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Kannen kuvassa Mty Kipon 
Mika Kippo Kokkolasta. 
Kuva: Anna-Riitta Leinonen

Kaikesta vähän vai vähästä kaikki

H
elppoa ei ole maatalouden harjoitta-
jalla. Hänen pitäisi yksin tietää kaikes-
ta kaikki. Onneksi on sitoutumaton ja 
maatalouden puolella oleva neuvonta-
järjestö. 

ProAgrian vahvuus on laaja ja osaa-
va asiantuntijaverkosto. Asiantuntijuus 

kehittyy koulutuksen ja työkokemuksen myötä: lähes kaik-
kea on vastaan tullut, melkein kaikesta on kokemusta, 
useissa asioissa on jo näkemys vastaavasta tilanteesta. En-
nen yksi proagrialainen tiesi vähän kaikesta, nyt proagria-
lainen tietää vähästä kaiken ja yhdessä toimien proagria-
laisten tieto ja kokemus kattavat maatalouden ja maaseu-
dun yritystoiminnassa lähes kaikesta kaiken. 

Proagrialaiset kohtaavat työssään monia asioita, joi-
ta lähestytään yrittäjälähtöisesti. Esille nousevat onnistu-
miset siinä missä kehittämiskohteetkin. Tiloilla ja yrityksis-
sä etsitään ratkaisuja ongelmiin. Proagrialaiset tarjoavat 
ratkaisuja kohdennettuna sinne, missä on suurin vaikutta-
vuus ja mistä päästään helpommin ja pysyvämmin tavoit-
teeseen. Tilojen arjen apuna ovat asiantuntijat, jotka kul-
kevat vierellä, tuovat täsmäapua tai sparraavat laajoissa 
kehittämistarpeissa. 

Me ProAgriassa olemme tehneet yli 200 vuotta työtä 
maaseudun hyväksi. Niillä töin olemme edelleen, koulutet-
tuina, uusimmalla tiedolla ja nykyaikaisin menetelmin va-
rustettuina sekä nopeasti ja joustavasti verkostomme voi-
malla.

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

V U O S I KO KO U S
pe 4.12.2020 klo 10.30
Yritystalo Evald, alakerran kokoustila Aava,

Ristirannankatu 1, Kokkola sekä
Teams-etäkokousjärjestelmä

Autot HalpaHallin kattotasanteelle, 3. krs. P-kiekkoja ei tarvita.

Koronaan liittyvän poikkeuslain (L 677/2020) mukaisesti vuosi- 
kokoukseen on mahdollista osallistua myös Teams-etäkokous- 
järjestelmän kautta. 

Etänä osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan
to 26.11.2020 mennessä  sähköpostilla osoitteeseen
ritva.karri@proagria.fi etäkokouslinkin lähettämistä varten.
Etäosallistumiseen tarvitaan sähköpostiosoite.

Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus klo 10.
Vuosikokous klo 10.30.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokoukselle
kuuluvat asiat ja päätetään sääntöjen muuttamisesta.

Vuosikokousesitelmä

Koronasta CAP-uudistukseen: Maatalouden 
toimintaedellytykset tulevaisuudessa
europarlamentaarikko Elsi Katainen

Muistamiset ja huomioinnit
Joulupuuro

ProAgria Keski-Pohjanmaa huolehtii siitä, että kokouspaikalle
tulevat voivat turvallisesti osallistua vuosikokoukseen.

Tervetuloa!          Hallitus

Tapahtumakalenteri
ÄlyNauta-hankkeen 
koulutuspäivä
Satatonnarin nuoruusvuodet –
Huippuhiehot koulutuskiertue: 
Toholampi, kunnantalo 11.11. ja 
Kokkola, yritystalo Evald 12.11.
Tilaisuudet klo 10–13. Kysy lisätie-
toja tai ilmoittaudu mukaan:
miia.luoma-tokoi@kpedu.fi /
040 807 3639.

Tietolinkki-hankkeen 
koulutuspäivät
Maatalousyrittäjä työnantajana,
ti 17.11.2020 klo 9.30-15.15,
Nivala, Nitek, Pajatie 5. Tilaisuut-
ta voi seurata myös verkon välityk-
sellä.
Maatilan spv – eväitä luopujien 
elämänmuutokseen, ke 
25.11.2020 klo 11-14, Ylivieska, 
Puuhkalan museo, Puuhkalantie 6.
Maatilan spv – eväitä jatkajien 
uuteen elämäntilanteeseen, 
ke 2.12.2020 klo 11-14, Ylivieska, 
Puuhkalan museo, Puuhkalantie 6.
Pölytysseminaari, ma 30.11.2020 
klo 17.30-20.30, Kannus, seura-
kuntatalo, Valtakatu 20. Viljelijöil-
le ja mehiläiskasvattajille, aiheita 
siirtohoidosta marjojen ja erikois-
kasvien viljelyyn ja pölytykseen. Jär-
jestelyjen vuoksi ennakkoilmoittau-
tumiset.
Tarkemmat ohjelmat ja ilmoittau-
tumisohjeet: www.kpedu.fi/tieto-
linkki -> Tapahtumat-sivu tai 
ritva.jaakkola@kpedu.fi, 
p. 044 7250 625.

Valtakunnalliset lammaspäivät 
Turussa 17.–19.11. ja/tai webinaa-
rina koronatilanne huomioiden. 
Lammasseminaarin teemana Lam-
paanlihan laatu ja markkinat. Li-
säksi Suomen Lammasyhdistyksen 
syyskokous. Ohjelma osoitteessa 
proagria.fi/tapahtumat.

Maa- ja kotitalousnaisten
toiminta 
Lounastorstait marras-joulukuus-
sa Kruununvoudintalolla Kokkolas-
sa (Kaarlelank. 43) 12.11., 19.11., 
26.11., 3.12., 10.12., ja 17.12. klo 
klo 11-14. Keitto/puurolounas pai-
kan päällä tai mukaan.
Maa- ja kotitalousnaisten 
pikkujoulu la 14.11. klo 10–15 
Kalajoella
Keskipohjalaiset maa- ja kotitalo-
usnaiset kokoontuvat maakunnal-
liseen pikkujouluun kylpylähotel-
li Saniin Kalajoelle. Osallistumis-
maksu 55 € / hlö maa- ja kotita-
lousnaisten jäsenille, sis. tarjoilun, 
ohjelman ja joulupussukan. Hinta 
muille 65 €/hlö. Vielä mahtuu mu-
kaan. Ilmoittaudu heti Kirsille: 
kirsi.varila@maajakotitalous- 
naiset.fi tai puh. 040 196 4434. 
Joulumyyjäiset su 13.12. klo 
11–16 Kruununvoudintalolla 
Kokkolassa (Kaarlelan. 43) 
Perinteiset joulumyyjäiset Kruu-
nunvoudintalolla 13.12. Joulupuu-
roa on tarjolla klo 15 saakka. 
Yhteislaulua klo 15.30 alkaen. 
Joulupukki paikalla klo 12–14.
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ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
 
Puhelin 040 521 1735
etunimi.sukunimi@proagria.fi
www.proagria.fi/kp
Toimisto avoinna 9.00-15.00
Valtakunnallinen palvelupuhelin  044 420 9000

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

MAASEUTUNEUVONNAN 
ASIANTUNTIJAPALVELUT
Tuotosseuranta
 Armi Hotakainen 040 0644 261
 - näytteenotot, koelypsyt, aseman-
 testaukset, robottimaitojen tallen-
 nukset, viivakoodien opastukset   
 Katja Kellokoski (perhevapaalla) 
 Jonna-Minna Lassila 044 4863 077
 - näytteenotot, koelypsyt,  aseman-
 testaukset, robottimaitojen tallen-
 nukset,  viivakoodien opastukset   
 Kirsi Leppikorpi 0400 367 656
 Leena Hanni (perhevapaalla) 
Automaattilypsyn käyttöönotto
 Sonja Pyykölä 043 8254 282
Energianeuvonta Jari Tikkanen 040 0162 147
EU-tuet Jari Tikkanen 040 0162 147
Kannattavuuskirjanpito Taina Kulla 040 0723 288
Hevoset ja tallitsekki Jenny Klemola 043 8272 872
Kasvinsuojeluruiskujen testaus
 Jouni Huhtala ja 040 5123 703
 Jarmo Karhula 044 5212 210

Puheenjohtaja

Ota
yhteyttäMeidät tavoitat

Kasvinviljelyneuvonta
 Elina Finnilä (kasvinviljelyn talous) 043 8254 283
 Sari Harju  040 5234 114
 Otto Hihnala (myös peruna ja 
 erikoiskasvit) 040 6845 111
 Taina Kulla 040 0723 288
 Pekka Polso 040 5234 112
 Jari Tikkanen (luomu ja
 luomukoulutukset) 040 0162 147
Kasvinsuojelukoulutukset
 Jouni Huhtala  040 5123 703
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
  Matti Poutiainen 043 8254 287
 Heikki Ojala 040 5342 166
 Ville Moilanen 043 8272 866
 Jouni Huhtala 040 5123 703
 Juha Nivala 040 8610 641
Neuvo2020 Jari Tikkanen 040 0162 147
Nurmikasvituotanto Sari Harju  040 5234 114
Seosrehuruokinta Sinikka Kreus 044 5263 059
Sikatilojen neuvonta,
 Ari Nopanen 040 0432 582
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
Yritysjohtaminen ja laatuasiat
 Liisa Koskela 050 5120 615
Ympäristöneuvonta, ympäristötukiasiat
 Jari Tikkanen 040 0162 147

KALATALOUSKESKUS
Kalatalousneuvonta 
Eero Hakala 040 0162 445

MAA- JA KOTITALOUSNAISET 
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

STRATEGIASUUNNITTELU
Mika Jouppila  044 5234 430
Ville Moilanen  043 8272 866
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

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 (perhevapaalla) 
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 Mäki-Asiala  040 0974 165
Toholampi, Kaustinen, Veteli, 
Reisjärvi: Elina Järvenoja  044 481 1434

Ja
an

a 
O

rja
la

Joko se kohta 
rauhottuu

Monesti tulee mietittyä näitä ruuhkavuosia elävänä maaseu-
tuyrittäjänä, että jokohan se kohta ”rauhottuu” tai että 
tehdään sitten ”kun rauhottuu”. Toisaalta yrittäjänä toi-
von, että hommia riittää. Vain kyllä välillä pitäisi muistaa 

levähtääkin. Tämä kulunut vuosi on ollut monessa mielessä haastava, 
niin koronan kuin vaihtelevien säidenkin vuoksi. 

Ajattelin, etten koronasta enää mainitse. Enkä paljon siitä kirjoita-
kaan, sen verran kuitenkin, että edelleen on syytä korostaa suomalai-
sen ruoan puhtautta ja antibioottien käytön vähyyttä. Niilläkin saat-
taa olla vaikutusta koronatilanteeseen. Luin juttua Maaseudun Tule-
vaisuudesta, jossa kerrottiin kuinka tärkeä lapsille on päästä kosketuk-
siin luonnon kanssa kasveihin koskemalla ja maata tonkimalla. Koros-
takaamme näitä omia erityisolojamme, joissa saamme olla kosketuk-
sissa luontoon lapsesta vanhukseen. 

Näillä ajatuksilla haluan toivottaa kaikille rauhallista joulun aikaa 
ja voimia pitkään ja kylmään talveen. Toivotaan, että se on luminen.

TAPANI ORJALA
ProAgria Keski-Pohjanmaan 

hallituksen puheenjohtaja
p. 040 5288 405
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Bisnes+ kokoaa ammatti-
tiedon yhteen paikkaan
Bisnes+ tarjoaa suoran väylän maatilan johtamisessa tar-
vittavaan ammattitietoon. Sen uusimpia osioita ovat Tietoa 
ja Oppia sekä Tilan tiedot. Niiden lisäksi uutta on Bisnes+:n 

kumppaneiden tuottama johtamiseen liittyvä sisältö. 

Tietoa ja Oppia -kokonaisuus sisältää artikkeleita, podcasteja ja vide-
oita, jotka liittyvät maatilan johtamiseen ja liiketoiminnan kehittämi-
seen. Tilan tiedot -osio kokoaa keskeiset tunnusluvut helposti silmäil-
täväksi.

Bisnes+:n kasvintuotannon tiedoilla voi laskea tuottoarviot kasveittain jo-
ko tila- tai hehtaarikohtaisesti. Oletusarvot tulevat tietokannasta ja niitä voi 
muokata.

Pysy ajan tasalla ja kehitä osaamista
Bisnes+:sta löytyvät kootusti mielenkiitoiset tapahtumat, näyttelyt, valmennuk-
set, webinaarit ja seminaarit. Loppuvuonna on tulossa työvälineitä johtami-
seen: mittareita, tuloksia ja selkeä koonti tavoitteista.

Ajankohtaista

Keski-Pohjanmaan Maan-
viljelysseuran Säätiön apurahat
Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseuran Säätiö myöntää apurahoja opiskelijoille, jot-
ka edistävät opinnäytetyöllään tai muutoin opinnoissaan keskipohjalaista maata-
loutta tai sen lähellä olevia elinkeinoja (mm. käsityöala, koti- ja puutarhatalous se-
kä kalatalous) tai suorittavat harjoitteluaan em. alojen edistämisorganisaatioissa.
Apurahat ovat jatkuvasti haettavissa. Vapaamuotoiset hakemukset, joihin liitetään 
ansioluettelo ja apurahan käyttösuunnitelma osoitetaan Keski-Pohjanmaan
Maanviljelysseuran Säätiölle, osoite Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola tai s-postilla
osoitteella ritva-liisa.nisula@proagria.fi. Lisätietoja antaa Ritva-Liisa Nisula, 
p. 040 5849 550. 

Digimaatalous.fi sivut 
avattu – tietoa
tekoälystä drooneihin

Digimaatalous.fi-sivusto tarjoaa tietoa ja käytäntöjä maatalou-
teen soveltuvista uusista teknologioista yhdessä paikassa sekä 
peltoviljelyn että kotieläintuotannon parista. Tiedon koonti on 
jatkuvaa. Nyt sivuilta löytyy tietoa ruiskudrooneista, tekoälystä 

peltoviljelyssä, ISOBUS-menetelmästä ja GPS-ohjausjärjestelmistä. Ko-
tieläinpuolelta esittelyssä ovat kuiva-ainemittarit ruokinnan seurannas-
sa ja lämpökuvaus nautojen hoidossa. 

Sivusto on tehty TTS Työtehoseuran Kestävää kehitystä maata-
louteen uusilla teknologioilla -hankkessa (2019–2021). Yhteistyössä 
ovat mukana Luonnonvarakeskus Luke, Hämeen ammattikorkeakoulu 
HAMK ja ProAgria Keskusten Liitto.

Ota
käyttöön!

Maatalouskalenteri 2021
– kalenteri, tietopankki
ja muistikirja

Maatalousyrittäjän omasta ka-
lenterista löytyy ajanhallinnan ja 
-suunnittelun työkalujen lisäk-
si vankkaa ammattitietoa. Pöytä-
kalenterin parina on Viljelymuis-
tiinpanot -taskukalenteri, johon 
voi tehdä kätevästi lohkokohtaiset 
muistiinpanot. Maatalouskalente-
rin päivyriosassa on runsaasti ti-
laa omille muistiinpanoille. Muis-
tilaput muistuttavat tärkeistä ve-
roihin ja työnantajana toimimiseen 

liittyvistä päivämääristä sekä ta-
louden ja tuotannon hallinnan asi-
oista. Vuosisuunnitelmasivut kat-
tavat vuodet 2021 ja 2022.

Kalenterissa on tiiviinä tietopaket-
tina 125 sivua hyödyllistä ammatti-
tietoa johtamisesta, kasvintuotan-
nosta, energiasta sekä kotieläin- ja 
metsätaloudesta. ProAgrian yh-
teystiedot löytyvät nopeasti Kon-
taktit-osasta.

Pöytäkalenteri: A5 (165 x 220 mm), 246 s., 
kierresidottu.

Viljelymuistiinpanot: 95 x 145 mm, 80 s.

Kannet: mustaa, nahkaa jäljittelevää muovia.

KM-lehden kestotilaajat saavat 
Maatalouskalenterin tilaajaetuna 

marraskuun lehden liitteenä.

Tilaukset ProAgrian verkkokaupasta: 
https://proagriaverkkokauppa.fi > 

Maatalouskalenteri.

Bisnes+:n uudet palvelut ovat maksutta käytössä 
käyttöehdot hyväksyneillä käyttäjillä. Palveluun 
pääsee Minun Maatilani -tunnuksilla. Rekiste-
röitymällä saa omat tunnukset maksutta kirjau-
tumisosoitteesta  minunmaatilani.fi/bisnesplus. 
Usein kysytyt kysymykset Bisnes+:sta: tutustu.
bisnesplus.fi/UKK.

ProAgrian asiantuntijat avittavat Minun Maa-
tilani -ohjelmiston, Bisnes+:n ja muiden verkko-
palvelujen asennuksessa ja käytössä.
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Ajankohtaista

Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.
Mitä mieltä olet lehden ilmestymistiheydestä?

  Liian harvoin   Sopivasti   Liian usein

Millaiset jutut luet?

  Maatalousaiheiset
  Maa- ja kotitalousnaisten sivut
  Kalatalouskeskuksen sivut
  Järjestöuutiset

Säilytätkö lehteä?

  Kyllä, kuinka kauan?
  En

Millaiset jutut kiinnostavat?

  Paikalliset ja alueelliset
  Valtakunnalliset
  Kansainväliset
  Muut, mitkä?

Lehdessä on pääosin maatalous-
aiheisia ilmoituksia. Onko niitä

  Liikaa    Sopivasti   Liian vähän

Jos luet nettilehtiä, lukisitko myös
Netti-Tiedotuslehteä?

  Kyllä    En

Millaisia juttuja haluaisit lehdestä lukea?

Mitä mieltä olet tästä lehdestä?

  🙂	   😐   🙁  

Tiedotuslehteä on julkaistu jo 35 vuot-
ta. Nimensä mukaisesti se kertoo neljäs-
ti vuodessa maatalouden vuoden kier-
toon liittyvistä ajankohtaisista asiois-

ta, ProAgrian palveluista, Maa- ja kotitalous-
naisten sekä Kalatalouskeskuksen kuulumisista 
ja tapahtumista sekä jäsenyyteen ja järjestön 
toimintaan liittyvistä seikoista. Lehteä tekevät 
ProAgria Keski-Pohjanmaan tutut asiantunti-
jat, se painetaan maakunnassa ja jaetaan jäse-
nistölle, asiakkaille ja kumppaneille ProAgria 
Keski-Pohjanmaan toiminta-alueella. 

Lehteä tehdään lukijoille. Me lehden teki-
jät kuulisimme mielellämme mitä mieltä olet 
Tiedotuslehdestä. Vastata voit tällä lomakkeel-
la, jonka postimaksu on valmiiksi maksettu tai 
nettisivuilla osoitteessa www.proagria.fi/kp. 
Hakusanaksi Tiedotuslehden
lukijakysely.

Vastaa ProAgria Keski-Pohjanmaan 
Tiedotuslehden lukijakyselyyn 2020

Yhteystiedot arvontaa varten:

Nimi

Puhelinnumero /
sähköpostiosoite

Arvontaan osallistuneiden yhteystietoja käytetään vain arvontaan liittyvään yhteydenpitoon ja tiedot hävitetään arvonnan jälkeen.

Vastaa kyselyyn

30.11. mennessä.

Kaikkien vastaajien

kesken arvomme

PROAGRIAN

COLLEGETAKIN!

asiakkaillemme, jäsenillemme ja  
yhteistyökumppaneillemme!

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

HYVÄÄ JOULUA JA  
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2021

Maatalousyrittäjä työnantajana  
ti 17.11.2020 klo 9:30-15:15
Nivala, Nitek, Pajatie 5 
Tilaisuutta voi seurata myös verkon välityksellä.

Maatilan spv – eväitä luopujien elämänmuutokseen  
ke 25.11.2020 klo 11-14
Ylivieska, Puuhkalan museo, Puuhkalantie 6. 

Maatilan spv – eväitä jatkajien uuteen elämäntilanteeseen  
ke 2.12.2020 klo 11-14
Ylivieska, Puuhkalan museo, Puuhkalantie 6. 

Pölytysseminaari ma 30.11.2020 klo 17:30-20:30
Kannus, seurakuntatalo, Valtakatu 20, 
Viljelijöille ja mehiläiskasvattajille, aiheita siirtohoidosta marjojen ja 
erikoiskasvien viljelyyn ja pölytykseen. 

Järjestelyjen vuoksi ennakkoilmoittautumiset.  
Tarkemmat ohjelmat ja ilmoittautumisohjeet:  
www.kpedu.fi/tietolinkki -> Tapahtumat-sivu tai  
ritva.jaakkola@kpedu.fi, p. 044 7250 625. Seuraa myös     TIETOLINKKI

Tervetuloa!

TIETOLINKKI-hanke järjestää

www.kpedu.fi/tietolinkki
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Järjestö

Koronapoikkeukset
yhdistysten syys- ja
vuosikokouksiin

S
yksyn 2020 ja kevään 2021 kokouk-
sissa saa edelleen tietyin edellytyksin 
käyttää asiamiestä ja etäosallistumis-
ta. Tämä mahdollisuus perustuu uu-
teen väliaikaiseen lakiin, joka on voi-
massa 3.10.2020 ja 30.6.2021 välise-

nä aikana. Lakiin, yhtiöjärjestykseen tai sään-
töihin perustuvaa kokousta ei enää voida siirtää 
myöhemmäksi.

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osake-
yhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja 
eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemi-
an leviämisen rajoittamiseksi (L 677/2020) an-
nettiin 2.10.2020 ja laki on voimassa 30.6.2021 
saakka. Lakia sovelletaan sellaiseen kokoukseen, 
johon kutsu on toimitettu tämän lain mukaise-
na ja joka pidetään tämän lain voimassa ollessa.

Sähköinen osallistuminen
Yhdistyksen hallitus voi sallia osallistumisen yhdis-
tyksen kokoukseen postitse, tietoliikenneyhteyden 
tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka siitä 
ei ole mainintaa säännöissä tai äänestys- ja vaali-
järjestyksessä.

Valtakirjalla edustaminen 
ja äänestäminen
Yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan sallia, 
että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsen-
tä yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi myös sal-
lia, että valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuute-
tun edustamaan itseään kokouksessa. Yhdistyksen 
tai valtuutettujen kokouksessa järjestettävässä ää-
nestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsen-

ten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä 
on enintään kymmenesosa kokouksessa edustet-
tujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta 
äänimäärästä, jollei säännöissä sallita suurempaa 
ääniosuutta.

Etukäteisilmoittautuminen 
Yhdistyksen hallitus voi päättää, että kesäkuun 
2021 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyk-
sen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on il-
moittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeis-
tään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan 
kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskut-
suaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäiväs-
tä.
Lisätietoja Patentti- ja rekisterihallituksen nettisi-
vulta: www.prh.fi > Korona

ProAgria Keski-Pohjanm
aa ry

Tunnus 5006216
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Järjestövastaava
Ritva Karri
Puh. 040 523 4113 
ritva.karri@proagria.fi

Jäsenyhdistysten muistilista

Yhdistysten syyskokoukset

Niiden paikallisyhdistysten, joiden säännöissä on kaksi yleistä ko-
kousta, tulee pitää syyskokouksensa joulukuun loppuun men-
nessä. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitel-

ma ja talousarvio. Muistattehan tarkastaa omaa yhdistystänne kos-
kevat kokousasiat säännöistänne. 

Syys- ja vuosikokouksiin 
sähköinen osallistuminen

Vuosikokoukset ja syyskokoukset voidaan pitää myös sähköi-
sesti, vaikka siitä ei mainintaa yhdistyksen säännöissä olisi-
kaan. Koronan aiheuttama poikkeuslainsäädäntö on voimassa 

30.6.2021 saakka. 

Toimintasuunnitelmat 
vuodeksi 2021

Kun syyskokous on pidetty ja toimintasuunnitelma hyväksytty, ko-
pio siitä lähetetään Keski-Pohjanmaan ProAgrialle. Toivomme, 
että huomioitte toimintasuunnitelmassanne Maa- ja kotitalous-

naisten kampanjat, tempaukset ja teemapäivät, ruokakurssit sekä eri-
laiset retket. 

Sihteerit voivat pyytää syyskokousten asialistat ja toimintasuunni-
telmapohjat järjestövastaava Ritva Karrilta, puh. 040 523 4113 tai rit-
va.karri@proagria.fi. Lomakkeet ovat myös tulostettavissa nettisivuil-
tamme www.proagria.fi/kp -> Järjestö ja kumppanuudet -> Yhdistyk-
set -> Paikallisyhdistysten avuksi. 

Sense jäsenrekisteriohjelma 
– työväline helpompaan 
yhdistyshallintaan

Sense on ProAgrian ja Maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistysten 
käyttöön tarkoitettu jäsenrekisteriohjelma. Jäsenyhdistykset saa-
vat käyttöoikeuden ohjelmistoon ja pystyvät hoitamaan omaa 

jäsenviestintäänsä ja jäsenrekisteriään ohjelmiston kautta. Ohjelmis-
to mahdollistaa keskitetyn jäsenmaksulaskutuksen, tällöin ProAgria 
hoitaa yhdistyksen puolesta jäsenlaskutuksen sekä jäsenmaksumuis-
tutukset. Sensen myötä jäsentietojen ylläpito yhdistyksissä helpottuu 
ja jäsenrekisterin tietoturvasta on huolehdittu tietosuoja-asetuksen 
(GDPR) mukaisesti.

Jos yhdistyksenne jäsenet eivät vielä ole Sensessä - ota yhteyttä jär-
jestövastaava Ritva Karriin. 

Jäsenlasku verkkolaskuna 
yrittäjille

Jäsenlaskutus on ottamassa digiloikkaa, jonka alkuvaiheessa ProAg-
rian yrittäjäjäsenillä (Y-tunnus) on mahdollisuus saada halutessaan 
jäsenlaskut kirjepostin sijaan verkkolaskuna. Verkkolaskutietoja ke-

rätään ProAgrian jäsenyyssivuilta https://proagria.fi/jasenedut-ja-ver-
kostot/yrittajajasen. 

Suomi.fi-valtuutus korvaa 
Katso-tunnisteen

Katso-tunnistetta on käytetty siihen, että henkilö on voinut asioi-
da yhdistyksen tai muun organisaation nimissä sähköisesti. Kat-
so-tunniste poistuu käytöstä vuoden vaihteessa. Katso-palvelun 

korvaavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet. Katso-palvelussa 
nyt olevat valtuudet eivät siirry uuteen palveluun, vaan ne tulee luoda 
Suomi.fi-valtuuksiin. Asiointipalveluihin kirjaudutaan jatkossa vah-
voilla henkilökohtaisilla tunnistusvälineillä kuten verkkopankkitun-
nuksilla, mobiilivarmenteella, poliisin myöntämällä henkilökortilla tai 
Digi- ja väestötietoviraston myöntämällä toimikortilla. Erillisiä tun-
nuksia Suomi.fi-valtuuksien käyttäjä ei tarvitse. 

Yhdistysten Suomi.fi-
valtuudet

Henkilö, jolla on oikeus toimia yhdistyksen nimenkirjoittajana yk-
sin, voi tunnistautua Suomi.fi-valtuuksiin omilla tunnistusväli-
neillään. Hän voi hoitaa yhdistyksen valtuutuksia Suomi.fi-pal-

velussa omatoimisesti. Suomi.fi-palvelu tarkistaa edustamisoikeuden 
PRH:n yhdistysrekisteristä.

Verohallinnon palveluissa puheenjohtaja voi asioida yhdistyksen 
edustajana ilman erillistä valtuutta, vaikka hänellä ei olisi yhdistysre-
kisteriin merkittyä yksin edustamisoikeutta. Voit varmistaa yhdistykse-
si rekisteröidyt edustamisoikeudet ostamalla rekisteriotteen yhdistys-
rekisterin tietopalvelusta. Rekisteriote maksaa 3,22 € (sis. alv 24 %). 

Joidenkin yhdistysten säännössä yhdistyksen edustaminen edellyt-
tää kahta tai useampaa nimenkirjoittajaa yhdessä. Näissä tapauksis-
sa valtuushakemus liitteineen lähetetään Suomi.fi:n virkailijavaltuut-
tamispalveluun. Tarkemmat ohjeet löydät Suomi.fi-sivuston virkailija-
valtuuttamispalvelusta.

Kun kirjautuminen Suomi.fi-
valtuuksiin ei onnistu

Joissakin tapauksissa kirjautuminen Suomi.fi-valtuuksiin ei onnistu, 
vaikka henkilölle on merkitty yhdistysrekisteriin oikeus edustaa yh-
distystä yksin. Tee silloin tarkistuspyyntö yhdistysrekisteriin prh.fi-

sivujen palautelomakkeella. Valitse lomakkeella kohta ”Yhdistykset”. 
Kirjoita tekstikenttään, että Suomi.fi-valtuuttaminen ei onnistu ja an-
na yhdistyksen Y-tunnus, henkilön nimi, jolla valtuuttaminen ei onnis-
tu ja sähköpostiosoite vastausta varten. 

Yrittäjäjäsenyys ei periydy 
eikä pääty itsestään

ProAgrian yrittäjäjäsenyys on henkilökohtainen, eikä se pääty 
spv:n tai tilanpidon päättymisen jälkeen. Jäsenyys ei periydy ei-
kä sitä voi siirtää toisen nimiin. Pääjäsenyyttä ei voi siirtää yrityk-

sen/yhtymän toisen osakkaan nimiin. Jos jäljelle jäänyt haluaa jatkaa 
jäsenyyttään, tulee hänen hakea sitä jäsenhakemuksella.

Eroilmoitus ja jäsenhakemus tehdään kirjallisesti ja toimitetaan 
ProAgria Keski-Pohjanmaahan postitse tai sähköpostilla. Ero laske-
taan tapahtuvaksi sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroa-
misilmoitus on tehty.
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Kasvi

1 Voimanottoakselin suojuksen 
pitää olla paikoillaan ja sen pi-
tää olla ehjä

Tarkista, ettei nivelakselin lukitus ole 
liian kulunut ja suojukset ovat pai-
kallaan ja ehjät. 
Tarkista, että pyörimisenestolaite on 
paikallaan ja toimii.

2Ruiskun on oltava puhdas
Muista puhdistaa ruisku myös 
sisältä ja lisää tankkiin puh-

dasta vettä.
Tarkista ja huuhdo myös suodatti-
met, suodatinpanokset ja ulkopin-
nat kiinnittäen huomiota sellaisiin li-

kaantuneisiin alueisiin, joihin tarkas-
taja voi koskea tarkastuksen aikana.

3Testauttaja osaa käyttää ruis-
kua
Varmista, että henkilö, joka 

tuo ruiskun testaukseen, osaa käyt-
tää ruiskua ja sen säätömahdolli-
suuksia. 

4Valot toimivat
Ennen ruiskun liikuttamista 
yleisillä teillä, kannattaa tarkis-

taa, että ruiskun valot toimivat. Pime-
ällä tiellä pimeä ruisku peittää trakto-
rin valot ja peräänajon riski kasvaa.

PROAGRIAN JULKAISEMASSA vuosittain ilmestyvässä Peltokasvien 
kasvinsuojelu -oppaassa on luettelo kaikkien aineiden vesistöetäisyys-, 
peräkkäiskäyttö- ja pohjavesirajoituksista. Ajantasainen luettelo löy-
tyy myös Tukesin sivuilta www.tukes.fi. Vipu-sovellutuksen karttaoh-
jelmasta löytyvät tilakohtaisesti tiedot niistä lohkoista, jotka rajoittu-
vat vesistöihin.

Jos voimanottoakselia ei ole suojattu tai ruiskussa on kemikaalijäämiä, ei testaaja 
saa Tukesin ohjeen mukaan testata kyseistä ruiskua.

Ruiskuntestauttajan
huomiolista

Kuvat: Satu Rantala

Hyödynnä 35% investointituki!Hyödynnä 1,47 e/m noussut investointituki

3

7

VILOMIX PALVELEE KOTIOVELLE
Tuotteita nautakarjalle, sioille, hevosille, lampaille, siipikarjalle
ja turkiseläimille. Laadukkaita, vitamiini-, energia-, hivenaine-,

ja rautavalmisteita, erikoiskivennäisiä sekä hygieniatarvikkeita.
Kotiinkuljetus. Kysy lisää!

info@vilomix.fi
www.vilomix.fi

Petri Koskenmäki
alue-edustaja, Keski-Pohjanmaa
petri.koskenmaki@vilomix.farm
puhelin 045 110 7597

SYKETEC
Vallgrundintie78 B, 65800 Raippaluoto
Börje 040 7008796. 
info@sykeharvesteri.fi  www.sykeharvesteri.fi

Voima ja nopeus samassa
paketissa. Luotettava CAN väylä
ohjausta. Neljä eri ajotapaa.

JOBO ST50
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Kasvinsuojelusuunnitelma 
Neuvo 2020 -tuella

Kun kasvukauden kasvinsuojeluhaasteet ja -vaste ovat vielä hyväs-
sä muistissa, kannattaa tehdä kasvinsuojelusuunnitelma viljelyn 
ja kierron suunnittelun kylkeen. Hyödynnä suunnitelman tekoon 

Neuvo 2020-palvelua.

Kasvintuotanto

Kerääjäkasvit

Syksyn sateet ovat pehmittäneet pellon pintaa. Kerääjäkasvit pa-
rantavat sekä pellon kantavuutta että mururakennetta ruoka-
multakerroksessa. Ne myös jäävät puinnin jälkeen varjostamaan 

rikkakasveja ja esim. valkoapila ehtii syksyn aikana sitoa typpeäkin 
seuraavan viljelykasvin käytettäväksi. 

Tulevan kasvukauden suunnittelussa hyvä huomioida myös kerää-
jäkasvit: voiko niiden käyttöä lisätä vaikka niille ei tukea saisikaan. In-
vestointi on pieni ja hyödyt kiistattomat. Kun pellon pinta pidetään 
vihreänä pidempään, maan rakenne ja sään ääri-ilmiöiden kestokyky 
paranee. Todennäköistä on, että tulevalla ohjelmakaudella kasvipeit-
teisyyden lisäämiseen ohjataan myös tukipolitiikan kautta.

Arvioi kasvintuotannon 
tuotto 

Oletko kokeillut Bisnes+:n kasvintuotannon tuottoarviota? Tuot-
toarvio laskee kuluvan vuoden kasvintuotannon liikevaihdon 
ennusteen tilallasi perustuen viljelysuunnitelmassa oleviin vil-

jelykasveihin ja pinta-aloihin sekä niiden hehtaarikohtaisiin sato- ja 
hinta-arvioihin ja tukien määrään. Tämän avulla pystyt arvioimaan 
tuottoja hintamuutosten jälkeen tai satonäkymien muuttuessa. Pal-
veluun voi kirjautua Minun Maatilani -tunnuksilla.

Suunnittele kasvipeitteisyys 
ja muokkaukset huolella

Kasvipeitteisyyden ja muokkausten suunnittelu lohkokohtaisesti 
ovat keskeinen osa tulevan kasvukauden ennakointia. Suunnitte-
lussa on huomioitava pellon ominaisuudet ja viljelykasvien vaa-

timukset. Myös itämiskosteutta kevään kylvöille kannattaa säästää. 
Yhteyttävän ajan lisääminen eri tavoin vuoden kierrossa eli kasvipeit-
teisyys parantaa ravinteiden käytön hyötysuhdetta ja estää hiilen kar-
kaamista ilmakehään. Kasvipeitteisyys tuottaa myös ympäristökorva-
uksen euroja.

Hyödynnä tulevan kasvukauden suunnitteluun Neuvo 2020 -pal-
veluita. 

Tutustu lantaoppaaseen

Uusi lantaopas on suunnattu kasvinviljelytiloille, jotka miettivät 
lannankäytön aloittamisen mahdollisuuksia omalla tilalla. Mis-
tä kannattaa lähteä liikkeelle ja mistä löytää sopivia yhteistyö-

kumppaneita? Mitä suunnittelussa pitää ja kannattaa ottaa huomi-
oon? Lannankäytön suunnitteluun voit hyödyntää asiantuntija-apua 
Neuvo 2020 -palveluna. Lataa osoitteesta https://proagriaverkko-
kauppa.fi > Ladattavat pdf:t.

Suojakaistat ja pientareet

Syysmuokkauksia tehdessä on hyvä varmistaa, että suojakaistat 
ja pientareet ovat kunnossa. Aiheeseen voi perehtyä tarkemmin 
Tietolinkki-hankkeen tekemältä videolta, joka löytyy ProAgrian 

Facebook-sivuilta.

Kehitä kasvinviljelyä
kohti tavoitteita

Viljelysuunnittelu on kokonaisvaltaista tilan toiminnan suunnit-
telua. Ennakkolaskelmien tekeminen ja tuotantokustannusten 
laskeminen auttavat arvioimaan, millaista sadon määrää tai 

tuottoa hehtaarilta tarvitaan ylläpitämään viljelyn kannattavuus, ja 
toisaalta, mitkä ovat ne kustannuserät, jotka vaikuttavat eniten tilan 
taloudelliseen tulokseen ja miten niitä voidaan korjata.

On tärkeää tunnistaa peltolohkojen ominaisuudet ja sadontuot-
tokyky sekä tehdä oikeat satsaukset oikeille lohkoille. Viljelykiertojen 
suunnittelu on ennakointia. Viljelyn monipuolistaminen syyskylvöisillä, 
monivuotisilla tai erikoiskasveilla luo edellytyksiä parantaa tilan koko-
naistulosta sen lisäksi, että se pienentää yksipuolisen kevätviljojen vil-
jelyn aiheuttamia hinta- ja sääriskejä. Tuotantokustannuslaskurillam-
me voi arvioida kustannuksia karkeasti. Tarkemman laskennan saat 
asiantuntijan avulla.

Kasvintuotannon
asiantuntijat
Elina Finnilä (kasvinviljelyn talous)  ...............  043 8254 283
Sari Harju  ...................................................  040 5234 114
Otto Hihnala
(myös peruna ja erikoiskasvit) ......................  040 6845 111
Jouni Huhtala ..............................................  040 5123 703
Taina Kulla ..................................................  040 0723 288
Pekka Polso .................................................  040 5234 112
Jari Tikkanen (luomu ja luomukoulutukset)  ..  040 0162 147
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Heikki pellon pientareella, osa 2

Kelpo viljavuosi 

Oppia ikä kaikki: 23 vuoden jälkeen löytyivät timoteillekin oikeat puimurin säädöt.

 

HEIKKI PELLONPIENTAREELLA

Tänä vuonna Haapalan tilalla oli viljelyssä 
Bragen siemenohraa 16 hehtaaria,
siementimoteita 11 hehtaaria ja viherlannoitus-
nurmea 8 ha. Kasvukausi oli lämpösummal-
taan pitkän aikavälin keskiarvossa. Sademäärä 
jakaantui kasvukaudelle epätasaisesti.
Ihan kelpo oli viljavuosi 2020 sekä
määrällisesti että laadullisesti.

Yhteenveto Haapalan tilan viljelytiedoista 2020

Pellon käyttö p-a N sato-vaste N P K Sato yht. kg
Ohra 16,7 47 82 14 58 66 900
Timotei 11,45 6,7 70 12 55 5 400
VLN 7,22 0 0 0 -

P
uinnit omalla kalustolla 
ajoittuivat ohran osalta 
23.-28.8. väliselle ajalle. 
Puintikosteus oli 22-35 %. 
Keskisadoksi muodostui 
4 112 kg/ha, hehtolitra-

painoksi 70 kg ja typen satovasteeksi 
47 kg/N-kg. Typen satovaste oli siten 
hieman alle oman tavoitteen (50). 

Timotein siemensato 
erinomainen
Timotei puitiin 3.-9.9., pääosin apu-
kuskia omassa puimurissa käyttä-
en. Sadon laatu täyttänee laatuvaa-
timukset erinomaisen hyvin. Arvioi-
sin sadon määrän olevan 470 kg/
ha, mikä on kaikkien aikojen korkein 
puitu sato ja melkein kolme kertaa 
Suomen keskisato. Typen satovas-
tekin on siten tavoitteen mukainen 
6,7 kg/N-kg (6,7).

Timotei oli puintiin liiankin mär-
kää, koska puintikosteus oli 25-35 %. 
Siitä huolimatta puitiin juuri oike-
aan aikaan! Tuulet ja vesisateet ei-
vät ehtineet hangata tähkiä tyhjäksi 
ja lämpösumma oli riittävä (1003-
1045 astetta). Oikean puintiajan-
kohdan valinta on timotein siemen-
viljelyn haastavin osuus. Siinä tasa-
painoillaan puintikelien ja varisemis-
herkkyyden välillä. Kysyttäessä, voit-
taako maa vai isäntä, yleensä maa 
voittaa. Paitsi tänä vuonna.

Kuivurissa kiirettä
Kuivuri pyöri noin 330 tuntia, kun 
keskiarvo on ollut vajaa 200 tuntia 
vuodessa. Toissa vuonna sain kuivat-
tua vajaa 2 tonnia tunnissa ja viime 
vuonna 1,3 tonnia tunnissa. Tänä 
vuonna teho jäi alle 1,1 tonnin. Tä-
män vuoden viljat olivat viime vuot-
takin pitempään kuivattavia ja heh-
tolitrapainoltaan painavampia. Se 
oli hyvä asia urakoitsijallekin. 

Kelpo kasvukausi ja 
satovuosi
Timotein sato ylitti tavoitteen (450 
kg/ha), samoin osa ohrasadosta 
(4 000 kg/ha). Ohrasadon laatukin 
vaikuttaa hyvältä, kun hehtolitrapai-

no vaihteli välillä 69-71 kg. Ihan kel-
po ohravuosi siis. 

Kuivaajan käytössä ei ollut on-
gelmia. Eikä puinnissakaan, vaikka 
Sampo olikin rahasampo konekor-
jaamolle. Kaikki työt keväästä läh-
tien sujuivat hyvin niin pellolla kuin 

kuivaajallakin. Osa lietteestä jäi nyt 
ajamatta, koska kaikki ohrapellot ei-
vät kantaneet. Kaiken kaikkiaan vuo-
si oli hyvä, kun melkein kaikki tavoit-
teet ylittyivät. Eikä se edellinenkään 
vuosi huono ollut. Saa nähdä tulee-
ko sarjaan vielä kolmaskin.

HEIKKI OJALA 

Ennen Jälkeen

Kasvintuotanto
Kuvat: Heikki Ojala
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ProAgrian sähköiset 
kasvipalvelut
ProAgrian kasvintuotannon palvelut ovat 

täydentyneet kolmella digitaalisella palve-
lulla. Ne helpottavat kasvitilan johtamista 
sekä tuovat tietoa uudella tavalla kannatta-

vuuden ja tuottavuuden parantamiseen.

Bisnes+ -kasvitoimintoruudut
Sähköinen työpöytäsovellus Bisnes+ sisältää kas-
vitoimintoruudut, joiden avulla näkee oman tilan 
kasvintuotannon tulokset ja vertailut muihin tiloi-
hin sekä pystyy arvioimaan kasvintuotannon kan-
nattavuutta. 

Kasvintuotannon hiilijalanjäljen 
suuntaa-antava laskuri
Laskuri toimii hiilijalanjäljen ja ilmaston muutok-
sen vaikutusten hahmottamiseen liittyvän keskus-
telun avaajana helpottaen hiilijalanjäljen hahmot-
tamista viljalajeittain. Laskuri simuloi muutosten 

vaikutuksia tuotannon hiilijalanjäl-
keen. Laskuri täydentyy hiilitaseen 
laskennalla. 

Sähköinen 
kasvinsuojelututkinto
Kasvinsuojelututkinnon voi suorittaa myös 
sähköisesti. ProAgria tarjoaa sekä perinteisen et-
tä sähköisen vaihtoehdon suorittaa ammattimai-
sessa kasvinsuojeluaineiden käytössä vaadittava 
kasvinsuojelututkinto, joka oikeuttaa ostamaan ja 
käyttämään kaikkia Suomessa hyväksyttyjä kasvin-
suojeluaineita. Tutkinto on uusittava viiden vuo-
den välein. Hyväksytysti suoritetusta sähköisestä 
tentistä saa todistuksen heti sähköpostiin.

Sähköisen tutkinnon voi tehdä suomeksi ja 
ruotsiksi, ja se sisältää kysymyksiä pelto-, puutar-
ha- ja metsäkasvinsuojelusta. Tutkintotentin voi 
räätälöidä toimialan mukaan ja valita kysymys-
ten painotuksen parhaiten tilan toimialaa vastaa-

vaksi. Tentittäväksi voi valita yhden tai useamman 
tuotantosuunnan.

Valittavat tuotannonsuunnat ovat:
●  peltoviljely
●  avomaan puutarhaviljely
●  kasvihuoneviljely
●  muu (esim. golfkentänhoito, viheraluetyö).

Lisätietoja ProAgria kasvintuotannon
asiantuntijoilta sekä www.proagria.fi/sisalto/ 
sahkoinen-kasvinsuojelututkinto.

ProAgrian kuvapankki VK

Kasvintuotanto

N
IR-analyysiin pohjau-
tuvaa maa-analyysi 
antaa syvempää tie-
toa peltomaasta. Eu-
rofins Viljavuuspalve-
lu analysoi näytteen 

ja ProAgrian asiantuntija tulkitsee 
tulokset. Analyysi sopii hyvin lisä-
työkaluksi viljelysuunnitteluun, ra-
vinteiden täsmentämiseen tai oma-
na kokonaisuutena pellon kasvu-
kunnon parantamiseen ja hiilivil-
jelyyn.

Asiantuntijan tulkitsema laaja ravin-
ne- ja kasvukuntotutkimus antaa
●  Viljelyvarmuutta
●  Tietoa pellon ravinnetilasta
●  Tietoa pellon hiilivarastoista
●  Kustannusten optimointia
●  Lopputuloksena parempi ja laa-

dukkaampi sato.

Lisäeväitä
●  lannoitukseen ja kalkitukseen
●  kasvivalintoihin ja viljelykiertoihin
●  maanparannusaineiden valintaan
●  ilmasto- ja ympäristöystävälliseen 

viljelyyn.

Toimi näin
Toimita viljavuusnäyte Eurofinsin la-
boratorioon. Tilauslomakkeella ana-
lyysin nimi on ProAgrian laaja ravin-
ne- ja kasvukuntotutkimus.

Eurofins analysoi näytteen. Pro-
Agrian asiantuntija tulkitsee ja antaa 
toimenpide-ehdotuksia. Tämä voi-
daan toteuttaa Neuvo 2020 -palvelu-
na, josta maksat vain alv:n osuuden.

Kysy lisää kasvintuotannon 
asiantuntijalta, tilaa Neuvo 2020 
-palvelu tai ota yhteyttä 
asiakaspalveluumme.

Essi Jokela

Varmuutta viljelyyn

ProAgrian laaja ravinne-
ja kasvukuntotutkimus
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Hankkeet

ÄlyNauta
Älykkäät ja kestävät toimintamall it maidontuotannossa

Talviulkoilu toimimaan
pilottiryhmä haussa!

Lisätietoja ja ilmoittautumis et :

tuija.korpela@proagria.fi / 0400 260 575

miia.luoma-tokoi@kpedu.fi / 040 8073 639

Haluatko parantaa eläintesi 
sorkkaterveyttä ja hyvinvointia tai 
olla luomassa hyvää imagoa 
maataloudelle? 
Tule silloin mukaan talvijaloitteluun 
painottuvaan pilottiryhmään!

Etsimme tiloja joilla on halukkuutta miettiä konkreettisesti sitä, miten saada tilalla toteutettua 
talviaikainen jaloittelu.

Tarjoamme avuksi asiantuntijaluentoja liittyen mm. rakenteisiin, aitaustekniikkaan, 
tarhauskäytäntöihin, ympäristölainsäädäntöön, eläinten käyttäytymiseen ja käsittelytaitoihin. 
Sorkkaterveyttä ja hyvinvointia unohtamatta.

Teemme myös tilavierailuja sekä mahdollisuuksien mukaan myöhemmin tutustumismatkan 
Ruotsiin.

Ryhmä starttaa liikkeelle joulu-tammikuun aikana. Koulutuksen hinta on 100 €/tila (alv. 0 %). 
Mahdolliset matkat ovat vapaaehtoisia ja maksetaan erikseen.

Kysy rohkeasti lisää ja ilmoittaudu mukaan!

ÄlyNauta
Älykkäät ja kestävät toimintamall it maidontuotannossa

Kryptoa? Pälvisil s a a ? 

Virusripul i a ? Salmone l l a a ?

Mietityt t ä äk ö tilasi  tautis uo j a us ? 

Huole s t ut t a v a tk o tarttuv a t eläinta udi t ?

Tule mukaan työpaja an ,  jossa lähdet ä än 

parantam a an oman tilan tautis ulk ua yhdessä !

Tautisulku -pilottiryhmä

Lisätietoja ja ilmoittautumis et :  
elina.jarvenoja@proagria.fi / 044 4811434
miia.luoma-tokoi@kpedu.fi / 040 8073639

Ryhmän tapaamisissa pohditaan käytännön tasolla, kuinka pienilläkin teoilla on mahdollista 
parantaa oman tilan bioturvallisuutta. 

Luentojen ja ryhmätöiden aikana asiantuntijat ja eläinlääkäri jakavat käytännön vinkkejä, 
mistä lähteä liikkeelle ja mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon tautisulun 
rakentamisessa. Tavoitteena on tehdä osallistujien tiloille tautisulkusuunnitelmia. 

Tapaamiskertojen määrä ja tarkempi ajankohta ilmoitetaan lähemmin mukaan lähteville.

Työpaja starttaa joulukuussa 2020 tai heti, kun saadaan tarvittava määrä osallistujia. 
Koulutuksen hinta on 100 €/tila (alv 0 %). Kysy tarkempia tietoja Miialta tai Elinalta. 

Ilmoittaudu mukaan mahdollisimman pian!

ÄlyNauta
Älykkäät ja kestävät toimintamall it maidontuotannossa

Pienryhmätoimintaa:
Tautisulku–pilottiryhmä haussa! 

Tule mukaan työpajaan, jossa
parannetaan oman tilan tautisulkua yhdessä!

Talviulkoilu–pilottiryhmä haussa! 

Etsimme tiloja, joilla on halukkuutta miettiä konkreettisesti 
sitä, miten omalla tilalla voi parantaa eläinten 
ulkoilumahdollisuuksia joko kesällä tai talvella. 

Menneistä koulutuspäivistä ja muista tapahtumista löytyy 
kattavasti materiaalia ja muuta aineistoa kotisivuiltamme. 

Käyhän katsomassa ja tutustumassa!

www.kpedu.fi/älynauta

Kysy lisää ÄlyNauta-hankkeesta ja ilmoittaudu pienryhmiin tai 
tilaisuuksiin:

miia.luoma-tokoi@kpedu.fi / 040 807 3639
elina.jarvenoja@proagria.fi / 044 481 1434
tuija.korpela@proagria.fi / 0400 260 575

Löydät meidät myös somesta! #ÄlyNauta

ÄlyNauta
Älykkäät ja kestävät toimintamall it maidontuotannossa

Ohjelma:

Vasikasta kestäväksi lehmäksi luentosarja, osa 2

Osallistu luentosarjan toiseen osaan ja tule kuuntelemaan miten voit hiehoajan hoidolla 
vaikuttaa lehmän koko elinkaareen ja tuotokseen. 

3.11.2020
klo 10-13

Reisjärvi, Kunnantalo
Reisjärventie 8

4.11.2020
klo 10-13

Oulainen, Yritystalo
Revonkatu 1

11.11.2020
klo 10-13

Toholampi, Kunnantalo
Lampintie 5

12.11.2020
klo 10-13

Kokkola, Yritystalo Evald
Ristirannankatu 1
Parkkitilaa mm. Halpa-Hallissa
Myös etäyhteys mahdollisuus Teamsilla:
https://bit.ly/2FRpM85
Linkki avataan klo 9:45. Ongelma-
tapauksissa lue ohje tai soittele Tuijalle!

10:00 Aloituskahvit

10:30 Hiehon kasvatuksen sudenkuopat – Kuinka vältän ne?
Tuija Korpela, maidontuotannon erityisasiantuntija, ProAgria Keski-Pohjanmaa

Jaloittelutauko

11:50 ”Tule terve hieho, älä tule sairas hieho” – Olosuhteiden vaikutus hiehon terveyteen
Heidi Kyösti, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoistuva eläinlääkäri

Ilmoittautumiset viimeistään pari päivää 
ennen tilaisuutta täältä tai 

tuija.korpela@proagria.fi / 0400 260 575

Satatonnarin nuoruusvuodet - Huippuhiehot

HUOM! Tulossa tähän aiheeseen liittyen hiehohavaintokoulutus 
Kannuksen koulutilalla joulukuun alussa. 
Kouluttajana Tiina Karlström, ProAgria Huippuosaaja - lypsykarjan ruokinta, 
terveys ja hyvinvointi - Certified CowSignalsMaster

ÄlyNauta
Älykkäät ja kestävät toimintamall it maidontuotannossa
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Sorkkaterveydellä
on merkitystä

H
yvä sorkkaterveys on kiistatta merkit-
tävimpiä hyvinvointiin ja tuotokseen 
vaikuttavia tekijöitä karjassa. Sorkki-
en ja jalkojen terveys vaikuttaa lehmi-
en tuotokseen, kestävyyteen, utare-
terveyteen ja hedelmällisyyteen. On-

tuminen on yksi yleisimmistä syistä lehmän pois-
toon. Jos karjaan halutaan pitkäikäisiä ja korkea-
tuottoisia lehmiä, oleellista on huolehtia sorkka-
terveydestä. 

Sorkkaterveyden merkitys on korostunut pi-
hattonavetoiden ja automaattisten lypsyjärjestel-
mien yleistyessä. Ongelmat jalkaterveydessä vä-
hentävät liikkumista ja heikentävät syöntiä, mikä 
johtaa eläimen laihtumiseen ja maitomäärän las-
kuun. Ontumisten taloudellisen tappion on todet-
tu olevan keskimäärin 66 euroa per lehmä.

Karjan säännöllisen tarkkailun avulla monia 
sorkkaongelmia on mahdollista havaita jo ennen 
niiden pahentumista. Tällöin ongelmat saadaan 
hoidettua ajoissa ja vältytään taloudellisilta tappi-
oilta. Tarpeeksi aikaisessa vaiheessa hoidettu sork-
kavaiva myös paranee suuremmalla todennäköi-
syydellä. 

Tarkkaile eläinten liikkumista
Lehmien liikkumista, makuulle menoa ja ylös-

nousua on hyvä tarkkailla päivittäin. Liikkumisen 
tarkkailu onnistuu lypsylle tulon tai ulos pääsyn 
yhteydessä. Seisoma-asentoa ja sorkkia tarkkail-
laan eri suunnista lehmien seisoessa parsissaan tai 

pihatossa ruokintapöydän edessä ja lypsyasemal-
la. Koko karjan ontumisia olisi hyvä havainnoi-

da tasaisin väliajoin. Tautitilanteen hallitsemiseksi 
myös olosuhteisiin tulee kiinnittää huomiota. Ha-
vainnoinnissa hyvänä apuna ovat myös ulkopuoli-
set asiantuntijat.

Asiantuntijat apunasi
Terveet jalat -täsmäpalvelun avulla pääset pureu-
tumaan tilasi jalkaterveyteen yhdessä asiantunti-
jan kanssa. Asiantuntija käy lävitse tilan sorkkater-
veyden tilanteen hyödyntäen sorkkaterveysraport-
teja ja muita saatavilla olevia terveys- ja tuotosseu-
rantatietoja. Lisäksi havainnoidaan ontumisia, nii-
den vaikutuksia ja syitä karjassa sekä olosuhteiden 
ja ruokinnan merkitystä sorkkaterveyden kannal-
ta. Yksittäisten lehmien ja koko karjan arvioinnissa 
hyödynnetään liikeluokitusta, jossa tarkastellaan 
lehmän seisoma-asentoa ja kävelyä. Myös lehmän 
maitotuotosta on hyvä seurata, sillä sen lasku voi 
kertoa alkavasta sorkkaviasta. 

Terveet jalat -täsmäpalvelu tuo varmuutta 
ja työkaluja jalkaterveyden havainnointiin, mikä 
mahdollistaa ongelmiin reagoinnin varhaisem-
massa vaiheessa. Yhdessä tilanväen kanssa laa-
dittujen toimenpide-ehdotusten avulla löydetään 
keinoja ylläpitää lehmien jalka-
terveyttä, liikkumista ja syöntiä, 
mikä näkyy hedelmällisyyden 
parantumisena ja tuotosmene-
tysten vähentymisenä.

HANNA MÄKI-ASIALA

Ongelmat lypsylehmän jalkaterveydessä vähentävät liik-
kumista ja heikentävät syöntiä, mikä johtaa eläimen laih-
tumiseen ja maitomäärän laskuun. Ontumisten taloudel-
lisen tappion on todettu olevan keskimäärin 66 €/lehmä.

Tallitsekki 
ProAgria Keski-Pohjanmaalla pilotoimme 

tallitsekki-palvelua, joka vastaa lypsykarjati-
loille tehtyä karjatsekkiä. Tallitsekki-käynnil-

lä tarkastellaan tallin ympäristöä ja olosuhteita, 
mm. valaistuksen riittävyyttä, ilman laatua, kar-
sinan mukavuutta ja veden saantia. Samalla kat-
sotaan, että pitopaikka täyttää eläinsuojelulain 
vaatimukset. Tsekkikäynnillä mitataan esimerkik-
si karsinoiden ja ulkotarhojen pinta-alan riittä-
vyyttä lasermitalla. Myös hevosten hyvinvointia 
ja terveyttä tarkastellaan. Samalla keskustellaan 
hevosten terveydenhuollosta, mm.  hammashoi-
dosta, loishäädöistä ja rokotuksista. 

Tallitsekissä tsekataan myös hevoskohtainen 
ruokinta. Tähän kuuluvat hevosten kuntoluoki-
tus, elopainon mittaaminen, hevosen tekemän 
työn määrän arviointi sekä muita ruokinnassa 
huomioitavia erityistarpeita. 

Tallitsekki-palvelulla hevosenpitäjä saa mi-
tattua tietoa pitopaikasta ja hevosista. Palve-
lun myötä tiedetään, mitkä asiat ovat kunnossa 

ja mitkä ovat mahdollisia ke-
hityskohteita, joita paranta-
malla voidaan edistää hevos-
ten ja hevostenhoitajien hy-
vinvointia. 

JENNY KLEMOLA Lisätietoa Tallitsekistä: Jenny Klemola, p. 043 8272 872, jenny.klemola@proagria.fi

TERVEET JALAT

Jenny Klemola

Armi Hotakainen
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Mty Kipon tavoitteena 
tasainen tuotanto
Kokkolalaisessa Kipon maatalousyhtymässä on auto-
maattilypsyn myötä kiinnitetty huomiota tuotannon 
tasaisuuteen ja lypsyrobotin kapasiteetin täysimääräi-
seen hyödyntämiseen. Kipon tilan tavoitteena on kes-
tävä, terve ja korkeatuottoinen karja eikä isäntä Esa 
Kipon mukaan tavoitteesta tingitä, vaikka sopimus-
tuotantoon siirrytään.

T
ilalla on 65 lehmää ja 47 
eri-ikäistä hiehoa. Lyp-
sylehmille on 68 ma-
kuupaikkaa ja umpileh-
mille 15 paikka. Hiehot 
ovat rakennuksen van-

himmassa osassa ja vasikoille on 
oma kuivikepohjainen tila. Lypsy-
lehmänavetta on rakennettu vuonna 
2005. Rakentamisen jälkeen eläinten 
terveyttä ja hyvinvointia on kohen-
nettu monella tavalla, mm. ilman-
vaihtoa ja valaistusta on uudistettu. 
Luonnollinen ilmanvaihto ja kenno-
ikkunat ovat sekä hiehoilla että leh-
millä. Parsimattoja on uusittu. Läm-
pimien kesien myötä navettaan on 
hankittu ilmansekoittajia varmista-
maan lehmien aktiivisuutta, syöntiä 
sekä lypsyllä käynnin säännöllisyyt-
tä. Viimeisin panostus on laitumelle 
pystytetty kaarihalli hiehojen makuu-
paikaksi jatkamaan nuorkarjan lai-
dunkautta. 

Eläinmäärän hallinta
Kipon tilan keskituotos on 11 600 
kg ja keskipoikimakerta on 2,8. Kar-
jan uudistusprosentti on vaihdel-
lut vuosittain 23-30 % välillä. Jalos-
tussuunnittelussa huonotuottoisille 
laitetaan liharotuista sonnia. Tällä 
hetkellä lehmillä liharotusiemennys-
ten osuus on 33 % ja ensikoilla 21 

%. Tänä vuonna poikimisia on ollut 
47, joista 25 lehmävasikoita. Välityk-
seen on laitettu 11 liharoturisteytys-
lehmävasikkaa. Tilalla ei ole käytetty 
sukupuolilajiteltua siementä. 

Lehmävasikoiden määrä vaih-
telee vuosittain. Vuonna 2019 poi-
kimisia oli 78 kpl ja lehmävasikoi-
ta syntyi 32 kpl. – Jos lehmävasikoi-
ta tulee runsaasti, karsintaa tehdään 
enemmän. Genomitestauksen kaut-
ta heikon jalostusarvon saaneet yk-
silöt lähtevät välitykseen, kertoo Esa 
Kippo. Kun käytetään suunnitellus-
ti liharotusiemennyksiä ja karsitaan 
ylimääräiset jo vasikkana, nuorkar-
jan määrää pysyy hallinnassa ja uu-
distustarvetta vastaavana. – Koke-
mus on opettanut, että 65 lehmää 
on optimimäärä, jotta eläinten hy-
vinvointi ei kärsi, toteaa Esa Kippo. 
On tärkeätä, että ruokintapaikkoja 
on riittävästi, eläintilassa on väljyyt-
tä ja lehmät pääsevät lypsylle jonot-
tamatta. 

Siemennykset ja 
poikimiset
Kiimantarkkailua helpottaa lehmien 
aktiivisuusmittaus. Siemennys hoi-
detaan itse. Poikimaväli on 379 päi-
vää ja lepokauden pituus 68 päivää. 
Vuonna 2019 poikimisia 65 lehmän 
karjassa oli 6-7 kuukaudessa. Sen 

ansiosta myös maitoa tuotettiin ta-
saisesti yhteensä 687 000 litraa. 

Esa Kippo kertoo, että poikimis-
ten tasaisuudessa ei aina onnistuta, 
vaikka kuinka hyvin etukäteen suun-
nittelisi. – Vuoden vaihteessa hiehoil-
la oli tiinehtymisessä ongelmia ja 
loppusyksystä ensikoita poikii tavan-
omaista enemmän. Kun syksylle ker-
tyy enemmän poikimisia, tarkoittaa 
se myös alkuvuodelle 2021 enem-
män maitoa meijeriin. Tällä hetkellä 
siemennysten suunnittelussa vaiku-
tetaan syksyn 2021 poikimisiin. Jos 
65 lehmän karjassa tavoitteena on 
6 poikimista/kk, tarkoittaa se 12 kpl 
siemennyksiä/kk, kun siemennyksiä 
tilalla tarvitaan 1,95 kpl/poikiminen. 
Apuna kausivaihtelun tasaamises-
sa ovat tuotosseurannan ja Minun 
maatilani -ohjelman raportit. ProAg-
rian uusin tuottoennusteraportti en-
nustaa maito- ja eläinmäärän seu-
raavalle 12 kk ajanjaksolle. Kipon ti-
lalla raporttiin aiotaan tutustua ja 
hyödyntää tuotannon suunnittelus-
sa ja seurannassa.  

Tuotantokustannusten 
tunteminen
Kipon tila hyödyntää ProAgrian Kus-

tannuspuntari-laskuria. Kustannus-
puntari on tarkoitettu maitotilan 
kustannusten haarukointiin. Kus-
tannuspuntarin avulla voi vertailla 
oman yrityksen tuotantokustannuk-
sia muiden maitotilayritysten kului-
hin. Kustannuspuntarissa lähtötie-
toina käytetään tilakohtaisia verokir-
janpitotietoja, mitkä ohjelman ha-
kutoiminnon kautta voidaan kohdis-
taa könttäsummina eri kustannus-
paikoille. 

Kipon tilan maidontuotannon 
kustannukset vuonna 2019 olivat 
Kustannuspuntarin mukaan 37,8 snt 
litraa kohti, kun tilan maitomäärä 
oli 687 000 litraa. Vertailussa auto-
maattilypsytiloihin ja aineiston kaik-
kiin maitotiloihin, tilan kustannukset 
olivat 6,5 snt/litraa pienemmät. 

Ruokintastrategia 
Navetassa suurin kuluerä oli osto-
rehukustannus 10,23 snt/litra. Ver-
tailuaineiston automaattilypsyti-
loilla (104 kpl) ostorehukustannus 
oli 11,99 snt litraa kohti. Tilalla on 
seosrehuruokinta, robotilta lehmät 
saavat täysrehua sekä energia- ja 
valkuaislisän. –Lypsävien seokses-
sa viljan määrä pidetään maltillise-

Kipon tilan tuottoennusteraportti näyttää, että tammi- ja maaliskuun aikana meijeriin 
menevä maitomäärä ylittää hieman sopimusmäärälitrat. 
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na, kertoo ruokinnasta vastaava Mi-
ka Kippo. Hernettä ja härkäpapua 
kokeillaan joka vuosi viljan kanssa 
seoksena. Kasvukaudesta riippuen 
seoskasvustot puidaan tai korjataan 
kokoviljasäilörehuksi. Ostoväkirehu-
kustannusta on pyritty laskemaan 
tehostamalla tilan peltoviljelyä. Ta-
voitteena on tasalaatuinen säilöre-
hu, jotta syöttövaiheessa ruokinta 
olisi sujuvaa ja vaihtelut maitomää-
rässä pienet. 

Esa Kippo pitää tärkeänä oman 
tilan talouden seurantaa ja tun-
nuslukujen vertailua muiden tilojen 
kanssa. – Kustannusten seuranta ja 
vertailu auttavat näkemään, mitä 
voi omassa toiminnassa parantaa. 
Tulojen ja kustannusten tarkastelu 
panee ajattelemaan, mihin asioihin 
kannattaa panostaa ja mistä voi tin-
kiä, summaa Esa Kippo. Asiantun-
tijatiimin kautta Kipon tila saa kes-
kustelu- ja sparrausapua oman ti-
lan tuotannon kehittämiseen ja ta-
louden analysoin-
tiin sekä tulevai-
suudesta keskus-
teluun.

ANNA-RIITTA 
LEINONEN

Eurotsekki punnitsee
tuotot ja kulut
Eurotsekissä hyödynnämme

–  tuotanto-, terveys- ja seurantatietoja mm. Tuotos-
seurannan raporteista ja KPI-mittareista

–  mahdollisesti saatavilla olevia kustannuslaskelmia 
kuten Kustannuspuntaria, joka antaa suuntaa eri 
kustannuslajien osuudesta

–  tuotosennusteita esimerkiksi Tuottoennusterapor-
tista, joka ennustaa maitomäärien lisäksi pitoisuuk-
sia, tuotantokauden vaihetta ja eläinmääriä eri kuu-
kausille

–  erityisesti yhteistä keskustelua ja pohdintaa.

Kasvotusten tai etäyhteyksin tapahtuvassa palaveris-
sa etsimme etukäteen valmistellun aineiston pohjalta ja 
eri vaihtoehtoja punniten keskeiset asiat, joihin vaikutta-
malla voi lisätä tuottoja. 

ProAgrian asiantuntijoilla on erilaisia laskureita, joil-
la voi simuloida vaihtoehtoja esimerkiksi maidon pitoi-
suuksia tai kestävyyttä ja terveyttä parantaen. Vaikutus-
ten muuttaminen euroiksi auttaa löytämään asiat, jotka 
kullakin tilalla vaikuttavat nopeimmin tuottoihin.

Jotta tavoiteltavat asiat pysyvät mielessä ja ovat hel-
posti nähtävillä, kannattaa ottaa käyttöön Bisnes+:n 
tuotanto- ja terveysmittareista ne, jotka mittaavat ta-
voitetta parhaiten.

Mty Kipon
taloudelliset tunnusluvut

Tilan peltopuolen kustannukset olivat 8,59 snt/litra, kun vertailuaineiston automaattilypsytiloil-
la kulu oli 8,24 snt/litra. Suurin yksittäinen peltokustannus oli lannoituskustannus 2,77 snt/litra. 

Tilan yleiskustannukset olivat 15,81 snt/litra ja vertailuaineiston automaattilypsytiloilla 22,51 snt/
litra. Vertailutiloilla urakointi- ja palkkakustannus olivat suurempia kuin Mty Kipolla. Yleiskustan-
nuksissa suurimpia menoeriä ovat koneiden pääoma, kunnossapito ja pienkaluston hankintakus-
tannus sekä urakointikustannus. 

Esa ja Mika Kippo Mty Kiposta Kokkolasta pitävät tärkeänä oman yrityksen kustannusten seurantaa ja niiden vertailua muihin saman-
kokoisiin tiloihin. Vertailut kirkastavat näkymää siitä, mihin asioihin kannattaa panostaa ja mistä voi tinkiä. 

Eurotsekki
✔  Mistä eurot tulevat, mihin menevät ja
       mistä niitä voisi saada lisää?
✔  Onko kipukohtia, syntyykö hukkaa
       eli jääkö tuottoja saamatta?
✔  Etsitään konkreettiset toimenpiteet,
       joilla haetaan lisätuottoja.
✔  Mittareita päivittäiseen johtamiseen.
✔  Voidaan tehdä yhdessä ProAgrian
       asiantuntijan kanssa etäpalaverissa.

Kuvat: Anna-Riitta Leinonen
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Kotieläin

Eläinvirta hallintaan
Eläinvirtojen tasaisuuteen kannattaa panostaa lypsy-
karjatilalla useista eri syistä. Navetoissa on yleensä ra-
jallinen määrä vasikka-, hieho- ja umpilehmien tiloja 
sekä poikimakarsinoita. Mikäli poikimisia ajoittuu 
paljon lyhyelle aikavälille, syntyy ylitäyttöä, jo-
ka lisää tautipainetta ja etenkin työmäärää. 
Tasaisesti vuoden ympäri jakautuvat poiki-
miset tasaavat työhuippuja, helpottavat töi-
den suunnittelua ja mahdollistavat esimer-
kiksi yrittäjien lomien ajankohdan vapaamman 
valinnan.

R
obottitiloilla vakiona py-
syvä lypsävien määrä 
mahdollistaa robotin ko-
ko kapasiteetin hyödyn-
tämisen vuoden ympäri 
ja parhaan mahdollisen 

vuosittaisen tuotetun kokonaismai-
tomäärän. Vajaa lehmämäärää lypsy-
ryhmässä tarkoittaa pienempää mai-
tomäärää tankissa ja yleensä myös 
ylitäyttöä jonain muuna kuukautena.

Jatkuva ylitäyttö 
kannattamatonta
Ylitäyttö on taloudellisesti kan-
nattamatonta. Ruokintapöytäti-
la lehmää kohden pienenee ja odo-
tusaika robotille kasvaa, mikä pie-
nentää syöntiin käytettyä aikaa ja 
huonontaa lehmäkohtaista tuotos-
ta. Yleensä ylitäytöstä kärsivät eni-
ten ensikot. 
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Pohditko näitä?
●   Maidontuotanto ja sitä kautta maitotili 

vaihtelevat suuresti eri kuukausien välillä.
●   Hiehoja on turhan paljon, mistä johtuen 

vanhempia lehmiä karsitaan ja lehmien 
keskipoikimakerta on alhainen.

●   Eri osastoissa (umpiosasto, vasikkala) 
on ajoittain ruuhkaa ja ahtautta, 
mikä heijastuu eläinterveyteen.

●   Karjan hoito- ja lypsytyöt kasaantuvat 
tiettyihin ajanjaksoihin.

●   Miten paljon omasta karjasta saa 
uudiseläimiä laajennusta varten?

●   Tuotannon ja eläinmäärät heilahtelut 
aiheuttavat stressiä.

Kotieläin

Näin hyödyt!
●   Työhyvinvointi paranee, kun karjanhoito- 

töiden huiput tasoittuvat.
●   Työt soljuvat sujuvammin, kun poikimisia, 

umpeutettavia ja juotettavia vasikoita on 
tasaisesti. Tällöin työvuorojen järjestely 
on helppoa.

●   Työohjeiden teko on yksinkertaisempaa, 
kun ohjeistus sama koko ajan.

●   Eläimet voivat hyvin, kun niillä on 
riittävästi tilaa ja vähän stressiä.

●   Robotin kapasiteetti on tasaisesti käytössä.
●   Tasainen maitotuotos eri kuukausina 

helpottaa sopeutumista sopimusmääriin.
●   Hyvä ennuste, paljonko uudistushiehoja 

on syntymässä mihinkin aikaan.
●   Karjanhoitotöiden kiirehuiput eivät estä 

mahdollisia lomasuunnitelmiakaan.

Eläinvirrat haltuun -täsmäpalvelu tuo sparraus-
kumppaniksesi asiantuntijan. Hän valmistelee ennen 
tapaamista raporttien ja karjatietojen pohjalta näkymän 
maidontuotannon ja eläinvirtojen tasaisuudesta nyt ja 
tulevaisuudessa. Pohdinta onnistuu myös etäyhteyksin.

Käytössämme ovat tuotosseurannan ja Minun maati-
lani -raportit sekä tulevaisuutta arvioiva Tuottoennuste. 
Yhdessä keskustellen ja eri vaihtoehtoja simuloiden et-
simme ratkaisut, joilla eläinvirtoja voidaan tasata.

Elina Järvenoja

Kannattavin 
eläinmäärä
Maitovirtojen tasaisuutta tavoitel-
taessa kannattaa aloittaa siitä, mi-
kä on omalla tilalla optimaalisin 
lypsävien määrä. Määrän tulisi ol-
la sellainen, että koko navetan ka-
pasiteetti on mahdollisimman hy-
vin hyödynnetty, eikä ylitäyttöä syn-
ny. Vuoden alusta valiolaisille tiloil-
le voimaan astuvat sopimustuotan-
tomäärät vaikuttavat monella tilal-
la tavoiteltavaan lehmä- ja maito-
määrään. 

B- ja C-hinnan maitoa 
ei järkevää tuottaa
Tuotettujen litrojen ja eläinmäärän 
maksimointi ei välttämättä ole talou- 
dellisesti järkevin vaihtoehto. Hie-
man vähemmällä tasaisena pysyvällä 
lypsävien määrällä päästään yleen-
sä parempaan lehmäkohtaiseen tuo-
tokseen, eläinten kestävyyteen, mal-
tillisempaan työmäärään ja parem-
paan taloudelliseen kannattavuu-
teen.

Selvitä kuukausittainen 
uudiseläinten tarve
Kun tilalla on tiedossa tarvittava lyp-
sävien määrä, seuraavaksi tarkastel-
laan uudiseläinten tarvetta vuosi- ja 
kuukausitasolla. Tarvittavaan poi-
kivien hiehojen määrään vaikuttaa 
lehmien poistoprosentti, mikä keski-
määräisellä tuotosseurantatilalla on 
turhan korkea. Kun poikivia hiehoja 
ei ole ylimäärin, vältytään lypsävien 
puolella turhilta poistoilta. 

Vasikka- ja hiehoajan kuolleisuus 
sekä hiehojen poikimaikä vaikutta-
vat tarvittavaan uudiseläinten mää-
rään. Hyvät vasikka- ja hiehoajan 
olosuhteet ja hoito takaavat sen, et-
tei ylimääräisiä hiehoja tarvitse kas-
vattaa.

Jalostussuunnittelulla 
pitkän aikavälin 
eläinvirtojen hallintaa
Jalostussuunnittelulla ja siemennyk-
sien ajoittamisella vaikutetaan konk-
reettisesti siihen, kuinka monta va-
sikkaa kussakin kuussa syntyy. Li-
harotusiemennyksillä ja sukupuoli-
lajitellun siemenen käytöllä voidaan 
myös vaikuttaa syntyvien lehmävasi-
koiden määrään tiettynä ajankohta-
na. Näillä työkaluilla voidaan pitkäl-
lä aikavälillä tasata eläinvirtoja koko 
karjan tasolla. 

Jotta kuukausittain syntyisi tar-
vittava määrä lehmävasikoita, pi-

tää tietää montako 
siemennystä kussakin 
kuussa tarvitaan ja 
millä siemenlaadulla. 
Tarvittavaan siemen-
nysten määrään vai-
kuttaa myös karjan 
hedelmällisyys.

Työkaluina 
poistot ja 
siemennykset 
Pitkään jatkuneen epäta-
saisten poikimisten kier-
teen purkaminen vie aikaa. 
Voimakkaaseen ylitäyttöti-
lanteeseen on syytä reagoida 
nopeasti. Nopeita toimia lypsä-
vien lehmien määrän hillitsemiseen 
ovat esimerkiksi huonojen lehmi-
en poisto, pian poikivien hiehojen 
myynti ja loppulypsykaudella mata-
lampituottoisten lehmien umpeut-
taminen etuajassa. Jos siemennettä-
viä lehmiä ja hiehoja tuntuu olevan 
paljon yhtä aikaa, kannattaa har-
kita siementääkö kaikkia heti. Hie-
hot kannattaa siementää aina aika-
taulussa, mutta pitkämaitoisiksi tie-
dettyjen vanhojen lehmien siemen-
nyksiä voi siirtää kimmakierrolla tai 
parilla.

Olosuhteisiin panostaminen 
kannattaa
Eläinvirtojen tasaisena pitäminen 
kuulostaa paljon helpommalta kuin 
se todellisuudessa on. Suunnittele-
mattomia poistoja tulee vuosittain 
useita esimerkiksi sairauksista tai 
huonosta hedelmällisyydestä johtu-
en. Lisäksi syntyvien lehmä- ja sonni-
vasikoiden suhteeseen ei aina pysty 
vaikuttamaan. 

Eläinten hyvillä olosuhteilla ja en-
nalta ehkäisevällä terveydenhuollol-
la on mahdollista minimoida suun-
nittelemattomia poistoja ja näin hel-
pottaa eläinvirtojen hallintaa. Kun 
eläinten olosuhteet pysyvät hyvinä 
vuoden jokaisena päivänä, niiden tii-
nehtyminen onnistuu eikä pitkiä poi-
kimataukoja pääse syntymään.

Apua asian- 
tuntijalta
ProAgrian Eläinvirrat haltuun -palve-
lulla saat asiantuntijan apua ja konk-
reettisia neuvoja 
juuri oman tilasi 
eläinvirtojen hal-
lintaan. 

ELINA
JÄRVENOJA
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Lypsyrobotti
sopimustuotannossa
Robottilypsyssä automatiikkaa kannattaa hyödyntää 
mahdollisimman hyvin. Näin säästetään työaikaa ja te-
hostetaan robotin käyttöä. Robotilta saatavat tunnus-
luvut kertovat ruokinnan onnistumisesta, mutta myös 
robotin ja navettaympäristön toimivuudesta. Robotin 
järjestelmästä kannattaa etsiä itselleen kiinnostavim-
mat ja hyödyllisimmät eläinten terveyttä ja lypsyjen 
onnistumista seuraavat raportit. Näin saadaan mahdol-
liset ongelmat pikaisesti kiinni ja ne voidaan hoitaa il-
man suurempia tuotoksen menetyksiä. 

L
ypsämisen ja ruokinnallis-
ten tehtävien lisäksi robot-
ti toimii tuotantotietojen 
kerääjänä. Robotti tallet-
taa huiman määrän tietoa 
tuotannosta ja ruokinnas-

ta. Robottien keräämää dataa voi-

daan hyödyntää tilan tuotannollisia 
tavoitteita seuratessa. Datan seu-
ranta auttaa myös sopimustuotan-
toon liittyvää sopeuttamissuunnitte-
lua. ProAgrian robottineuvonta aut-
taa matkalla kohti tuotostavoitteita. 
Tuotokseen voi vaikuttaa esimerkiksi 

robotin lypsylupa-asetuksilla ja ruo-
kintataulukoilla.

Maitomäärän muokkaus 
lypsyluvilla
Suunnitelmallista maitomäärää ta-
voitellessa on tärkeää tarkastella ro-
botin asetuksia säännöllisesti. Ajan-
tasaisella ja suunnitelmallisella lypsy-
lupien seurannalla vaikutetaan mai-
tomäärien kehittymiseen. Lypsylu-
vat vaihtelevat lypsyssä olevien leh-
mien lukumäärän ja robotin kapasi-
teetin kuormituksen mukaan. Poiki-
maruuhkan aikana, kun lypsykapa-
siteetti on täynnä, tila hyötyy rajoi-
tetummasta lypsylupamenettelystä. 
Rajoitetuilla lypsyluvilla saavutetaan 
lypsykapasiteettia ja isompia kerta-
tuotoksia lypsyä kohti. 

Maitomäärän muokkaus 
ruokintataulukoilla
Maitomääriin vaikuttaa oleellises-
ti myös robotin ruokintataulukoi-

den toiminta. Rehumääriä ja ruo-
kintastrategioita muokkaamalla löy-
tyvät tilakohtaisesti toimivat ruokin-
tataulukot. Esimerkiksi lopputuotos-
kauden vähämaitoisille lehmille voi-
daan luoda oma ruokintataulukko, 
joka umpeuttaa liian vähämaitoi-
set lehmät. Tämä auttaa, jos tilal-
la on ongelmana robotin täyskapa-
siteetti ja karjan maitomäärää halu-
taan kontrolloida. Kapasiteetilla iso-
tuotoksisille lehmille lisätään yleensä 
maitomäärää.

Tämänhetkinen tuotostilanne
Kun tavoitteellisia tuotannon suun-
nitelmia on tehty, saattavat nave-
tan arkipäiväiset muuttujat yllättää. 
Esimerkiksi suunniteltuun poikivien 
määrään voi nopeasti tulla muutok-
sia, mikäli kaikki siemennetyt lehmät 
eivät tule kantaviksi tai osa luo va-
sikkansa. Joskus utaretulehdukset tai 
lehmien poistot ovatkin suurempia 
kuin toivottiin. Robotin data on ajan 
tasalla tuotostapahtumista. ProAgri-
an tekemä robotin datan tulkinta an-
taa hyvät eväät tuotostavoitteluun.

Tilakohtaiset 
robotin tiedot  
Tilalle voidaan räätälöidä tuotok-
seen vaikuttavien tekijöiden koonti-
raportteja. Näihin raportteihin voi-
daan luoda esimerkiksi keskeneräi-
sen kuukauden sen hetkinen maito-
määrätieto tai sen hetkinen toteu-
tunut kuukausittaisten siemennys-
ten määrä. Esimerkiksi siemennysten 
määrää seuraamalla voidaan muo-
kata tilan poikimisten jakaumaa ja 
siten maitomäärää. Poikimisten ha-
jonnalla saadaan robotille tasaista 
kuormitusta mm. pesujen suhteen. 
Kun poikimisruuhkaa ja mahdollisia 
avustettavia lehmiä ei ole niin pal-
jon kerrallaan, navettatyömäärä ke-
venee. Koontiraporttien avulla voi 
suunnitella omaa työskentelyään. 
Ajantasaisen tiedon avulla tietää pa-
remmin missä mennään ja tavoittei-
siin pääsy helpottuu.

 SONJA  JENNY
 PYYKÖLÄ KLEMOLA

Kotieläin

Ajantasaisella ja suunnitelmallisella robotin lypsylupien seurannalla vaikutetaan maitomäärien kehittymiseen. Lypsyluvat vaihtele-
vat lypsyssä olevien lehmien lukumäärän ja robotin kapasiteetin kuormituksen mukaan. ProAgrian asiantuntijan tekemä robotin da-
tan tulkinta antaa hyvät eväät tuotostavoitteluun.

© Maaseutuverkosto, Martina Motzbäuchel

TUOTTAVAT

RUOKINTATAULUT
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Kotieläin

Sahipakkojen rinnalla
ProAgrian talouden ja 
tuotannon asiantuntijat 
Perhossa Sahipakka mty:n tilal-
la Markulla, Antilla ja Jonnalla 
on kova tahto kehittää yritys-
tään. Lypsylehmiä tilalla on noin 
60, lisäksi on lihasonnikasvatusta. 
Tulevaisuudessa ollaan siirtymässä 
robottilypsyyn. Peltopinta-alaa on 
saatu pikkuhiljaa kasvatettua mah-
dollista laajennusta ajatellen. 

T
ilan ruokintaosaajana on parin vuo-
den ajan toiminut ProAgrian Katja 
Kellokoski. – Katjan kanssa on help-
po toimia ja tulosta on syntynyt, tote-
aa Antti Sahipakka tyytyväisenä. Tilal-
la on seosrehuruokinta, joka perustuu 

kotoisiin karkearehuihin ja viljaan. Lypsylehmät 
saavat lisäksi pienen täysrehutäydennyksen. Ruo-
kinnansuunnittelua ja -seurantaa tehdään sään-
nöllisesti ja rehunäytteitä otetaan usein. Ruokin-
nan tilakäynneillä varmistetaan ruokinnan toimi-
vuus käytännössä ja seurataan mm. lehmien kun-
toluokkia ja pötsin täyteisyyksiä. – Myös sonnien 
teuraspainot ovat nousseet, kun niidenkin ruokin-
taa suunnitellaan nyt tarkemmin, Antti lisää. 

Tuotannon kehittämistä 
monesta näkökulmasta
Tilanväki kertoo, että he tarvitsevat sellaisen asian-
tuntijan, joka sanoo suoraan asioista. – Tilasoke-
us iskee äkkiä ja työkiireet vievät mennessään. Hel-
posti jää asioita huomaamatta, joten on tarpeen, 
että välillä joku käy meitä herättelemässä. Ja on 
hyvä, että välillä tilalla käy myös joku toinen asian-
tuntija, silloin saa taas uutta näkökulmaa asioihin, 
kertoo Jonna. 

Asiakastiimi mahdollistaa monialaisen osaaja-
joukon tilan väen avuksi toiminnan kehittämiseen 
ja päätöksentekoon. Viimeisimpänä kohteena Sa-
hipakan tilalla keskityttiin lehmien siirtymäkauden 
hoitoon ja ruokintaan täsmäpalveluiden avulla. – 
Vastapoikineiden lehmien ja ensikoiden hoito- ja 
seurantarutiinit helpottavat arkea ja tuovat työ-
hön sujuvuutta. Tavoitteena on vähentää ongelmi-
en ja korjaavien toimenpiteiden aiheuttamaa huk-
kaa, sanoo Antti. Sairastuvien eläinten lukumää-
rä ja lääkitystarve pienenevät. Myös maitotuotos 
nousee, kun poikineet eläimet lähtevät sujuvasti ja 
ongelmitta uraputkeensa.

Talous tiukassa syynissä
Tilinpäätökset, tulosanalyysit ja budjetoinnit oh-
jaavat tilan talouden suunnittelussa.

– Ojalan Heikin kanssa pidämme säännölli-
sesti tapaamisia, joissa kartoitetaan tilan talo-
utta ja keskustellaan eri vaihtoehdoista. Tarkoi-
tus on tehdä asiat mahdollisimman kustannus-
tehokkaasti, toteaa Antti. – Valion sopimustuo-
tanto tuo tietysti omat haasteensa ja siihen on 
syytä varautua ja tehdä suunnitelmia ja mahdol-
lisia sopeuttamistoimia, sanoo Antti Sahipakka. 
Suunnitteluun ja optimointiin on onneksi saata-

vissa apua sekä tuotannon että talouden puo-
lelta.  – Meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin 

kehittyä edelleen, jos aiomme 
pysyä tässä hommassa muka-
na, summaa Markku lopuksi.

HEIDI
LEHKONEN

Yhdessä tätä hommaa tehdään ja tulosta syntyy. Jonna Korkiakangas-Sahipakka ja Antti Sahipakka Arttu-poika sylissään. 

Antti Sahipakka
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Jos tila tuottaa tasaisella tuotannolla 465 000 litraa vuodessa, asettuu maidon keskihinta tasolle 38,9 snt/litra. Sopi-
musmäärän jako kvartaaleittain ja osittainen tasaus vuoden sisällä laskee keskihinnan niukasti A-hintatason alapuolel-
le, koska osa maidosta ohjautuu tasaisella tuotannolla B-hintaiseksi. Kun esimerkkitila haluaa tuottaa vain A-hintaista 
maitoa, on vuositason maitomäärätavoite tasaisella tuotannolla noin 450 000 litraa (vrt. sopimusmäärä 500 000 litraa).

Tapaus
Esimerkkitila
Maitotilan sopimusmäärä on 500 000 l/v. 
Käytettäköön A-hintana 39,0 snt/litra, B-
hintana 22,0 snt/litra ja C-hintana 11,0 snt/
litra. Mikäli A-hintaa maksetaan 93 %:lle 
sopimusmäärästä, on A-hintaisen maidon 
määrä maksimissaan 465 000 litraa (ks. tau-
lukko). Jos tila tuottaisi tasaisella tuotannol-
la 500 000 litraa vuodessa, asettuu maidon 
keskihinta tasolle 37,7 snt/litra.

T
ilatasolla sopimustuo-
tanto tarkoittaa viime 
vuosia tarkempaa mai-
dontuotannon suunnit-
telua. Tuotannon so-
peuttaminen tiettyyn 

tuotantomäärään on tuttua, sil-
lä maitokiintiöistä luopumisesta on 
vasta vajaat kuusi vuotta. Maitokiin-
tiöjärjestelmä ja sopimustuotanto 
eroavat kuitenkin toisistaan.

Sopimusmäärä ei ole kiintiö
Kaiken perusta on tilakohtainen mai-
don sopimustuotantomäärä, jol-
le määritellään kolmiportainen hin-
noittelu. Meijeri päättää maidon-
hintojen lisäksi tuotetun maidon ja-
kaantumisesta eri hintaluokkiin (A, B 
ja C), jolla se ohjaa tuotantomäärää. 
Tämänhetkisen arvion perusteella A-
hinta olisi lähellä nykyhintaa, B-hin-
ta noin puolet siitä ja C-hinta puolet 

B-hinnasta. Lisäksi A-hintaa makset-
taisiin noin 90-95 %:lle sopimusmää-
rästä, B-hintaa 5-10 %:lle sopimus-
määrästä ja C-hintaa sopimusmää-
rän ylittävälle maitomäärälle. 

Kvartaalit ja siirtyvät 
sopimusmäärät
Vuositason lisäksi sopimusmäärä on 
jaettu vuoden sisällä neljään kvar-
taaliin, jotka ohjaavat tuottamaan 

tasaisesti ympäri vuoden. Kahdel-
ta ensimmäiseltä kvartaalilta käyt-
tämättä jäävä sopimusmäärä siirtyy 
loppuvuodelle, mutta kolmannelta 
neljännekseltä se ei enää siirry vii-
meiselle neljännekselle. Maitotilan 
kannalta olennainen kysymys on op-
timaalisen tuotantomäärän määrit-
tely ja omien tuotantokustannusten 
tunteminen. Sopimustuotantoon 
liittyvissä asioissa ProAgrian mai-
dontuotannon ja talouden asian-

Maaliskuussa 2020 Valio-ryhmä ilmoitti siir-
tyvänsä maidonhankinnassa sopimustuo-
tantoon. Vuonna 2010 Suomessa vastaanotet-
tiin meijerimaitoa yhteensä 2,22 miljardia litraa ja 
vuonna 2019 sitä vastaanotettiin 2,26 miljardia litraa 
(Luonnonvarakeskuksen Tilastotietokanta). Maidon 
kotimainen kulutus vähenee, mutta maidontuotanto 
ei, samaan aikaan viennin mahdollisuudet ovat rajal-
liset. Meijereiden täytyi reagoida, jotta tuottajahinta 
voidaan pitää sellaisella tasolla, mikä turvaa mai-
totilojen toimintaedellytykset.

Maidon sopimustuotanto
vaatii suunnittelua

Talousjohtaminen
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Maitotuotteiden kulutus. Lähde: Mitä Suomessa syötiin vuonna 2018? 27.06.2019. 
Luonnonvarakeskus

tuntijat ovat tilojen apuna maito-
määrien optimoinnissa.

Nyt on oikea aika suunnitel-
la tulevan vuoden tuotantoa ja 
sopeuttaa tilan eläinmäärä sopi-
musmäärää vastaavalle tasolle. 
Useilla tiloilla tuotantomäärän 
alentaminen voi parantaa tilan 
taloudellista tulosta, koska sa-
malla myös kustannukset alene-
vat. Sopimustuotanto vaikuttaa 
myös tilan rehunkäyttöön ja si-
ten pellonkäyttö kannattaa suun-
nitella tavoite-eläinmäärän mu-

kaiseksi yhdessä ProAgrian kas-
vintuotannon asiantuntijan kans-
sa. Kustannuspuntari, sopimus-
määrälaskuri, tuottoennustera-
portit ja Eurotsekki-palvelu ovat 
oivia työkaluja sopimusmäärän 
tilakohtaisessa optimoinnissa ja 
maidontuotan-
non kehittämi-
sessä.

MATTI 
POUTIAINEN

Talousjohtaminen

Maidon sopimus- 
tuotannon lyhyt 
oppimäärä

Valiolaisten osuuskuntien 
siirtyessä sopimustuotan-
toon ensi vuodenvaihtees-
sa, maitotiloilla on tarve so-

peuttaa oma toimintansa sen vaa-
teiden mukaiseksi. Tuotantoa ohja-
taan jatkossa sopimusmäärän lisäk-
si kolmella hintaportaalla ja niiden 
prosentuaalisilla osuuksilla sopimus-
määrästä. Osuuskunnan hallinto pi-
dättää oikeiden muuttaa hintapor-
rastusta maidon markkinatilanteen 
edellyttämällä tavalla. Tilakohtaista 
sopimusmäärää ei leikata, jos tuo-
tanto jää sen alle.

Tarkkoja sopimusehtoja ei ole 
vielä julkaistu tilakohtaista sopimus-
määrää lukuun ottamatta. Tavoittee-
ni tässä jutussa on nostaa esille to-
dennäköisimpänä pitämiäni hinnoit-
telun talousvaikutuksia keskimääräi-
sellä keskipohjalaistilalla. Hinnoitte-
lun kuvaus on lähellä Pohjolan Mai-
don tiedotteessa 26.10.2020 ollutta 
hinnoitteluesimerkkiä. 

A-hinta
Hieman pelkistäen A-hintainen mai-
to kuvaa maitomäärää, jonka osuus-
kunta haluaa tilalta ostaa. Sopimus-
järjestelmän tarkoitus on maksi-
moida A-tilityshintaa. A-hinta elää 
markkinatilanteen mukaan. A-hin-
tainen maitomäärä on alkuvaihees-
sa tilakohtaista sopimusmäärää al-
haisempi. A-hintaisen maitomää-
rän tuottaminen tarkalleen on käy-
tännössä mahdotonta, siksi käytös-
sä on myös B-hinta. A-hinnan osalta 
on lisäksi käytössä neljännesvuoden 
sisäiset tasaukset sekä mahdollisuus 
siirtää alkuvuonna käyttämättä jää-

nyt osuus loppuvuonna hyödynnet-
täväksi. Jälkimmäisellä on merkitystä 
erityisesti tuotantoaan investoinnin 
jälkeen kasvattavilla tiloilla. 

B-hinta
Todennäköisesti B-maidon hinta 
asetetaan siten, että se juuri ja juu-
ri kattaa ruokintakustannuksen ja 
muut maidontuotannon välittömät 
kulut ilman työtä. Tällöin valtaosal-
la tiloista B-litrojen tuottaminen ei 
alenna tilan maataloustuloa, mutta 
ei sitä nostakaan. Korvausta navet-
tatyölle jää vain tiloilla, jotka pysty-
vät tuottamaan kotoisen rehun edul-
lisesti, muille jää lähinnä työn ilo. B-
hintaisen maidon tuottaminen kan-
nattaa tämän vuoksi minimoida ja 
käyttää siitä vapautuva aika esimer-
kiksi toiminnan optimointiin talous-
johtamista ja tuotantoprosesseja ke-
hittämällä. 

C-hinta
C-hintaa maksetaan sopimusmää-
rän ylittävälle maitomäärälle. Se on 
niin alhainen, että sen tuottamista 
on syytä välttää kokonaan. Se ei kat-
tane kuin ostorehujen keskimääräi-
sen kustannuksen.

Osuuskunnan johdolla on lisäksi 
mahdollisuus ohjata tuotantoa jäl-
kitilin avulla, esimerkiksi maksamal-
la jälkitili vain A-hintaiselle maidolle. 
Paine tähän kas-
vaa, jos B-hintais-
ta maitoa tuote-
taan paljon.

JUHA
HÄMÄLÄINEN

Maidon sopimustuotanto
vaatii suunnittelua
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ProAgria
Keski-Pohjanmaan
luomuasiantuntijat:

Anna-Riitta Leinonen
040 0168 647

kotieläimet

Seija Roimela
040 847 9740

Jari Tikkanen
040 0162 147

myös maatilojen 
energia-asiat

etunimi.sukunimi@proagria.fi

Alhaisen hiilijalanjäljen Mty Hannula 
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Sieviläinen Ahti Hannula Mty Hannulan tilalta painottaa, että hyvä sato
pelloilta ja eläinten hyvä päiväkasvu tekevät myös luomutuotannosta 
tehokasta. Tehokkuus lisää kannattavuutta ja pienentää hiilijalanjälkeä. 

Sievissä Kukonkylällä Mty Hannulan tilalla tuote-
taan luonnonmukaista naudanlihaa pienellä hiilija-
lanjäljellä. Tilaa viljelevät Ahti ja Jussi Hannula. Tila 
on ollut luonnonmukaisessa tuotannossa vuodes-
ta 1995. Tilan lihakarja ruokitaan apilanurmirehul-
la. Luomutuotanto sopii maatalousyrittäjien ajatus-
malliin. Mty Hannulan tilalla tuotantoa kehitetään 
aktiivisesti ja tilalle sopivia käytäntöjä pohditaan 
viljelyssä ja karjanhoidossa. Tulokset näkyvät. 

M
ty Hannulan tilal-
la peltoa on viljelys-
sä noin 200 ha. Li-
säksi tehdään yh-
teistyötä naapuriti-
lojen kanssa. Lähin-

nä Limousin-rotuisia emolehmiä on 
noin 80 kpl, sen päälle tulevat vielä 
sonnit ja nuorkarja. Tilalla tuotetaan 
luonnonmukaista lihaa ja peltovilje-
ly tuottaa luomurehua oman luomu-
karjan ruokintaan. Lisäksi myyntiin 
viljellään luomuelintarvikekauraa ja 
luomurehua. Tavoitteena on saada 
pelloilta mahdollisimman hyvä sa-
to ja eläimille mahdollisimman hy-
vä päiväkasvu. Tässä Mty Hannulan 
tilalla on onnistuttu niin, että tilan 
päiväkasvutulokset ovat Atrian tuot-
tajaryhmässä (jossa sekä tavanomai-
sia että luomutiloja) kärkisijoilla.

Tehokas tuotanto ja 
pieni hiilijalanjälki
Tilalla on kiinnitetty paljon huomio-
ta peltojen kasvukuntoon ja sen an-
siosta satotasot ovat korkeat. Ahti 
Hannula korostaa, että eläinten hy-
vä hoito ja hyvinvointi ovat tärkeitä 
asioita. – Luomupeltojen lannoituk-
sessa karjanlanta ja eläinten rehus-
tuksessa omalla tilalla tuotetut rehut 
ovat tuotannon perusta, toteaa Ahti 
Hannula. Atrian laskema hiilijalanjäl-
ki osoittaa, että nurmen hyvä satota-
so ja eläinten hyvä päiväkasvu sekä 
teuraspaino tekevät tuotannosta te-
hokkaan. Ahti ja Jussi Hannulan tilal-
la tuotannon hiilijalanjälki on Atrian 
tilaryhmässä vertailuryhmän pienin.

Tehokkuus on myös 
taloudellista
Maatilayrityksen tulos tehdään itse, 
eikä vain odoteta mitä tuleman pi-

tää. – Maatalouden kehittäminen on 
pitkäjänteistä työtä, joten säädökset 
saisivat olla pysyviä. Investoinnit ovat 
kuitenkin pitkäaikaisia ja maatilayri-
tyksen toimintaa pitää voida suun-
nitella pitkälle eteenpäin, miettii An-
ti Hannula. Hannulat ovat olleet yli 
10 vuotta kannattavuuskirjanpitoti-
lana. – Luonnonmukainen tuotanto 
on toiminut meidän tilallamme oi-
kein hyvin ja olemme siinä onnistu-
neet, myös taloudellisesti, sanoo Ah-
ti Hannula. Kannattavuuskerroin on 
ollut yli yhden lähes joka vuosi. – Kes-
kustelu toisten viljelijöiden kanssa on 
hyväksi havaittu menetelmä tuotan-
toaan kehittäville tiloille, vinkkaa Ah-
ti. Tietoa on saatavissa paljon, mut-
ta toisten viljelijöiden hyviksi havait-
tujen kokemusten kuuleminen ja nä-
kemysten vaihtaminen on tärkeää. – 
Meillä pyritään tekemään asiat aina 
vähän paremmin kuin edellisellä ker-
ralla, kertoo Ahti tilan kehittämista-
vasta. 

Kohti uusiutuvia 
energiaratkaisuja
Mty Hannula hyödyntää lämmi-
tyksessä uusiutuvaa kalliolämpöä. 
Asuinrakennukset lämmitetään rei-
lun vuoden käytössä olleella maa-
lämpöjärjestelmällä. Hakelämmityk-
sestä luovuttiin. Kokemukset ovat ol-
leet hyviä. Lämpöä riittää ja laitteet 
ovat toimineet hyvin. Tilan kotieläin-
tuotannossa ei tarvita lämpimiä ra-
kennuksia. – Aurinkopaneelit kiinnos-
tavat. Niiden avulla saataisiin korvat-
tua ostettavaa 
sähköä, miettii 
Ahti Hannula tu-
levaisuuden in-
vestointeja. 

JARI TIKKANEN
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Alhaisen hiilijalanjäljen Mty Hannula 
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Yhtiöittäminen ei ole 
patenttiratkaisu 
Osakeyhtiö on yritysmuoto muiden joukossa. 
Yhtiöittämisen sopivuus maatilalle kannattaa selvittää tila-
kohtaisesti. Tärkein peruste yhtiöittämiselle on kannattava 
yritystoiminta. Tuloja täytyy kertyä vuodesta toiseen pal-
jon. Verotukseen olennaisesti vaikuttavat tekijät maatiloilla 
ovat tuloksen jakaminen osakkaille ja nettovarallisuus. 

K
un maatila yhtiöitetään, edeltävän vuo-
den nettovarallisuus siirtyy osakeyhti-
öön jatkuvuusperiaatteen mukaisesti. 
Siksi nettovarallisuutta kannattaa ke-
hittää siitä huolimatta, onko tila yh-
tiömuotoinen vai ei, koska se vaikuttaa 

yhtiömuotoisessa maataloudessa positiivisesti.

Varallisuuserien arvostuksessa eroja
Yhtiöittämisen houkuttelevuutta arvioitaessa 
olennaista on nettovarallisuuden ennustettava 
kehitys tulevaisuudessa ja eri yhtiömuodoissa. 
Varojen arvostamisessa on eroja yhtiömuodos-
ta riippuen. Esimerkiksi pellot arvostetaan osa-
keyhtiössä hankintahintaan, kun taas maatilalla 
verottajan vuotuisen tuoton mukaiseen arvoon. 

Toisaalta osuuskunnan osuudet arvostetaan osa-
keyhtiössä vain maksetun osuusmaksun suuruut-
ta vastaavaksi eli ei matemaattiseen, korkeam-
paan vertailuarvoon, kuten maatilalla.

Ansiotulot ja yksityisotot
Yrittäjälle kertyvä ansiotulo ja toisaalta yksityis-
talouteen tarvittava rahamäärä vaikuttavat yh-
tiöittämisestä saatavaan hyötyyn. Osakeyhtiöstä 
osinkoa otettaessa veroprosentti on aina vähin-
tään noin 28 %, koska yhteisöveron lisäksi myös 
osingoista maksetaan veroa. Osinkoverotuksen 
kannalta on huomioitava, että osinkoa voi ja-
kaa vasta, kun yhtiön vapaa oma pääoma on 
positiivinen. Ansiotuloverotuksessa saman keski-
määräisen veroprosentin osakas saavuttaa vajaan 

40 000 € verottavilla tuloilla. Kun yksityistalou-
den kulutus on suuri ja nettovarallisuus heikko, 
jää osakeyhtiöittämisen hyötyjä saavuttamatta.

Oylle ei yrittäjävähennystä
Yhtiömuotoisen maatilan etuna on se, että voi it-
se päättää paljonko ottaa tuloja ja säädellä nii-
tä monipuolisemmin kuin maatilalla. Osakkaan 
palkka on yhtiölle vähennyskelpoista menoa, mut-
ta verotetaan osakkaan ansiotulona. Toisaalta tu-
loista tehtävä 5 %:n yrittäjävähennys ei koske osa-
keyhtiöitä. Isoissa tuloluokissa yrittäjävähennyk-
sen hyöty mitataan tuhansissa euroissa ja veroas-
teena hyöty on n. 2 %-yksikköä. Osakeyhtiön hal-
linnointi ja kirjanpito on maatilaa raskaampaa ja 
kalliimpaa. 

Yhtiöittämisen houkuttelevuutta arvioitaes-
sa tulee selvittää, mikä on yhtiöittämisprosessin 
kustannuksen ja saavutettavan verohyödyn ero-
tus pitkällä aikavälillä. Ajallakin on väliä, sillä mi-

tä pitemmälle tulevaisuuteen 
mennään, sitä epävarmempaa 
on verotuksen ja oman tulok-
sentekokyvyn arviointi.

MATTI
POUTIAINEN

ProAgrian kuvapankki VK
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Yhtiömuotoisen 
maatilan tase
verotuksessa

Yhtiöitettyjen maatilojen taseen muodostamisesta verotusta varten 
on esiintynyt eriäviä näkemyksiä. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 
19.8.2020 20/0380/4 selkeyttää asiaa. Hallinto-oikeus toteaa pää-
töksessään, että jos omaisuuserän hankintameno on vähennetty ve-

rotuksessa, sitä ei voi enää lukea verotuksessa käytettävään taseeseen. Osake-
yhtiömuotoisen maatilan nettovarallisuuden laskenta ei siten tältä osin poik-
kea muiden maatilojen nettovarallisuuden laskennasta. Nettovarallisuudella 
on merkitystä, kun omistaja nostaa osinkoja yrityksestään. Hyvä nettovaralli-
suus mahdollistaa verovapaiden ja normaalia kevyemmin verotettavien osin-
kojen nostamisen yhtiöstä. 

Maatilaosakeyhtiön suoriteperusteinen tase lasketaan samoilla perusteilla 
kuin muissakin osakeyhtiöissä. Se sisältää myös eläimet, ostotarvike- ja muut 

varastot täysimääräisesti. Kuluksi ne kirjataan vasta kun ne 
käytetään tuotannossa (meno tulon kohdalle -periaate). 
Tällä taseella ei kuitenkaan ole merkitystä verotuksessa, 
koska verosäädösten mukaan kaikkien maatilojen verotus 
tapahtuu maatalouden tuloverolain mukaisesti. 

JUHA HÄMÄLÄINEN

Yhtiöittämistä kannattaa 
selvittää ainakin näissä

tapauksissa:
●   hyvin kannattavilla ja vakavaraisilla tiloilla, 

joille yhtiöittäminen tuo verotuksellisia 
hyötyjä

●   hyvin kannattavilla ja velkaisilla tiloilla on 
mahdollista saada parempi lainanhoitoky-
ky, jos omaa pääomaa muodostuu yhtiöit-
tämisessä riittävästi

●   sivutoimisilla viljelijöillä, joilla korkeat an-
siotulot antavat mahdollisuuden jättää 
maatilan tulos omaksi pääomaksi

●   yrittäjien ansiotulot ovat yli 70 000 € / 
tulonsaaja ja nettovarallisuutta on erittäin 
vähän maatilojen yhteisyrittämiseen, jol-
loin riskiä voidaan hajauttaa ja tuloksella 
kartuttaa omaa pääomaa.
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Valmistamme lehti-, pari-, taitto-, liuku-, liukupalo-
ovet ja ikkunat.  Maatalouteen kuumasinkittynä.

Aukipitolaite

OVET JA IKKUNAT

Kannattavuuskirjan-
pidon työkirjanpito 
kätevästi ProAika-
sovelluksella

Uusi ProAika-sovellus on kätevä työkalu kannattavuuskirjanpi-
don työtuntien seurantaan. Kannattavuuskirjanpidossa mu-
kana olevat tilat saavat nyt sovelluksen maksutta kokeiluun 
3 kuukaudeksi. Toimi nopeasti, etu on voimassa 31.12.2020 

saakka! Maksuttoman koeajan jälkeen tilaus jatkuu automaattisesti 
palveluhinnaston mukaisesti.

Puhelimella käytettävällä ProAika-sovelluksella näet mihin työai-
kaa kuluu. 

ProAjan keräämä tieto on avuksi, kun
•  tunnistat kehittämiskohteet ja kehität prosesseja
•  hahmotat kokonaistyöajan
•  tunnistat ajanhukan
•  haluat kehittää tiettyä prosessia
•  ilmoitat työmäärätiedot kannattavuuskirjanpitoon.

Aktivoi ProAika Minun Maatilani -ohjelmassa. Saat samalla käyt-
töösi Työtehtävät-moduulin, joka auttaa töiden organisoinnissa. Mo-
duulin avulla luot kalenteriin tapahtuman tulevista työtehtävistä ja 
muistutuksen itsellesi tai työntekijöillesi. Valitse ostoskoriin ensin MM 
Työtehtävät, jonka jälkeen voit valita myös ProAika-sovelluksen.

Jos Minun Maatilani -ohjelma ei ole tilallasi vielä käytössä, ota yh-
teyttä Minun Maatilani -ohjelman ohjelmistotukeen, joka aktivoi käyt-
töösi ProAika sovelluksen.

Ohjelmistotuki palvelee arkisin klo 8.15-16. Puh. 09 8566 5959, tu-
ki@mtech.fi.
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Sievin perustettiin Maitokangas Ay kymmenisen
vuotta sitten Sievinkylälle. Perustajina olivat ilman
sukulaisuussuhdetta naapurukset Urpo Känsälä ja 
Valto Petäjistö sekä veljekset Veli-Matti ja Pekka 
Viljasalo. Jokaisen osakkaan tultua eläkeikään
yhtiössä tehtiin tänä keväänä kaikkia osakkaita
koskenut samanaikainen sukupolvenvaihdos. 

Sieviläisen Maitokangas Ay:n nuoret yrittäjät Niko 
Känsälä, Veikka Filpus ja Oskari Petäjistö rohkaisevat 
maatiloja yhteistyöhön ja yhteisyrittäjyyteen.

M
aitokangas rakensi vuon-
na 2010 kahden robotin na-
vetan. Pellot yhtiö vuokrasi 
kolmelta osakkaalta ja lisäk-
si vuokramaita saatiin muilta 
lähialueen viljelijöiltä. Osan 

omista pelloistaan osakkaat jättivät kolmelle 
perustilalle, niin että kaikki kolme perustilaa 
säilytti tilatunnuksen ja ovat itsenäisinä tuki-
kelpoisia. Kymmenen toimintavuoden aikana 
Maitokangas Ay on ostanut myös omaa maa-
ta ja peltoala on kasvanut 112 hehtaarista yli 
200 hehtaariin.

Ei ihan tavallinen 
omistajavaihdos
Sukupolvenvaihdosta ryhdyttiin suunnittele-
maan kuudella eri kauppakirjalla. Jatkajista jo-
kainen osti oman perustilansa omalla kaupalla 
ja osuuden Maitokankaasta toisella kauppakir-
jalla. Mielenkiintoista sukupolvenvaihdoksessa 
oli, että kaikki ostajat eivät tunteneet ennak-
koon toisiaan. Jatkajista Niko Känsälä ja Os-
kari Petäjistö ovat molemmat lapsuuden tut-
tuja, mutta Veikka Filpus muutti Sieviin Kemis-
tä, eikä hänellä ollut entuudestaan maatalous-
alan kokemusta. 

Kemistä isoenojen 
jalanjälkiin
Mikä sai nuoren miehen muuttamaan Sieviin 
ja lähtemään viljelijäksi äidin enojen maatilal-
le? Veikka Filpus kertoo, että hän innostui uu-
desta ammatista. – Suunnittelin lähteväni ar-
meijan jälkeen Stora Enson Kemin paperiteh-
taalle töihin. Sitten tuli tämä tarjous ja tartuin 
siihen, Filpus sanoo. Lopullinen kauppa teh-
tiin maaliskuun lopulla 2020. Runsaan puolen 
vuoden toiminnan jälkeen osakkaat ovat tyyty-
väisiä liikkeellelähtöön. – Aivan hyvin on lähte-
nyt käyntiin. Veikka oli minulle ja Nikolle tun-
tematon mies, mutta kaikki on kyllä sujunut 
suunnitellusti, sanoo Oskari Petäjistö. Filpus 
kertoo jaetun vastuun toimineen hyvin. Kän-
sälä näkee yhteisyrityksen vahvuutena sen, et-
tä kevättöiden ja muiden työhuippujen aikaan 
yhteisyritys mahdollistaa työn tekemisen nope-

asti, kun on työvoimaa. 
Yhteisnavetan tavoitteena oli aikanaan pa-

rantaa kaikkien osakkaiden taloudellista tulos-
ta ja vähentää työmäärää. Yhteisen navetan 
suurena etuna nuori jatkajakolmikko näkeekin 
lomajärjestelyt. – Meillä on tällä hetkellä sys-
teemi, että töitä on 6-7 päivää ja sen jälkeen 
on kolme päivää vapaana. Navetta pyörii kah-
della ja kolmas on vapaalla. Kesällä periaatetta 
sovelletaan, mutta talvella pyrimme pysymään 
kierrossa, Oskari Petäjistö sanoo ja jatkaa: – 
Tiedon kulku jokaiselle osakkaalle on tärkeää 
ja tätä olemme jumpanneet. 

Yhtiösopimuksen sisältö 
merkittävässä roolissa
Maitokankaan yhtiömuotona on avoin yhtiö. 
Yhtiösopimuksessa on sovittu, että yhtiön toi-
mitusjohtaja valitaan aina vuosittain. Ensim-
mäisenä toimitusjohtajana aloitti Niko Känsä-
lä. – On hyvä, että yhtiösopimus on kirjoitet-
tu tarkasti. Työnjako on sovittu väljäksi, mutta 
muutoin sopimus on aika tarkka. Voitonjaon 
ja yhtiömiesten kokousten lisäksi siinä on sovit-
tu menettelystä yhtiömiehen kuoleman varal-
le, toimenpiteet työkyvyttömyyden kohdates-
sa osakasta sekä yhtiön purkamisperiaatteis-
ta, tuore toimitusjohtaja Niko Känsälä toteaa.

Oskari Petäjistö jatkaa yhtiösopimuksen 
merkityksestä: – Huolella mietitystä sopimuk-
sesta on iso apu. Mielenkiintokin yhtiöön säi-
lyy parempana, kun on selkeä yhtiösopimus. 
Koska emme ole sukua toisillemme ja emme 
edes kaikki tunteneet toisiamme, oli luonnol-
lista tehdä meille mietitty ja tarkoituksenmu-

kainen yhtiösopimus. Vaikka 
yhtiömiehet olisivat lähisu-
kulaisiakin, suosittelen käyt-
tämään aikaa yhtiösopimuk-
sen tekoon, Petäjistö sanoo.

JUHA NIVALA

Maitokangas Ay:n sukupolvenvaihdos
kolmen tilan kimppana

Ju
ha
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Maitokangas Ay:n sukupolvenvaihdos
kolmen tilan kimppana

ProAgria
Keski-Pohjanmaan
omistajavaihdos-

asiantuntijat:

etunimi.sukunimi@proagria.fi

Heikki Ojala
040 5342 166

Juha Nivala
040 8610 641
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Oletus kaikkien
virheiden isoäiti
V

irheitä ja turhaa työtä tu-
lee usein epäselvien oh-
jeiden myötä. Asioista ei 
puhuta tai tarkenneta ja 
päättelyä tehdään vain 

omalta kokemuspohjalta. Aina ei ole 
edes määritelty työlle riittäviä raame-
ja, joten tehdään ylilaatua tai työn 
jälki on ala-arvoista. Perehdyttämi-
sen merkitystä ei voi kylliksi korostaa. 

Jos työvaiheessa on yksin, ei ehkä 

osaa hahmottaa, kuinka oma työ yh-
distyy laajempaan kokonaisuuteen. 
Yksin työtä tehdessä ei välttämättä 
hoksaa, miten oma työsuoritus vai-
kuttaa muiden aikaansaamiseen. 

Lean on johtamisfilosofia, jossa 
perusperiaatteena on yritystoimin-
nan jatkuva kehittäminen. Ajatus on 
tehdä työtä siten, että yritys saa hyö-
tyä ja toiminnan tulokset ovat vä-
hintäänkin asetettujen tavoitteiden 

suuntaisia. Päinvastainen toimin-
ta tarkoittaa tuottamatonta työtä, 
hukkaa. Kehittämistyön avuksi voi 
ottaa erilaisia LEAN-työkaluja.

Kun viikkopalavereissa työstä ja 
tavoitteista keskustellaan yhdessä, 
työn merkitys kirkastuu ja häiriöt vä-
henevät. Ei tietenkään ensikerralla ei-
kä heti. Osallistava ja salliva työkult-
tuuri on eduksi. Arjessa esiin tulleita 
havaintoja pitää nostaa keskustelui-

hin, mutta on silti syytä miettiä, mitkä 
asiat keskustellaan henkilökohtaisesti.

Kun LEAN kiinnostaa, ota yhteyt-
tä ProAgriaan. Autamme mielelläm-

me sinut alkuun 
ja sparraamme 
muutenkin LEAN-
taipaleellasi.

LIISA 
KOSKELA

LEAN-askeleet
●   Varmista työyhteisössä tieto LEAN-filosofiasta 
●   Tunne prosessit ja eri työvaiheiden toimintatavat ja 

merkitys kokonaisuudessa
●   Et taatusti tiedä kaikkea, ota siis viikkopalaverit käyt-

töön 
●   Yhtenäisyys ja yhdessä tekeminen on se juttu 
●   Salliva ongelmanratkaisukulttuuri auttaa
●   Arvoa tuovaan pyritään, etsi siis hukkaa ja poista sitä
●   Pienennä vaihtelua
●   Tee sitä, mistä on hyötyä seuraaville työvaiheille
●   Ota tieto virheistä positiivisesti vastaan, niiden avulla 

voit kehittyä paremmaksi
●   Palaa alkuun ja mieti mikä olikaan olennaista.

Lean-hyötyjä
●   Kilpailukyvyn edellytykset paranevat
●   Hukka vähenee
●   Tekeminen kohdentuu paremmin tarpeeseen ja 

tuottaa hyötyä
●   Toiminta tehostuu, prosessit sujuvat
●   Resursseja ei haaskaannu arvoa tuottamattomaan
●   Työyhteisö toimii yhtenäisenä joukkueena
●   Tulokset vastaavat paremmin liiketoiminnan ta-

voitteita
●   Jatkuva kehittämisen kulttuuri pienentää vaihtelua
●   Työtyytyväisyys ja –motivaatio paranevat onnis-

tumisten ja osallistavan kulttuurin myötä.

Tieto johtamaan
●   Päivittäiset/viikoittaiset keskustelut ovat 

oiva tapa jakaa tietoa ja tehtäviä
●   Ymmärrettävien työohjeiden luominen vähentää 

turhaa vaihtelua
●   Laastari ei auta, vaan pitää löytää ongelman 

juurisyyt
●   Näytä esimerkkiä
●   Luota ja anna vastuuta
●   Salli erehtyminen ja ohjaa 
●   Nykytilaraportit ja tuloskortit kertovat toiminnan 

kehittymisen
●   Valitse seurattavat mittarit tarkkaan!
●   Analysointiapuja kannattaa kysyä 

yrityksen ulkopuolelta
●   Systemaattinen tapa toimia tuo tuloksia.

Pi
xa

pa
y
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LEAN

Mikäli tavoitteenasi on työtapojen tehostaminen,
osaamisen kehittäminen sekä uudet tai

yhtenäiset työtavat, ota yhteyttä.
Leanista saat hyviä ajatuksia, kokemusta ja innostusta arkeen.

ProAgria Keski-Pohjanmaan Lean-konsultaatiot ja
pienryhmät hoituvat Liisa Koskelan johdolla.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
050 512 0615 tai liisa.koskela@proagria.fi

Sähläyksestä
sujuvaan työhön

A
ika on rahaa, mutta 
seurataanko sitä, mi-
hin työaika on käytet-
ty tai onko työsuoritus 
mahdollistettu. Arjes-
sa on paljon tekemis-

tä, joten ihminen voi olla kiireinen, 
mutta ei aina työteliäs. Aika kuluu, 
eikä tehdyksi tule sitä, mitä on tar-
koitus. Työhön voi vaikuttaa esim. 
turvallisuus. Motivaatio tai vireysti-
la eivät ole riittäviä, työpaikan epä-
siisteys ja heikko valaistus aiheutti-
vat tapaturmia tai heikentävät tuo-
telaatua. Silloin ei toimita parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Arvo virtaa
Arvovirta ja asiakkaalle toimitetut 
tilauksen mukaiset tuotteet liitty-
vät oleellisesti LEANiin. Tarkoitus 
on tuottaa sellaista, jota tarvitsija 
arvostaa ja joista saa hyötyä. Esim. 
maitotilalla se voi tarkoittaa säilö-
rehun korkeaa ja laadukasta satoa, 
sopivaa kuitumäärää ja sulavuut-
ta. Näin lypsylehmä voi päästä ase-
tettuihin tavoitteisiin eli potentiaa-
linsa mukaiseen maitotuotokseen. 
Jos taas nurmirehussa on puuttei-
ta, joudutaan lehmien tarvitsemaa 
täydennysrehustusta hankkimaan 
tilan ulkopuolelta, mikä syö mai-
dontuotannon ja koko tilan tulos-
ta.

Hukan torjuntaan
Jatkuvuuden ja korvausinvestoin-
tien takia yritystoiminnasta tavoi-
tellaan liikevoittoa, joten tulos-

ten on oltava tavoitteiden myötäi-
siä. Jos työtä ei tehdä eri työvuo-
roissa samankaltaisesti, tulee laa-
dullista ja toiminnallista vaihtelua 
eli hukkaa. Liikevoittoa ei saavute-
ta hukalla. Mikäli kylvöille varattu 
siemenmäärä on ostettu suunnitel-
man mukaan, mutta kylvökoneen 
kiertokokeita ei tehdä, ei kylvötihe-
ys ole tavoitteen mukaista. Jos työ-
vuorossa on tarkoitus hoitaa varas-
ton siivous, mutta ei ole määritelty 
siivouksen tasoa ja menettelyjä, voi 
työntekijä itse pitää varaston seka-
melskaa normaalina ja keskittyykin 
somettamaan. 

Asioita pitää olla valmis muut-
tamaan. Hukkaa poistetaan mm. 
tarkemmilla ja selkeillä työohjeilla. 
Noudatetaanko työohjeita? Käy-
tännössä onnistunein työsuoritus 
saadaan silloin, kun on työyhtei-
sössä yhdessä keskusteltu ja sovit-
tu työvaiheet, kuten vasikan hoito-
käytännöt tai aperehun teko.

Puhu ja kuuntele
Tekemisen aikataulutus ja tuotan-
nosta syntyvä tieto ohjaavat toi-
mia, mutta tavoitteellinen toimin-
ta edellyttää hyvää vuorovaikutus-
ta. Sovittuja tekemisen malleja ja 
työstä saatua tietoa hyödynnetään 
esim. viikkopalavereissa ja esimies-
alaiskeskusteluissa. Vuorovaikuttei-
sessa keskustelussa on hienoa, mi-
käli työyhteisön tietoon tulee myös 
työssä havaittu epänormaalius tai 
kerrotaan, että työntekijä itse on jo 
työvuoronsa aikana pystynyt kor-
jaamaan ongelman. Kun tietoa jae-

taan, voidaan 
mahdol l ises-
sa seuraavas-
sa tilanteessa 
estää virheen 
toistuminen.

Kun teke-
misessä ja stra-
tegiassa keski-
tytään oleel-
liseen, tulee 
työssä arvoa. 
Laatuajatte-
luun perustuva jat-
kuvan parantami-
sen toimintakult-
tuuri edellyttää ku-
rinalaisuutta ja yhdenmukaista me-
nettelyä. Jos toiminnassa ei pääse 
tavoitteisiin, mietitään, onko arki 
kaaoksessa suorittamista vai syste-
maattista etenemistä. Jos ajassa ei 
saa aikaan niitä asioita, joita pi-
ti saada aikaan, kannattaa ottaa 
avuksi Lean-metodien tehtävälista. 
Samalla voi miettiä, missä tilanteis-

sa itselle aiheutuu hukkaa eli hyö-
tyä tuottamatonta aikaa odottelus-
ta, turhasta työstä tai muusta sää-
tämisestä. Itselleen kannattaa olla 
armollinen: joskus hyvätkin aika-
taulut pettävät ja silloin pitää osa-
ta priorisoida.

LIISA KOSKELA
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Suomi.fi-valtuutus
tilitoimistoissa
Katso-tunnisteen käyttö päättyy vuodenvaihteessa. Katso-
palvelun viranomaisten sähköisissä asiointipalveluissa (mm. vero-
hallinto, tulorekisteri ja Hyrrä-palvelut) korvaa jatkossa Suomi.fi-
tunnistus sekä -valtuudet. 

Y
ksityishenkilöt sekä yri-
tykset ja yhteisöt, joi-
den nimenkirjoitusoikeu- 
den voi selvittää kaupparekiste-
ristä tai yhdistysrekisteristä, kir-
jautuvat asiointipalveluihin hen-

kilökohtaisilla pankkitunnuksillaan, mobii-
livarmenteella tai varmennekortilla. Sen si-
jaan yhtymän osakkaat tarvitsevat valtuu-

tusoikeuden, joka on haettava suomi.fi-pal-
velusta.

ProAgrian tilitoimiston voi jatkossakin 
valtuuttaa hoitamaan yrityskohtaisia tai 
henkilökohtaisia vero- ja palkka-asioita. 
Valtuutus kannattaa tehdä mahdollisim-
man pian, jotta asiointi verohallinnon ja 
muiden Suomi.fi-valtuuksia käyttävien vi-
ranomaisten kanssa jatkuu saumattomas-

ti vuoden vaihteen jälkeen, kun Katso-pal-
velu päättyy. Valtuutus tehdään suomi.fi 
-palvelussa. ProAgrian ti-
lipalvelut avustavat asi-
akkaitaan kaikissa Suo-
mi.fi -valtuutukseen liit-
tyvissä asioissa. 

KIRSI SAARIKETTU

Välitilin-
päätöksen aika

Syksy on välitilinpäätöksen teon aikaa. Vä-
litilinpäätös antaa hyvän ennusteen maa-
tilan tuloksesta ja esimerkiksi tilitysten 

siirroilla ja ennakkomaksuilla siihen voidaan 
vielä vaikuttaa. Välitilinpäätös on helppo teh-
dä, kun kirjanpito on ajan tasalla. Jos näin ei 
vielä ole, on asia hyvä hoitaa kuntoon viimeis-
tään nyt.

Tässä vaiheessa vuotta on myös hyvä aja-
tella tulevaa tilikautta. Hyvä työkalu yrityksen 
toiminnan suunnitteluun on budjetointi, joka 
parantaa kustannustietoisuutta sekä luo ta-
loudenpitoon suunnitelmallisuutta ja tavoit-
teellisuutta. Budjetilla voi myös saada var-
muutta yrityksen maksuvalmiuteen, jotta va-
roja olisi käytössä silloin kuin kustannukset 
realisoituvat.

KIRSI SAARIKETTU

Talousanalyyseissä, 
kassabudjetoinnissa ja 
muissa taloudenhallin-
tapalveluissa auttavat: 

Maakunnan eteläosat

Elina Finnilä
043 825 4283

kasvinviljelyn talous

Mika Jouppila
044 523 4430

Kirsi Saarikettu
043 825 4280

etunimi.sukunimi@proagria.fi

Maakunnan pohjoisosat

Maija Eerikkilä
040 521 6416

Seija Roimela
040 847 9740

Taina Kulla
0400 723 288
kannattavuus- 

kirjanpito

Jouni Huhtala
040 512 3703

kasvinviljelyn talous

ProAgrian kuvapankki

Sievin tilitoimisto

Kaustisen tilitoimisto
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1 Yrityksen arvon, tahtoti-
lan ja strategisten tavoit-
teiden määrittäminen 2 Yrityksen nykytilan- ja toi- 

mintaympäristön analysointi 
ja skenaariotyöskentely 3 Vision rakentaminen edellisten 

vaiheiden työskentelyn ja 
simulointityöskentelyn pohjalta 4 Strategia- 

tiekartan 
määrittäminen.

Näitä teemme:

STRATEGIAN TOIMENPIDEOHJELMA

•  Yritys ja sen sidosryhmät saavat selkeän ja ko-
konaisvaltaisen kuvan yrityksen toiminnasta ja 
tavoitteista.

•  Strateginen suunnittelu auttaa suurien hank-
keiden oikea-aikaisessa toteutuksessa.

•  Strateginen suunnittelu tuo varmuutta, selke-
yttä ja pitkäjänteisyyttä yrityksen toimintaan.

•  Kun yrityksellä on pitkän aikavälin tavoite, on 
sen helpompi tehdä päätöksiä, jotka edesaut-
tavat tavoitteen saavuttamisessa.

•  Selkeämpää kokonaisvaltaista yrityksen johta-
mista.

•  Strategia määritetään yrityksen tahtotilan kautta, 
jolloin saadaan selkeämpi kokonaiskuva siitä mihin 
yritys toiminnallaan haluaa päästä.

•  Strategia näyttää suunnan mihin yritys on pyrki-
mässä.

•  Lyhyen aikavälin tavoitteet ovat tärkeitä, sillä niis-
tää koostuvat strategisen päämäärän välivaiheet, 
jotka saavuttamalla yritys voi varmistua siitä, että 
sen toiminnot ohjaavat sitä oikeaan suuntaan.

Miksi yritys
tarvitsee tavoitteita

ja strategiaa?

Mitä hyötyjä
strategisesta

suunnittelusta on?

Mitä strategialla
tavoitellaan?

HEIKKI OJALA
heikki.ojala@proagria.fi
p. 0400 5324 166

VILLE MOILANEN
ville.moilanen@proagria.fi
p. 043 8272 866

LIISA KOSKELA
liisa.koskela@proagria.fi
p. 050 5120 615
(HR ja LEAN)

MIKA JOUPPILA
mika.jouppila@proagria.fi
p. 044 5234 430

•  Yrityksille, jotka haluavat selkeyttää tulevai-
suuden suunnitelmiaan.

•  Yrityksille, jotka haluavat olla läpinäkyviä si-
dosryhmilleen.

•  Strateginen suunnittelu sopii kaikille, koska si-
tä voidaan muuttaa tarvittaessa, mikäli sisäi-
set tai ulkoiset muuttuvat tekijät sitä vaativat.

Kenelle
strategia sopii?

ProAgria Keski-Pohjanmaan strategisen suunnittelun ja talousjoh-
tamisen asiantuntijat Mika Jouppila, Liisa Koskela, Ville Moilanen ja 
Heikki Ojala valottavat maatila- tai maaseutuyrityksen tahtotilan 
selvittämiseen tarkoitetun Strategia+-toimintamallin sisältöä.

Strategialla
suuntaa tulevaisuuteen
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Eero Hakala
Puh. 0400 162 445,
eero.hakala@proagria.fi

Talvi,
uskoakseni,
tulee ja
jääkelit 

M
uistuttelen lämpi-
mikseni jo ennalta ja 
jälleen, että jäähän 
kairanreikää suurem-
man aukon takoneen 
on muistettava avanto 

jollain tapaa muille ilmaista. Alun tois-
ta metriä jäästä ylenevä keppi eli tuke-
va risu ja sen varteen kietaistu heijas-
tinteippi toimivat avannosta varoitta-
vana merkkinä kaikille jäällä kulkeville. 
Jos aukon alla lilluu pyytö, on ihan sää-
döksiin kirjattu, että merkkikeppiin, siis 
jäänpinnan yläpuolelle, pitää sitaise-
man säätä kestävä lappu, johon on sel-
västi kirjattu vähintäänkin tokeen aset-
taneen nimi ja puhelinnumero. Siitä-
pä selviää kalastusta valvovallekin, ke-
nen pyytövermeistä on kysymys. Merk-
kaamattoman ja nimettömän pyydön 
voi virallinen valvoja jäitten seasta mu-
kaansa kerätä. Satimen semmoisen 
myöhempää sijoituspaikkaa voi topa-
kampi asettaja paikalliselta poliisilai-
tokselta kysellä, jos ei lunastusmaksua 
kavahda.

Kelluttavaa niskaan, 
oli talvi tahi ei
Siitäkin aina vain ja jatkuvasti porinaa 
pidän, että tällätkää näillä vuosin vesil-
lä liikkuessanne päällenne lämpöisten 
lisäksi kelluttavaa, oli sitten jäitä tai ei. 
Se ei ole hengelle hupaa eikä kallista-
kaan, puuttuminen voi olla.

Jalot syyskutuiset sekä 
rangaistusseuraamus
Tästäkin jaksan toistella, että ras-
vaevällinen taimen on aina ja jatku-
vasti meidän leveyksillämme rauhoitet-
tu. Ken vahingossa jalon kalan, taik-
ka peräti ankeriaan, taikka virtavesil-
lä lohen, saati siian satimeensa saa, 

pitää se välittömästi vapauttaa ja ele-
menttiinsä palautella. Elävänä tai to-
reissaan, sillä ei ole eroa. Säädösten 
vastaiseen kalastukseen sortuvalle voi 
käryn käydessä napsahtaa rikesakon 
lisäksi rapsakka seuraamusmaksu. Pa-
ri käräjätupajuttua on tietämäni mu-
kaan jo käyty. Ikävää ja kalliinpuoleista 
ajanvietettä, totesin taannoin. Taikka 
omituisempi tapa harrastaa eli huomi-
ota kalastella.

Laveammin pyydysmerkinnöistä ja 
kalojen alamitoista sekä rahoitusajois-
ta ja -alueista on esitetty mm. Kalata-
louden Keskusliiton ahven.net-sivuilla, 
metsähallituksen eraluvat.fi-sivustoilla 
tai ELYjen kalastusrajoitus.fi-sivustoilla.

Kalatalousalueet värkkäilevät 
kalavarojen sekä -kantojen 
käytön ja hoidon suunnitelmia
Maakunnassamme ollaan laadiskele-
massa kahta kalavesien käytön ja hoi-
don suunnitelmaa. Lesti- ja Perhonjo-
kilaaksojen ja niiden edustan merialu-
eelle yhtä ja Kalajoen valuma-alueel-
le ja sen rannikolle toista. Epäilemät-
tä nuo vaativat asiaan kuuluvilta juu-
revaa mietintää ja kykyä sovitella aja-
tuksiaan siitä, mikä on vesille, kalakan-
noille ja kalastukselle hyvä. Kun sitten 
aikanaan, välttämättömän byrokrati-
an läpikäytyään, suunnitelma on val-
mis, on se ohjenuorana alueiden kala-
väen toimille. Ihan se lakiin on präntät-
tynä. Kuuluupa tuo muillekin, sillä eri 
tasoisissa suunnitelmissa, jotka veteen 
tai kaloihin liippaavat (vaikkapa kun-
tien ja maakuntien kaavaratkaisuissa) 
on tuohon suunnitelmaan kirjatut ta-
voitteet huomioon otettava. Kyseessä 
on siis painava asiakirja, jonka tulee ol-
la kalatalousalueiden käytössä viimeis-
tään vuoden 2022 alusta.

Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus
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Kalastussivustoja: 
ahven.net  •  eraluvat.fi  •  luontoon.fi  •  kalastusrajoitus.fi  •  kalat.fi  •  mmm.fi

Nuoret kala-
miehet ja
vähän van-
hemmatkin

Olimme perheen kanssa koti-
järvemme mökillä syyskuun 
loppupuolella. Olin juuri ah-
venia fileoimassa ja savustus-

laatikon olin juuri laittanut nuotion 
päälle. Kuulin ääniä polulta ja pihal-
le ilmestyi neljä nuorta kalamiestä ky-
syen, voivatko he kalastaa meidän lai-
turilta. Annoin luvan ja seurasin poiki-
en touhuja. Pojat olivat tuttuja eräker-
hosta. Yksi oli yli 10-vuotias ja muut 
alle. Heillä oli pienet eväsreput ja asi-
alliset kalastusvälineet. Seurasin, kuin-
ka ammattitaitoisesti pojat puhuivat 
oikeista vieheistä ja kuinka hyvin he 
välineitään käyttivät. Saivatpa jonkun 
hauenkin. Kysyessäni heiltä kesän ka-
lastuksesta ja kalansaaliista he sanoi-
vat olevansa tyytyväisiä saaliiseen ja 
käyneensä tässä järvellä kalassa kym-
meniä kertoja kesän aikana. Olin iloi-
nen. He olivat aidosti innostuneita ei-
vätkä kaivanneet muuta. Heille riittivät 
hauet ja ahvenet. 

Tulipahan mieleen kesä yli puo-
len vuosisadan takaa ja pieni sininen 
ruutuvihko. Heinäkuussa kului silloin 
suurin osa päivistä heinäpellolla, mut-
ta illat järvellä virvelöimässä. Sinisen 
vihon sivuille oli kirjattu, että heinä-

kuussa olin käynyt uistamassa 21 ilta-
na ja saalista oli tullut 20 iltana. Saa-
liiksi oli kirjattu tosin kaikki alamittai-
set vapautetut kalatkin, mutta innos-
tus oli kuin näillä nuorilla kalamiehil-
lä. Toivottavasti heistä löytyy innostus-
ta jatkossa myös kalastuskunnan toi-
mintaan.

Oppia ikä kaikki
Kun lokakuun puolivälin tienoilla läh-
din hakemaan katiskat pois järveltä 
pyynnistä, sanoin emännälle lähtiessä, 
että siellä ei kuitenkaan ole enää kalaa, 
joten pienin ja pinoan mökillä jonkin 
aikaa puita. Vaan mitä tapahtuikaan! 
KATISKOISSA OLI KESÄN PARAS AH-
VENSAALIS, joten kun yli neljän tun-
nin kuluttua tulin kotiin, oli mukana-
ni melkoinen kantamus savuahvenia ja 
fileoituja ahvenia. Yhtään puuta ei ol-
lut pienitty eikä pinottu, joten se siitä 
yli puolen vuosisadan mukanaan tuo-
masta kokemuksesta ja tietämyksestä. 
Tämä on kuitenkin se kalastuksen suo-
la. Yllätyksiä riittää.

Ei tehnyt Simo siltoja, mutta jos-
kus ne jäät tulevat. Liikkukaa turvalli-
sesti jäällä.

MAUNO KORHONEN
puheenjohtaja
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etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

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

Katse 
vuoteen 
2021

Vuosi 2020 alkaa olla lo-
puillaan. Monen mois-
ta on tapahtunut, vaikka 
toimintaa ei pystytty to-

teuttamaan suunnitellusti. Vuosi-
kokoukseen kokoonnumme 4.12., 
siellä valitaan perinteisesti Keski-
Pohjanmaan Vuoden 2020 Maa- 
ja kotitalousnainen ja julkistetaan 
Vuoden 2020 maisematekokilpai-
lun Keski-Pohjanmaan voittaja. 
Vuosikokouksessa käymme perin-
teisesti läpi ensi vuoden toimintaa. 
Sitä onkin tulossa mukavasti. Ter-

vetuloa sankoin joukoin mukaan kokoukseen ja toimintaan. 
Maa- ja kotitalousnaisten visio on Unelmiemme Suomi 2025, se 

on maistuva, monimuotoinen, kestävä ja elinvoimainen. Kaudella 
2021-2025 on neljä pääteemaa: Suomalaisen ruuan sankaritarinat, il-
mastomyönteinen ja kestävä yhteiskunta, monimuotoinen luonto se-
kä Suomi kutsuu kylään. Maa- ja kotitalousnaiset haluavat tehdä työ-
tä sen eteen, että ihmisten kyvyt ja osaaminen vahvistuvat ja yhdistyk-
set pysyisivät elinvoimaisina. 

Vielä ehdimme nauttia ulkoilusta ja viettää aikaa luonnossa, vaik-
ka oman yhdistyksen naisten kanssa. Luontopolut kutsuvat ulkoile-
maan, pakkaa reppuun lämmintä juotavaa sekä maistuvat eväät ja 
lähde reippailemaan.

Mukavaa joulun odotusta ja parempaa uutta vuotta!

ANU KARHUKORPI
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Maa- ja kotitalousnaiset

     Toimintakalenteri 2021 
  
TAMMIKUU
25.1. Webinaari: Kodin järjestyksen ABC,
 ilmoittautuminen kotisivuilla tapahtumakalenterissa
20.1. Afrikkalainen ilta Kruununvoudintalolla, afrikkalainen
 kasvisruokabuffet ja tietoa lähetystyöstä
1/2021 Toiminnansuunnittelutilaisuudet - kutsu meidät kylään! 
 Etäyhteysmahdollisuus Teamsilla.
25.-31.1. Naisvoimaa viikko, #kasviksista kaaliin
HELMIKUU
13.2. Kallentorin markkinat, MKN Cafe ja ilmaiskonsertti, Kokkola
23.2. Laskiaistiistain lounas Kruununvoudintalolla,
 jälkiruokana laskiaispullakahvit
MAALISKUU
8.3. Naistenpäivän juhlalounas Kruununvoudintalolla:
 kaksi naista yhden hinnalla
22.3. Webinaari: Miniyrtit ja mikrovihannekset,
 ilmoittautuminen kotisivuilla tapahtumakalenterissa
3/2021 Yhdistysten toimintakertomusten palauttaminen
HUHTIKUU
27.4. Hyönteishotellikurssi Kruununvoudintalolla
TOUKOKUU
4.5. Webinaari: Aistien puutarha,
 ilmoittautuminen kotisivuilla tapahtumakalenterissa
9.5. Äitienpäivä
5/2021 Luonnonyrttikursseja ja -tietoutta
KESÄKUU
11.6. Impinpäivän yhteinen yrttisauna Kalajoella
 Tietoa yrteistä sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön
HEINÄKUU Kesätoimintaa Kruununvoudintalolla
ELOKUU
8/2021 Webinaari: Lähiretkeilyn helmet,
 ilmoittautuminen kotisivuilla tapahtumakalenterissa
21.-22.8. Ollikkala-messut Kannuksessa 
28.8. Suomalaisen luonnon päivä
SYYSKUU
9/2021 Webinaari: Kekri - sadonkorjuun juhlaa,
 ilmoittautuminen kotisivuilla tapahtumakalenterissa
4.9. Suomalaisen ruoan päivä
26.9. Kekripäivä Kruununvoudintalolla
LOKAKUU
15.-16.10. Retki Ruokaprovinssiin Seinäjoelle, mukana koko
 MKNn järjestö. Vierailukohteita, hyvää ruokaa ja seuraa!
20.10. Kansainvälinen maisemapäivä
MARRASKUU
11/2021 Webinaari: Tarinoita naisyrittäjyydestä,
 ilmoittautuminen kotisivuilla tapahtumakalenterissa
JOULUKUU
12.12. Joulumyyjäiset Kruununvoudintalolla
 Joulupuuroa, yhteislaulua ja myyntipöytiä

Ruokakursseja, puutarhasuunnittelua, puutarhakursseja, ravitsemus- ja 
ympäristöaiheisia luentoja ympäri vuoden. Kysy meiltä 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

Perinneympäristön hoitoa 
Fingrid-tuella
Voimajohtoalueillasi voi olla maisema- ja luonnonarvoja, 
joiden hoitoa Fingrid haluaa tukea. Tuen tavoitteena on li-
sätä ja elvyttää perinneympäristökohteita sekä innostaa 
maanomistajia ylläpitämään ja hoitamaan luonnon moni-
muotoisuutta. Maa- ja kotitalousnaisilta voi pyytää asian-
tuntijaa tekemään neuvontakäynnin ja/tai apua hoitosuun-
nitelman laatimiseen. 

Ota yhteyttä: 
Leena Lahdenvesi-Korhonen, 
leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi 
tai p. 040 523 5133.

Ehdota Keski-Pohjanmaan Vuoden 2020 Maa- ja kotitalousnaista! 
Ilmoita ehdokkaanne perustelujen kanssa sähköpostilla 
kirsi.varila@maajakotitalousnaiset.fi 26.11. mennessä. 
Valinta julkistetaan ProAgria Keski-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan 
Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksessa 4.12. 
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Kesäkahvila Voudintupa
- avoinna 24.6. - 2.8.2020
   keskiviikkoisin klo 14 - 18
   lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12 - 16 

SEURAA FACEBOOK-SIVUJAMME:
KESKI-POHJANMAAN MAA- JA
KOTITALOUSNAISET

Maa- ja kotitalousnaiset järjestävät luentoja
ja opastusta eri aiheisiin myös verkossa.
Ota yhteyttä Kirsiin, Anuun tai Niinaan!

Huom!

Anu Ainasoja

Nyt on hyvä aika tehdä
pihasuunnitelmia!
Onko uusi pihasi vailla suunnitelmaa? Kaipaako vanha pihasi ryhtiä tai etsivätkö 
kasvit paikkaansa? 
Kauniin ja toimivan puutarhan salaisuus on hyvä suunnittelu. 
Joskus riittää neuvontakäynti, mutta myös tarkempi suunnitelma voi olla tarpeen. 

Onko pihasi valmis, mutta et tiedä miten sitä kuuluisi hoitaa? 
Hoitosuunnitelma sisältää kasvikartoituksen ja kirjalliset hoito-ohjeet, 
joiden avulla hoitotoimet on helppo tehdä oikeaan aikaan. 

Tehdään puutarhaunelmistasi totta! 

Pyydä tarjous Anulta, anu.ainasoja@maajakotitalousnaiset.fi tai p. 043 8254 284.

Lounastorstait marras-joulukuussa
Lohikeitto: to 5.11., 12.11., 19.11. ja 26.11. 
Joulupuuro ja kiisseli: to 3.12., 10.12. ja 17.12. 
Tule herkulliselle lounaalle tai ota lounas mukaan. 
Keitto/puurolounas klo 11-14 hintaan 7 €/hlö
(sis. ruokajuoman, leivän, kahvin ja pienen makean) .
Pelkkä puuro/keitto mukaan 5 €/annos. 

Kruununvoudintalolla tapahtuu

Joulumyyjäiset
su 13.12. klo 11-16
Joulupuuroa, joulupukki, 
yhteislaulua ja myyjäispöytiä

Varaa oma myyntipöytäsi Kirsiltä, 
kirsi.varila@maajakotitalousnaiset.fi.

Pikkujoulu Kruununvoudintalolla
Kysy vapaita iltoja! Meillä pidät turvallisesti pienelle 
porukalle pikkujoulut.  Tarjoilut toiveiden mukaan. 
Kysy lisää Niinalta, 
niina.vihela@maajakotitalousnaiset.fi. 

Kaarlelankatu 43, Kokkola  •  TERVETULOA!

Herkku-
kursseja

joulunalus-
aikaan! 

Nyt yhdistyksille tarjolla 
herkullisia kursseja:

• MAKEAA JOULUKSI
• SUUSSA SULAVAA
   SUKLAATA

Tarjoushinta 350 €, sis. alv.,
materiaalit ja matkat.

Opetustila tulee olla tilaajalla.
Enintään 15 osallistujaa.

Kysy lisää Niinalta,
p. 043 825 4281 tai

niina.vihela@maajakotitalousnaiset.fi.
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Maaseudun

naisia

Kuka olet, mistä tulet ja mitä teet?

O
len Jaana Lappalainen. Muutin mie-
heni kanssa Lestijärvelle Syrin kyläl-
le kesällä 2017. Meillä on kaksi yh-
teistä päiväkoti-ikäistä lasta ja 3 
koiraa. Lisäksi perhe täydentyy sil-
loin tällöin kahdella alakouluikäi-

sellä pojalla miehen edellisestä avioliitosta. Työs-
kentelen Ylivieskan Prismassa maitotuoteryhmä-
vastaavana.

Minkälainen on tavallinen päiväsi ja mikä 
siinä on parasta?
Tavallinen päiväni alkaa jo aamuyöllä, sillä olen 
yleensä aamuvuorossa töissä. Töiden jälkeen ha-
en lapset päiväkodista ja menemme kotiin. Toi-
sinaan jäämme hetkeksi ulos leikkimään ellei ole 
kiire ruuan laittoon sisälle. 

Paras hetki päivästä on se, kun saan hakea 
lapseni päiväkodista. Yhteinen aika lasten kanssa 
on tärkeää. 

Mitä harrastat vapaa-ajallasi?
Vapaa-aikana lenkkeilen lasten ja koirien kanssa 
sekä vietän aikaa lasten kanssa leikkien. Liikunta 
ja luonto ovat lähellä sydäntä. 

Kuinka kauan olet ollut Maa- ja kotitalous-
naisten toiminnassa mukana ja miten tulit 
liittyneeksi mukaan?
Mies on mukana hirviporukassa ja pyysi minua 
mukaan hirvipeijaisten järjestämiseen. Mukana 
oli myös Syrin kylän maa- ja kotitalousnaisia. Nä-
mä reippaat naiset saivat puhuttua minut ympä-
ri ja liityin loppuvuodesta 2018 jäseneksi. Vuonna 
2019 minut valittiin Syrin maa- ja kotitalousseu-
ran sihteeriksi. 

Minkälaista toimintaa teillä on Syrin maa- 
ja kotitalousseurassa?
Syksyisin järjestetään hirvipeijaiset ja joulun al-
la pikkujoulutapahtuma. Liikunnallista toimin-
taa on harrastettu yhdessä: lenkkeilyä, ohjattua 
kahvakuulaa ja jumppaa. Elämänmeno on tällä 
hetkellä niin kiireistä, että ihan kaikkiin tapahtu-
miin tai maa- ja kotitalousnaisten valtakunnalli-
siin kampanjoihin en ehdi mukaan. Yhteinen teke-
minen on kuitenkin mielekästä ja on hyvä, kun on 
toimintaa. 

Mikä oli lapsuuden lempiruokasi ja valmis-
tuuko sitä myös nyt omassa keittiössäsi?
Lapsuuden lempiruoka oli makaronilaatikko. Sitä 

valmistuu myös omassa keittiössä. 

Suomi kutsuu kylään on maa- ja kotitalous-
naisten teemana ensi vuonna. Mitä esitteli-
sit asuinpaikkakunnastasi vierailijalle?
Esittelisin uutta koulua ja kaunista luontoa. Mo-
nen maakunnan läpi kulkeva retkeilyreitistö Peu-
ranpolku kulkee myös Lestijärven kautta. Se on 
varmasti kohde, joka kiinnostaa luonnossa liikku-
via matkailijoita. 

Minkälaista toimintaa toivoisit lisää Maa- 
ja kotitalousnaisiin?
Tapahtumia ja kampanjoita, joihin voisi osallis-
tua lasten kanssa. Ihanteellista olisi, jos lapsil-
le olisi järjestetty hoitaja/leikittäjä tilaisuuteen. 
Pienten lasten äidille olisi helpompi osallistua las-
ten kanssa. 

Kiitokset Jaanalle haastattelus-
ta. Hienoa, että meillä on toi-
minnassa mukaan nuoria nai-
sia!

KIRSI VARILA

Jaana
Lappalainen

Maaseudun naisia -juttusarjassa 
suuntaamme tällä kertaa 
Lestijärvelle Syrin kylälle. Täällä 
tapaamme kiireistä maaseudun 
naisen elämää viettävän Jaanan. 


