on alkamassa. Vuoden 2020 valtakunnallinen teema 
toiminnassamme on Maaseudun lumo(a) – kohti kestävämpää kehitystä. 
Tämä tarkoittaa mm. kestävää kehitystä edistäviä ruokakursseja ja 
luentoja, luonnon monimuotoisuuden ja kiertotalouden edistämistä 
ja kulttuuriympäristön vaalimista. Lisäksi tavoitteenamme on lisätä 
yhteisöllisyyttä sekä luoda myönteistä mielikuvaa toiminnastamme. Parasta 
imagon nostoa ovat aktiiviset ja toiminnastaan innostuneet maaseudun 
naiset. Piirikeskus on mukana ensi vuonna Kädet multaan -hankkeessa, 
jossa kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen lapset ja henkilökunta. Näin 
teemme toimintaamme tunnetuksi myös lapsille ja nuorille. 

Marraskuussa kokoonnumme vuosikokoukseen päättämään vuoden 
2018 toiminnasta ja taloudesta. Samalla julkistamme Vuoden maa- ja 
kotitalousnaisen 2019 ja palkitsemme Vuoden maisemateon. Johtokunta 
on todennut maa- ja kotitalousnaisten toiminnan olevan maakunnassamme 
niin ruoka- kuin maisemapuolellakin monipuolista ja vilkasta. Ensi vuoden 
toimintakalenteri on jälleen tapahtumien täyteinen ja toivommekin, että 
paikallisyhdistykset innostuvat mukaan yhteisiin rientoihin. 

Hyvää joulunodotusta ja naisvoimaan uuteen vuoteen! 

Toiminnanjohtaja Kirsi Varila, p. 043 8254 284
Ruoka- ja ravitsemusasiantuntija Niina Vihelä, p. 043 825 4281
Maisema-asiantuntija Anu Ainasoja, p. 043 825 4284

Joululahjaksi MKN Maisema- ja 
ympäristöpalvelun lahjakortti
Neuvontakäynnit:
• Piha toimivaksi (max. 2 h), 160 €, ylimenevältä ajalta 45 € /h

Suunnitelmat:
• Läpi kesän kukkiva kukkapenkki tai muu istutusalue, 200 €
• Haaveiden terassi tai parveke, 300 €

Yleissuunnitelmat:
• Mukava pikkupiha, 450 €
• Mieleinen omakotitalopiha, 750 €

Hintoihin lisätään kartoituskäynnin 
matkakulut Ylivieskasta tai Kokkolasta.

Iloa talven pimeyteen 
-puutarhakurssi
Vietä tuttaviesi kanssa parituntinen puutarha-aiheisen luennon tai työ-
pajan merkeissä. Aiheena esim. pihasuunnittelun perusteet, kukkapen-
kin suunnittelu, kotitarveviljely, kotipihan monimuotoisuuden lisäämi-
nen tai muu toivomanne asia (kesto 2 tuntia). 350 € + matkakulut. 

Poimi edellisistä tai ota yhteyttä niin räätälöidään sopivaksi:
Anu Ainasoja
MKN maisema- ja ympäristöasiantuntija
p. 043 825 4284 tai anu.ainasoja@maajakotitalousnaiset.fi 

Some on päivän sana
Meidän kauttamme nyt apua pienyrittäjille some-markkinoin-
nin aloittamiseen ja some-suunnitelman tekemiseen, esim. Face-
book- tai Instagram-tilin perustamiseen ja jatkuvan markkinoin-
nin aloittamiseen. Myös keveiden mainosten ja lehti-ilmoitusten 
tekeminen onnistuu kauttamme.

Kysy lisää: 
Kirsi Varila
MKN toiminnanjohtaja, yrityspalvelut
p. 040 196 4434 tai kirsi.varila@maajakotitalousnaiset.fi

TOIMINTAKALENTERI 2020 
Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset

TAMMIKUU 
18.1.2020 Toiminnansuunnittelutapahtuma, Kaustinen
27.1.–2.2.2020 Naisvoimaa-viikko, teemana kotimaiset kasvikset 
  käyttöön
  
HELMIKUU 
14.2.2020  Ystävänpäivätapahtuma, Kruununvoudintalo, Kokkola
15.2.2020  Kallentorin kahvila ja markkinat, Kokkola
23.2.2020  Paikallisyhdistysten laskiaistapahtumat
25.2.2020  Laskiaistiistain lounas, Kruununvoudintalo, Kokkola
  
MAALISKUU 
8.3.2020  Naisten päivä, Kruununvoudintalo, Kokkola
  
HUHTIKUU 
4.-5.4.2020 Retki Kevätmessuille Helsinkiin
  
KESÄKUU 
15.6.2020  Yrttikävely, Sievi
11.6.2020  Impinpäivä: Impit pyörillä, FB-kuvakisa
  
HEINÄKUU Kesäkahvila, Kruununvoudintalo, Kokkola
  
ELOKUU 
13.-16.8.2020 Kotiseutupäivät, Kokkola
  
SYYSKUU Keskiaikapäivä, Kokkola
  Yhteinen sieniretki
  Kekri

MARRASKUU 
13.11.2020 Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten 
  maakunnallinen pikkujoulu, Kannus

JOULUKUU 
13.12.2020 Joulumyyjäiset Kruununvoudintalolla

  
Ruoka- ja puutarhakursseja sekä ruoka-, ravitsemus-, maisemanhoi-
to- ja puutarhaluentoja ympäri vuoden. Meiltä saat myös apua ta-
pahtumajärjestelyihin.
  

KYSY LISÄÄ:  
Kirsi Varila, toiminnanjohtaja, p. 040 196 4434  
Anu Ainasoja, maisema- ja ympäristöasiantuntija, p. 043 825 4284 
Niina Vihelä, ruoka- ja ravitsemusasiantuntija, p. 043 825 4281 
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi
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SEURAA FACEBOOK-SIVUJAMME: 
KESKI-POHJANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Tulevat tapahtumat löydät parhaiten sieltä! 
Ohjelma myös tapahtumasivustolta www.naisidea.fi. 

Kruununvoudintalo, Kaarlelankatu 43, Kokkola

Kruununvoudintalon 
syksy

Olen saanut kohta vuodenpäivät emännöidä Kruununvoudintaloa 
ja takana onkin jo monenmoista juhlaa ja kinkeriä. Talo on par-
haimmillaan pienissä alle 50 hengen perhejuhlissa, mutta toimii 
hyvin myös kokous- ja koulutuspaikkana. Meillä on langaton net-
tiyhteys, videotykki valkokankaineen sekä muut kokoustarvikkeet. 
Kruununvoudin maukkaat kokoustarjoilut voi tilata emännältä. 
Pikkujoulukausi alkaa marraskuun alussa ja 15.12. järjestämme 
perinteiset joulumyyjäiset joulumusiikin säestämänä. 

Kekri-tapahtumassa lokakuussa Kala-Eeron perkausnäytök-
set osoittautuivat tapahtuman kiinnostavimmaksi ohjelmanu-
meroksi. Miten näppärästi se käykään, kun sen osaa. Kiinnos-
tusta herätti myös Viskuri-hankkeen projektipäällikkö Liisa Kos-
kelan organisoima sieni- ja yrttiseminaari. Seija Varila valmis-
ti vierailevana tähtenä keskipohjalaista muttia ja kaustislaista 
juustopaistia, joita oli tarjolla perinneruokapitopöydässä. Mai-
sema-Anu järjesti valtakunnallisen maisemapäivän kunniaksi ar-
kimaisema-kävelyn Suntin rantaan ja Hollihaan puistoon, jon-
ka jälkeen Kruununvoudintalolla tarjottiin kävelyyn osallistu-
neille pullakahvit. Päivä oli onnistunut ja mukava piristys syk-
syyn. Ja mikä parasta, #onnistummeyhdessä osoitti jälleen, et-
tä yhdessä tekemällä saadaan pienellä panostuksella aikaan iso 
tapahtuma!

Kruununvoudintalon varaukset ja menukokonaisuudet: 
MKN ruoka- ja ravitsemusasiantuntija, 
Kruununvoudintalon emäntä
Niina Vihelä
p. 043 825 4281 tai niina.vihela@maajakotitalousnaiset.fi

Kysy myös ruokakursseja sekä ruoka- ja ravitsemusaiheisia luentoja!

Lehdissä ja somessa mieliä on kuo-
huttanut lihansyönti ja etenkin sen 
pois jättäminen. Unicafen päätös 
luopua kokonaan naudanlihan tar-
joamisesta opiskelijaravintoloissaan 
ja Helsingin kaupungin linjaus puo-
littaa lihan ja maidon tarjoaminen 
ruokapalvelussaan aiheutti media-
myrskyn. Lihan syönnin puolestapu-
hujia löytyi etenkin kehäkolmosen 
ulkopuolelta, mutta myös Unicafen 
asiakaspiiristä.

Ravitsemuksellisesti lihan voi 
helposti korvata muilla proteiinin 
lähteillä. Hiilijalanjälkikin on var-
masti pienempi, jos verrataan broi-
lerin ja naudanlihan tuotantoa, sir-
koista puhumattakaan. Silti nau-
danlihalla on paikkansa niin bio-
diversiteetin säilymisessä kuin suo-
malaisessa ruokakulttuurissakin. Li-
ha-makaronilaatikko, karjalanpais-
ti tai lihapullat ovat aina kuuluneet 
koululaisten ja opiskelijoiden suo-
sikkiruokiin, kasvisruokia yhtään vä-
heksymättä. Jos tutut perinneruuat 
jätetään pois koululaisen ruokalis-
toilta, voi olla mahdollista, ettei nii-
tä kohta enää muista, saatikka osaa 
valmistaa enää kukaan. 

Naudanliha ruokavaliossa on 
vain pieni osa ruokaympyrää. Koos-
tamalla ruokavalion niin, että siihen 
kuuluu monipuolisesti eri proteii-
ninlähteitä, tukee terveellisiä elinta-
poja. Jos osa opiskelijoista haluaa 
noudattaa kasvisruokavaliota, se 
heille suotakoon, mutta olisi oikeu-
denmukaista, että myös lihaa syö-

vät voisivat tehdä valintansa itse. 
Kotimaisen naudanlihan korvaami-
nen kasviproteiineilla, possulla tai 
broilerilla ei tue vastuullisuutta, jos 
muutkin kuin ilmastonäkökulmat 
otetaan huomioon.

Maa- ja kotitalousnaisten ruo-
ka-asiantuntijat ovat suomalaisen 
ruuan, ruokakasvatuksen ja ruo-
kakulttuurin puolestapuhujia niin 
maaseudulla kuin kaupungeissa-
kin. Meidän tehtävänämme on vaa-
lia noita arvoja kaikessa toiminnas-
samme. Meidän työmme kulmaki-
venä on suomalaisen ruokatuotan-
non kannattaminen ja maaseudun 
elinvoiman säilyttäminen, meille ko-
timainen ruoka on arvokas sydäme-
nasia. 

Se, että Helsingin kaupunki tai 
Unicafen kokoinen yritys lopettaa 
ostamasta kotimaista naudanlihaa, 
voi olla kuolinisku yhdelle tai use-
ammalle nautatilalliselle. Jos muut 
kaupungit tai laitokset seuraavat pe-
rässä, saattaa olla, että kohta niil-
le, jotka kotimaista lihaa haluaisivat 
ostaa, ei olekaan enää mitä myydä. 
Ruokaturvan kannalta tämä ei ole 
mitätön asia. Jos maatalous pääste-
tään näivettymään, ei sitä kovin hel-
posti saada sieltä ylös nostettua ja 
mahdollisen kriisin tullessa meillä ei 
olekaan enää mitä syödä.

Niina Vihelä
Ruoka- ja ravitsemusasiantuntija

Keski-Pohjanmaan Maa- ja 
kotitalousnaiset 

Liha kuuluu 
suomalaiseen 
ruokakulttuuriin
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Kuva: Kirsi Varila

Kirsi Varila
toiminnanjohtaja
Keski-Pohjanmaan 
Maa- ja kotitalousnaiset

Kuka, mistä, mikä? 
Nimeni on Jonna Korkiakangas-Sa-
hipakka. Olen syntyjäni Toholam-
milta, Perhossa olen asunut vuodes-
ta 2002. Perheeseeni kuuluvat avio-
mieheni Antti ja kohta 10 kk ikäinen 
Arttu-poika sekä pihojamme vahti-
va 12-vuotias lapinporokoira Taavi. 
Ammatiltani olen maatalousyrittäjä. 
Meillä on lypsykarjaa sekä sonnin-
kasvatusta. 

Minkälainen on tavallinen päiväsi 
ja mikä siinä on parasta? 
Arkea täyttää pieni Arttu-poikamme. 
Hän on ensimmäinen lapsemme. Pa-
rasta on ollut nähdä, kuinka pieni ih-
minen tutkii ja oppii koko ajan lisää. 
Maatalouden arkea on pyörittänyt 
viime aikoina enimmäkseen miehe-
ni isänsä kanssa. Antin kanssa päivät 
täyttyvät normaaleista maatilan as-
kareista. Parasta on yhdessä tekemi-
nen, haasteiden voittaminen ja on-
nistuminen. Navetalla tulokset eivät 
näy hetkessä, vaaditaan malttia ja 
pitkäjänteisyyttä. Eläinten siemen-
nykset ja eläimiin liittyvä kirjanpito 
kuuluvat minulle, mutta yhdessä ko-
ko rulettia pyöritetään. Jokainen päi-

vä on erilainen ja joskus jopa yllä-
tyksiä täynnä. Parasta päivissämme 
on myös huumori, sanotaanhan että 
nauru pidentää ikää.

Mitä harrastat vapaa-ajallasi?
Kuuntelen paljon musiikkia. Antin 
kanssa katsomme yhdessä elokuvia. 
Olen mukana Perhon palokunnan 
naisjaoston toiminnassa. Liikun mo-
nella eri tavalla ja syksyisin käyn hir-
vimetsällä.

Olet Keski-Pohjanmaan Maa- ja ko-
titalousnaisten johtokunnan jäsen. 
Miten päädyit siihen ja mitä johto-
kuntatyö sinulle merkitsee?
Tuttava sai minut houkuteltua mu-
kaan. Kyllä nämä ensimmäiset vuo-
det ovat menneet rehellisesti sanot-
tuna kuunteluoppilaana. Johtokun-
tatyöhön ryhtyminen merkitsi, että 
saan oppia tuntemaan uusia ihmi-
siä sekä myös tutustua Maa- ja ko-
titalousnaisten toimintaan lähem-
min.

Miten nuoria naisia saataisiin enem-
män mukaan Maa- ja kotitalous-
naisten toimintaan? 

Helposti lähestyttävät tapahtumat ja 
yhteinen tekeminen voisivat toimia. 
Ehkä erilaiset ulkoilutapahtumat ku-
ten patikointi ja retkeily kiinnostaisi-
vat muitakin rennon yhdessäolon ja 
nuotion ääressä maailman paranta-
misen muodossa. 

Maa- ja kotitalousnaisten valtakun-
nallinen teema on ensi vuonna Maa-
seudun lumo(a). Mitä sinulle tulee 
tästä mieleen? 
Mielestäni jokaisessa paikassa on 
oma lumonsa. Oli se sitten vanha 
talo, riihi pellon kulmalla, viljapel-
to tuulessa tai luo’ot pellolla. Maa-
seudun luonto on kaikissa vuodeai-
kojen väreissä hieno. Myös eläimet 
laitumella luovat oman lumonsa tai 
ihan vain kissa istumassa navetan 
nurkalla.

Mikä oli lapsuuden lempiruokasi ja 
valmistuuko sitä myös nyt omassa 
keittiössäsi? 
Hirvenpaisti ja perunamuusi. Ja kyl-
lä, hirveä syödään myös omassa keit-
tiössä. Kaalikeitto on toinen herkku-
ni, mutta sitä syödään vain oman äi-
din padan ympärillä.

Mikä on parasta Perhossa? 
Kunnan yleisilme on eläväinen ja ta-
pahtumia järjestetään hyvällä syk-
keellä. Täällä on ollut hyvä asua.

Kenet haluaisit haastaa mukaan 
seuraavaan lehteen? 
Haastan mukaan Tarja Huopanan. 
Häneltä haluan kysyä: Mikä on pa-
rasta arjessasi juuri nyt?

Lopuksi pääsin tutustumaan leh-
miin lähemmin, kun kävimme Jon-
nan kanssa kierroksen laitumella. 
Jonnan ja Antin lehmät laiduntavat 
paljon. Jonna kertoi, että eläimet py-
syvät näin hyvässä kunnossa ja poi-
kimisetkin sujuvat helposti. Lehmät 
olivat uteliaita ja maitotilan tyttönä 
niitä mielelläni rapsuttelin. Kiitokset 
Jonnalle ja perheelle haastattelusta!

MAASEUDUN NAISIA

Tällä kertaa suuntasin Perhoon, aivan keskusta kupeessa sijaitsevalle maito- ja naudanlihan-
tuotantotilalle. Raikkaassa syyssäässä muutamat lehmärouvat märehtivät vielä tyytyväisenä 
laitumella ja mielestäni myös nyökkäsivät pienesti tulijalle. Vastassa on nuori yrittäjäpariskunta. 


