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ProAgria Keski-Pohjanmaa
Tiedotuslehti asiakkaille, ilmestyy 4 kertaa vuodessa, 32. vuosikerta
Julkaisija ja kustantaja ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y. 
Päätoimittaja Jyrki Halonen, toimituspäällikkö Ritva-Liisa Nisula
Levikki 6 000 kpl Kala-, Lesti- ja Perhonjokilaaksoissa
Taitto: Elina Korpiaho. Paino: Botnia Print, 2016
Mediakortti www.proagria.fi/kp
Tilaushinta 20 euroa ISSN 1795-7516
Ilmoitusmyynti: Mainosseppo/Seppo Laitila, p. 0400 954 747, ilmoitukset.kp@proagria.fi
Kannen kuva: Katja Kellokoski

Nyrkkisäännöt

Perusasiat ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Ne mahtuvat nyrkkiin.
1. Ota maitonäytteet, tiedät miten ruokinta on onnistunut ja mitä 

lehmät lypsävät.
2. Ota raaka-ainenäytteet säilörehusta ja viljasta, tiedät kotoisten re-

hujen ruokinnalliset arvot.
3. Ota maanäytteet, tiedät lannoittaa ja kalkita maan vaatimalla taval-

la. 
4. Havainnoi, tiedät miten pelto, eläimet ja niiden hoitajat voivat.
5. Teetä tulosanalyysi tai kassabudjetti, tiedät yrityksesi taloudellisen 

suunnan.
Pellot tuottavat laatua ja määrää kun niiden perusasiat ovat kunnos-

sa. Kun teettää analyysit kotoisista rehuista ruokinnan pohjaksi, eläinten 
ruokinta perustuu tilan omiin tietoihin eikä keskiarvoihin. Vain siten Karja-
Kompassin suunnitelmista ja laskelmista on hyötyä, ja se näkyy tankissa ja 
pankissa. Tuotosseuranta antaa maidon pitoisuudet ja solumäärät, kertoo 
ruokinnan onnistumisesta ja utareterveydestä sekä tuo perustiedon kannat-
tavan maidontuotannon kehittämiseen. 

Havainnot eläinten ja niiden hoitajien olosuhteista ja käyttäytymisestä 
kertovat asioiden tilasta, korjaustarpeista tai riskin paikoista. Säännölliset 
olosuhde- ja terveystarkastukset ovat sekä ihmisille että eläimille yhtä tar-
peellisia.

Talouslaskelmien tunnusluvut paljastavat yrityksen vakavaraisuuden, kannat-
tavuuden ja maksuvalmiuden. Riittävä kannattavuus takaa vakavaraisuuden ja 
maksuvalmiuden myönteisen kehittymisen. Siis sen, että raha riittää, pankista saa 
tarvittaessa lainaa tai sijoitusneuvoja ja omaisuus kelpaa vakuudeksi. Vertailutie-
to saman tuotantosuunnan, ja kokoluokan muihin tiloihin antaa suuntaa siitä, 
miten on yritystoiminnassaan onnistunut. 

Jos nyrkin puristelu taskussa turhauttaa, ProAgria auttaa tuotantotalouteen 
liittyvissä asioissa. Onnistumme yhdessä!

Ritva-Liisa nisula

Pääkirjoitus

HeLmIKUU 2016

Puheenjohtaja

Jyrki
Halonen

jyrki.halone@gmail.com

ajankohtaista

Kun vetää yhteen edellisen vuoden ta-
pahtumia ja muistelee mennyttä kesää, 
voi todeta, että kyllä ne kaikki ongel-
mat ja haasteet mitä vuosi sisälsi ovat 
siirtyneet täydellä mitalla sinne tilin-
päätöslukuihin. Poikkeuksellisen mär-
kä kesä näkyy selvästi peltopuolen kus-
tannusten kasvuna. Säilörehun korjaa-
misesta aiheutuneet kustannukset nou-
sivat selvästi edellisten vuosien tasosta, 
tosin määrää kyllä tuli kohtuullisen pal-
jon, mutta se tuli laadun kustannuksel-
la. Samoin lannanlevityskustannukset 
kasvoivat, kun vesi oli ajettava säiliöis-
tä pellolle.

Erityisen huono viljavuosi merkitsee 
kotieläintiloilla viljanostokulujen kas-
vua ja viljatiloilla myyntitulojen selvää 
laskua. Samalla kun menneelle vuodel-
le tulivat tuottajahintojen merkittävät 
alentumiset ja tukimaksatusten siirty-
miset seuraavalle vuodelle tukitasojen 
leikkaamisen kanssa, voi todeta, että 
taloudellisessa mielessä vuodesta 2015 
muodostunee hyvin heikko.

Veroilmoituksen täytön yhteydessä 
kannattaa tarkoin miettiä mille tasolle 
verotettavia tuloja asettaa. Vuosittaisia 

suuria vaihteluja on syytä välttää. Nyt 
tarvittaisiin hieman ennustajan lahjo-
jakin, että pystyisi näkemään minkä-
lainen vuosi 2016 peltopuolella tulee 
olemaan, ja miten tuottajahinnat ke-
hittyvät. Ei kannata antaa verotettavi-
en tulojen laskea vuodelta 2015 liian 
alas, vaikka se houkutteleekin. Sen si-
jaan voi purkaa tehtyjä tasausvarauk-
sia edellisiltä vuosilta ja/tai optimoida 
kone- ja rakennuspoistot riittävän ma-
talalle tasolle. Kannattaa käyttää neu-
vonnan asiantuntijoiden apua verotuk-
sen suunnittelussa ja optimoinnissa.

Näillä ajatuksilla tällä kertaa täältä 
Mullinmallin työpöydän takaa.

Vuodenvaihteen mietteitä

PeLToKasvIen 
KasvInsUojeLU 2016
Peltokasvien kasvinsuojelu 2016 -julkaisu 
auttaa arvioimaan eri kasvinsuojeluainei-
den ominaisuuksia, tehoja ja kustannuk-
sia, mikä helpottaa oikean kasvinsuoje-
lumenetelmän valinnassa. Kirjasta löy-
tyvät eri valmistajien markkinoilla olevat 
kasvinsuojeluaineet, niiden käyttösuosi-
tukset ja keskimääräiset ainekustannuk-
set sekä ympäristöriskejä koskevat huo-
mautukset. Julkaisu ilmestyy 15.2.2016 
ProAgria Keskusten Liiton julkaisuja -sar-
jassa.

PeLToKasvILajIKKeeT 2016
Peltokasvilajikkeet 2016 -julkaisu ilmes-
tyy 9.3.2016 viljelysuunnittelun avuksi. 
Kirjassa on uusimmat tiedot maassam-
me viljeltävien peltokasvien lajikeominai-
suuksista ja keskeisistä viljelyteknisistä 
erityispiirteistä. Kirjan avulla voi vertail-
la eri viljelykasvien ja lajikkeiden soveltu-
vuutta tilan tarpeisiin ja optimoida näin 
sadon määrää ja laatua sekä pienentää 
viljelyn riskejä. Julkaisu ilmestyy ProAgria 
Keskusten Liiton ja Luken Tieto tuotta-
maan -sarjassa.  

➽ www.proagriaverkkokauppa.fi, 
myynti@proagria.fi tai puh. 020 747 2485. 
Julkaisut myös sähkökirjana 
www.ellibs.fi -> E-kirjakauppa.

Uusia julkaisuja

Vuoden 2016 hakuopas julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä osoitteessa www.
mavi.fi/hakuopas. Hakuopasta ei enää paineta. Painetusta hakuoppaasta luovutaan, 
koska painetun tukihakumateriaalin tarve on vähentynyt sähköisen asioinnin yleistyt-
tyä. 

Tilat saavat keväällä postitse tietoa tukihaun aikataulusta ja merkittävimmistä 
muutoksista tukiehdoissa. Samalla postitetaan yhteenvedot maatilan lohkotiedoista 
sekä tilalla voimassa olevista sitoumuksista, sopimuksista ja osallistumisilmoituksista.

➽ www.mavi.fi

Tukiyhteenvedot Vipu-palvelusta
Tiedot maatilalle myönnetyistä tuista ovat nähtävissä 
Vipu-palvelussa. Valitse vuodeksi 2015, jolloin Vipu-
palvelun etusivulle avautuu Tuet ja tukimäärät vuonna 
2015 -taulukko. Voit käyttää tietoja yhdessä tiliotteiden 
kanssa apuna veroilmoituksen teossa. Huomioi kuiten-
kin, että mahdollisia summakarensseja tai takaisinpe-
rintöjä ei ole huomioitu Vipu-palvelussa näkyvissä summissa. Tukiyhteenvedot vuon-
na 2015 maksetuista viljelijätuista löytyvät myös Vipu-palvelusta. Tukiyhteenvedot 
postitetaan tiloille helmikuun alussa. Postitettavassa yhteenvedossa näkyvät myös 
pidätetyt summat.

➽ www.mavi.fi

EU-tukihakuopas 
julkaistaan vain verkossa
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meidät tavoitatTapahtumakalenteri

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

HAllinto 
Johtaja Ritva-Liisa Nisula 040 5849 550
Kehityspäällikkö Juha Hämäläinen 0400 126 335
Pohjoisen alueen palvelupäällikkö Juha Nivala 040 8610 641
Eteläisen alueen palvelupäällikkö Anna-Riitta Leinonen  0400 168 647
Talouspäällikkö Irene Raivio  040 1846 502
Viestijä Ritva Karri (laskutus, viestintä, järjestö) 040 5234 113
Taloussihteeri Saila Sulonen (laskutus, ostoreskontra) 040 5443 460

MAAseutuneuvonnAn AsiAntuntijAPAlvelut
Tuotosseuranta
 Elina Järvenoja 0400 260 575
 Salme Asiala 040 5234 124
 Armi Hotakainen (perhevapaalla) 040 523 4116
 Katja Kellokoski  040 8492 870 
 Jonna-Minna Lassila  0400 644 261
 Kirsi Leppikorpi (mittalaitteiden testaus, robotti-
 näyttenotto) 0400 367 656
 Leena Hanni (tuotosseurantatietojen tallennus) 040 3533 295
 Aulikki Yli-Jylhä (tuotosseurantatietojen tallennus) 050 5968 502
Energianeuvonta Jari Tikkanen 0400 162 147
Kannattavuuskirjanpito Taina Kulla 0400 723 288
Kasvinsuojeluruiskujen testaus Jouni Huhtala ja 040 5123 703
Jarmo Karhula 044 5212 210
Kasvinviljelyneuvonta, kasvinsuojelukoulutukset, 
myös peruna ja muut erikoiskasvit Sirkku Koskela 0400 137 124
Kasvinviljelyn talous Elina Finnilä  043 8254 283
Kotieläinneuvonta, myös luomu Anna-Riitta Leinonen 0400 168 647
Lammas- ja vuohitilojen neuvonta 
 Milla Alanco 040 706 0558
 Sini Hakomäki 043 825 0526
Luonnonmukainen tuotanto, EU-tukineuvonta 
 Jari Tikkanen  0400 162 147
 Seija Roimela 040 847 9740
Maatilojen kehityskeskustelut 
 Sari Hihnala 0400 974 165
 Liisa Koskela  050 5120 615
Maatilojen talousneuvonta
  Jouni Huhtala 040 5123 703
 Heikki Ojala 040 5342 166
 Teemu Kinnunen  043 8254 279
 Juha Nivala 040 8610 641
Nurmikasvituotanto Jari Vierimaa  040 7433 290
Puutarhatuotanto Kirsi Voho 0400 387 406
Seosrehuruokinta Sinikka Kreus 044 5263 059
Sikatilojen neuvonta, ProAgria Lihaosaamiskeskus
 Ari Nopanen 0400 432 582
 Maija Yliaho 040 529 0832
Viljakaupan tarkkailu Jouni Huhtala 040 5123 703
Viljelijöiden työterveyshuolto
 Sari Harju 040 5234 114
 Jouni Huhtala 040 5123 703
 Liisa Koskela 050 5120 615
 Taina Kulla 0400 723 288
Yritys- ja talousneuvonta Erkki Laide 0400 137 169
Yritysjohtaminen ja laatuasiat Liisa Koskela 050 5120 615
Ympäristöneuvonta, ympäristötukiasiat
 Sirkku Koskela 0400 137 124
 Jari Tikkanen 0400 162 147
 Jaana Höglund  043 8254 284

KAlAtAlousKesKus
Kalatalousneuvonta Eero Hakala 0400 162 445

MAA- jA KotitAlousnAiset 
etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi
Toiminnanjohtaja Johanna Hylkilä 040 1964 434
Kotitalousneuvonta ja -koulutus, hygieniatestaukset ja
Malo-luokitukset, järjestötyö Seija Varila 0400 137 899
Kruunuvoudintalo, tapahtumien ruokapalvelut, Auli Saukko 043 8254 281
Ympäristöpalvelut Jaana Höglund  043 8254 284

RAKennussuunnittelu
Palvelupäällikkö Timo Korpela 040 596 4032

tilitoiMistoPAlvelut
Sievin tilitoimisto 
 Maija-Leena Eerikkilä 040 5216 416
 Seija Roimela 040 847 9740
Kaustisen tilitoimisto
 Helena Hohenthal 040 847 9908
 Mika Jouppila  044 5234 430
 Kirsi-Maria Saarikettu  043 8254 280
Reisjärven tilipalvelut Teemu Kinnunen 043 8254 279

RuoKinnAn oHjAus- jA tuotAnnon  
oHjAusPAlvelut Kotieläintiloille
Halsua, Perho, Veteli Sari Harju 040 5234 114
Perho, Halsua Pekka Polso 040 5234 112
Veteli, Kaustinen Helena Keto 040 5234 115
Kaustinen, Kälviä Sirpa Kaskela 0500 862 695
Himanka, Kannus, Lohtaja, Kälviä Taina Kulla 0400 723 288
Kalajoki, Sievi Aulikki Yli-Jylhä 050 5968 502
Kannus, Lohtaja, Sievi, Reisjärvi Sinikka Kreus 044 5263 059
Lohtaja, Kälviä Jarmo Karhula 044 5212 210
Toholampi, Reisjärvi, Lestijärvi Armi Hotakainen (perhevapaalla) 040 5234 116
Toholampi, Ullava, Reisjärvi Salme Asiala 040 5234 124
Kälviä, Kannus, Lohtaja, Reisjärvi Sari Hihnala 0400 974 165
Lestijärvi, Reisjärvi, Toholampi, Kaustinen, Veteli Katja Kellokoski 040 8492 870
Kalajoki, Sievi Leena Hanni 040 3533 295
Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi Elina Järvenoja 0400 260 575
Toholampi, Reisjärvi, Lestijärvi Sonja Kuronen 043 825 4282
Toholampi, Lestijärvi, Sievi, Kannus, Kokkola Heidi Lehkonen  040 523 4116
Perho, Veteli, Kaustinen, Kokkola Tiina Kivelä  040 684 5111

Hiehopienryhmä, Kannus, 8.2.2016, klo 10-15, kaupungintalo (Asematie 1)
Lehmähavaintopäivä, Perho, ti 23.2. klo 10-15, Mty Aho, Oksakoski
Hedelmällisyyshavaintopäivä, Kalajoki, to 25.2. klo 10-15, Päivi ja Pekka Nuoralan tila

Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi (5 pv)
Kannus, 16.-17.3. ja 21.-23.3.2016, Kannuksen kaupungintalon valtuustosali (Asematie 1). 
Ilmoittautumiset ja lisätietoja 11.3. mennessä Jari Tikkanen p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi 
tai Seija Roimela, puh. 040 847 9740, seija.roimela@proagria.fi. 

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon 2 päivän kurssi 
Kannus, 30.-31.3.2016, Kannuksen kaupungintalon valtuustosali (Asematie 1).
Ilmoittautumiset ja lisätietoja pe 11.3. mennessä Jari Tikkanen, p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proag-
ria.fi tai Seija Roimela, p. 040 8479740, seija.roimela@proagria.fi.

Proagria Keski-Pohjanmaan Kasvinsuojelukoulutukset ja –tutkinnot 
sievi, ti 15.3.2016, klo 10-14, kunnanvirasto (Haikolantie 16), mahtuu 30 hlöä
Kaustinen, to 17.3.2016, klo 10-14, kunnanvirasto (Kappelintie 13), mahtuu 26 hlöä
Lohtaja, pe 29.4.2016, klo 10-14, Lohtaja-talo (Alaviirteentie 4B), mahtuu 35 hlöä
Kannus, pe 3.6.2016, klo 10-14, kaupungintalo (Asematie 1), mahtuu 50 hlöä
Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan ProAgrian nettisivujen kautta www.proagria.fi/kp -> Tapahtumat tai säh-
köpostilla kirsi.saarikettu@proagria.fi tai puh. 043 825 4280 viimeistään 7 työpäivää ennen tapahtu-
man ajankohtaa. 

MAA- jA KotitAlousnAisten toiMintA 
valtakunnallinen historiikkijuhla 9.4.2016 Helsingissä
oikein & nurin -käsityöristeily 16.-17.4.2016 

Perho, Superruokaa Pohjolasta -kurssi, ke 17.2. klo 18.30, yläasteen opetuskeittiö 
Kaustinen, Superruokaa Pohjolasta -kurssi, ma 22.2. klo 18.30, Mäntymaja 
Kälviä, Superruokaa Pohjolasta -kurssi, ti 23.2. klo 18.30, yläasteen opetuskeittiö 
veteli, Koristele ja kuorruta kurssi, la 5.3. klo 10, Pulkkisen nuorisoseurantalo 
Toholampi, Superruokaa Pohjolasta -kurssi, ma 7.3. klo 18, Pajamäki 
Lestijärvi, Voileipäkakkukurssi, ke 9.3. klo 18, yläkoulun opetuskeittiö
Kaustinen, Suolaisia ja makeita piirakoita, pe 18.3. klo 18.30, jatkuu la 19.3. klo 10, Kaustisen yläas-
teen opetuskeittiö 
Reisjärvi, Superruokaa Pohjolasta -kurssi, ke 30.3. klo 18.30, yläkoulun kotitalousluokka
Perho, Voileipäkakkukurssi, pe 8.4. klo18.30, jatkuu la 9.4. klo 10, Perhon yläasteen opetuskeittiö 
Halsua, Voileipäkakkukurssi, la 23.4. klo 10, Halsuan yläasteen opetuskeittiö 

Hygieniatesti 
Kokkola, ma 29.2. klo 17, yritystalo Evald 

Kruununvoudintalolla tapahtuu 
su 7.2. koko perheen laskiaisrieha 
su 14.2. Rakkauden ilta- elämysillallistapahtuma 

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

Töissä taas!

Olen Heidi Lehkonen Toholammilta. Palasin takaisin töi-
hin ProAgrialle reilun neljän vuoden perhevapaiden jälkeen. 
Niin se aika hurahti nopeasti lastenhoidon ja lehmien lyp-
syn parissa. 

Maidontuotannon asiantuntijana teen sekä ruokin-
nansuunnittelua että tuotannonohjauspalveluita asiakas-
tiloille. Tämän hetkinen tilanne maidontuotannon saral-
la on haasteellinen niin teille viljelijöille kuin myös meille 
asiantuntijoille. Tavoitteena on, että löytäisimme yhdessä 
tilallenne parhaat mahdolliset ratkaisut ja toimintatavat, 
jotta lopputulos olisi taloudellisesti kannattava.

Minut tavoittaa numerosta 040 523 4116 tai sähköpostilla: 
heidi.lehkonen@proagria.fi. Ollaan yhteydessä!

Olen Tiina Kivelä Perhosta ja monelle tuttu kasvo vuosien 
varrelta. Koulutukseltani olen Ilmajoelta valmistunut AMK-
agrologi. Työt ProAgrialla aloitin syksyllä 2007. Olen muu-
taman viime vuoden ollut äitiysvapaalla. Sukupolvenvaih-
dos mieheni kotitilalla tehtiin reilu vuosi sitten. Meillä on 
vähän alle 30 lehmän lypsykarjatila. Myös syntymäkoto-
ani löytyy lypsäviä, joten käytännön kokemusta lehmien 
parista on ehtinyt kertyä vuosien varrelta. Teen maitotila-
asiantuntijana ruokinnan- ja tuotannonohjauksen palve-

luita lypsykarjatiloille. 
Tavoitat minut numerosta 040 684 5111 tai sähköpos-

tilla tiina.kivela@proagria.fi. 
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Muotokuvien julkistustilaisuu-
dessa ProAgrian hallituksen pu-
heenjohtaja jyrki Halonen ker-
toi, että muotokuvilla halut-
tiin osoittaa arvostusta Kurjen 
ja Kauniston keskipohjalaisen 
maatalouden ja maaseudun 
eteen tekemää ansiokasta työ-
tä kohtaan. – Ennakkoluulotto-
muus ja rohkeus kuvaavat hyvin 
Tapio Kurjen tapaa tehdä työ-
tään. Kauniston puheenjohta-
jakautta Halonen luonnehti va-
kaan kehityksen kaudeksi. Kau-
niston tapa hoitaa puheenjoh-
tajuutta on ollut avoin ja kes-
kusteleva sekä samalla määrä-
tietoinen.

Muotokuvien tekijä, valo-
kuvaaja Anne Yrjänä kertoi jul-
kistustilaisuudessa siitä, miten 

ennen kuvausta hän oli tutki-
nut kuvattavien olemusta ja si-
tä, millaisen tunnelman henki-
löt olivat tilaan jättäneet. 

– Halusin myös heistä teh-
tävien teosten sopivan hyvin 
ProAgrian tiloissa oleviin mui-
hin muotokuviin, sanoi Anne 
Yrjänä ja kiitti ProAgriaa saa-
mastaan mahdollisuudesta 
tehdä muotokuvat.

Kiitospuheissaan Tapio Kur-
ki ja Vesa Kaunisto kiittivät Pro-
Agrian hallitusta huomionosoi-
tuksesta. Tapio Kurki kertasi 
edeltäjiensä elämäkertoja ja to-
tesi olevansa otettu siitä, että 
hänen kuvansa liitetään järjes-
tön 9. johtajana kuvasarjaan, 
joka alkaa vuodesta 1909. Jär-
jestön 8. puheenjohtajana Ve-

sa Kaunisto totesi, että neu-
vontajärjestöä tarvitaan erityi-
sesti nyt, kun maatalousyrittä-
jät totuttelevat elämään maail-
manmarkkinahintojen muutos-
ten tuomassa epävarmuudessa. 

Kaunisto kertoi olleensa etuoi-
keutettu päästessään neuvon-
tajärjestön puheenjohtajana 
osaksi valtakunnallista verkos-
toa. Tapio Kurki toimi ProAgria 
Keski-Pohjanmaan johtajana 

vuosina 1975-2010. Vesa Kau-
nisto oli ProAgria Keski-Pohjan-
maan puheenjohtajana vuosina 
2005-2013. 

Ritva-Liisa nisula

järjestö

Muotokuvat Vesa Kaunistosta 
ja Tapio Kurjesta

Vesa Kauniston ja Tapio Kurjen muotokuvat paljastettiin marraskuussa ProAgrian vuosikokouksen yhteydessä. 
Muotokuvat ovat valokuvaaja Anne Yrjänän ottamat.

ProAgria Keski-Pohjanmaan emeritusjohtaja 

Tapio Kurjen ja emeritus-puheenjohtaja vesa 

Kauniston muotokuvat paljastettiin ProAgria 

Keski-Pohjanmaan vuosikokouksen yhteydessä 

pidetyssä järjestöjuhlassa viime marraskuussa. 

Muotokuvat on tehnyt valokuvaaja anne Yrjänä.

Kuva: Ritva Karri

ProAgria Keski-Pohjanmaan vuosiko-
kouksen avannut hallituksen puheen-
johtaja jyrki Halonen kiitti erityisesti 
Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalous-
naisia aktiivisesta toiminnasta. Halo-
nen muistutti myös siitä, että suoma-
laiset haluavat syödä kotimaista ruo-
kaa. – Kyllä näillä lakeuksilla vielä tule-
vaisuudessakin maata viljellään ja sii-
hen myös neuvontaa tarvitaan. Halo-
nen totesi, että ProAgria tekee uutta 
strategiaa, jonka kantavana ajatuksena 
on yhdessä onnistuminen. ProAgria on 
olemassa parantaakseen asiakkaiden 
ja kumppaneiden kilpailukykyä ja kan-
nattavuutta sekä edistääkseen maaseu-
dun kestävää kehitystä ja hyvinvointia. 

Huomioinnit
ProAgria Keskusten Liiton myöntämä 
hopeinen järjestömerkki pitkäaikaises-
ta luottamustehtävän hoidosta myön-
nettiin arto Hautalalle Lestijärveltä. 
Arto Hautala on ollut ProAgria Keski-
Pohjanmaan Kalatalouskeskuksen joh-
tokunnassa vuodesta 2001 ja sen pu-
heenjohtajana 2002-2014.

Maatalouden taloudellisen tutki-
muslaitoksen myöntämät kannatta-
vuuskirjanpitopalkinnot kirjanpitovuo-
silta 2013 myönnettiin viidelle tilalle. 
simo suomala Toholammilta palkittiin 
50 vuotta kestäneestä kannattavuus-
kirjanpitotilatoiminnasta. Kymmen-
vuotisesta kannattavuuskirjanpidosta 
palkittiin seppo järvenoja Toholam-
milta, marjo ja atso ala-Kopsala To-
holammilta sekä Kaija ja eero Polso 
Toholammilta. Viisivuotisesta kirjanpi-
dosta palkittiin sirkku ja Pentti Koske-
la Kokkolan Lohtajalta. 

Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotita-

lousnaiset palkitsi Vuoden Maa- ja ko-
titalousnaiseksi valitun marja-Leena 
vuolletin Kalajoelta. Vuoden Maise-
mateko -palkinnon sai Reisjärven Kan-
gaskylän Maaseutuseura ja Maaseutu-
naiset. Keski-Pohjanmaan paras mar-
janpoimija Miljoona litraa metsämar-
joja -kampanjassa oli Hannu Uusitalo 
Kannuksesta.

Henkilövalinnat
ProAgria Keski-Pohjanmaan hallituk-
seen valittiin Halsualta uutena jäse-
nenä jyrki mastokangas ja hänen va-
rajäsenekseen mika Tuominiemi. To-
holammilta varsinaiseksi jäseneksi 
valittiin minna Lintilä ja hänen vara-
jäseneksi Tuija Luoma. Kaustisen uu-

si edustaja Proagrian hallituksessa on 
Harri Känsäkoski, varalla jukka Koski-
nen. Kannuksesta hallitukseen tuli vali-
tuksi mika Kokkonen ja hänen varajä-
senekseen ahto Huhtala. Kälviäläinen 
Lauri juntunen varajäsenenään mar-
jo-Riitta Pajala valittiin uudelleen. Sa-
moin Kokkolan Ullavasta hallituspaik-
kansa uusi juha Korkeakangas ja varal-
la jukka Hautamäki.

Maa- ja kotitalousnaisten johto-
kuntaan valittiin uutena jäsenenä reis-
järvinen minna aho ja hänen varalleen 
Kirsi Halonen Reisjärveltä. marjo-Riit-
ta Pajala Kokkolan Kälviältä varajäse-
nenään marja-Leena Patovisti Perhos-
ta valittiin uudelleen johtokuntaan.

Ritva-Liisa nisula

Vuosikokouksessa palkitut yhteiskuvassa.

Vuosikokouskuulumiset Yhdistysten 
toimintakertomukset 
ja suunnitelmat
Palauttakaa toimintakertomuksenne vuo-
delta 2015 maaliskuun loppuun (31.3.) 
mennessä Keski-Pohjanmaan ProAgriaan. 
Laittakaa mukaan myös toimintasuunni-
telmanne täksi vuodeksi. Toivomme, että 
otatte toimintasuunnitelmissanne huomi-
oon maa- ja kotitalousnaisten kampanjat, 
tempaukset ja teemapäivät, ruokakurssit ja 
erilaiset retket. Sihteerit löytävät vuosiko-
kousten asialistat ja toimintasuunnitelma-
pohjat nettisivuiltamme, osoitteesta www.
proagria.fi/kp -> Jäsenedut ja verkostot -> 
Yhdistykset -> Paikallisyhdistyksien avuksi. 
Materiaalin voi myös pyytää järjestövastaa-
va Ritva Karrilta, puh. 040 523 4113.

jäsenLIsTaT TäRKeITä
Maakunnallisen jäsenmäärämme mukaan 
saamme edustuspaikkoja valtakunnallisiin 
järjestön kokouksiin, joissa tehdään jäse-
nistöä koskevia linjauksia. Jokainen jäsen 
on tämän vuoksi tärkeä! Voitte palauttaa 
jäsenlistat yhdessä yhteystietojen päivitys-
lomakkeen kanssa. Merkitkää yhteystieto-
lomakkeelle myös luottamushenkilöidenne 
matkapuhelinnumerot ja sähköpostiosoit-
teet, niin voimme tiedottaa nopeammin 
tärkeistä tapahtumista, retkistä tai yhdis-
tystä koskevista asioista. Ilmoittakaa myös 
lopettaneiden yhteyshenkilöiden nimet, 
jotta yhteystiedot pysyvät ajan tasalla. Jä-
senlistat voi toimittaa myös sähköpostilla 
osoitteeseen ritva.karri@proagria.fi.

Kuva: Ritva Karri
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Viljakasvien ja nurmirehujen 
yksikköhinta muodostuu mää-
rän, laadun ja hävikin hallin-
nasta. Väärin kohdennetut 
säästöt aiheuttavat helposti 
sadon määrän ja laadun alene-
mista tai hävikin lisääntymis-
tä, jonka seurauksena kustan-
nukset lisääntyvät. Esimerkiksi 
peltojen peruskunnostuksesta, 
lannoituksesta tai siemenkus-
tannuksista säästäminen jo-
ko määrällisesti tai laadullises-
ti voi aiheuttaa helposti 2000 
kuiva-ainekilon menetyksen 
nurmihehtaaria kohden. Vilje-
lykierron aikana sadon menetys 
kertautuu viljelyvuosien aikana 
niin että 1000-2000 kg ka / ha 
sadon menettäminen voi aihe-

uttaa tilalle kymmenientuhan-
sien eurojen menetykset. 

Nurmi karjatilan 
tärkein kasvi
Nurmirehujen tuotannon te-
hostamisessa keskeistä on sa-
totasojen nostaminen ja oikean 
korjuuajankohdan määrittämi-
nen. Ne varmistavat säilörehun 
korkean laadun. Hävikin hal-
lintaan vaikutetaan asianmu-
kaisella säilönnällä. Säilörehun 
tuotanto on prosessi, jossa ket-
jun kaikkien lenkkien pitää olla 
kunnossa, ja jossa heikoin lenk-
ki määrää säilörehun laadun ja 
määrän. Nurmirehujen tuotan-
toa tarkastellaan useamman 

vuoden tähtäimellä sekä asian-
mukaisella viljely- ja viljelykier-
tosuunnittelulla sekä tukiehdot 
käyttävällä lohkokirjanpidolla. 

Hyviin satoihin johtavat toi-
menpiteet ovat nurmen huolel-
linen perustaminen, siemense-
osten valinta kylvötilanteessa ja 
täydennyskylvössä, pellon hyvä 
peruskunto, säännöllinen kalki-
tus sekä viljavuustutkimukseen 
perustuvan lannoituksen valin-
ta. Viljavuustutkimukseen pe-
rustuvan lannoitussuunnitel-
man voi helposti toteuttaa ny-
kyisellä ProAgrian käyttämällä 
viljelysuunnitelmaohjelmalla, 
joka valitsee pelloilla kasvatet-
taville kasveille parhaimman se-
kä taloudellisimman tuotanto-
edellytysten mukaisen lannoi-
tusvaihtoehdon.

Nurmille on järjestettävä ko-
ko viljelykierron ajaksi hyvät kas-
vuolot, jotta se säilyttää kilpai-
lukykynsä rikkakasveja vastaan. 
Onnistunut rikkakasvitorjun-
ta nurmen perustamisvaihees-
sa luo pohjan hyvän ja laaduk-
kaan nurmisadon tuottamiselle. 

Säilörehun laatu
D-arvoltaan sulavan ja korkean 
raakavalkuaisen omaava säilö-
rehu on paras ja edullisin valku-
aisen tuotantomuoto kotieläin-
tilan ruokinnassa. Määrällises-
ti ja laadullisesti korkealla nur-
misadolla voidaan vähentää te-
hokkaasti valkuaisostorehujen 
kustannuspainetta ja alentaa 
tehokkaasti eläinten ruokinta-
kustannuksia. Säilörehun kor-
kea tuotantokustannus on kes-
keisimpiä suomalaisen maidon-
tuotannon kilpailukykyä heiken-
tävistä tekijöistä. Rehun korjuu-
kaluston järkevä mitoittaminen 
ja urakoitsijan käyttö työhuip-
pujen aikana varmistaa sen, että 
rehu korjataan oikean D-arvon 
aikana. Säilörehun korkea laatu 
alentaa tehokkaasti säilörehun 
hintaa maitolitraa kohden.

Resurssien haaskaus 
maksaa
Ruokinta- ja nurmiasiantunti-
joiden kokemusta hyväksikäyt-

täen kotieläintilan ruokintakus-
tannukset ja tuotantoresurssit 
saadaan parhaalla mahdollisel-
la tavalla tehokkaaseen tuotan-
tokäyttöön. Tuotantoresurssien 
vajaa käyttö navetalla ja pelloil-
la on kotieläintuotannon suurin 
kustannusten kasvattaja. Tuo-
tantoresurssien haaskaus joh-
tuu lähes poikkeuksetta väärin 
tehdyistä säästöistä. Viimevuo-
den verokirjanpidosta saadut ti-
lan taloustiedot ovat hyviä poh-
jia tilan toiminnan suunnitte-
lussa. Ammattitaitoinen tili- ja 
veropalvelu auttaa löytämään 
maatilalle oikeat kehittämis-
kohteet alenevien tuottajahin-
tojen tilanteessa.

OnkO ruOhO aidan takana VihrEäMpää?

sari Harju

Maidontuotannon asiantuntija 
040 523 4114 
sari.harju@proagria.fi

Siinä 
tapauksessa 
ota yhteys 
ProAgrian 
kasvin-
viljelyn 
asian-
tuntijoihin!

sirkku Koskela

Kasvintuotannon ja ympäristö-
asioiden erityisasiantuntija 
0400 137 124
sirkku.koskela@proagria.fi
 

Pekka Polso

Maidontuotannon 
asiantuntija
040 523 4112
pekka.polso@proagria.fi

Taina Kulla

Maidontuotannon 
asiantuntija 

0400 723 288 
taina.kulla@proagria.fi

elina Finnilä

Kasvituotannon ja talouden 
asiantuntija

043 825 4283
elina.finnila@proagria.fi

jari vierimaa

Nurmiasiantuntija 
040 743 3290 

jari.vierimaa@proagria.fi

Nurmet nousuun
Tuotantoeläinten taloudellisen ruokinnan järjestä-

minen on kotieläintilan peruskysymys. Ruokinnan 

suunnittelu ja ruokintakustannusten kriittinen 

tarkastelu on tällä hetkellä erittäin ajankohtaista. 

Esim. satotaso 6000 kg ka/ha, 50 ha, syötössä on:
300 000 kg ka, kun hävikki 0 %
279 000 kg ka, kun hävikki 7 %
255 000 kg ka, kun hävikki 15 %
210 000 kg ka, kun hävikki 30 %

Esimerkin 210 000 kg ka vastaa n. 4000 kg ka/ha sadosta saatavaa 
rehumäärää, hukataan lähes 2000 kg ka/ha eli 15 hehtaarin sadot.

Jari
Vierimaa

Nurmituotannon asiantuntija

Kuva: Ritva-Liisa Nisula

  
 

 
  

Maidon ja lihan hintaan 

emme voi vaikuttaa, mutta oman 

tuotantomme tehokkuuteen voimme. 

Tilakohtaiset tehokeinot etsitään 

ProAgrian ruokinta-, nurmi- 

           sekä talouspalveluita 

             hyväksikäyttäen.
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Älä anna

investointisi
kallistua -

muista
pohjatutkimus!

Kotimaiset taitto-ovet Iistä.

www.findoor.fi • findoor@findoor.fi
p. 020 8384 530 • 0400 384 939

Palo-ovet
Liukuovet

Karmiovet
CE-merkityt

- Viljojen ja rehujen valkuaisanalyysi!

- Kylvösiementen itävyystutkimukset 
  vaivattomasti!

- DON-hometoksiinianalyysi riippu-
 mattomasta laboratoriosta!

Uutuus!

Katso pätevyysalue www.finas.fi

Oy Hortilab Ab, Vasavägen 41, 64200 NÄRPIÖ
& 06-347 4250 • hortilab@hortilab.fi  • www.hortilab.fi

Viljavuus-
     tutkimukset

Kotimainen
       asiantunteva palvelu!

HUOM! 
Löytyykö pannuhuoneestasi unohtu-

neita maanäytteitä? - Lähetä meille 
analysoitavaksi!

Tilan raha-asiat yhteen pakettiin

Nyt kannattaa poiketa Osuuspankkiin ja hoitaa tilan pankkiasiat kuntoon kerralla. Tarjoamme sinulle 
kiinteähintaisen palvelupaketin tilasi sekä perheesi maksuliikkeen hoitamiseen. Kaupan päälle saat 
maatalouden asiantuntemusta ja paikallista osaamista. Maatilan maksuliikepaketissa saat kiinteään 
kuukausihintaan käyttöösi yritystilin maatilasi asiointiin, käyttötilin yksityiseen asiointiisi, 
verkkotiliotteet ja OP-verkkopalvelun. E-laskujen, OP-mobiilin ja maksukorttien avulla hoidat 
rahaliikkeen tehokkaasti ja ohjaat varat oikeille tileilleen. 
 
Varaa tapaamisaika omaan Osuuspankkiisi ja tule käymään! Lisätietoja myös op.fi/maatalous 

Yhdessä hyvä tulee. 
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Kasvinsuojeluaineiden kau-
pan käytännöt muuttuivat vii-
me vuoden lopussa niin, että 
ammattikäyttöön hyväksytty-
jä valmisteita saa myydä tai 
luovuttaa vain henkilölle, jo-
ka esittää voimassaolevan to-
distuksen kasvinsuojelututkin-
nosta. Ostajan tulee esittää 
oma tai kasvinsuojeluainei-
ta käyttävän henkilön tutkin-
totodistus ja kauppiaan tulee 
se tarkastaa. Tutkintotodis-
tus tulee olla myös henkilöllä, 
joka käyttää ammattitoimin-
nassaan kasvinsuojeluaineita.  
Ammattiaineita myyvässä kau-
passa vähintään yhdellä myy-
jällä on oltava tutkintotodis-
tus.

Myyntiä ja käyttöä koske-
va tutkintovaatimus perustuu 
lakiin kasvinsuojeluaineista 
(1563/2011). Lain tarkoituk-
sena on vähentää kasvinsuo-
jeluaineiden käytöstä aiheu-
tuvia riskejä ihmisten terve-
ydelle ja ympäristölle. Koti-
tarvekäyttöön vapaasti ostet-

tavaksi jää nelisenkymmentä 
valmistetta.

Tutkintotodistuksen lisäk-
si kelpaavat voimassa oleva 
todistus maatalouden ympä-
ristötukeen kuuluvaan kas-
vinsuojelukoulutukseen osal-
listumisesta, ympäristökor-
vaukseen sitoutuneella viljeli-
jällä erityistutkinto tukiehto-
jen mukaisesti kuuden vuo-
den voimassaoloajalla ja Tu-
kesin myöntämä koulutuksen- 
ja tutkinnonjärjestäjän lupa. 
Kauppa voi tarvittaessa tallen-
taa asiakasrekistereihinsä tar-
kastetun tutkinnon voimassa-
olopäivän tai kopion todistuk-
sesta, jolloin todistusta ei tar-
vitse esittää jokaisella ostoker-
ralla erikseen.

➽ www.tukes.fi

Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto 

Tukes

Kasvinsuojeluaineiden kaupan 
käytännöt muuttuvat 
– tutkintotodistus mukaan ostoksille

Kuva: Sirkku Koskela

Kuva: Sirkku Koskela

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

PRoagRIa KesKI-PoHjanmaan KasvInsUojeLUKoULUTUKseT ja –TUTKInnoT KevääLLä 2016
sIevI, ti 15.3.2016, klo 10-14, kunnanvirasto (Haikolantie 16), mahtuu 30 hlöä
KaUsTInen, to 17.3.2016, klo 10-14, kunnanvirasto (Kappelintie 13), mahtuu 26 hlöä
LoHTaja, pe 29.4.2016, klo 10-14, Lohtaja-talo (Alaviirteentie 4B), mahtuu 35 hlöä
KannUs, pe 3.6.2016, klo 10-14, kaupungintalo (Asematie 1), mahtuu 50 hlöä

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

HUom! Tutkintoon osallistujan henkilöllisyyden todentamiseen tarvitaan kuvallinen 
henkilöllisyystodistus. Koulutuksen ja tutkinnon hinta tarjoiluineen yhteensä 
90 €/hlö, sis. alv. 24 %. Tutkintotentin materiaali on luettavissa 
osoitteessa: www.tukes.fi/kasvinsuojelu.

KasvInsUojeLUKoULUTUsTen oHjeLma
10.00-10.45 Kasvinsuojeluainelainsäädäntö, uudet vesistörajoitukset, 
  laittomat ja väärennetyt kasvinsuojeluaineet ja niihin 
  liittyvät riskit, väärennetyn aineen tunnistaminen
10.45-11.30  Kasvinsuojeluaineiden turvallinen käyttö ja käsittely 
  sekä riskien ja vaarojen tunnistaminen
11.30-11.45 kahvitauko
11.45-12.15 Levitysvälineet, kasvinsuojeluruiskun säätö ja testaukset
12.15-13.00 Integroidun kasvinsuojelun periaatteet käytännössä, 
  kasvinsuojeluaineiden käyttökirjanpidon velvoitteet
13.00-14.00 Tutkintotentti

MuistilistA 
KAsvinsuojeluAineen 
ostAjAlle:

•	 Esitä	tutkintotodistus	osto-
tilanteessa. vinkki: ota todis-
tuksesta kuva kännykkääsi.

•	 Voit	lähettää	todistuksen	
myyjälle myös sähköisenä 

 esim. kun tilaat puhelimella 
tai netissä.

•	 Ostosten	hakijalla	ei	tarvitse	
olla tutkintoa, jos ostajan tai 
käyttäjän tutkinto on esitetty.

•	 Kauppa	voi	tarvittaessa/-
halutessasi tallentaa tiedon 
tutkinnostasi omiin järjestel-
miinsä.
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Ympäristökorvaukseen sitou-
tuneen viljelijän on laaditta-
va sitoumuskauden (1.5.2015-
30.4.2020) viisivuotinen viljely-
suunnitelma ensimmäisen sitou-
musvuoden aikana. Viisivuotises-
sa viljelysuunnitelmassa on esitet-
tävä viljelijän hallinnassa olevien 
peruslohkojen eri kasvulohkoilla 
viljeltäviksi suunnitellut kasvilajit 
viiden vuoden aikana. Suunnitel-
ma on jätettävä kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaiselle ensim-
mäisen sitoumusvuoden loppuun 
mennessä (30.4.2016).

sirkku Koskela

kasvi

eerikkilä maija 040 521 6416  maija.eerikkilä@proagria.fi
Finnilä elina 043 825 4283  elina.finnila@proagria.fi
Harju sari 040 523 4114  sari.harju@proagria.fi
Huhtala jouni 040 512 3703  jouni.huhtala@proagria.fi
Karhula jarmo 044 521 2210   jarmo.karhula@proagria.fi 
Kaskela sirpa 0500 862 695  sirpa.kaskela@proagria.fi
Keto Helena 040 523 4115  helena.keto@proagria.fi

Satojen tulisi olla 5 000-6 000 ki-
loa hehtaarilta, jotta viljely saa-
daan kannattavaksi nykyisillä 
hinta- ja kustannussuhteilla. Li-
säksi tiloilla on panostettava sa-
don tuottamiseen käyttötarkoi-
tuksen mukaan ja pidettävä tuo-
tantokustannukset hallinnassa. 
Tulokset käyvät ilmi ProAgrian 
Lohkotietopankin viljojen, öljy- 
ja palkokasvien sekä kuminan 
tuotantokustannuslaskelmien 
pohjalta lasketuista ennakkotu-
loksista vuodelle 2015. 

Ruis, rapsi, härkäpapu 
ja kumina tuottivat 
parhaiten
Viljelykasvien sato saattoi yllät-
tää positiivisesti tai epäonnistua 
täydellisesti viime kesän poikke-
uksellisena kasvukautena. En-
nakkotulokset osoittavat, että 
tämän hetken viljan markkina-
hinta ei kata viljelystä aiheutu-
neita kustannuksia. Keskimää-

rin viljat tekevät tappiota noin 
250 euroa ja öljykasvit ja här-
käpapu 145 euroa hehtaarilta. 
Ainoastaan kuminan tulos 239 
euroa hehtaarilta, on selvästi 
positiivinen. Kuminan noussut 
maailmanmarkkinahinta ja vii-
me kesän kuminalle hyvät kas-
vuolot ja pieni tuhoojapaine tu-
kevat kuminan hyvää tulosta. 

Viljoista ruis tekee parhain-

ta tulosta, mutta se edellyttää 
viime vuoden sopimushinnan, 
200 euroa tonnilta, toteutumis-
ta. Plussan puolelle rukiin vilje-
lyssä päästään 4 300 kilon heh-
taarisadoilla. Rehuviljat sen si-
jaan tekevät viljoista heikointa 
tulosta ja niillä tappio voi kas-
vaa yli 300 euroon hehtaarilta. 
Kevätrapsi tekee rypsiä parem-
man tuloksen ja se johtuu rap-

sin noin 500 kiloa rypsiä parem-
masta sadosta hehtaarilta.

Viljelykiertojen 
monipuolistamisella 
tasataan viljelyn riskejä
Tulokset osoittavat, että pelk-
kiin kevätviljoihin tai rehuviljoi-
hin pohjautuva viljelystrategia 
sisältää tämän hetken markki-
natilanteessa paljon riskejä. Vil-
jelykierrolla, jossa on kevätviljo-
jen lisäksi syysmuotoisia kasveja 
sekä öljy- ja palkokasveja, tasa-
taan sato- ja hintariskejä. Öljy- 
ja palkokasvien sekä erikoiskas-
vien, kuten kuminan kannatta-
vuus on nykyisillä sato- ja hinta-
tasoilla viljoja parempi.

ProAgrian viljelyn kehittä-
misryhmien tulosten mukaan 
parhaan neljänneksen tuloksen 
taustalla vaikuttavat keskiar-
vosatoja parempi sadon mää-
rä ja muita pienemmät kiinteät 
kustannukset. Jos tuotantokus-

tannukset ovat korkeat eikä nii-
den alentamiseen ole mahdol-
lisuuksia, tarvitaan lisää kiloja 
jakamaan kustannuksia. Sato-
tasojen on noustava, jos halu-
taan säilyttää nykyinen kiintei-
den kustannusten taso. Katseet 
on suunnattava kiinteiden kus-
tannusten karsimiseen tavalla 
tai toisella, jos satotasojen nos-
to ei onnistu.

➽ www.proagria.fi/kasvi

sari Peltonen
ProAgria Keskusten Liitto

Viljantuotannon ennakkotulokset 2015

Kannattavaan tulokseen 
vaaditaan hyvä sato
Viljan tuotanto tekee kolmatta vuotta peräkkäin tappiollisen tuloksen. Tulos on tappiollinen, jos 

viljan satotaso on korkeintaan valtakunnallisten keskisatojen mukainen, noin 4 000 kiloa hehtaarilta. 

Heikon tuloksen taustalla on viljan hintakehitys, joka on viimeisen 2-3 vuoden ajan ollut lasku-

suuntainen. Samalla viljelyn kustannukset ovat säilyneet korkealla tasolla.

Viisivuotinen viljelysuunnitelma

Esimerkki WebWisulla tehdystä viisivuotisesta viljelysuunnitelmasta.

 
Muista Neuvo 2020!
Peltolohkoilla, joilla sato jää useina vuosina alle tavoitellun, kan-
nattaa hyödyntää tukijärjestelmän mahdollisuudet vaihtoehdoil-
le tai välivuodelle viljasta, pellon käytön monipuolistamiselle tai 
maan kunnostamiselle. Kolmen tonnin viljasatoon verrattuna 
luonnonhoitopeltonurmi on kannattavampi vaihtoehto ja samalla 
hyödynnetään välivuodet maan kunnostusvuosina. Varjoisat, met-
sän reunustamat pienet lohkot kannattaa suunnata riistapelloiksi.

➽ ProAgria.fi/neuvo2020

”Ympäristökorvausjär-
jestelmässä edellytetään 
viisivuotista viljelykier-
tosuunnitelmaa. Nyt on 
hyvä hetki pohtia pellon 
käyttöä. Viljaa ei kanna-
ta väkisin tuottaa heikko-
kuntoisilla peltolohkoil-
la. Omien tuotantokus-
tannusten tiedostaminen 
ja laskenta luovat hyvän 
pohjan erilaisiin päätök-
sentekotarpeisiin ja tuo-
tannon kannattavuuden 
parantamiseen.” 

jari vierimaa

Koskela sirkku 0400 137 124  sirkku.koskela@proagria.fi
Kulla Taina 0400 723 288  taina.kulla@proagria.fi
Polso Pekka 040 523 4112  pekka.polso@proagria.fi
Roimela seija 040 847 9740  seija.roimela@proagria.fi
Tikkanen jari 0400 162 147  jari.tikkanen@proagria.fi
vierimaa jari 040 743 3290  jari.vierimaa@proagria.fi
Yli-jylhä aulikki 050 596 8502  aulikki.yli-jylha@proagria.fi

Viljelysuunnittelua tekevät ProAgria Keski-Pohjanmaan asiantuntijat 2016
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Korvauksen määrä kasvinvilje-
lytilalla on 160 e/ha/v. Luon-
nonmukaisen kotieläintuotan-
non korotus on 134 e/ha. Koti-
eläintilalla on tällöin oltava kor-
vauskelpoista sitoumushehtaa-

ria kohti vähintään 0,3 eläinyk-
sikköä luonnonmukaisesti kas-
vatettuja eläimiä. Eläinmäärä 
lasketaan ensimmäisenä sitou-
musvuonna 1.5.-31.12. ja myö-
hempinä vuosina kalenterivuo-

delta. Avomaan vihannesten vil-
jelyssä oleville aloille korvausta 
maksetaan 600 e/ha.

Luomuasetusta 
odotellaan

Keväällä 2016 haettavissa ole-
vat luomusitoumukset ja lisä-
alat aiempiin sitoumuksiin vah-
vistetaan valtioneuvoston ase-
tuksella, joka julkaistaan arvi-
olta helmi-maaliskuussa. Ase-
tuksen hyväksynnän jälkeen li-
sätietoa kevään hakumahdolli-
suuksista ja vuoden 2016 haku-
lomake 215 julkaistaan Suomi.
fi-palvelussa. Luomusitoumuk-
set ja mahdolliset lisäalat hae-
taan edelleen paperilomakkeel-
la 215.

Luomusitoumukseen on tar-

vinnut vuodesta 2015 alkaen il-
moittaa ainoastaan siipikar-
jan määrä sekä tuotantotauot. 
Muut eläinmäärätiedot kerä-
tään suoraan eläinrekistereistä. 
Ilmoitukset tehdään helmikuus-
sa 2016 sähköisesti Vipu-palve-
lussa tai lomakkeella 461.

Mavi ja Evira
Luonnonmukaista tuotantoa 
hallinnoi kaksi viranomaista. 
Maaseutuvirasto vastaa luon-
nonmukaisen tuotannon ja ko-
tieläintuotannon korvauksesta, 
sen tukiehdoista ja maksamises-
ta. Elintarviketurvallisuusviras-
to Evira vastaa luonnonmukai-
sen viljelytavan ja kotieläintuo-
tannon ehdoista, ohjeistuksesta 
ja luonnonmukaisen tuotannon 
valvontajärjestelmästä.

Luomukoulutus 
Kannuksessa

Luomusitoumuksen edellyttä-
mä viiden päivän ja luomuko-
tieläintuotannon kahden päi-
vän koulutus alkaa Kannukses-
sa kaupungintalon valtuustosa-
lissa 16.3.2016. Lisätietoja luo-
musitoumuksesta antavat Pro-
Agria Keski-Pohjanmaan luo-
muasiantuntijat.

luomu

Ota yhteyttä:
Seija Roimela  p. 040 847 9740
Jari Tikkanen  p. 0400 162 147

LUomUasIanTUnTIjoILLa on asIaa

Luonnonmukaisen 
tuotannon sitoumus 2016

Jari
Tikkanen

Luomutuotannon erityisasiantuntija

Luonnonmukaiselle kasvi- tai kotieläintuotannolle 

maksetaan korvausta oman erillisen sitoumuksen 

perusteella. Luomusitoumuksen tekeminen ei edel-

lytä ympäristösitoumuksen tekemistä. Avomaanvi-

hannesten viljelyssä voi antaa sitoumuksen pelkäs-

tään niistä tilan lohkoista, joilla sitoumuskauden 

aikana viljelee avomaan vihanneksia.

Luomusiemenen kysyntä on 
jatkuvassa kasvussa ja varsin-
kin syysviljojen ja nurmiheini-
en siemenistä on alituotantoa. 
Onnistuessaan luomunurmi- 
siementuotanto vähentää kasvi-
tilan työmäärää. Nurmisiemen-
tuotannossa on sopivalla elo-
peräisellä lannoituksella mah-
dollisuus päästä samoihin sato-
tuloksiin tavanomaisen viljelyn 
kanssa. Viljakasvien siementuo-
tannossa on mahdollista saada 
parempi taloudellinen tulos kuin 
rehu- ja leipäviljan tuotannossa.

Strateginen päätös
Siementuotannon onnistumi-
nen edellyttää sitoutumista ja 
aikaa huolehtia siemenkasvus-
toista. Luomutilalla on sovitet-
tava yhteen sekä luomutuotan-
toehdot että siementuotanto-
vaatimukset. Alkavalla luomu-
tilalla on mahdollisuus tuottaa 
yksivuotisista kasveista luomu-
siementä siirtymävaiheen en-
simmäisenä vuonna. Nurmi-
kasvien ja nurmipalkokasvien 
sato on luomua siirtymävai-
heen toisena vuonna. Viljelyso-
pimus siemenpakkaamon kans-
sa määrittää tarkasti ehdot, jo-
ka sitoo molempia osapuolia ja 
parhaimmillaan varmistaa toi-
minnan jatkuvuutta ja kannat-
tavuutta.

Peltojen kunto
Pellon vesitalouden ja maan 
rakenteen tulee olla kunnossa. 
Lohkojen tulisi olla mahdolli-
simman tasalaatuisia ominai-
suuksiltaan. Lisäksi on otetta-
va huomioon viljelyvyöhyke ja 

pienilmasto. Maalajeista par-
haiten luomusiementuotan-
toon soveltuvat multavat hie-
ta ja hietamoreenit, viljely on-
nistuu myös hiesuilla ja multa-
mailla. Pellon pH saisi mieluiten 
olla yli 6. Viljavuustutkimuksen 
perusteella tehtävässä lannoi-
tuksessa on pää- ja sivuravintei-
den lisäksi otettava huomioon 
myös pellon hiventilanne, erityi-
sesti boori on tärkeä ravinne sie-
menen muodostumiselle. Tilan 
tulee olla pääsääntöisesti vapaa 
hukkakaurasta. 

Viljelytekniikka
Syyskyntö on osoittautunut par-
haaksi perusmuokkausmenetel-
mäksi kasvitauteja ja rikkakasve-
ja vastaan. Kylvötekniikassa on 
tärkeä saada maalajikohtaisesti 
siemen sopivalle syvyydelle. Täl-
löin varmistetaan siemenen itä-
miselle tarvittavan veden ja ra-
vinteiden saanti. Kesän aikana 
varaudutaan kitkemään vieras-
lajeja ja hankalia rikkakasveja, 
kuten hierakkaa ja saunakukkaa.

Leikkuupuinnissa seurataan 
kohlimilla kulkevan ja säiliöön 
tulevan tavaran laatua ja teh-
dään hienosäätö havaintojen 
perusteella. Puintikosteus saisi 
olla mielellään alle 25 %. Kui-
vauksessa kuivauslämpötila las-
ketaan 90 vähennettynä puin-
tikosteus. Liian kuuma ilma ja 
hidas kierto vaikuttavat haitalli-
sesti itävyyteen. Sadonkorjuussa 
ja sadon käsittelyssä vältetään 
siemenen vaurioitumista.

Viljelykierto
Luomusiementuotantokier-

toa suunniteltaessa on otetta-
va huomioon luomutuotanto-
ehtojen vaatimus palkokasvi-
en 30 %:n osuudesta kierros-
sa. Säännöstä voidaan poiketa 
nurmiheinien siementuotannos-
sa. Siementuotantoehdoissa on 
määritelty kasvilajikohtaiset 
esikasvirajoitukset, kuten esi-
merkiksi nurmikasveilla 2 vuot-
ta ja apilalla 3 vuotta. Perusta-
misvuotta ei lasketa esikasviksi. 
Rukiilla, rypsillä, rapsilla, nur-
mikasvustoilla ja apilakasvus-
toilla vaaditaan suojaetäisyydet 
ristiin pölyttymisen estämiseksi.

Viljelytarkastus
Viljelyksen tarkastus tehdään 
ennen leikkuupuintia. Siinä tar-
kastetaan lajikepuhtaus ja han-
kalat rikkakasvit, kuten esimer-
kiksi hukkakauratilanne pellol-
la. Hyväksytysti tehty viljelystar-
kastus antaa luvan puida kas-
vusto siementavaraksi.

Varastointi ja kuljetus
Varastointiin on varauduttava 
ja huolehdittava katettujen va-
rastosiilojen puhtaudesta. Va-
rastokirjanpidossa on otettava 
huomioon siemensopimuksen 
ja luomutuotantoehtojen vaa-
timukset. Varastokirjanpito tar-
kastetaan luomuvalvonnassa. 
Kuljetusvälineen puhtaus tar-
kastetaan ja varmistetaan kulje-
tusyrittäjän viljapassista tiedot 
edellisistä kuljetuksista ja puh-
distustoimenpiteistä. 

jUHa-anTTI KoTImäKI
luomuasiantuntija

Proagria etelä-savo

Luomusiementuotanto
ProAgria 
Keski-Pohjanmaa ry 
järjestää

LUONNONMUKAISEN 
TUOTANNON KOULUTUKSET 2016
luonnonmukaisen tuotannon 5 päivän peruskurssi 
16.-17.3. ja 21.-23.3.2016.
Hinta 350 € + alv. 24 % / tila (70 € + alv. 24 % / pv).

luonnonmukaisen kotieläintuotannon 
2 päivän peruskurssi 
30.-31.3.2016.
Hinta kasviperuskurssin käyneille 60 €/pv + alv. 24 %, 
muille 70 €/pv + alv. 24 %.

Kurssit pidetään Kannuksen kaupungintalon valtuustosalissa 
(Asematie 1).

Kurssimaksuun sisältyy opetus, materiaalit ja kurssin aloitus-
kahvit. Kursseilla on käytössä sähköinen luokkahuone, johon 
osallistuja saa käyttöoikeudet. 

Koulutus täyttää luomusitoumuksen viiden päivän sekä luo-
mukotieläinsitoumuksen kahden päivän koulutusvaatimukset. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja pe 11.3. mennessä 
Jari Tikkanen, p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi 
tai Seija Roimela, p. 040 8479740, seija.roimela@proagria.fi.
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Eläinten voinnin seuranta vaatii 
karjasilmää. Se on toisilla luon-
tainen taito, ja ellei sitä synty-
mälahjana ole suotu, sitä voi 
onneksi kehittää. Tärkeintä on 
aito kiinnostus eläinten hyvin-
vointiin, silloin huomaa parem-
min eläinten antamat merkit. 
Myös kokemus antaa varmuut-
ta eläinten havainnointiin. Jot-
kut sanovat näkevänsä lehmän 
terveydentilan katsomalla sitä 
silmiin. Siinä on vinha perä, sillä 
silmät kertovat paljon eläimen 
voinnista.

Vasikat ovat mainio esi-
merkki siitä, kuinka poikkea-
vaan käyttäytymiseen ja eläi-
men olemuksen pitää tarttua 
heti eikä hetken päästä. Mitä 
nopeammin hoitaja vasikan 
ongelmiin reagoi, sitä parem-
mat mahdollisuudet vasikalla 
on selvitä säikähdyksellä uh-
kaavista vaivoista. Sairauksien 
puhjetessa nopeasti aloitettu 
hoito antaa aina parhaan hoi-
tovasteen. 

Hyvinvoiva vasikka

Tarkkaile onko vasikka eloisa 
ja utelias. Katso miltä näyttä-
vät vasikan turpa ja silmät Tut-
ki korvien asento, karvan kiil-
to, vatsan täyteisyys, takamus 
ja sen puhtaus. Minkälaista on 
lanta? Jos vasikat ovat heikko-
ja, katse kääntyy ummikoiden 
kunnon, rehustuksen ja olosuh-
teiden tarkkailuun. Terve vasik-
ka on lihaksikas, kiiltäväkarvai-
nen, tasaisen pyöreä ja pirteä. 
Siisti peppu ja nälkäkuopan oi-
kea täyttöaste kertovat onnistu-
neesta hoidosta.

Hyvinvoiva lehmä

Valppaus, eläimen asento seis-
tessä ja kävellessä, turpa, taka-
mus, sonta ja kuntoluokka ker-
tovat eläimen voinnista, hoi-
dosta, ruokinnasta ja olosuh-
teista. Terveet lehmät vaikutta-
vat valppailta, korvat liikkuvat 
osoittaen lehmän havainnoi-
van ympäristöään. Niiden kar-
va kiiltää ja silmät ovat kirk-
kaat. Turpa on kostea, puhdas 
ja siisti. Hyvä pötsintäyteys ker-
too tämän päivän, sonta eilisen 
ja sopiva kuntoluokka pidem-
mältä ajalta taaksepäin ruokin-
nan onnistumisesta. Märehti-
minen kertoo tämän hetken re-
huannoksesta. Hengittäminen 

kertoo lehmän voinnista, kuu-
me ja kipu voi näkyä tihenty-
neenä hengittämisenä. Kylmät 
korvat saattavat kertoa muusta 
sairaudesta.

Eläimen hiertymät ja vam-
mat kertovat useimmiten olo-
suhteista, joissa on jotain kor-
jaamista. Kintereiden ja polvi-
en kunto kertovat parren mitoi-
tuksesta, kuivikkeista ja niiden 
määrästä, niskassa ja lavoissa 
olevat patit ja hankaumat mah-
dollisista ruokintaesteistä. Pa-
ras aika tarkastella utaretta on 
välittömästi lypsyn jälkeen. Ve-
din ja sen pää kertovat paljon 
lypsyprosessin onnistumisesta. 
Selkä kaarella seisominen ker-
too kivusta, samoin selkä kaa-
rella kävely. Terve lehmä seisoo 
tasaisesti kaikilla neljällä jalal-
la. Jos lehmä siirtelee painoa 
jalalta toiselle tai seisoo jalat 
kroppansa alla, on syytä huo-
leen. 

Tuotosseurannan  
uudet raportit apuna 
eläinten tarkkailussa

Apua eläinten tarkkailuun saa 
nyt myös uusista tuotosseuran-
nan raporteista. Koelypsyrapor-
teissa on maitomäärän ja pitoi-
suuksien lisäksi rasva-valkuais-
suhde eläinkohtaisesti, samoin 
aika poikimisesta ja siemennyk-
sestä. Raportilta voi helposti 
katsoa näytteenoton jälkeen jo-
kaisen lypsävän tilanteen. Ras-
va-valkuaissuhde kertoo ruokin-
nan tasapainosta. Pitoisuuksien 
suhteen pitäisi olla1.1-1.4. Mi-
käli suhde ei osu suositellulle 
välille, tarkkaile eläimiä nave-
tassa. Onko lehmä lihomassa 
tai laihtumassa, onko maitta-
vaa karkearehua vapaasti saa-
tavilla. Liikalihavuus varsinkin 
lypsykauden lopussa ja laihtu-
minen etenkin sen alussa johta-
vat usein terveys- ja hedelmälli-
syysongelmiin.

Tuotosseurannan raporteissa havainnollistetaan erityistä tarkkailua vaativat eläimet joko graafisesti tai eläinlistoi-
na. Kuvat Minun maatilani -ohjelmasta.

Vasikoille on kehitetty kuvallinen ohjekortti isoihin navetoihin. Ohjekortti opastaa helposti ja yksinkertaisesti siihen, 
mitä vasikasta pitää jokaisella hoitokerralla katsoa. Tätä voi jokainen navetassaan käyttää.

Sari 
Hihnala

Maidontuotannon asiantuntija

Seuranta ja ennakointi 
eläintenhoidossa
Tervettä eläintä on paljon helpompaa ja 

miellyttävämpää hoitaa kuin sairasta. 

Ennakointiin ja eläinten seurantaan kannattaa 

käyttää aikaa ja vaivaa, sillä se palkitsee 

tekijänsä. 
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Kalajoki, to 25.2. klo 10-15, Päivi ja Pekka nuoralan tilalla.
Tilalla vuonna 2007 valmistunut Pitkärannan suunnittelema viileä pihatto, jossa seos-
rehuruokinta ja 2x8 kalanruotolypsyasema. Tilalla on hyvät tuotos- ja hedelmällisyys-
tunnusluvut. Kaikki eläimet ovat samassa navetassa, ja vasikoilla on oma osasto.

maitotilan tärkein resurssi ovat tuottavat ja kestävät lehmät. Yhden lehmän 
kasvattaminen vie vähintään kaksi vuotta. Hiehoryhmässä otetaan selvää, miten 
kasvatetaan tuottava ja terve lehmä taloudellisesti ja kannattavasti. Hieho-
pienryhmissä keskitytään eläinprosessin hallintaan tilan johtamisen osana. 

Koulutuspäiviin sisältyy navettahavaintoja asiantuntijan johdolla. Pienryhmän navetta-
havainnoissa katsotaan mm. vasikoiden ruokintaa ja mitataan elopainoja, kiinnitetään 
huomiota olosuhteisiin ja opitaan toisilta hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja. 

Koulutuspäivän kesto klo 10–15. 
Kahvitarjoilu. 
Osallistumismaksu on 120 € + alv. 24 %/päivä/tila.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja 1.3. mennessä: 
maidontuotannon asiantuntija Sari Hihnala, 
sari.hihnala@proagria.fi, puh. 0400 974 165.

Miten saadaan hyvä vasikka? Mitkä ovat oman tilan 
lähtökohdat ja tunnusluvut?

Kannattavuutta kasvatukseen. Mitä maksaa vasikan 
ja hiehon kasvatus? Kannattaako hiehon kasvatus 
ulkoistaa? Mukana talousasiantuntija.

Tuotanto kuntoon. Ummessaoloaika, poikiminen ja 
vasikan ensimmäiset viikot. Aihetta alustaa eläin-
lääkäri.

Millä rehuilla laatulehmät? Nuorkarjan ruokinnasta, 
olosuhteista ja hoidosta kertoo ProAgrian ruokinnan 
asiantuntija.

Miten kehitän omaa hiehoprosessia? Tavoitteista 
totta, kokonaisuus hallintaan. Jalostuksen puheen-
vuoro. 

4

4

4

4

4

TeeMaT Viidelle kokoonTuMiSkerralle: 

Kuvat: Sari Hihnala ja Anna-Riitta Leinonen

LIsää TuOTTOjA nuOrkArjAsTA
Hiehopienryhmä aloittaa 8.3.2016 Kannuksessa

Lehmähavaintopäivät 
Kalajoella ja Perhossa

Hollantilaisten karjaosaa-
jien käytännön vinkkejä 
kestävän lehmän ympäris-
tötekijöiden havainnoin-
tiin on taas tarjolla. Tule 
mukaan antoisaan pien-
ryhmätyöskentelyyn sin-
ne, missä asiat oikeasti 
tapahtuvat eli navettaan. 
Maksimiryhmäkoko on 
10 henkilöä havaintopäi-
vää kohden, joten ilmoit-
taudu nopeasti. Havain-
topäivissä pääset tutustu-
maan myös erilaisiin toi-
minnallisiin ratkaisuihin 
navetoissa.

   LEhMähaVaintOpäiVä pErhOssa    hEdELMäLLisyyshaVaintOpäiVät kaLajOELLa

osallistumis-
maksu

125 €/henkilö	
+ alv 24 %.

 
Ilmoittautuneille lähetetään 

noin viikko ennen tapahtumaa 
tarkemmat tiedot sekä 

ajo-ohjeet tiloille.
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a 
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ilmoittautumiset 
ja lisätiedot: 
Sari Hihnala 

puh. 0400 974 165, 
sari.hihnala@proagria.fi tai 

Tarja Paatero, 
puh. 040 8416 250, 

tarja.paatero@
proagria.fi. 

Perho, ti 23.2. klo 10-15, mty marko ja Petri ahon tilalla oksakoskella.
Tilalla 2001 valmistunut lämmin pihatto, jossa isommat hiehot. 
Vasikat ja pienemmät hiehot vanhassa navetassa.
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Tuotosseurannan hinta koostuu 
ProAgrian tuotosseurantamak-
susta ja Maatalouden lasken-
takeskuksen laskentamaksusta. 
Nämä maksut maksamalla tuo-
tosseurantatila kuuluu maail-

manlaajuiseen järjestelmään, 
saa luotettavat tiedot tilalla teh-
tävän päätöksenteon pohjaksi, 
saa tuotoslaskennan, tuotos-
seurannan muistutustekstivies-
tit, tuotosseurannan asiakas-

palvelun, verkkopalvelun ja siel-
tä löytyvät raportit sekä luotet-
tavan varaston tilakohtaisille 
tuotosseurantatiedoille.

ProAgria Keski-Pohjanmaal-
la tuotosseurantamaksu vuon-
na 2016 jakautuu 130 euron 
karjamaksuun ja 3,15 euron 
lehmäkohtaiseen maksuun. 
Maatalouden laskentakeskuk-
sen laskentamaksu on 9,23 €/
lehmä. Esimerkiksi 60 lehmän 
robottikarjassa tuotosseuranta 
maksaa vuonna 2016 kokonai-
suudessaan 130 € + 60 le x 3,15 
€ + 60 le x 9,23 € = 872,80 €.

Tuotosseurantaraporteis-
ta nousseiden kehityskohteiden 
kuntoon laiton myötä tuotos-
seurantatieto muuttuu nope-
asti rahaksi. Esimerkiksi jos yh-
den lypsyrobotin karjassa (60 
lehmää, keskituotos 9000 kg/
le, maidon hinta 35 snt/l) tuo-
tosseurannan lehmäkohtais-
ten maidon solutietojen avulla 
kasvatetaan meijeriin menneen 
maidon osuutta 96 %:sta 98 
%:iin, merkitsee se 3 780 € lisä-
ystä maitotiliin.

Tuotosseuranta 
maksaa hintansa 
takaisin

Tuotannon 
ohjauksella 
tuotosseuranta- 
tieto tuottamaan
ProAgrian Tuotannon ohjaus 
on tilan tuloksia ja kannatta-
vuutta parantava palvelu 
maitotiloille. Ensimmäisellä 
tilakäynnillä selvitämme ajan 
tasalla olevien tuotosseuran-
taraporttien sekä navettaha-
vaintojen avulla missä tilalla 
on onnistuttu ja mistä löy-
tyvät tuotannon tehostami-
sen paikat. Yhteisen keskus-
telun pohjalta muodostam-
me lyhyen ja pitkän aikavä-
lin tavoitteet, joita kohti kul-
jemme toimenpideohjelman 
avulla. Uudistuneisiin tuo-
tosseurannan raportteihin 
saa näkymään asetetut tila-
kohtaiset tavoitteet. Toimen-
pideohjelman ja tilan tarpei-
siin räätälöityjen jatkotapaa-
misten avulla tuotosseuran-
nasta saadut tiedot muuttu-
vat rahaksi. 
Kysy lisää maidontuotan-
non asiantuntijaltasi! 
Yhteystiedot s. 3

elina
Järvenoja

Maidontuotannon asiantuntija

KAiKKi TäMä 
TUoToSSEURANNASTA!
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Luotettava ja kansainvälisesti vertailu-
kelpoinen tieto oman karjan tuloksista lyhyen 
ja pitkän aikavälin johtamiseen sekä 
päätöksen teon tueksi

Tilakuntoraportin erinomainen vertailutieto 
muista tuotosseurantatiloista, myös 
rajattuna esimerkiksi oman tukialueen 
tai karjakoon tiloista

Luotettava tietovarasto karjan tuotosluvuille 
vuosikymmenten ajaksi

Arkea helpottavat lisäanalyysimahdollisuudet 
(alkuun valiolaisille tiineystesti)

Lehmä- ja eläinryhmäkohtaiset maidon
tuotokset sekä valkuais-, rasva- ja solu-
pitoisuudet ruokinnan suunnittelun pohjaksi, 
ruokinnan onnistumisen seurantaan, 
eläinvalintaan ja karjan jalostukseen

Kattavat ja monipuoliset raportit, joihin saa 
myös tavoitteet selkeästi esiin. Hyödylliset 
tunnusluvut (esim. hedelmällisyys ja lehmä-
kohtaiset rasva-valkuaissuhteet)

Siemenalennukset Faban asiakkaille

1.

3.

6.

5.

2.

4.

7.LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET
http://anelma.snellman.fi

K U N N O N 
TUOTTA JA
TILAISUUDET

TERVETULOA KEVÄÄN TILAISUUKSIIN!

Tilaisuuksia maitotiloille

 16.2. Iisalmi, Runnin Kylpylä 
 19.2. Pietarsaari Snellman (ruotsinkielinen)
 23.2. Pihtipudas, Rajalan Riihi
 24.2. Pietarsaari, Snellman (suomenkielinen)
 25.2. Nivala, Sapuska
 26.2. Seinäjoki, Marttilan Talli

Tilaisuuksia erikoistuneille nautatiloille

 5.–13.4. Alueelliset Sonniplustilaisuudet 
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Mittareita tilalla ovat käyttä-
neet myös työharjoittelija sekä 
lomittaja, ja mittareiden käyttö 
on sujunut heiltäkin ongelmitta. 
– Mittareiden tulokset ovat luo-
tettavia eikä maitonäyte ja mai-
tomäärä voi mennä väärälle leh-
mälle. Lisäksi mittari varmistaa, 
että painaa oikeaa painiketta. 
Tarkkana tässäkin pitää olla, 
niin kuin muitakin teknisiä lait-
teita käytettäessä, toteaa Mika 
Vuorenmaa.

Helppo käyttää
Vuorenmaat kertovat elektro-
nisten maitomittareiden hel-
pottaneen mittalypsyä, koska 
kynää ja paperia ei tarvita muis-
tiinpanoja varten. Mittareiden 
avulla maitonäytepullon viiva-
koodi yhdistyy oikealle lehmäl-
le. – Mittarit on helppo asentaa 
ja lehmien tiedot kätevä syöt-
tää, koska datahandleriin voi 
antaa myös lehmän tiedot eu-
tunnuksen avulla. Mittareilla 
näytteenotto on helpompaa ja 
maitonäytteet tulee otettua jo-
ka mittalypsystä, sanovat Liisa 
ja Mika Vuorenmaa. Tilanvä-
ki kertoo, että näytteiden oton 
yhteydessä tiineystestejä tulee 
tilattua joka kuukausi. 

Asiantuntija apuna

Mika ja Liisa Vuorenmaa ovat 
olleet tyytyväisiä siihen, et-
tä ProAgrian asiantuntija hoi-
taa lehmien tietojen hakemisen 
datahandleriin ennen lypsyä 
ja koelypsytietojen lähettämi-
sen lypsyn jälkeen. Tila on hyö-
dyntänyt myös mahdollisuutta 
saada koelypsylle kesäisin kii-
reapua. Vuorenmaat toteavat, 
että EMM-mittarit ovat olleet 
hintansa arvoisia. Tilan väki on 
myös tyytyväinen siihen, että 
tuotostiedot ovat heti hyödyn-
nettävissä.

kotieläin

katja
kellokoski

Maidontuotannon asiantuntija

Elektroniset maitomittarit 
Vuorenmaan tilalla
Reisjärviset mika ja 

Liisa vuorenmaa ovat 

käyttäneet noin 

puolitoista vuotta 

elektronisia maito-

mittareita. Heillä on 

vuonna 1992 rakennet-

tu pihattonavetta. 

Lypsyasema on 1x4 

kalanruoto ja lypsyssä 

lehmiä keskimäärin 

30 kpl. Tilan väen

mielestä mittarit ovat 

helppokäyttöisiä. 

Mika Vuorenmaa Reisjärveltä on tyytyväinen elektronisilla maitomittareilla tehtyyn mittalypsyyn. Maitonäytteet otetaan joka mittalypsystä. 
Tilanväen mielestä mittarit on helppo asentaa ja lehmien tiedot kätevä syöttää. 

älä enää kypsy vaan valitse EMM-lypsy!
Elektroniset EMM-maitomittarit helpottavat maitonäytteiden ottoa ja nopeuttavat koelypsyn suo-
rittamista sekä tietojen lähettämistä tietokantaan. Elektroninen maitomittari mittaa automaattisesti 
maitomäärät sekä annostelee näytteet suoraan esikoodattuihin näytepulloihin. Mittareista saa heti 
lehmäkohtaiset tiedot myös lypsyn kestosta ja maidon virtausnopeudesta. Elektroniset maitomitta-
rit sopivat niin parsinavettaan kuin pihattoonkin. 
Lisätietoja elina järvenoja, 0400 260 575, elina.jarvenoja@proagria.fi

Kuva: Katja Kellokoski



yhteystiedot:
KOKKOLA »
p. 010 2925 400
TOHOLAMPI »
p. 0400 347 742
www.kokkolantraktorihuolto.fi

sOPIMusKOrjAAMO

Korjaamopalvelua  

yli 25 v kokemuksella

HuOLLOn AIKA!
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kotieläin
  

K-P:N MM OY LKV [A]
                Pitkänsillank.20c Kokkola
www.metsamarkkinointi.com
LKV Manu Purola 0400-564433

Peltoa myytävänä Kälviällä 12 ha,
Lohtajalla 24+24,2 ha, Lestijär-
vellä 37,3 ha palstoittain sekä 
lisämetsiä, kts nettisivut!

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

Saat alennuksia siemenannoksista  ja monia muita etuja

Semexin jalostussuunnitelman ja

eläinaineksen avulla parannat

karjasi kannattavuutta.

Terveet ja tuottavat lehmät tuovat

hyvinvointia myös hoitajille.

Paranna lehmiesi
vastustuskykyä
Immunity-sonneilla!

Lähde Semexin sopimusasiakkaaksi!

Dreamerin ensikkotyttäriä Hakapellon karjassa, omistajat Susanna ja Jari Ylimäki.
Päivätuotokset noin kuukausi poikimisesta:  vasemmalta H.Jooga 41,6 -
H.Jaffa 33,4 - H.Jatuli 42,0 - H.Jamaica 38,0.

Hietalahdentie 46, 69510 HALSUA 
p. 06 - 860 5000  f. 06 - 860 5070 

hp@halsua.fi       
www.hietalahtijapojat.fi 

  

Hietalahti ja Pojat Oy 

Hietalahti ja Pojat Oy 
Hietalahti ja Pojat Oy 

Tilaaminen on helppoa ja vaivatonta
  Valitse neuvonnan aihe 

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

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

  Ja valmista tuli
  Neuvonnan jälkeen tarvitaan vain vahvistus  

neuvontaan käytetystä ajasta. 

 
 

Varmuutta oikeellisuudesta ja 
vähemmän huolia 

Selvityksiä ja kartoituksia 
varmojen valintojen pohjaksi

Hyviä käytäntöjä ja 
vinkkejä pienryhmistä

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

Palvelua asiakkaille rahoittaa Maaseuturahasto.

1.

2.

3.

HYÖDYNNÄ  
RAHANARVOISET  
NEUVO 2020 
-PALVELUT!

Tutustu tarjontaamme
www.proagria.fi/neuvo2020

●		Täydentävät ehdot
●		 Luonnon monimuotoisuus
●		 Luonnonmukainen tuotanto
●		 Kasvinsuojelu ja integroitu torjunta
●		 Tuotantoeläinten hyvinvointi
●		 Ympäristö-, energia- ja resurssitehokkuus
●		 Innovaatiot
●	 Ilmastomuutoksen hillitseminen ja  

muutokseen sopeutuminen
●		 Ympäristökorvaus
●		 Vesien ja maaperän suojelu
●		 Viherryttämisen vaatimukset

RAHANARVOISET  
NEUVO 2020 
-PALVELUT

Jäikö vielä kehitettävää? Hyödynnä ProAgrian asian- 
tuntijoita määrärahan puitteissa. Käytettävissäsi on  
Neuvo 2020 -palveluihin yhteensä 3 500 euroa koko 
ohjelmakauden aikana. Ota yhteyttä! 

ProAgria Keski-Pohjanmaa

Eerikkilä Maija-Leena,  
040 521 6416 
Roimela Seija, 040 847 9740

Hanni Leena, 040 353 3295
Hotakainen Armi, 040 523 4116
Kellokoski Katja, 040 849 2870
Keto Helena, 040 523 4115
Lassila Jonna-Minna, 0400 644 261
Leinonen Anna-Riitta, 0400 168 647

Koskela Liisa, 050 512 0615

Hihnala Sari, 0400 974 165
Karhula Jarmo, 044 521 2210

Harju Sari, 040 523 4114 
Kaskela Sirpa, 0500 862 695
Kulla Taina, 0400 723 288
Polso Pekka, 040 523 4112

Tikkanen Jari, 0400 162 147

Yli-Jylhä Aulikki, 050 596 8502

Huhtala Jouni, 040 512 3703
Koskela Sirkku, 0400 137 124

Kasvinsuojelu

Luomu

EnergiaYmpäristö

Tuotanto- 
eläimet www.proagria.fi/kp
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TUTUSTU LAAJENNETTUUN TUOTEVALIKOIMAAN:
VILJELIJÄNBERNER.FI

Osta suoraan asiantuntijalta!
Pyydä kasvinsuojeluainetarjous!

ASKO SEPPÄNEN
040-579 3866
asko.seppanen@berner.fi

–  P A R H A A N  S A D O N  P U O L E S T A  –

VILJELIJÄNBERNER.FI

JARMO AHO
0500-289 078
jarmo.aho@berner.fi

KATTO- JA SEINÄPELLIT
oheistuotteineen

uudesta tehtaasta suoraan asiakkaille edullisesti ja nopeasti.

Taipaleen Teräs Oy
Linjalantie 4, 43700 Kyyjärvi. P. 040 823 5938, 0400 661 379.
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Fosforin puute on tyypillisem-
pää kasvavilla eläimillä, joille se 
voi ilmetä riisitautina. Vanhem-
milla eläimillä fosforin puute 
voi aiheuttaa niveliin turvotuk-
sia johtaen ontumiseen. Fosfo-
rin puutteelle tyypillisiksi oireik-
si luetaan myös kylkiluissa nä-
kyvä ”helminauha”, joka aiheu-
tuu kylkiluussa olevan ruston ja 
luun liittymäkohtaan tulevasta 
turpoamisesta. Nämä oireet tu-
levat eläimille vasta, kun eläin 

on ollut puoli vuotta fosforiköy-
hällä dieetillä ja yleensä siihen 
liittyy myös D-vitamiinin puu-
tos. Lisäksi fosforin puuttee-
seen liitetään oireita, jotka voi-
vat olla seurausta myös muiden 
ravintoaineiden puutostiloista. 
Tällaisia ovat esimerkiksi huono 
syönti, alentunut maitotuotos, 
hedelmällisyysongelmat ja huo-
no karvapeite sekä voimakas it-
sensä, muiden eläinten tai seini-
en nuoleskeleminen. 

Alkulypsykaudesta lehmä 
voi olla negatiivisessa fosforita-
seessa, mutta jos tilanne myö-
hemmin korjaantuu, lehmäl-
lä on mahdollisuus varastoida 
fosforia luustoon alkulypsykau-
della käytettäväksi. Fosfori voi-
daan määrittää naudoilla veres-
tä, mutta se yksinomaan ei an-
na kovin hyvää kuvaa eläimen 
pitkäaikaisesta fosforitaseesta, 
koska fosforin määrä veressä 
voi olla alentunut myös muista 

syistä kuin fosforin puutteesta. 
Siksi tärkeämpää on määrittää 
syödyistä rehuista saatu fosfori. 
Lisäksi olennaista on, että säi-
lörehu on laadullisesti hyvää ja 
että lehmät märehtivät, koska 
syljen erittyminen vaikuttaa fos-
forin saantiin. Syömätön lehmä 
ei saa tarpeeksi fosforia, mutta 
perussyy ei ole fosforin puute!

Tuleeko fosforista 
puutetta suomalaisilla 
ruokinnoilla
Fosforin puutteesta voi puhua 
kun saanti on alle 3 g/kg kui-
va-ainetta ja eläin ei saa väki-
rehuista lisäfosforia. Muuten 
fosforin saanti on riittävää, jos 
lehmä syö hyvin ja on terve. 
Lehmän fosforin tarve on 20-

90 g/päivä riippuen maitotuo-
toksesta. Esimerkiksi 30 kg lyp-
sävällä fosforin tarve on noin 
80 g/päivä. Jos epäilee omassa 
karjassa fosforin puutetta, kan-
nattaa sekä viljasta että säilö-
rehusta teettää kivennäisana-
lyysit ja tarkistaa teollisten re-
hujen fosforitaso. Lisäksi tar-
vitaan tieto eläimen syömistä 
rehumääristä. Näiden lähtötie-
tojen perusteella voi laskea fos-
forin saannin. Helpoin tapa on 
teettää asiantuntijalla päivä-
laskelma, josta selvittää oman 
karjan fosforin saanti ja mah-
dollinen lisätarve. 

anne nIInIsTö
Proagria etelä-Pohjanmaa

Asiantuntijana jutussa käytetty 
eläinlääkäri Seija Perastoa

Nautojen fosforin saanti
Nautojen elimistössä fosforilla on tehtäviä energia-aineenvaihdunnassa, 

hermo- ja lihaskudosten toiminnoissa sekä monissa elintärkeissä 

entsyymeissä. Fosfori kiertää syljessä puskurina ja naudan saama 

ylimääräinen fosfori poistuu pääasiassa sontaan ja virtsaan. 

Tehokkaan tiedonsiirron tar-
ve lisääntyy jatkuvasti, kun tie-
don määrä, sen ajantasaisuu-
den vaatimus ja tietoa tuottava 
teknologia kehittyvät. Uuden ra-
japinnan, Nordic CDX:n (Nor-
dic Cattle Data eXchange) ansi-
osta tiedonsiirto lypsyrobottien 
ja – asemien sekä tuotosseuran-
nan välillä hoituu helpommin, 
paremmin ja kustannustehok-
kaammin.

Tähän asti tuotosseurannan 
tiedonsiirron ratkaisut ovat ol-

leet maa- ja laitekohtaisia. Li-
säksi järjestelmiä on ollut usei-
ta. Jatkossa tulee olemaan vain 
yksi rajapintapalvelu, joka on 
yhteensopiva tuotosseurannan 
tietokannan ja eri laitemerkkien 
välillä. Myös maatilayrittäjälle 
tämä tarkoittaa vähemmän työ-
tä tiedonsiirrossa.

Uuden rajapinnan kehit-
täminen toteutettiin vuosina 
2013–2015 yhteistyössä Suo-
men, Ruotsin, Tanskan ja Nor-
jan keskeisten neuvonta- ja ja-

lostusorganisaatioiden kanssa. 
Yhteistyökumppaneista muka-
na ovat olleet mm. Lely, DeLa-
val, SAC ja GEA. Maatalouden 
Laskentakeskus on vastannut 
rajapintapalvelun sekä tiedon-
siirtostandardin teknisestä kehi-
tyksestä ja vastaa myös jatkossa 
palvelun tarjoamisesta Pohjois-
maissa.

Suomi edelläkävijänä

Nordic CDX:n käyttö aloitetaan 

ensimmäisenä Suomessa alku-
vuoden 2016 aikana. Keskei-
simpiä siirrettäviä tietoja ovat 
eläintiedot, eläinten tuotan-
toon ja elinkaareen liittyvät tie-
dot sekä mittalypsy- ja analyysi-
tiedot. Siis samat tiedot, jotka 
on aiemmin siirretty tuotosseu-
rannan tietokantaan monen eri 
väylän kautta.

Uuden järjestelmän vaiheit-
taisen käyttöönoton rinnalla 
tuotosseurantatietojen lähetyk-
sessä toimivat kuitenkin edel-

leen PC-ohjelmat AmmuLink- 
sekä Ammu tämän vuoden lop-
puun saakka.

Tuotosseurannan ja lypsylaitteistojen 
väliseen tiedonsiirtoon uusi rajapinta

kirsi
leppikorpi

Maidontuotannon 
tekninen erityisasiantuntija

Kuva: Leena Hanni
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Ruokinnan ohjausvaihtoehdot

• Navettakäynti ja karjahavainnot

• Rehujen määrän ja laadun arviointi

• Ruokintasuunnittelu sekä 
seuranta ja päivitykset

toiMintA
nykytuotannolla jatkaville

• Navettakäynti ja karjahavainnot

• Eri rehustusvaihtoehtojen  
taloudellinen vertailu

• Ruokinnansuunnittelu sekä 
seuranta ja päivitykset

tuotto
enemmän tuottoa navetasta

• Navettakäynnit ja karjahavainnot
• Nuorkarjan seuranta

• Eri rehustusvaihtoehtojen 
taloudellinen vertailu

• Ruokinnansuunnittelu ja seuranta 
sekä säännölliset päivitykset

• Ennusteet, missä tahdissa eläin-
määrä ja tuotanto lisääntyvät

KAsvu
aktiivisesti kehittävälle yritykselle

Kasvu Plus investoinnin 
käyttöönottoon

Investoinnin käyttöön otto vaatii erittäin tiivis-
tä seurantaa navettaolosuhteissa ja tekniikan 
toimivuudessa. Jotta maidosta saadaan tuloja, 
on parsipaikat saatava täyteen ja lehmät lyp-
sämään hyvin, mikä edellyttää ruokinnan seu-
rantaa ja päivitystä. Lisäksi ulkopuoliset silmät 
ja sparraajat auttavat tilan väkeä hyppäämään 
uusiin saappaisiin eli hoitamaan ja johtamaan 
tilaa sen uuden koon mukaisesti. Samalla este-
tään entisiin rutiineihin jämähtäminen uusis-
sa ympyröissä. Ratkaisuna Ruokinnan ohjaus 
Kasvu Plus –palvelu!

KUUKaUsITTaIn TeHdYT ennUsTeeT seKä 
RUoKInnan seURanTa ja sUUnnITTeLU 

asIanTUnTIja mUKaan naveTTa-
KäYnneILLe

veRTaILUTIeToa ja HYvIä KäYTänTöjä

säännöLLIseT TaPaamIseT ja aKTIIvInen 
YHTeYdenPITo

Tuotto Plus AMS-tila

ToImIva ams-LYPsY ja HYvä TUoTos

TUoTTojen ennUsTamInen, 
RUoKInnansUUnnITTeLU seKä 
seURanTa ja PäIvITYKseT

ams-TILaa TUnTeva asIanTUnTIja 
naveTTaKäYnnILLe

TIeTojen ja RaPoRTTIen anaLYsoInTI 
ja ToImenPIde-eHdoTUKseT

aKTIIvInen YHTeYdenPITo ja 
PaRHaIden KäYTänTöjen jaKamInen

Tuotto Plus seostila

LIsää TUoTToa seosReHU-
RUoKInnasTa

TUoTTojen ennUsTamInen, 
RUoKInnansUUnnITTeLU seKä 
seURanTa ja PäIvITYKseT

asIanTUnTIja naveTTaKäYnnILLe

TIeTojen ja RaPoRTTIen anaLY-
soInTI ja ToImenPIde-eHdoTUKseT

aKTIIvInen YHTeYdenPITo ja PaR-
HaIden KäYTänTöjen jaKamInen
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RuoKinnAn oHjAus- jA tuotAnnon  
oHjAusPAlvelut Kotieläintiloille
Kotieläinneuvonta, myös luomu anna-Riitta Leinonen 0400 168 647
Halsua, Perho, Veteli sari Harju 040 5234 114
Perho, Halsua Pekka Polso 040 5234 112
Veteli, Kaustinen Helena Keto 040 5234 115
Kaustinen, Kälviä sirpa Kaskela 0500 862 695
Himanka, Kannus, Lohtaja, Kälviä Taina Kulla 0400 723 288
Kalajoki, Sievi aulikki Yli-jylhä 050 5968 502
Kannus, Lohtaja, Sievi, Reisjärvi sinikka Kreus 044 5263 059
Lohtaja, Kälviä jarmo Karhula 044 5212 210
Toholampi, Reisjärvi, Lestijärvi armi Hotakainen (perhevapaalla) 040 5234 116
Toholampi, Ullava, Reisjärvi salme asiala 040 5234 124
Kälviä, Kannus, Lohtaja, Reisjärvi sari Hihnala 0400 974 165
Lestijärvi, Reisjärvi, Toholampi, Kaustinen, Veteli Katja Kellokoski 040 8492 870
Kalajoki, Sievi Leena Hanni 040 3533 295
Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi elina järvenoja 0400 260 575
Toholampi, Reisjärvi, Lestijärvi sonja Kuronen 043 825 4282
Toholampi, Lestijärvi, Sievi, Kannus, Kokkola Heidi Lehkonen  040 523 4116
Perho, Veteli, Kaustinen, Kokkola Tiina Kivelä  040 684 5111
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Tuula ja Esa Kippo haluavat, et-
tä lehmät lypsävät, mutta ei hin-
nalla millä hyvänsä. – Navetan 
tuotannon tulee olla tehokasta 
ja taloudellista. Ruokinnan on 
perustuttava omalta pelloilta 
korjattuihin laadukkaisiin pe-
rusrehuihin, sanoo Esa Kippo. 
Tilan täydennysrehujen valin-
ta ja ruokintasuunnitelmat teh-
dään KarjaKompassi-ohjelmal-
la. Ruokintaa seurataan päivä-
laskelmilla, joissa säännöllises-
ti lasketaan myös maitotuotto-
rehukustannus ja ostoväkirehu-
kustannusta snt/meijerimaito-
litraa kohti. Robottitilalla hyö-
dynnetään ProAgrian Ruokin-
nan ohjauksen TuottoPlus-pal-
velua, joka mahdollistaa aktiivi-
sen suunnittelun ja seurannan.

Ruokintastrategiaa 
muutettu vaiheittain

Tilalla on ollut tavoitteena ko-
hottaa rehuntuotannon omava-
raisuusastetta siten, että kaikki 
korsirehut eri eläinryhmille saa-
daan omalta pellolta. Peltoalaa 
on kasvatettu 97 hehtaariin ja 
nurmirehun satotasoa on nos-
tettu 7 500–8 000 kgka/ha. Säi-
lörehun laatua on parannettu. – 
Valkuaisomavaraisuuden lisää-

miseksi viljelemme hernettä vil-
jan kanssa seoksena. Oma vilja-
ala ei riitä koko karjan tarpeisiin 
ja ostamme syksyllä viljaa pysty-
kaupalla, kertoo Esa Kippo. Re-
hunjakovaunu jakaa tänä syksy-
nä hankitulla pystyruuvivaunul-
la sekoitetun appeen ruokinta-
pöydälle kahdeksan kertaa päi-
vässä. Täysrehua ja valkuaistii-
vistettä annostellaan robotilta 
ja kioskeista. Umpilehmille ja 
hiehoille tehdään oma karke-
ampi ape, jossa käytetään kar-
keampaa nurmirehua, olkea ja 
valkuaistiivistettä. Kivennäiset 
jaetaan käsin sekä hiehoille että 
umpilehmille. 

Ruokintaa 
suunnitellaan ja 
seurataan aktiivisesti
Ruokinnan suunnittelun poh-
jaksi otetaan paljon rehunäyt-
teitä, joiden perusteella teh-
dään eri eläinryhmille tarpeita 
vastaavat suunnitelmat ja ape-
reseptit. Rehuerän vaihtuessa 
ruokintasuunnitelmaa tarkiste-
taan. Ruokinnan pohjatietoina 
Esa osaa arvostaa rehuanalyy-
sien merkitystä. -Rehunäyttei-
tä pitää ottaa riittävän paljon, 
jotta maitomäärät saadaan py-

symään mahdollisimman tasai-
sena, hän toteaa. Tammikuun 
koelypsyssä tuotosseurannan 
päivämaito oli 34,2, kg/pv. Ta-
sapainoinen ja riittävä kiven-
näisten saanti turvataan tutki-
malla perusrehujen kivennäis-
pitoisuudet ja hyödyntämällä 
analyysiä kivennäisten valinnas-
sa. Kivennäisruokinnan puut-
teet heijastuvat suoraan eläin-
ten terveyteen. Tilalla on esi-
merkiksi säilörehun mangaanin 
pitoisuutta lisätty käyttämällä 
nurmen lisälannoitteena man-
gaanilannosta. 

Vuoden kierto ruokinnan 
suunnittelussa alkaa yleensä 
elokuussa, kun uuden satokau-
den rehut tulevat syöttöön ja 
raaka-aine- ja rehuanalyysitu-
lokset ovat käytettävissä.  Sil-
loin keskustellaan ruokinta-asi-
antuntijan kanssa perusteelli-
semmin tilalla käytettävistä eri 
rehuvaihtoehdoista ja kierre-
tään rehuvarastoilla. Ruokin-
nan onnistumisen seurantaa 
tehdään säännöllisesti Karja-
Kompassin ja tuotosseuran-
nan tulosteiden avulla ja navet-
takäynneillä. Päivälaskelman 
avulla seurataan lehmien koko-
naissyöntiä, energian, valkuai-
sen ja kuidun riittävyyttä tai lii-
kasaantia. Karjassa lypsylehmi-

en syönti on 23 kgka/pv, joka 
on korkea. 

Karjasilmä käytössä
Navettakäynneillä seurataan 
pötsin täyteisyyttä, kuntoluok-
kaa ja lannan koostumusta. – 
Seosrehuvaunun hankinta on 
parantanut umpilehmien re-
hun syöntiä ja pötsin täyteisyyt-
tä, kun olki saadaan sekoitet-
tua rehumassan joukkoon, sa-
noo Esa Kippo. Säilörehun käy-
mislaadulla on robottitilalla iso 
merkitys rehun syöntiin ja eläin-
liikenteeseen. Ostorehujen me-
nekkiä ja rehukustannusta seu-
rataan päivälaskelman ja Karja-
Kompassin tulosteiden avulla. 

Tilakuntoraportilla 
vertailua muihin tiloihin

Tilan ruokinnan tehokkuutta ja 
taloutta päästään vertamaan 
muihin robottitiloihin tilakunto-
raportilla. Tunnusluvuissa tila si-
joittuu parhaan viidenneksen tai 
kolmanneksen joukkoon. Mai-
totilan kannattavuutta voidaan 
parantaa panostamalla nurmi-
rehun tuotantoon ja suunnit-
telemalla ruokintaa aktiivises-
ti. Ruokinnan Ohjaus -palvelun 
suunnittelu- ja seurantatyö kan-
nattaa ja asetetut tavoitteet voi-
daan saavuttaa. – Avaimet on-
gelmien ratkaisuun on helpompi 
löytää yhdessä asiantuntijoiden 
kanssa, toteaa Esa Kippo.

kotieläin

anna-riitta
leinonen

Maidontuotannon erityisasiantuntija

Saarihaan tilalla 
ruokitaan menestystä
Saarihaan tilalla Kokkolassa rehuntuotantoon ja ruokintaan on panostettu 

viimeisen kymmenen vuoden ajan suunnitelmallisesti ja investointeja on 

tehty harkitusti. Panostus näkyy tuloksissa. Robotti lypsi viime vuonna 

ennätysmäärän maitoa ja keskituotokselle asetettu 11 000 kg tavoite 

saavutettiin. Isäntäväki Tuula ja esa Kipon omistaman ayshire-jalostus-

karjan maidon pitoisuudet olivat korkeat. Rasvapitoisuus oli 4,20 % ja 

valkuaispitoisuus 3,55 %. Korkeat maidon pitoisuudet toivat toivottua 

lisää maitotiliin. 

Kuvat: Anna-Riitta Leinonen

Esa ja Tuula Kippo hoitavat lypsykarjaansa rautaisella ammattitaidolla. Ruokinnan suunnittelun 
pohjaksi otetaan paljon rehunäytteitä, joiden perusteella tehdään eri eläinryhmille niiden tarpei-
ta vastaavat suunnitelmat ja apereseptit. Rehuerän vaihtuessa ruokintasuunnitelmaa tarkiste-
taan. Tilanväki arvostaa rehuanalyysejä ruokinnan pohjatietona.

Ruokinta 
tuottavaksi
Ruokinnan ohjaus -palvelun 
avulla säädämme lehmie-
si ruokinnan tuottavaksi ja 
kustannustehokkaaksi huo-
mioiden rehujen määrät, hin-
nat ja laadun. Saat käyttöö-
si osaavat asiantuntijat ana-
lysointiin, ennusteiden laa-
dintaan sekä suunnitteluun 
ja seurantaan. Varmistamme 
myös suunnitellun ruokinnan 
toteutumisen reaaliaikaisesti 
ja teemme tarvittavat korja-
ukset.

valitse tilasi tarpeiden ja 
tavoitteiden mukainen 
kokonaisuus:

-  investoivalle tilalle

- tähtäimessä selkeä kasvu 
tuotannossa ja taloudessa

- seosrehuruokintaan tai 
AMS-tilalle

- kun haluat kehittää tuo-
tantoa mahdollisimman 
tehokkaaksi ja tuottavaksi 
nykyisillä resursseilla

- kun olet tyytyväinen ny-
kyiseen tuotantotasoon ja 
haluat ylläpitää sitä

Ota yhteyttä maitotila-
asiantuntijaan ja kysy lisää. 

Lehmien olosuhteet ovat Saarihaan tilalla huippuluokkaa. Navettakäynneillä seurataan pötsin 
täyteisyyttä, kuntoluokkaa ja lannan koostumusta. Säilörehun käymislaadulla on robottitilalla 
iso merkitys rehun syöntiin ja eläinliikenteeseen.

Kasvu PLUs

Kasvu

Tuotto PLUs

Tuotto

Toiminta
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Tuotosseuranta antaa työkaluja arkirutii-
neihin ja tilan johtamiseen. Tuotosseuran-
tatila saa käyttöönsä tiedot lehmien mai-
totuotoksesta sekä maidon rasva-, valku-
ais- ja solupitoisuuksista eläinkohtaisesti, 
eri eläinryhmittäin sekä koko karjan tasol-
la. Tuotosseurantatilat tietävät esimerkik-
si sen, kuinka suuri osa yli kolme kertaa 
poikineista lehmistäsi soluttaa loppulyp-
sykaudella. Tai sen, paljonko karjassa ole-
vat erirotuiset lehmät tuottavat valkuais-
kiloja suhteessa tosiinsa.

Verrattomat työkalut tilan 
lyhyen ja pitkän aikavälin 
johtamiseen
Tuotosseurannan tulokset kootaan mo-
nipuolisiksi raporteiksi ProAgrian verkko-
palveluihin. Sen lisäksi, että tuotosseu-
rantatila tarkistaa sieltä omat tuotan-
totuloksensa, se saa vertailutiedot myös 

oman lähialueensa sekä koko valtakun-
nan tuotosseurannan tuloksista. Auto-
maattilypsytekniikan tuottama tieto luo 
erinomaiset lähtökohdat päivittäisen 
työn johtamiseen, mutta se ei koosta si-
tä helppoon muotoon tukemaan pitkän 
aikavälin johtamista. Vuositason rapor-
tit ja historiatilastot kertovat tilan tuo-
tannosta jopa usean sukupolven takaa.

Tuotosseurantatieto tallentuu varmas-
ti ja luotettavasti Laskentakeskuksen tie-
tokantaan, eikä arvokas tieto jää pelkäs-
tään tilan tietokoneen tai muistitikkujen 
varaan. Helposti löytyvä ja luotettava tuo-
tantotieto on myös välttämättömyys ta-
voitteellisen jalostussuunnittelun pohjaksi.

Pohjatietoja ruokinnan 
suunnitteluun sekä mittarit 
onnistumisen seurantaan
Ruokinnalla ja rehustuksella on merkit-

tävä vaikutus lypsykarjatilan kokonais-
kannattavuuteen ja eläinten hyvinvoin-
tiin. Tuotosseurantatiedot toimivat oi-
vallisena pohjana taloudellisen ruokin-
nan optimointiin. Lisäksi eri eläinryh-
mien maitotuotostiedot sekä rasva- ja 
valkuaispitoisuudet kertovat ruokinnan 
onnistumisesta. Uusissa raporteissa las-
ketaan esimerkiksi rasva-valkuaissuhde 
eläinkohtaisesti sekä eläinryhmittäin. 
Tunnusluvun avulla voi esimerkiksi löy-
tää karjasta yksilöt, jotka sairastavat pii-
levää ketoosia tai kärsivät happamasta 
pötsistä.

Lisäanalyyseillä  
helpotusta arkeen
Tuotosseurannan uudistuksen myötä ti-
loille on avautunut mahdollisuus lisäana-
lyysien tilaukseen tuotosseurantanäyt-
teistä. Lisäanalyysit helpottavat tilan ar-
kea, sillä samasta tuotosseurantanäyt-
teestä voi saada useita eri analyysejä il-
man lisätyötä. Ensimmäisenä lisäanalyy-
sinä on tiineystesti, jonka valiolaiset tilat 
ovat voineet tilata tuotosseurantanäyt-
teestä lokakuusta 2015 alkaen.

elina
Järvenoja

Maidontuotannon asiantuntija

Kari ja outi Rauman lypsy-
karjatila Kaustiselta on kuu-
lunut tuotosseurantaan yli 60 
vuotta. Nykyinen isäntäpari 
on pyörittänyt tilaa vuodesta 
1995. Vuosien aikana on eh-
ditty lypsää parsinavetassa, 
lypsyasemalla sekä viimeiset 
viisi vuotta robotilla. Alkuvuo-
sista lähtien tuotosseurannalla 
on saatu tietoa omasta karjas-
ta, vertailutietoa muista tilois-
ta sekä otettu hyöty irti jalos-
tukseen. – Aikaisemmin tietoa 
ei saanut yhtä helposti, kun ei 
ollut lypsyrobottia tai interne-
tiä, Kari Rauma toteaa. 

Raumalla maitomäärät lä-
hetetään robotilta kuukausit-
tain. Isäntäväki ottaa näytteet 
kuusi kertaa vuodessa. – Vaik-
ka lypsyrobotilta saa eläinkoh-
taiset solutiedot, rasva-valku-
aissuhteet ja virtaukset, vertai-
lutietoa ei saa helposti muual-
ta, sanoo Outi Rauma. Tilal-
la tuotosseurannan raportteja 
luetaan paljon. – Outin vas-
tuulla on raporttien tulostami-
nen. Yhdessä sitten katsotaan, 

Outi ja Kari Rauman tila Kaustiselta on kuulunut tuotosseurantaan yli 60 vuotta. Tilan väki on sitä mieltä, että 
vaikka lypsyrobotilta saa eläinkohtaiset solutiedot, rasva-valkuaissuhteet ja virtaukset, vertailutietoa muiden tilojen 
tilanteeseen ei saa helposti muualta kuin tuotosseurannan raporteista. 

Rauman tilalla seurataan 
tuotosseurannan raportteja 
robottitiedon ohella

 Kuva: Anna-Riitta Leinonen

Tuotosseuranta tuottaa korvaamatonta hyötyä karjan-

omistajalle läpi vuoden. Uudistuneen tuotosseurannan 

myötä tila voi valita itselleen sopivimman tavan ja aikajänteen 

koelypsyjen suorittamiseen sekä hyötyä reaaliaikaisista ja 

luotettavista tiedoista uusien kattavien raporttien avulla. 

Myös automaattilypsytiloilla tuotosseuranta kannattaa. 

Lypsytekniikan tuottama lyhyen aikavälin tuotantotieto tukee 

erinomaisesti tuotosseurannan pitkän aikavälin tulostietoja.

Tuotosseurannasta iloa robottitilalla

 Kuva: Elina Järvenoja

mitkä tekijät ovat muuttuneet 
meillä ja miten muilla menee, 
kertoo Kari Rauma. 

Tuotosseurannan ohella ti-
la pitää päivälaskelmaa hyvä-
nä johtamisen apuvälineenä 
lypsykarjatilan arjessa. – Päi-
välaskelma on hyvä ja nopea 
työkalu ruokinnan muutoksi-
en seurannassa, Raumat to-
teavat. Isäntäparin mielestä 
parhaan hyödyn saa, kun ana-
lysointiin otetaan myös talous-
näkökulma mukaan. – Luku, 
joka jää viivan alle vuoden vai-
heessa ratkaisee, sanovat Outi 
ja Kari Rauma.



kotieläin
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Emolehmätuotanto perustuu 
lähes pelkästään karkearehui-
hin, joten nurmirehun omava-
raisuus ja laadukkuus ovat tuo-
tannon lähtökohdat. Pitkäikäi-
set ja tuottavat nurmet paran-
tavat ruokinnan kannattavuut-
ta. Nurmien laidunnuskuntoon 
kannattaa myös panostaa, sil-
lä laidunnus on emolehmän 

edullisin ruokintamuoto kesä-
aikaan.

Rehujen  
analysoinnilla 
parhaisiin tuloksiin

Kaikki säilörehut kannattaa 
analysoida ruokinnan suunnit-

telun pohjaksi. Analyysistä tar-
kistetaan erityisesti säilörehun 
D-arvo, raakavalkuaispitoisuus 
ja kivennäisaineet sekä säilön-
nällinen laatu. Analyysin perus-
teella huomioidaan mahdollis-
ten täydennysrehujen tarve ja 
osataan kohdentaa säilörehu 
oikealle eläinryhmälle oikeaan 
aikaan. Parasta säilörehua (D-
arvo yli 630, RV yli 120 g/kg ka) 
annetaan imettäville emoille. 
Ylläpitokaudella riittää vähem-
män energiaa sisältävä säilöre-
hu (D-arvo 580–600, RV 70–
100  g/kg ka).

Huomioi myös 
kivennäiset

Myös emolehmillä kivennäis-
ruokinta kannattaa huolehtia 
kuntoon. Säilörehuista suositel-
laan analysoitavan kivennäiset 
vähintään kolmen vuoden vä-
lein, mutta mieluusti vuosittain. 

Kivennäis- ja hivenainepuutteet 
eivät yleensä aiheuta selviä sai-
rastumisen oireita, mutta saat-
tavat näkyä hedelmällisyydessä 
ja vasikoissa. Analyysin mukaan 
valitaan sopiva kivennäinen 
syöttöön. Erityisesti luomupuo-
lella myös seleenitäydennykses-
tä tulee huolehtia.

Kuntoluokituksella 
seurataan ruokinnan 
onnistumista
Paras keino emojen ruokinnan 
onnistumisen seurantaan on 
kuntoluokitus. Kuntoluokituk-
sessa arvioidaan silmämääräi-
sesti ja osittain tunnustelemal-
la emon kuntoa eli ihonalaisen 
rasvan määrää. Tavoitteena on 
pitää emon kuntoluokka mah-
dollisimman tasaisena (kunto-
luokkatavoite 3-3,5) vuoden 
ympäri, jotta sen hedelmällisyys 
pysyy hyvänä. Suunnitelmalli-

sella ja ennakoivalla ruokinnal-
la kuntoluokkien rajut muutok-
set saadaan pidettyä kurissa. 
Mitä suurempi emon kuntoluo-
kan menetys on imetyskaudel-
la, sitä suuremmalla riskillä sen 
seuraava tiinehtyminen pitkit-
tyy. Seuraa ja havainnoi karjaa-
si säännöllisin väliajoin. Mikä-
li joka kymmenes emo on liian 
laiha tai lihava, on ruokinnassa 
kehitettävää. 

elina
Järvenoja

Maidontuotannon asiantuntija

Myös emolehmien ruokintaa 
kannattaa suunnitella
Emolehmätuotannon tavoitteena on terve vasikka 

jokaista emoa kohden tilan suunnitteleman ajan-

kohdan ja strategian mukaisesti kerran vuodessa. 

Tavoitteen saavuttamisessa emolehmän ruokinnal-

la on keskeinen rooli. Optimaalinen ruokinta ta-

kaa emon hyvän hedelmällisyyden ja siten yhtenäi-

sen ja tasaisen tuotannon.

Emolehmätuotanto perustuu lähes pelkästään karkearehuihin, joten nurmirehun omavaraisuus ja laadukkuus ovat kannattavan tuotannon lähtökohdat. Nurmien laidunnuskuntoon kannattaa 
myös panostaa, sillä laidunnus on emolehmän edullisin ruokintamuoto kesäaikaan.

 Kuva: Jari Tikkanen



Tuottavuutta jatkuvalla  
parantamisella
Tekipä elantonsa eteen mitä tahansa, siinä on oltava tietyn-
laista tarkkuutta ja määrätietoisuutta. Arjessa tuloksekas 
ja johdettu tekeminen pohjaa aina tietoon ja oikeisiin joh-
topäätöksiin. Kilpailukykyisellä tilalla on selkeät tavoitteet 
ja toimintatavat sekä käytössä mittareita, tunnuslukuja ja 
vertaistietoa muista tiloista. Systemaattinen ja vuosittai-
nen jatkuva toiminnan seurata ja sparrauskeskustelu use-
asti vuodessa aikaansaa nopeampaa reagointia, jopa en-
nakointia sekä korjaavia toimenpiteitä.

Analysointi nostaa esille toimintaan liittyviä asioita, 
joskus jopa ihmisestä itsestäkin johtuvia seikkoja. Analy-
sointia ei pidä pelätä, vaikka alkuun negatiivinen huomio 
omasta osuudesta kirpaisee. Omat valinnat ja tekemiset 
ovat niitä juttuja, joihin kannattaa keskittyä. On ajan ja 
energian haaskuuta murehtia asioita, joihin itse ei voi vai-
kuttaa. Meillä on hyviä tiloja ja onnistumisia, joista voivat 
muutkin oppia. Näillä tiloilla on asetettu lyhyen ja pitkän 
aikavälin tavoitteita, joihin on myös sitouduttu. Tilat ovat 
tehneet valintoja ja päätöksiä esim. siitä, miten jokapäi-
väiset työt tehdään riittävän oikein, oikeaan aikaan ja oi-
kealla tavalla. 

mIKä maKsaa, KUn eI TULe RaHaa?
Aina ei itse huomaa, missä tekeminen mättää. Silloin kan-
nattaa miettiä asiantuntijan kanssa yhdessä, miksi leh-
mät eivät lypsä, miksi ruokinta ei ole kohdallaan, miksi 
ostorehukustannus on korkea, miksi omatkin nurmirehut 
ovat kalliita -ja ennen kaikkea miten noissa kohdissa asi-
at korjataan. 

Älkää syyllistykö olettamaan! Suurimpia virheitä on 
väärinkäsitys. Ei puhuttu oikeista asioista, ei hoksattu tai 
saatu selvitettyä asiaa.

aRjessa LasKeLmaT, sUUnnITeLmaT 
ja TeKemInen aUTTavaT
Tiedättekö tilanne maidon ja säilörehun tuotantokustan-
nukset? Kipin kapin lasketuttamaan niitä! Onhan kaikki syö-
tettäväksi tulevat säilörehuerät analysoitu? Parhailla tiloilla 
päätösten tukena on aina luotettavasti saatu tieto. Vaikka 
viime vuosi ei paras ollutkaan, antaa tuonkin vuoden tuo-
tannon tarkempi tunteminen tärkeää tietoa. Säännöllisesti 
joka vuosi tehtävät laskelmat ja suunnitelmat auttavat ha-
vaitsemaan tuotannon pullonkaulat. Tiheämmän seurannan 
ja analysoinnin avulla tuotantoa on todistetusti saatu parane-
maan. Tekeminen on helpompaakin, kun tietää, mitä ja miten 
asioiden on muututtava.

TULos TeHdään aRjessa
Tilakohtaisia ratkaisuja ei kannata tehdä hätiköiden, vaan vaih-
toehtoja on pohdittava ennen kaikkea omien ja maatilalle ase-
tettujen tavoitteiden kannalta. Syy-seuraus -suhteiden tunnis-
taminen on välttämätöntä, kun toimintaa halutaan parantaa. 
Päätösten tukena on suositeltavaa käyttää asiantuntijaa, jotta ei 
tulisi yrityssokeudessaan vahingoissa sahanneeksi omaa oksaan-
sa. Kun tilalla kohdataan, arvioidaan karjaa, ruokintapöytää, lan-
taa, pellon tuottoa ja työtapoja sekä keskustellen hoksuutetaan 
tai jopa tökätään sormi ongelmakohtaan. Esim. Karjakompassi 
tuntee lehmän ja tietää miten paljon milläkin rehustuksella lehmä 
lypsää. Sillä voidaan laskea myös koko vuoden rehuntarve, jolloin 
tieto on käytettävissä myös viljelysuunnittelussa. Tarkentunut ruo-
kinta tuo hyvinvointia karjalle sekä säästöjä ja helpotusta työhön 
isäntäväelle. Talouspuolen laskelmilla selvitetään rahan tilakohtai-
set liikkeet. Kun tekeminen ja tulokset vastaavat paremmin tilalla 
asetettuja tavoitteita, saadaan rahallisesti merkittäviä tuloksia, ja 
jaksamista on parannettu siinä samalla. Siksi on tiloja, joilla pär-
jätään näinäkin ankeina aikoina. 

LIIsa KosKeLa

  
 

 
  

Liisa Koskela
Valtakunnallinen huippu-

asiantuntija, maidontuotannon 
strateginen johtaminen

p. 050 512 0615

Apua arkipulmiin ja 
ennakointia tulevaisuuden 

haasteisiin!
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Energianeuvontaan on maa-
tiloilla käytettävissä todella 
hyvät mahdollisuudet. Ener-
gianeuvonnassa voidaan hyö-
dyntää Neuvo 2020 -palvelua. 
Lämpölaitoksen kannattavuu-
den arviointi tai aikaisemman 
energiasuunnitelman päivittä-
minen ovat Neuvo 2020 -pal-
velujen piirissä. Siinä ovat mu-
kana myös energiatehokkuu-
den ja uusiutuvien energialäh-
teiden käytön edistäminen. Vil-
jelijä voi valita maatilan ener-
giasuunnitelman, aikaisemmin 
tehdyn suunnitelman päivityk-
sen tai neuvontaa energiantuo-
tanto- tai energiatehokkuusin-
vestointiin.

Energiapalvelussa kartoi-
tetaan energian kulutusta ja 
energiatehokkuutta tai suun-
nitellaan esimerkiksi energian-
tuotantoinvestointia tunnetun 
energiakulutuksen perusteella. 
Näin esimerkiksi lämmitysrat-
kaisun tai valaistuksen päivi-
tyksen kannattavuus ja muutos 
suhteessa nykytilaan voidaan 
laskea ja todeta ennen inves-
tointia.

Maatilan energiasuunnitel-
ma kuuluu Neuvo 2020- järjes-
telmän palveluihin ja sen voi 
teettää hyväksytyllä energia-
neuvojalla. Maatilan energia-
suunnitelmasta viljelijä mak-
saa vain arvonlisäveron. Vil-
jelijä voi käyttää Neuvo 2020 
-järjestelmän rahoittamia pal-

veluja 3 500 euron arvosta ny-
kyisen ohjelmakauden aikana. 
Palvelun voi tilata hyväksytyltä 
energianeuvojalta tai ProAgri-
an nettisivuilta. 

➽ www.proagria.fi/
 neuvo2020 ¨ energia

Tilojen tuotantoluvuissa on suu-
ria eroja. Koko tilan toiminnan 
suunnittelulla ja seurannalla voi 
saada tilalle suurta tehoa. Mihin 
lokeroon tilasi tunnusluvut aset-
tuivat viime vuoden osalta? Missä 
lukemissa maidon tuotanto voisi 
olla tulevaisuudessa? Laskelmien 
teko tuo todellista tietoa tuotan-
nosta. 

Tilakunnon alustavan tie-
don mukaan v. 2015 maitotiloil-
la maitotuotto-rehunkustannus 
oli 29,6 snt maitolitraa kohden. 
Esim. 0,5 € ero maitotuotto-re-
hukustannuksessa lehmää koh-
den merkitsisi 60 lehmän karjas-
sa n. 11 000 € säästöä vuodessa! 
Rehutuotanto ja karjan rehustus 
ovat merkittävin paikka saada te-
hoja aikaan.

Tilakunto
sen kertoo

näIn he sen TekIväT

Yrityksissä on saatu hyötyä 

proagrialaisista palveluista. Tutustu 

esim. torniolaisten Mykkälän Tiinan ja akin 

tai pudasjärvisten Sirpa ja Juhani 

Jurmun mietteisiin: www.proagria.fi / 

tietoa proagriasta / 

referenssit.

Lämpökeskus 
vai energian käytön 
tehostaminen

Tyypillinen esimerkki Keski-Pohjanmaalta lypsykarjatilan energiankulutuk-
sen jakautumisesta. Rehuviljan kuivauskustannuksia ei muodostu, koska 
vilja murskesäilötään. Tuotantorakennus tarkoittaa navettaa.

esimerkkejä 
neuvo 2020 
-järjestelmän energia-
neuvonnasta

4 Energiasuunnitelma: 
energiankulutus ja kehittä-
mismahdollisuudet

4 Kulutuslaskenta ja 
kannattavat investoinnit

4 Energiasuunnitelman 
päivitys

4 Energiantuotantoinves-
toinnin suunnittelu tunne-
tun kulutuksen tai energia-
tehokkuuden perusteella

Jari
Tikkanen

Energia-asiantuntija
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Luonnonvarakeskuksen kan-
nattavuuskirjanpidon ennakko-
tilaston mukaan maatalouden 
kannattavuus oli vuonna 2014 
neljättä vuotta peräkkäin lasku-
suuntainen. Vuoden 2014 kes-
kimääräinen kannattavuusker-
roin tullee olemaan 0,38. Maa-
talousyrittäjä sai siis itselleen 38 
% tavoitteellisesta palkkavaati-
muksesta ja oman pääoman 
korkovaatimuksesta. Näyttää 
siltä, että kannattavin tuotanto-
suunta vuonna 2015 olisi nau-
danlihantuotanto.

Ennuste  
vuodelle 2016
Maatalouden kannattavuuden 
heikentymisen odotetaan py-
sähtyvän vuonna 2016. Peller-
von Taloustutkimuksen (PTT) 
ennusteen mukaan vuoden jäl-
kipuoliskolla maidon tuottaja-
hinnan odotetaan nousevan. 
Kannattavuuden heikentymisen 
odotetaan kiihdyttävän tuotan-
nosta luopumista. Tämä hel-
pottaisi kotimarkkinoiden ti-
lannetta. Kiinan kysynnän ole-

tetaan normalisoituvan, joten 
maitojauheen maailmanmark-
kinahintakin todennäköisesti 
nousee. 

Maatalouden kriisi ei ole 
ohi, vaan vuoden 2015 tuot-
tajahintojen laskun oletetaan 
olevan ohi. EU:n komission en-
nusteen mukaan vuoden 2013 
kaltaisia (myös 2014) tuotta-
jahintoja maidon osalta ei ole 
odotettavissa kymmeneen vuo-
teen. Tämä johtuu tuotannon 
voimakkaasta kasvusta Euroo-
pan tasolla, minkä vauhdissa 
maitotuotteiden kysynnän kas-
vu ei pysy. Tällä hetkellä maidon 
tuotantomäärä on n. 1 mrd. lit-
raa kuukaudessa suurempi kuin 
vuonna 2013. Puhtaalla ker-
tolaskulla saadaan vuotuiseksi 
tuotannon kasvuksi 12 mrd. lit-
raa. Tämä on n. 5,5-kertainen 
Suomen tuotantomäärään ver-
rattuna.

Alkuvuodesta 2016 maidon 
tuottajahinta ei todennäköisesti 
tule laskemaan. Tuotannon kas-
vuvauhti on kuitenkin niin kova, 
että virallisista ennusteista poi-
keten en odottaisi maidon tuot-
tajahinnan nousevan vielä tänä 
vuonna. Perusteena tuotannon 

kasvun lisäksi kaupan halpuu-
tus, Kiinan kysynnän epävar-
muus sekä Venäjän vientikielto. 

Tuottajahinnat 
vaihtelevat 

Euroopan komission tilastoista 
on nähtävissä, että ennen vuot-
ta 2007 maailmanmarkkinahin-
nat maidosta valmistettavien 
tuotteiden (voi, rasvaton maito-
jauhe ja kokomaitojauhe) osal-
ta olivat kohtalaisen vakaat. Tä-
män jälkeen on nähty voimak-
kaita nousuja ja laskuja, jotka 
ovat heijastuneet tuottajahin-
toihin. Hintavaihteluiden olete-
taan jäävän pysyväksi ilmiöksi. 

Tuottajahintojen oletetaan 
vaihtelevan keskimäärin alhai-
semmalla tasolla kuin viimei-
senä 10 vuotena. Alhaisempi 
keskimääräinen hinta ei tuota 
kaikille tiloille ongelmia. Hin-
tavaihtelut kuitenkin aiheutta-
vat sen, että vahvat kassavarat 
nousevat arvoon arvaamatto-
maan. Ottakaamme tavoit-
teeksi, että vuoden alun kas-
savarat pysyvät 10-20 % välillä 
liikevaihdosta. Tämä tarkoittaa 

yhden robotin lypsykarjatilalla 
n. 30 000-80 000 euroa.

Asenne  
ratkaisee paljon

Tulevaisuuteen kannattaa suh-
tautua realistisen optimistises-
ti. Se ei näytä synkältä, jos sen 
ei halua näyttävän. Harmaan 
eri sävyjä on nähtävissä, mutta 
ajattelisin niiden tarkoittavan 
vain haasteita. Haasteita on ai-
na ollut ja tulee aina olemaan. 
On tärkeää, että tilatasolla teh-
dään tehostamistoimenpiteitä 
ja tuotannosta otetaan kaik-
ki irti. Siinä me proagrialaiset 
voimme olla avuksi.

talous

Teemu
kinnunen

Talousjohtamisen asiantuntija

Kristallipallossa vuosi 2016
Viime vuosi oli maatiloilla, lähes jokaisella 

tuotantosuunnalla, historiallisen vaikea. 

Tuottajahinnat pääsääntöisesti laskivat, eikä sää 

suosinut maatalousyrittäjiä. Maidon tuottaja-

hinta laski kaikilla meijereillä, tosin valiolaisilla 

muita enemmän. Viljan tuottajahinta nousi jonkin 

verran vuodesta 2014. Naudanlihan hinta laski, 

mutta ei merkittävästi. 

Tiloilla tarvitaan erilaisia toimia maksu-
valmiuden ylläpitämiseksi tai sen paran-
tamiseksi. Jollakin tilalla lainojen lyhen-
nyslykkäykset ovat oikea keino maksuval-
miuden parantamiseksi, toisella kassa-
varoista tehtävien investointien määrän 
vähentäminen riittää. Pitkällä aikavälillä 
tuotannon tehostaminen on tärkein kei-
no tilan kannattavuuden parantamises-
sa. Kannattavuuden kautta tilan maksu-
valmius ja vakavaraisuuskin paranevat. 

Tuotanto + talous = 
tuotantotalous 
Maatila on yritys, jossa tuotantotalous 
on merkittävässä osassa. Tuotanto tulee 
osata ja talous hallita. Maatiloille omi-
nainen vähenevän lisätuoton laki johtuu 
tuotannon biologisesta sidonnaisuudes-
ta. Lisälitran ja -kilon tuottaminen mak-
saa aina edellistä enemmän ja jossa-
kin vaiheessa tuotanto on siitä saatavia 
tuottoja kalliimpaa. Tässä lakipisteessä 
sijaitsee rajatuotos. Toinen tila voi tuot-
taa saman litramäärän korkeilla kustan-
nuksilla, toinen kohtalaisilla kustannuk-
silla. Jälkimmäisessä yhdistyvät tuotanto-
osaaminen ja panosten käyttö oikeassa 
suhteessa tuottaviin kohteisiin.

Miljoonan euron velkaa ei hoideta 
500 000 litran maidontuotannolla. Yh-
den lypsyrobotin tilalla tuotanto tulee ol-

la vähintään 600 000 litraa, huomioiden 
kuitenkin se, että tuotannon tulee olla 
kustannustehokasta. Mikäli jaksaminen 
tai osaaminen eivät riitä tuotantotason 
nostamiseen, kannattaa ottaa yhteyttä 
ProAgrian tuotantoasiantuntijoihin.

Keinoja maksuvalmiuden 
parantamiseen 
Tilan maksuvalmiustilanteen vahvuuden 
tai heikkouden ratkaisee pääasiassa yrit-
täjä. ProAgria tarjoaa tukea yrittäjille, 
jotta he menestyvät. Tukea on saatavilla 
tuotannosta talouteen. Tuotanto-osaa-
mista löytyy sekä eläin- että kasvintuo-
tantoon. Talousasiantuntijoiden tehtä-
vänä on yhdessä yrittäjien kanssa seura-
ta tilan kokonaistaloutta ja sen kehitystä 
sekä tarttua kehityskohteisiin. 

Maksuvalmiutta voidaan seurata ly-
hyellä aikavälillä kuukausitason kassa-
budjetilla, vuositasolla tulosanalyysilla 
ja siihen liittyvällä maidon hinnanmuu-
toslaskurilla sekä pidemmällä aikavälillä 
taloussuunnitelmalla. 

Otathan yhteyttä, selvitetään juuri 
Sinun tarpeisiin sopivat keinot parantaa 
maksuvalmiutta! ProAgrian talousasian-
tuntijoiden kanssa maksuvalmiudesta 
huolehtiminen on helpompaa.

TeemU KInnUnen

Tuotantotalous 
ja maksuvalmius

Maatilojen yhtiöittäminen kiinnostaa 
maatalousyrittäjiä. Kiinnostusta lisää 
hallitusohjelman maininta maatiloja 
mahdollisesti koskevasta varainsiirtove-
rovapaudesta. Tarve keskittää yhtiöittä-
miseen liittyvä tieto yhteen paikkaan tu-
li yhtiöittämisestä kiinnostuneilta yrit-
täjiltä. 

Yhtiöwiki on paikka, josta saa ko-
konaiskuvan maatilan yhtiöittämises-
tä ja siitä mitä asioita yhtiöittämi-
sessä on otettava huomioon. Wikistä 
löytyvät yhtiömuodot, perusteita yh-
tiöittämiseen, maatilan muuttaminen 
osakeyhtiömuotoon, yhteisyritysten 

perustaminen, yrittäjien eläketurva, 
osakeyhtiöiden hallinto, yhtiön kirjan-
pito ja osakeyhtiön ja osakkaan vero-
tus. Artikkeleissa on myös linkityksiä 
mm. verottajan ja Melan nettisivuille. 
Lisäksi wikissä on tietoa maataloutta 
harjoittavien yhtiöiden määristä sekä 
aiheeseen liittyviä videoita ja lehtiar-
tikkeleita. 

Yhtiöwiki täydentyy ja päivittyy tar-
peiden mukaan. Kannattaa olla aktiivi-
nen ja antaa palautetta, mitä tietoa wi-
kiin tarvitaan. 

➽ www.yhtiowiki.fi

Yhtiöittämiseen liittyvä 
tieto yhtiöwikissä

Jouni Huhtala 040 5123 703
Heikki Ojala 040 5342 166
Teemu Kinnunen  043 8254 279
Juha Nivala 040 8610 641

Maatilojen 
talousneuvonta
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Vaikka verosuunnittelu vaatii 
henkilökohtaiseen tulonlähtee-
seen liittyvien vähennysten ja li-
sätulojen selvityksiä, mm. koti-
talousvähennykset, matkakulut, 
luovutusvoitot ja pääomatulot 
vuokrahuoneistoista, ei niitä lii-
tetä 2-lomakkeen mukaan, kos-
ka paperilomakkeet lähetetään 
skannauspalveluun. Siellä vain 
verolomakkeet skannataan ve-
rottajan tietojärjestelmään. 
Sama pätee, jos ne lähetetään 
sähköisesti. Nämä selvitysliit-
teet annetaan vasta esitäytetyn 
veroilmoituksen mukana. 

Verotuksen tarkistamisella 
on merkitystä! Kannattaa tar-
kastaa esitäytetty veroilmoitus 
ja lisätä siihen uupuvat vähen-
nykset ja tulot sekä toimittaa 
esitäytetty veroilmoitus korjat-
tuna verottajalle. 

Verotuksen 
suunnitelmallisuus

Vuoden 2015 verotukseen voi 
enää vaikuttaa pääomatulo-
osuuden määrityksellä (0 %, 10 
% tai 20 %), käyttöomaisuuden 
poistoilla ja tulontasausvarauk-
sen käytöllä. 

Käytettävissä on myös las-
kennallisia ja arvionvaraisia vä-
hennyksiä, kuten työhuone- ja 
moottorisahavähennys, mutta 
niiden vaikutus on pieni. Mer-
kittävin vähennyksistä on mat-
kakuluvähennys, ja se vaatii 
ajopäiväkirjan ylläpitoa. Nyrk-
kisääntönä voi sanoa, että se 
kannattaa. 

Verotuksen päätavoite on 
vuosittain tasaisesti kasvava ve-

rotettava kokonaistulo. Vero-
pelko johtaa siihen, että ei ha-
luta työstä kunnon palkkaa, 
koska verotettavaa tuloa ei ole 
halua nostaa. Tämä ajatte-
lu alentaa maatalousyrittäjän 
tuntipalkkaa laajentavilla tiloil-
la, kun työ lisääntyy, mutta tu-
los ei.

Poistojen 
määrittäminen

Pitkällä tähtäimellä ei ole talou-
dellisesti järkevää tehdä koneis-
ta ja rakennuksista etupainot-
teisia poistoja, vaan poistopro-
sentti pitää suhteuttaa inves-
toidun koneen tai rakennuksen 
suunnitelmanmukaiseen käyt-
töaikaan. Tällöin poistoja riit-
tää siksi aikaa kuin investointi 
tuottaa tuloja, eikä synnytetä 
maksuvalmiusongelmaa. Lisäk-
si verottaja osallistuu hankin-
nan kuoletukseen isommalla 
prosenttiosuudella kuin täysiä 
poistoja käytettäessä.

Perussäännön mukaan pois-
tot eivät ylitä lyhennysten mää-
rää. Nyrkkisääntö rakennuksille 
sopivasta poistoprosentista on 
7 % ja koneille 15 %. Nämä pois-
totasot vastaavat 14,5 ja 6,5 
vuoden käyttöaikoja. Investoin-
teihin otettujen lainojen lyhen-
nykset on syytä pitää samassa 
tahdissa poistoaikojen kanssa, 
jottei jouduta poistot ylittävien 
lyhennysten osalta maksamaan 
verojakin.

Koneisiin ei kannata ottaa 
annuiteetti- tai tasaerälainaa, 
vaan tasalyhennyslaina, koska 
poistot on helpompi tasoittaa 

tasalyhennyslainalle. Tasalyhen-
nyslainassa korkomenokin on 
alhaisempi.

Tulontasausvaraus

Tulontasausvarausta tulisi käyt-
tää vain verotettavan tuloksen 
vuotuisten vaihteluiden tasaa-
miseen. Varauksen käyttäminen 
investointeihin synnyttää piile-
vää verovelkaa, joka tulee myö-
hemmin maksettavaksi. Käy-
tettäessä tasausvarausta inves-
tointeihin tulisi puolet varauk-
sen määrästä laittaa talteen, 
jotta varaukseen liittyvä piilevä 
verovelka pystytään hoitamaan. 

Epäedullisimmin tulonta-
sausvarausta käytetään silloin, 
kun se käytetään joko koneisiin 
tai rakennuksiin, jotka hanki-
taan velkarahalla. Kun 10 000 
€ kone on hankittu velaksi ja se 
poistetaan varauksella nollille, 
joudutaan lyhennykset hoita-
maan täysin verotettavalla tu-
lolla. Kun ei ole poistoja, ei ole 
verottomia tulojakaan, joilla ly-
hentää velkaa ilman maksuval-
miusongelmaa. Lyhentääkseen 
eurolla velkaa, on eurosta pitä-
nyt maksaa jo vero, eli 10 000 
€ lyhennys syö tilan tuloksesta 
pahimmillaan 20 000 € mar-
ginaaliverosta riippuen. Ei ole-
kaan ihme, jos joutuu maksu-
valmiusongelmiin!

Jos investoinnin pystyy teke-
mään täysin omalla rahalla, ei 
piilevää verovelkaa synny. Silti 
vain kannattava tila voi ajatel-
la käyttävänsä tasausvarausta 
näin, ja silloinkin pienten pois-
toprosenttien kohteisiin.

Paras tapa 
tulontasausvarauksen 
purkamiselle
Tasausvarauksia kannattaa tu-
louttaa suoraan tuloksi mai-
don hinnan alenemisen vuoksi. 
Samalla saadaan siirrettyä ve-
rotusta korkeammasta veroas-
teesta matalampaan, esim. yli 

40 %:sta jopa alle 30 % tasol-
le. Tasausvarauksia lienee tehty 
sen takia, ettei siltä tulon osal-
ta ole haluttu maksaa korkeaa 
veroa. Kun tuottajahinnat ovat 
pudonneet, on sopiva aika mak-
saa vero aikaisempien vuosien 
tulosta. Jos sen jättää nyt tu- 
louttamatta, ja kun maidon 
hinta seuraavan kerran nousee, 
ei olekaan kykyä leikata tulosta 
ja tasata verotusta.

Tilan verotettavaa tuloa ei 
siis kannata laskea niin alas kuin 
maidon hinnan lasku antaisi 
myöten. Nyt on aika purkaa ker-
tyneitä tasausvarauksia tuloksi. 
Myös poistoja kannattaa alen-
taa, koska kiintiöllä ei enää ole 
arvoa. Näin voi kerryttää netto-
varallisuutta seuraavaa maidon 
hinnan nousukautta varten. Hy-
vällä nettovarallisuudella tulok-
sen nousun verotus saadaan sit-
ten hoidettua kevyellä n. 28 % 
verotasolla. 

Varauksen purkaminen suo-
raan tuloksi on edullista myös 
silloin, kun on suuria yksittäisiä 
suoria rahamenoja ojituksessa, 
teiden, koneiden tai rakennus-
ten kunnossapitokuluissa. Tu-
loutuksen avulla kuluja voidaan 
jaksottaa verotuksessa useam-
malle vuodelle.

Tasausvarausta voi käyttää 
verotettavan tuloksen tasaami-
seen myös katovuoden aiheut-
tamien myyntitulojen notkah-
duksen takia, mutta varauksia 
on täytynyt sitä ennen tehdä. 
Samoin jos rehujen hankinta-
menot nousevat nopeammin 
kuin myyntitulot kotieläinta-
loudessa, kustannusten nousun 
vaikutusta voidaan tasata ta-
sausvarausta tulouttamalla. 

Maatilalla kannattaa olla 
tasausvarauksia sisässä kolmel-
le (3) vuodelle jaksotettuna n. 
10 % liikevaihdosta. Koska va-
rauksia tehdessä tulosta ei kan-
nata turhaan alentaa, kannat-
taa alentaa poistoja niin, että 
tulos säilyy normaalitasolla. Eli 
200 000 € liikevaihdolla ole-
va tila tekee kolmena peräkkäi-
senä normaalivuonna 6 500 € 

varauksen, joita se neljännestä 
vuodesta eteenpäin vain yllä-
pitää, voidakseen käyttää niitä 
huonon vuoden tulon tasauk-
seen. Lisäksi tulostason ylläpi-
tämiseksi kannattaa vastaavas-
ti alentaa poistoja, joka nostaa 
seuraavan vuoden pääomatulo-
osuutta.

Pääomatulo-osuus 

Pääomatulo-osuus lasketaan 
nettovarallisuuden perusteella 
ja siksi on tärkeää, että kaikki 
siihen vaikuttavat tekijät on il-
moitettu oikein 2-lomakkeella. 
Yleisin puute on se, että maata-
lousmaan arvoa ei ilmoiteta ol-
lenkaan. Tämä arvo löytyy ve-
rovuoden 2014 verotuspäätök-
sestä. Maatalousyhtymillä vas-
taava tieto löytyy yhtymän jo-
ko omasta veropäätöksestä tai 
osakkailta. 

Nyrkkisäännön mukaan 
kannattaa valita pääomatulo-
osuudeksi se tuotto-olettama 
(0, 10 tai 20 % nettovarallisuu-
desta), jolla ansiotulo-osuus 
muodostuu lähimmäksi 16 500 
€ henkilöä kohti.

Arvionvaraiset 
vähennykset

Selvityksiin perustuvia vähen-
nyksiä on useita, joista merkit-
tävin on oman auton käyttö-
kulut. Yksityistalouden varoi-
hin kuuluvan auton kustannuk-
set saa vähentää samoin perus-
tein kuin sen käyttö korvattai-
siin palkansaajalle. Edellytykse-
nä on, että matkoista on pidetty 
ajopäiväkirjaa. Ajopäiväkirjasta 
selviää matka-aika, matkareit-
ti, matkan pituus ja ajon tarkoi-
tus. Korvaus on 0,44 €/km. Pe-
räkärryn vedosta saa seitsemän 
(7) sentin ja kyydissä olevasta li-
sähenkilöstä kolmen (3) sentin 
korotuksen kilometriltä. 

Jotta kuolinpesän ja maata-
lousyhtymän osakkaat saisivat 
vastaavan korvauksen (0,44 €/

Poistojen tulisi vastata lyhennysten määrää, ettei tulisi maksuvalmiusongelmaa verojen takia. Esim. traktori-inves-
tointi 100 000 €, laina-aika 5 vuotta 20 000 €/v, poisto 25 %.

Verotilinpäätös 2015
Maatalousyhtymien tulee tarkistaa erityisellä 

huolella keväällä esitäytetyt veroilmoitukset ja 

syksyllä veropäätökset. Eniten virheitä yhtymien 

veropäätöksissä on korkojen vähentämättä jäämi-

sissä ja nettovarallisuuden laskennassa, molem-

milla on merkitystä verotuksen määrään. Vastuu 

virheiden korjauksista on yrittäjillä, ei verottajalla.

iNFo
Keski-Pohjanmaan verotoimiston alueella vuosimenoksi hyväk-
sytään alle 1 000 € konemenot ja alle 2 500 € rakennusten 
korjausmeno.

Koneiden, rakennusten ja salaojien alle 1 000 € menojäännös-
arvo voidaan poistaa kerralla.

Ulkomaanpäivärahoja 2015: Alankomaat 65 €, Brasilia 65 €, 
Britannia 69 €, Irlanti 66 €, Kanada 67 €, Ranska 66 €, Ruot-
si 64 €, Saksa 61 €, Tanska 68 € ja USA 65 €.

Ulkomaanpäivärahoja 2016: Alankomaat 65 €, Brasilia 55 €, 
Britannia 70 €, Irlanti 66 €, Kanada 64 €, Ranska 66 €, Ruot-
si 63 €, Saksa 61 €, Tanska 68 € ja USA 67 €.

matkakustannusten ja elantokulujen korvaukset vuonna 2016: 
0,43 €/km, peräkärry + 7 stn/km ja tavarat joiden paino > 80 
kg +3 stn/km, osapäiväraha 19 € ja kokopäiväraha 40 €. 
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km), on kuolinpesän ja yhtymän 
täytynyt maksaa korvaukset 
osakkaille heidän esittämänsä 
laskun perusteella verovuoden 
loppuun mennessä. Korvaukset 
ovat osakkaalle verovapaita ja 
ne vähennetään maatalouden 
palkkausmenoina. Jos matka-
kuluja ei ole korvattu, vähenne-
tään maatalouteen kohdistuvi-
na menoina matkakuluja vain 
0,25 €/km. Kuolinpesän lesken 
matkakulut vähennetään nor-
maalisti maatalouden menoina.

Jos matkan kohde ei ole ti-
lapäinen, vaan esimerkiksi hie-
hoille vuokrattu navetta, jossa 
käydään päivittäin, matkakulut 
vähennetään esitäytetyllä veroil-
moituksella työmatkakuluna. 
Vähennysoikeus on silloin 0,25 
€/km. Työmatkavähennyksessä 
on 600 € omavastuuosuus.

Luontoisetujen arvo perus-
tuu todellisiin menoihin tai arvi-
oon, jona voidaan käyttää vah-
vistettua ateriaedun verotusar-
voa (6,2 €/ateria). Annettujen 
etujen määrästä ja saajista tulee 
olla selvitys.

Maatalouden tulohankin-
taan liittyvien, tavanomaisten 
toiminta-alueen ulkopuolelle 
tehtyjen, tilapäisten matkojen 
ns. ylimääräiset elantokustan-
nukset voidaan vähentää yrit-
täjäpäivärahana. Vähennyk-
sen määrä on yli 6 tuntia kestä-
neen matkan osalta 18 € ja yli 
10 tunnin matkalta 40 € vuo-
rokautta kohti. Matkan keston 
ylittäessä viimeisen täyden mat-
kavuosikauden 2 tunnilla vä-
hennys on 18 € ja ylityksen ol-
lessa vähintään 6 tuntia, vähen-
nys on 40 €.

Maksetut matkaliput ja ma-
joitusmenot ovat maatalousve-
rotuksen normaaleja vähennys-
kelpoisia menoja. Ulkomaan 
opintomatkojen vähentämisoi-
keus riippuu matkan sisällöstä. 
Niistä annetaan yksityiskohtai-
nen selvitys veroilmoituksen yh-
teydessä. Opintomatkaksi hy-
väksytty matka oikeuttaa myös 
ulkomaan päivärahan vähentä-
miseen. Sen suuruus vaihtelee 
maan mukaan.

Työhuonevähennyksenä voi-
daan käyttää muun selvityksen 
puuttuessa osapäiväisesti työ-
huonetta käyttävien palkansaa-
jien mukaisesti 410 € vuodessa.

Moottori- ja raivaussahan 
maatalouskäytöstä aiheutunei-
na kuluina voidaan vähentää 
enintään 85 €, eli molemmista 
yhteensä 170 €. Puun myynti-
tuloverotukseen tulee tehdä vas-
taava tuloutus, jos saha kuuluu 
metsäkalustoon. Moottorikel-
kan ja mönkijän käytöstä maa-
taloudessa voidaan kuluina vä-
hentää 14 €/h mönkijällä si-
sältäen peräkärrynkin. Tällöin 
käyttötunneista ja tarkoitukses-
ta on oltava luotettava selvitys 
muistiinpanoissa.

oikaisuerät ja 
jaettavat menot

Sähkö-, puhelin-, vesi- ja muut 
vastaavat menot jaetaan käy-
tön mukaan yksityistalouteen ja 

eri tulolähteisiin. Verotoimistot 
ovat omaksuneet kaavamaisia 
jakotapoja, joita sovelletaan, 
jos verovelvollinen ei selvitä luo-
tettavasti menojen jakautumis-
ta. 

Sähkömenoista yksityista-
louteen kuuluu uuden lasku-
kaavan mukaan 8,64 €/asuin-
m2. Suositeltavaa on hankkia 
taloon joko takamittareita tai 
kokonaan oma mittari. Kaava 
tuo korkean sähkön oikaisu-
erän, esim. 180 m2 talon oikai-
suerä on 1 555,2 €/v, mikä vas-
taa n. 17 000 kWh vuosikulu-
tusta, kun normaalikulutus on 
n. 7 500 kWh. 

Puhelinmenoja jaetaan pu-
helinkohtaisesti (lankapuhe-
lin yksi, matkapuhelin toinen ja 
laajakaistaliittymä kolmas) yksi-
tyistalouteen 500 € asti ja lo-
put maatalouteen. Maksimitu-
loutus yksityistalouteen on siis 
250 €/puhelin. Tietokoneiden, 
ruohonleikkureiden ja muiden 
paljon yksityistaloudessa käy-
tettävien omaisuusosien han-
kintamenosta verottaja hyväk-
syy vain osan vähennettäväksi 
maatalouden menona, esimer-
kiksi puolet. 

Lisäksi yksityistalouden, 
metsätalouden ja muiden tu-
lonlähteiden töistä aiheutuvat 
kulut traktoriin ja muihin maa-
talouskoneisiin liittyen poiste-
taan maatalouden tulonläh-
teestä. Pelkän traktorin käytön 
tai kalustoon kuulumattomi-
en laitteiden kanssa käytettynä 
korjauserä on 11 €/h. Suositel-
tavaa on laittaa koneiden käy-
tön korjauseräksi vähintään 110 
€ metsätalouteen ja 110 € yksi-
tyistalouteen. Muista tehdä yk-
sityistalouden käytön aiheutta-
ma arvonlisäveron oikaisu.

Pellonraivauksen menot ei-
vät ole vähennyskelpoisia maa-
talousverotuksessa ja niiden 
osuus maatalouden vuotuis-
menoista ja poistoista tulee oi-
kaista pois maatalouden vähen-
nyskelpoisista menoista. Jos on 
käyttänyt omaa traktoria pel-
lon raivaamiseen, on siltä osal-
ta tehtävä yksityiskäytön kor-
jauserä edellä mainitulla tun-
tihintaperusteella. Pellonraiva-
ukseen liittyvät alv-menot ovat 
täysin vähennyskelpoisia. 

Järjestelmälliset muistiin-
panot vuoden aikana tekevät 
eri selvitysten teon suhteellisen 
vaivattomaksi. Jälkikäteen teh-
tynä se on paljon työläämpää. 
Ennen veroilmoituksen täyttöä 
kannattaa tiedustella omasta 
verotoimistosta sen soveltamat 
menettelyt ja esimerkiksi maata- 
loudessa käytetyn puutavaran 
arvostus.

talous

Heikki
ojala

Talousjohtamisen erityisasiantuntija

Esitäytetty maatalouden veroil-
moitus lähetetään kaikille maa-
taloudenharjoittajille ja maata-
lousyhtymille, jotka ovat toimin-
nastaan muistiinpanovelvollisia. 
Kausiveroilmoitusta ei enää lähe-
tetä postitse, vaan se on annetta-
va oma-aloitteisesti.

Verolomakkeiden jättämi-
nen tapahtuu kätevimmin säh-
köisesti. Maatalousyrittäjä tar-
vitsee sähköiseen ilmoittamiseen 
pankkitunnukset tai Katso-tun-
nisteen. Yritykset, maatalousyh-
tymät ja kuolinpesät tarvitsevat 
kirjautumiseen erillisen Katso-
tunnisteen. Katso-tunnisteella 
voit myös valtuuttaa tilitoimis-
ton hoitamaan ilmoitukset säh-
köisesti. 

Muistathan, että myös vero-
hallinnon huhtikuussa lähettä-
mät esitäytetyt veroilmoitukset 
kannattaa tarkistaa. Esimerkiksi 
yhtymän osakkaan lainojen ko-

rot, kotitalousvähennys, luovu-
tusvoitot ja vuokratulot ilmoi-
tetaan esitäytetyllä verolomak-
keella. 

Ajantasainen 
kirjanpito korostuu 
tilinpäätösaikana

Kirjanpito on tärkeä osa yrityk-
sen johtamista ja päätöksente-
koa myös pitkin vuotta, mutta 
yrittäjän aika ei usein riitä ajan-
tasaiseen talousasioiden hoitoon. 
Myös vero- ja kirjanpitolakien jat-
kuvan muuttumisen seuraaminen 
saattaa aiheuttaa päänvaivaa. 

ProAgria-tilipalvelut on rat-
kaisu yrityksen taloushallinnon 
hoitoon, riippumatta siitä tarvit-
seeko yrittäjä peruskirjanpidon ti-
linpäätöksineen ja veroilmoituksi-
neen vai laajemman kokonaisuu-
den syvempine taloudensuunnit-
teluineen. Yrittäjä voi myös ul-

koistaa esimerkiksi yrityksen las-
kutuksen ja maksuliikenteen. Pro-
Agria räätälöi yritykselle ja maati-
lalle sopivan kokonaisuuden laa-
jasta palveluvalikoimastaan. Pro-
Agria-tilipalveluihin yhdistyvät 
myös ProAgrian tuotanto- sekä 
talousasiantuntijoiden tuki sekä 
koko Suomen kattava tilipalvelu-
asiantuntijaverkosto.

Menestyvä yrittäjä käyttää 
aikansa tehokkaasti, kaikkea ei 
tarvitse eikä kannata tehdä itse. 
Palkkaa ProAgria tilipalvelut hoi-
tamaan yrityksesi taloushallintoa! 

Muista 
veroilmoitus
Veroilmoitusten jättöaika alkaa olla käsillä. Arvonlisäverovelvollisen 

maa- ja metsätalousyrittäjän on jätettävä vero- sekä kausiveroilmoitukset 

viimeistään ma 29.2.2016. 

kirsi
Saarikettu

Tilipalveluasiantuntija

Kuva: Pixhill



Kassabudjetointi auttaa maksuvalmiuden 
hallinnassa. Kassabudjetointi on yksin-
kertaisuudessaan tulojen ja menojen lait-
tamista aikajärjestykseen. Budjetin avulla 
näkee ovatko tilan tavoitteet ja niihin tarvit-
tavat resurssit mitoitettu oikein. Budjetoin-
ti helpottaa rahaliikenteen havainnointia ja 
esimerkiksi tuotantopanosten ostojen hin-
taporrastus on helpommin käytettävissä, 
kun siihen suunniteltu rahamäärä ja han-
kinta-ajankohta on kirjattu budjettiin. On-
nistuneen kassabudjetoinnin ja seurannan 
edellytyksenä on realististen lukujen käyttö 
ja ajan tasalla oleva kirjanpitoaineisto.

Budjetointipalvelut 
maatalousyrittäjän apuna

Budjetoinnilla tuetaan maatilayritysten 
maksuvalmiuden hallintaa. Tärkeää on 
huomioida yksilöllisesti kunkin tilan tarpeet 
ja varmistaa, että jokainen saa riittävästi 
tukea maksuvalmiuden hallintaan ja pää-
töksen tekoon. Budjetoinnin ja seurannan 
avulla pystytään tekemään tarvittavia kor-
jaavia toimenpiteitä käytännön tasolla. Sa-
malla saadaan varmuutta rahoittajan kans-
sa tehtäviin mahdollisiin järjestelyihin. 

Talouden suunnittelussa tärkeintä on 

ennakoida tulevaa ja seurata nykyhetkeä riit-
tävästi, jotta tilanne pysyy paremmin omas-
sa hallinnassa. Aikaisempien vuosien aikana 
kerätyt säästöt ovat useilla tiloilla pienenty-
neet ja kuluva vuosi lähteminen saattaa as-
karruttaa. Jos tähän mennessä ei vielä ole 
tehnyt maksuvalmiuteen liittyviä suunnitel-
mia ja seurantaa, niin nyt on sen aika.

Keinoja  
talouden hallintaa 

ProAgrian asiantuntijat ovat tottuneet te-
kemään erilaisille tiloille selviytymispolku-

ja. Suosituksia on koottu mm. viiteen eri 
tsekkilistaan, jotka löytyvät ProAgrian net-
tisivuilta. Suositukset perustuvat talouden 
tasapainottamiseen, ennakoivuuteen, kas-
san hallintaan ja seurantaan, tavoitteiden 
asettamiseen ja toimenpiteiden suunnitte-
luun sekä muutosten vaikutusten arvioin-
tiin.

➽ www.proagria.fi/kassabudjetointi

joaKIm PITKäLä
Proagria Pohjois-savo
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talous

Jokainen, joka harjoittaa liike- 
tai ammattitoimintaa, on täs-
tä toiminnastaan kirjanpito-
velvollinen, paitsi maatilatalo-
uden harjoittaja, ellei tämä ole 
yhteisö tai säätiö. Liiketapah-
tumat on merkittävä kirjanpi-
toon siten, että kirjausten yhte-
ys tositteesta peruskirjanpitoon 
ja pääkirjanpitoon sekä pääkir-
janpidosta tuloslaskelmaan ja 
taseeseen on vaikeuksitta to-
dettavissa. Tuloslaskelma ker-
too yrityksen koon ja kannat-
tavuuden. Tase selvittää varalli-
suusaseman. 

Lain vaatimien dokument-
tien lisäksi lisämittareina voi-
daan käyttää erilaisia tunnuslu-
kuja, joilla yritystä voidaan ver-
rata muihin yrityksiin. Yrittäjää, 
omistajaa ja rahoittajaa kiin-
nostavat luonnollisesti yrityksen 
kannattavuus, vakavaraisuus ja 

maksuvalmius sekä näiden ke-
hitys.

Tuloslaskelman  
myynti- ja käyttökate

Myyntikate saadaan, kun liike-
vaihdosta vähennetään muut-
tuvat kulut. Kirjanpitoa ja edel-
leen tuloslaskelmaa voi laajen-
taa koskemaan yksittäistä tuo-
tetta, tuoteryhmää tai liiketoi-
mintaosaa. Näin saadaan tar-
kempaa tietoa myös suunnitel-
lun liikevaihdon toteutumisesta 
ja ostotoiminnan tehokkuudes-
ta. Hinnoittelun onnistumises-
ta saadaan tieto, kun toteutu-
nutta myyntikatetta verrataan 
hinnoittelulaskelman myynti-
katteeseen. Palkkoja tai pien-
yrittäjän omaa palkkavaatimus-
ta ei yleensä sisällytetä muuttu-
viin kuluihin. On huomioitava, 

onko mahdollinen palkkaoikai-
su huomioitu kiinteissä kuluissa 
tai voitossa.

Käyttökate kertoo yrityksen 
rahavirroista, paljonko rahaa 
tulee ja menee jokapäiväises-
sä toiminnan pyörittämisessä. 
Käyttökate saadaan vähentä-
mällä myyntikatteesta kiinte-
ät henkilöstökulut, vuokrat ja 
muut kiinteät kulut. Tällä sum-
malla pitää pystyä kattamaan 
poistot (rakennusten, koneiden 
ym. arvonalennus), korkokulut 
ja verot sekä voitto. Poistoja ja 
mahdollisia lainojen lyhennyk-
siä on syytä vertailla keskenään. 
Lainojen lyhennyksiin nähden 
ylisuuret poistot heikentävät 
vakavaraisuutta ja aiheuttavat 
ennen pitkää myös maksuval-
miusongelmia. Heikon käyt-
tökatteen seurauksena yrittäjä 
jää ilman toivottua toimeentu-

loa ja köyhtyy yritystoiminnas-
sa. Pyritään siis minimoimaan 
kiinteät kulut.

Tase kertoo oman  
ja vieraan pääoman 

Mitä vähemmän pääomia lii-
ketoimintaan sitoutuu, sitä pa-
rempi on pääoman tuotto ja ve-
lan vipuvaikutus. Oma pääoma 
voi muodostua negatiiviseksi 
tappiollisen liiketoiminnan tai 
ylisuurten yksityisottojen takia. 

Onko varaston arvo oikea? 
Mikä on myyntisaamisten ikä, 
määrä ja kuranttius? Seurauk-
sena näistä voi olla tulosta hei-
kentäviä alaskirjauksia ja luotto-
tappiota. Käyttöpääomaongel-
mat voivat olla seurausta arvi-
ointivirheestä, heikosta kannat-
tavuudesta, hitaasta rahan kier-
rosta tai luottotappioista. 

Kallista velkapääomaa ovat 
ajallaan maksamattomiksi jää-
neet ostolaskut tai muut mak-
sut. Ne aiheuttavat korkokuluja 
ja seuraamusmaksuja, ostoille 
huonoja maksuehtoja tai jopa 
maksuhäiriömerkintöjä. Pää-
omalaina kertoo toisaalta sitou-
tuneesta omistajasta ja toisaal-
ta pääomavajeista. Muutokset 
tilikausien välillä ja todelliset 
syyt uudelle pääomalainalle on 
tärkeää selvittää.

Kannattavuus, vakavarai-
suus ja maksuvalmius eivät pa-
rane lukujen laskemisella, mut-
ta suunnittelusta ja seurannasta 
johtuvilla toimenpiteillä ne voi-
vat parantua.

anTeRo PaRKKonen
Proagria etelä-suomi

Tilinpäätöksen ja taseen lukutaito

Talous haltuun kassabudjetoinnin avulla
Tuottajahintojen lasku ja kustannusten nousu yhdistettynä tukien maksuaikataulujen muutoksiin on mietityttänyt

maatalousyrittäjiä. Maksuvalmiuden kanssa kamppailevilla tiloilla nousee suureen merkitykseen kassan hallinta, 

johon tulee kiinnittää huomiota sitä enemmän mitä epätasaisempaa tulovirta on. 

Kuva: Pixhill
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Kalatalouskeskus

Vuoden 2016 alusta voimaan 
astunut kalastuslaki koskee ka-
lavarojen ekologisesti, talou-
dellisesti ja sosiaalisesti kestä-
vää hyödyntämistä. 

Näkyvimmät ja tuntuvim-
mat muutokset vanhaan lakiin 
verrattuna liittyvät kalastonhoi-
tomaksukäytäntöön, kalastus-
aluetoimintaan ja vaelluskalo-
jen elämänkierron turvaami-
seen. Uudistuksen perusajatus 
on käyttäjä maksaa -periaate, 
eli ne jotka kalastavat, maksa-
vat kalavesien käytöstä ja hoi-
dosta aiheutuvat kustannukset. 
Toinen pääperiaate on se, että 
ensisijassa vesialueen omista-
jat päättävät vesiensä käytöstä 
ja kalastusoikeuksien jakami-
sesta. Päätavoitteeksi uudiste-
tuissa kalastussäädöksissä on 
otettu vaeltavien kalalajien ja 
kantojen luontaisen elinkierron 
turvaaminen tai mahdollistami-
nen. Tämän tavoitteen toteutta-
minen tulee olla osa kalavesien 
käytön ja hoidon suunnitelmal-
lista ohjaamista. 

Hallinto  
selkiintyy
Kalataloushallintoa selkeyte-
tään niin, että vuoden 2019 
alusta toimintansa aloittavat 
kalatalousalueet korvaavat ny-
kyiset kalastusalueet. Kalata-
lousalueiden päätehtävänä on 
laatia ja laittaa käytäntöön 
käyttö- ja hoitosuunnitelmat. 
Säätelyvalta eli säädöksiä täy-
dentävien tai tarkentavien sää-
tely- ja rajoituspäätösten teko, 
on uuden lain mukaan vain vi-
ranomaisilla, eli Ely-keskuksilla 
(Rannikko ELY, Järvi-Suomen 
ELY ja Pohjois-Suomen ELY) se-
kä maa- ja metsätalousministe-
riöllä. Hyvin merkittävä uuteen 
kalastuslakiin sisällytetty linja-
us on myös se, että kalastuksel-
la saatuja saaliita saavat myy-
dä pääsääntöisesti vain rekiste-
röidyt kaupalliset kalastajat.

onginta on 
jokamieskalastusta, 
mutta verkkopyynti 
vaatii luvan
Onkimiseen ja pilkkimiseen ei 
tarvita pääsääntöisesti lupaa, 
vaan ne ovat verrattavissa joka-
miehen oikeuteen. Muiden ka-

lastusmuotojen harjoittaminen 
edellyttää 18-64 -vuotiaalta ai-
na kalastonhoitomaksun suorit-
tamisen. Hoitomaksun suorit-
tamalla saa oikeuden kalastaa 
yhdellä vieheellä Ahvenanmaa-
ta ja erityisvesialueita lukuun 
ottamatta koko maassa. Alle 
18-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat 
saavat kalastaa yhdellä vieheel-
lä hoitomaksua suorittamatta. 
Verkkopyyntiin tai ravustukseen 
tarvitaan kalastuksenhoitomak-
sun lisäksi aina vesialueen omis-
tajan lupa. Erityisvesialueilla 
(virtaavat lohi- ja siikapitoiset 
koski- ja virta-alueet sekä erityis-
kalastuskohteet) pitää kaikilla, 
siis myös alle 18-vuotiaalla ja yli 
64-vuotiaalla olla paikallinen 
lupa. Kalastusrajoitusalueet voi 
tarkistaa sivustolta www.kalas-
tusrajoitus.fi.

Kalatalouden perus- 
rahoitus kalaston-
hoitomaksun tuotolla
Maksuista kertyneillä varoilla 
rahoitettava toiminta on määri-
telty kalastuslaissa (§ 82) ja va-
rojen jakautumisesta eri käyttö-
kohteisiin päätetään vuosittain 
valtion talousarviossa. Kalas-
tuslain mukaan hoitomaksuista 
kertyneitä varoja ohjataan mm. 
kalavesien ja kalakantojen hoi-
toon sekä kalastuksen valvon-
taan. Hoitomaksun hinta tar-
kistetaan viiden vuoden välein. 
Kertymätavoite 11-12 milj. €/
vuosi. Kalastonhoitomaksu on 
39 € kalenterivuodelta tai 12 € 

viikon ajalta tai 5 € vuorokau-
delta. 

Kalastonhoitomaksun voi 
suorittaa ilman palvelumaksua 
Metsähallituksen palvelupisteis-
sä, Eraluvat.fi -verkkokaupassa 
tai palvelunumerossa 020 692 
424. Ennen hoitomaksun suo-
rittamista on rekisteröidyttävä 
hoitomaksurekisteriin, sillä ai-
empina vuosina maksetun ka-
lastuksenhoitomaksun tiedot 
eivät siirry tähän rekisteriin. Oh-
jeet rekisteröitymiseen saa Era-
luvat.fi -verkkokaupasta tai pal-
velunumerosta. Metsähallitus ei 
toimita hoitomaksun suoritta-
misesta entisenkaltaista kuittia 
eli kalastuskorttia, mutta kalas-
taessaan maksuvelvollisilla tu-
lee olla mukanaan tosite suori-
tetusta hoitomaksusta.

maksukuitista (=tosite 
maksetusta hoitomaksusta) pi-
tää ilmetä 
• haltijan nimi
• maksutapahtuman kellonai-

ka ja päivämäärä
• maksun voimassaoloaika
• kuitin tunnistenumero
• palveluntuottajan nimi ja 

yhteystiedot sekä 
• Metsähallituksen logo.

Hoitomaksuasioista saa li-
sätietoja esimerkiksi Kalatalo-
uden Keskusliiton www.ahven.
net -sivustolta, metsähallituk-
sen www.eraluvat.fi -sivuilta, 
maa- ja metsätalousministeri-
ön www.mmm.fi -portaalista 
tai kalatalouskeskuksen keski-
pohjanmaa.proagria.fi/ -inter-
netsivuilta. On edullisempaa 
hoitaa kalastusluvat kuntoon 
ennen kalaan lähtemistä, kos-
ka ilman kalastonhoitomaksua 
kalastaneelle tai ravustaneelle 
voidaan määrätä maksun lisäk-
si 100 €:n rikesakko. 

Matikan pilkintä
Mateen pääkalastuskausi on 
käynnissä. Madetta pilkillä pyy-
tävien pitää muistaa, että ul-
koapäin tartuttavien pyydys-
ten (kuten madehara ja ryöstä-
jäpilkki) käyttö on uuden lain 
mukaan kielletty. Soppakaloja 
saa toki pyytää mm. syöttipil-
killä. Pilkkiminen selvillä virta-
alueilla (kosket ja niva-alueet) 
on kiellettyä. Jos on epävarma 
siitä, missä jokialueilla saa pilk-
kiä, tietoa sallituista kalastus-
paikoista löytyy mm. Ely-kes-
kusten kalatalouspalveluista. 

eeRo HaKaLa 

Toiminnanjohtaja 
eeRo HaKaLa
Puh. 0400 162 445
eero.hakala@proagria.fi

Kalatalouskeskus

Kalaisia kuulumisia
”Minkä Heikkinä heittää, se Paavona painaa”. Näin sa-
noivat meilläpäin ennen kalamiehet, kun veivät mateen 
pyydykset joelle pyyntiin. 

Kalatalouskeskuksellamme on ollut pitkään turvalli-
nen toimintaympäristö ProAgria Keski-Pohjanmaan kyljes-
sä. Haasteita on toki ollut, joista tärkeimpänä yhden toi-
mihenkilön yksikön haavoittuvuus. Tulevaisuudessa uuden 
kalastuslain mukaiset isommat kalatalousalueet vaativat 
isompia resursseja, mikäli niiden isännöintiä aiotaan jat-
kossa hoitaa. Myös valtion rahoitusosuuden muuttuminen 
hankepohjaiseksi vaatii laajempaa yhteistyötä. Näistä syis-
tä olemme olleet mukana selvityksessä, jossa on kuulosteltu 
Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maa-
kuntien alueelle perustettavan uuden kalatalousneuvonta-
organisaation mahdollisuuksia. Mukana neuvotteluissa ovat 
olleet Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto eli PKL, ProAgria 
Oulun kalatalouskeskus, ProAgria Keski-Pohjanmaan kalata-
louskeskus ja Kainuun kalatalouskeskus.

Olin Eeron kanssa tammikuun lopulla kalatalousyhteisö-
jen palaverissa Oulussa, jossa kävimme läpi yhdistymissopi-
musluonnosta selvitysmies Teuvo Hatvan laatiman esityksen 
pohjalta. Myös säännöt uudelle organisaatiolle olivat käsitte-
lyssä. Palaverin lopputuloksena totesimme yhteisesti, että tässä 
vaiheessa ei ole edellytyksiä ison neuvontayksikön perustami-
seen. Sen sijaan yhteistyön tiivistäminen on tarpeen jatkossakin.

Palaverissa päätettiin, että kevään aikana kukin organisaa-
tio kyselee jäsentensä mielipiteitä seuraavista vaihtoehdoista:

1. Neljän järjestön yhdistyminen Pohjois-Suomen Kalata-
louskeskukseksi laadituilla säännöillä.

2. PKL ry jatkaa itsenäisenä ja muut järjestöt jatkavat neu-
votteluita yhdistymisestä keskenään.

3. PKL ry ja Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus neuvot-
televat yhdistymisestä keskenään ja Oulun Kalatalouskeskus ja 
Kainuun Kalatalouskeskus keskenään.

4. Oulun Kalatalouskeskuksen toimialue jaetaan pohjoi-
seen ja eteläiseen osaan ja pohjoinen osa yhdistyisi Kainuun Ka-
latalouskeskuksen kanssa. Eteläinen osa liittyisi PKL ry:n ja Keski-
Pohjanmaan Kalatalouskeskuksen alueeseen.

5. Kaikki yhdistykset jatkavat edelleen erillisinä toimijoina.
Näitä asioita tullaan kevään osakaskuntien kokouksissa poh-

timaan. Tavoitteena on löytää paras organisoitumis- ja toiminta-
tapa keskipohjalaiselle kalatalousneuvonnalle. 

Mielenkiintoisen mausteen kala-asioihin tuovat uudet maam-
me asukkaat, jotka eri kulttuureista ovat meille tulleet tai ovat tu-
lossa. Luulenpa, että kotoiset ”roskakalat” saattavat nousta ruo-
kakaloina arvoon arvaamattomaan. Tiedä, millaisia särjestä, ruu-
tanasta ja lahnasta tehtyjä herkkuja me tulevaisuudessa saamme 
maistella.

Uusia herkkuja odotellessa täytyy välillä käydä maistamassa 
savuahvenia, kun madekeittokin on tässä hitaan kirjoittamisen 
lomassa sopivasti laskeutunut. 

Kalaisin terveisin 
maUno  KoRHonen

Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskuksen pj.

Kalastuslaki 
uudistui

Madehara on uuden kalastuslain 
mukaan kielletty pyyntiväline
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Talven keskellä
Uusi vuosi on taas käynnistynyt ja sitä myöden maa- ja 
kotitalousnaisten uusi strategiakausi teemalla Maaseu-
tu meissä. Yksi strategian tavoitteista on tunnettavuuden 
ja myönteisen mielikuvan kasvattaminen. Tämän tavoit-
teen toteuttamiseen ja onnistumiseen meidän kaikkien 
on helppo lähteä mukaan. Voimme kertoa ystävillemme 
toiminnasta ja järjestön olemassaolosta sekä omalla esi-
merkillämme antaa myönteistä mielikuvaa lähipiirissäm-
me. Tuleva kevät tarjoaa monia virkistäytymismahdolli-
suuksia järjestömme naisille: houkuttele kaveri mukaan 
vaikka käsityöristeilylle tai Venetsian matkalle. 

Piirikeskuksen naiset aloittivat toiminnan esittelyn tam-
mikuisella toiminnansuunnittelukierroksella maakunnissa. 
Paljon oli mukavia kohtaamisia, tiedotettavaa, yhteisöllisyyt-
tä ja uusia ideoita. Nyt talvella on hyvää aikaa paikallisyhdis-
tyksissä päivittää jäsenlistat ajan tasalle ja toimittaa ne piiri-
keskukseen. Näin saamme tämän hetken tiedon jäsenistöstä ja 
jäsenistö saa meistä tietoa. 

Tätä lukiessanne piirikeskuksen johtokunta on käynnistänyt 
myös vuoden 2016 työskentelyn. Kaikessa tekemisessämme ja 
päätöksissämme pidämme mielessämme strategiakauden ta-
voitteet. Tärkeä osa työskentelyämme on myös piirikeskuksen 
henkilökunnan tukeminen ja kannustaminen tärkeässä työssä.

Lopuksi käännän katseen viime vuoteen. Marraskuisessa jär-
jestön vuosikokouksessa Helsingissä valittiin Keski-Pohjanmaal-
ta kautta aikojen ensimmäinen edustaja Maa- ja kotitalousnais-
ten Keskuksen hallitukseen. Lohtajalainen Eija Jukkola vie maa-
kuntamme sanomaa ja vahvaa osaamista valtakunnalliseen hal-
litustyöskentelyyn. Onnea matkaan!

riitta Huhtala

Keski-Pohjanmaan Maa- ja ko-
titalousnaiset palkitsi Vuoden 
keskipohjalaiseksi maa- ja ko-
titalousnaiseksi valitun mar-
ja-Leena vuolletin Kalajoelta. 
Vuoden Maisemateko -palkin-
non sai Reisjärven Kangaskylän 
Maaseutuseura ja Maaseutu-

naiset. Keski-Pohjanmaan paras 
marjanpoimija Miljoona litraa 

metsämarjoja -kampanjassa oli 
Hannu Uusitalo Kannuksesta.

Marja-Leena Vuollet täytti kaikki 
Vuoden Maa- ja kotitalousnainen 
-tunnustuspalkinnon kriteerit. 
Hän edistää alueellaan maa- ja 
kotitalousnaisten toimintaa, toimii 
itse alueellaan aktiivisesti maa- ja 
kotitalousnaisten hyväksi ja jaksaa 
myös innostaa ja kannustaa muita 
naisia toimintaan mukaan. 

Maa- ja kotitalousnaisten 
huomionosoitukset vuosi-
kokouksessa 24.11.2015

Hyvää Uutta Vuotta Kruununvoudintalolta!
Joulunaika antoi mukavasti mahdollisuuden palautua sitä edeltäneestä 
yllättävänkin kiireisestä sesongista. Nyt on töihin palattu uusin voimin 
ja uusia haasteita odottaen. Tulossa on yritys- ja perhejuhlatilaisuuksi-
en lisäksi tapahtumia ja teemapäiviä.

Kokeilumielessä aloitamme kerran kuukaudessa keittolounaspäivän, 
jossa tarjolla on perinteistä keittoruokaa lisukkeineen sekä lämmintä 
rieskaa. Jälkiruokakahvit pikkuherkkuineen kuuluvat tietysti lounaaseen. 
Keittolounaspäivä tulee olemaan pääsääntöisesti aina kuukauden kol-
mas torstai. Asiasta kerromme mm. fb-sivuillamme sekä Keskipohjan-
maan tapahtumakalenterissa. Lisäksi tammikuun tapahtumiin saimme 
perinteiset kinkerit nisukahvitarjoiluineen.

Helmikuussa järjestetään koko perheen laskiaisrieha su 7.2. sekä 
yleisön pyynnöstä uusintaesityksenä ystävänpäivän tunnelmaan sopiva 
Rakkauden ilta- elämysillallistapahtuma su 14.2. Maaliskuussa olemme 
esillä paikallisilla häämessuilla Kruununvoudintalon tiloja esittelemäs-
sä. Lisäksi pääsiäisen tullen avaamme mämmibaarin, jossa tarjoillaan 
monenlaisia mämmiherkkuja.

Toivotaan, että tarjontamme löytää asiakkaita ja saamme taas mu-
kavia palvelukokemuksia toteutettavaksi. Kutsumme paikallisosastojen 
puuhanaiset kokoontumaan Kruununvoudintalolle. Tarjoamme jäsene-
tuna palaveriinne tilat maksutta. 

aULI saUKKo 

 Kuva: Ritva Karri

 Kuva: Johanna Hylkilä

Keski-Pohjanmaan Maa- ja ko-
titalousnaisten toiminnansuun-
nittelukierros järjestettiin valta-
kunnallisella Naisvoimaa-viikol-
la, jonka teemana oli Pohjolan 
superruuat. Kierroksella kerrot-
tiin kampanjoista, palveluista, 
tilaisuuksista, tapahtumista, 
retkistä ja matkoista, siis kai-
kesta siitä, mitä Keski-Pohjan-
maan maa- ja kotitalousnaisis-
sa tapahtuu. Kierroksella esi-
teltiin myös uudet asiantunti-
jamme auli saukko sekä jaana 
Höglund. Toiminnansuunnitte-
lukierroksen tilaisuuksissa jär-
jestettiin myös lähiruokabingo, 
jonka palkintoina oli paikallis-
ten elintarviketuottajien tuottei-
ta. Suosio oli taattu!

Lämpimät kiitokset kaikille kiertuetilaisuuksiin osallistuneille ja yrittäjille 
upeista lähiruokabingopalkinnoista!

MKN toiminnansuunnittelukierros 25.1.-1.2.2016

Toimintakalenteri 2016

Tammikuu 25.-31.1. Naisvoimaa-viikko (teemana Superruoka), 
toiminnansuunnittelukierros maakunnassa

Helmikuu
11.2. 112-päivä (teemana Kotivara)

14.2. Rakkauden Ilta -elämysillallinen, Kruununvoudintalo

Maaliskuu
8.3. Kansainvälisen Naistenpäivän hyvinvointiluento      

20.3. MKN kirkkopyhä

Huhtikuu

9.-10.4. Valtakunnallinen MKN-jäsentapahtuma (historiikin julkaisu), Helsinki

16.-17.4. OIKEIN & NURIN -käsityöristeily, Viking Grace

25.4.-2.5. Jäsenmatka Garda-järvelle ja Venetsiaan

Kesäkuu 11.6. Impin päivä (teemana Vieraslajit ja niiden poisto)

Heinäkuu ilm. myöh. Kruununvoudintalon kesäteatteriesitykset

Elokuu

ilm. myöh. Kruununvoudintalon kesäteatteriesitykset

19.8. Elokuiset Navettabileet, Lohtaja

26.-28.8. Reinin (Saksa) maa- ja kotitalousnaiset vierailulle

Syyskuu

Kekri-ruokatapahtuma(t) maakunnassa

2.9. Elokuiset Navettabileet, Lohtaja

3.9. Keskiaikaiset markkinat, Kaarlelan kotiseutumuseo, Kokkola

5.9. Yrittäjäpäivä

30.9. Vuoden maisemateon valinta (maakunnallinen)

Lokakuu

Kekri-ruokatapahtuma(t) maakunnassa

15.10. Kansainvälinen maaseudun naistenpäivä      

31.10. Vuoden maa- ja kotitalousnaisen valinta (maakunnallinen)

31.10. Vuoden maisemateon valinta (valtakunnallinen)

Marraskuu

19.-29.11. Paloturvallisuusviikko (teemana Muonitus)

22.11. Vuosikokous, Kokkola 

Kruununvoudintalon pikkujoulut

Joulukuu Kruununvoudintalon pikkujoulut Pi
dä
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Kruununvoudintalon 
kuulumisia
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Keski-Pohjanmaan  
Maa- ja kotitalous-
naisten toiminta- 
vuosi 2016

Maa- ja kotitalousnaisten visio-
na on maistuva, viihtyisä ja elin-
voimainen maaseutu – hyvinvoi-
vat suomalaiset. Rakennamme 
tulevaisuuden maaseutua, jon-
ka vahvuuksina ovat vahva pai-
kallinen ruokakulttuuri, hoidet-
tu maaseutu- ja kulttuurimaise-
ma, kilpailukykyinen yritystoi-
minta sekä yhteisöllinen toimin-
ta. Tunnetun ja vetovoimaisen 
järjestömme työstä hyötyy siis 
koko Suomi. Strategiakauden 
2016–2020 teemana on ”Maa-
seutu meissä” ja sloganina ”Juu-
ret maalla”.

Maa- ja kotitalousnaisten 
strategiset avaintavoitteet vuo-
sina 2016–2020 ovat 
• arvon tuottaminen jäsenille, 
asiakkaille ja yhteiskunnalle
• tunnettuuden ja myönteisen 
mielikuvan kasvattaminen
• vetovoimaisuuden ja yhtei-
söllisyyden lisääminen
• taloudellisesti kannattavan 
toiminnan vahvistaminen.

oikein & Nurin –käsi-
työristeily, muutamia 
paikkoja jäljellä!
Kolmatta kertaa järjestettävä 
Oikein & Nurin -käsityöristei-
ly 16.–17.4.2016 järjestetään 
yhteistyössä Viking Linen, Kä-
sityöliike Katariinan sekä Kes-
ki-Pohjanmaan Maa- ja kotita-
lousnaisten kanssa. Keski-Poh-
janmaalta on bussikuljetus Tur-
kuun ja takaisin. Varaukset viim. 
29.2. mennessä Johannalle p. 
040 196 4434 tai johanna.hyl-
kila@maajakotitalousnaiset.fi.

Valtakunnallinen 
historiikkijuhla 
9.4.2016 Helsingissä
Lauantaina 9.4.2016 juhliste-
taan maa- ja kotitalousnaisten 
historiikin julkaisua Helsingin 
yliopiston juhlasalissa. Tapah-
tumaan odotetaan jopa 700 
maa- ja kotitalousnaista ympäri 
Suomen. Samana viikonloppu-
na on Helsingin Messukeskuk-
sessa Kevätmessut 2016 tee-
malla Oma Piha, Oma Mökki, 
Oma Koti, Sisusta ja Lähiruoka 
& Luomu. 

Historiikin julkaisujuhlan 
ohjelmassa mm.: 
• klo 11–13 ruokailua ja seu-
rustelua cocktailkutsujen ta-

paan (herkkuja suomalaisista 
raaka-aineista) 
• klo 13–15 juhla, johon sisäl-
tyy Kirsti Mannisen kirjoittama 
kuvaelma historiikkiin liittyen, 
musiikkia ja puheita 
• klo 15 kahvitarjoilu

Historiikkijuhlan hinta on 
35 €/hlö, sisältäen tarjoilut ja 
ohjelman. Ilmoittautumiset Jo-
hannalle viimeistään 11.3. men-
nessä. Jokainen hoitaa itse mah-
dollisen majoituksen sekä kulje-
tukset Helsinkiin ja takaisin. 

Toimintakertomus-
tiedot vuodelta 2015

Tiedot voitte toimittaa sähköi-
sesti kyselylomakkeella, joka 
löytyy maa- ja kotitalousnaisten 
nettisivuilta. Paperilomakkeen 
voitte tarvittaessa pyytää Ritva 
Karrilta tai Johanna Hylkilältä 
ja lähettää sen meille joko säh-
köpostitse tai kirjeessä. Palau-
tattehan toimintakertomustie-
dot vuodelta 2015 meille 24.3. 
mennessä Keski-Pohjanmaan 
ProAgriaan. Laittakaa mukaan 
myös toimintasuunnitelmanne 
vuodeksi 2016 sekä jäsenlistan-
ne. Toivomme, että otatte toi-
mintasuunnitelmassanne huo-
mioon maa- ja kotitalousnais-
ten kampanjat, tempaukset ja 
teemapäivät, ruokakurssit ja 
erilaiset retket ja matkat. 

Keski-Pohjanmaan  
Maa- ja kotitalous- 
naisten luottamus-
henkilöt

Keski-Pohjanmaan Maa- ja ko-
titalousnaisten johtokuntaan 
vuosiksi 2016–2018 valittiin 
uudelleen Marjo-Riitta Pajala 
Kokkolan Kälviältä. Uutena jä-
senenä johtokuntaan valittiin 
reisjärvinen Minna Aho. Johto-
kunnassa jatkavat Anu Karhu-
korpi (Halsua), Tarja Huopana 
(Perho), Leila Niemelä (Kokko-
lan Lohtaja), Tuula Tervamäki 
(Toholampi), Raija Virta (Kala-
joen Himanka), Riitta Huhtala 
(Kokkola) sekä ProAgria Keski-
Pohjanmaan johtaja Ritva-Liisa 
Nisula. Sihteerinä toimii toimin-
nanjohtaja Johanna Hylkilä.

www.maajakotitalousnaiset.fi

johanna muistuttaa

MKnKesKiPoHjAnMAA

TAPAHTUMAT JA KoULUTUKSET
HYgIenIaTesTI 
Kokkola, ma 29.2. klo 17, 
yritystalo Evald
 

HYgIenIaKoULUTUKsIa 
ja HYgIenIaTesTaUKsIa 
voi tilata Seija Varilalta, p. 
0400 137 899.
Hygieniakoulutuksen hinta 
on 62 €/ hlö (sis. alv), joka 
sisältää koulutuksen, testin 
ja passin. Pelkkä testi ja passi 
43,05 €/ hlö (sis. alv).

sUPeRRUoKaa PoHjo-
LasTa -KURssIT:
Perho, ke 17.2. klo 18.30, 
yläasteen opetuskeittiö 
Kaustinen, ma 22.2. klo 
18.30, Mäntymaja 

Kälviä, ti 23.2. klo 18.30, 
yläasteen opetuskeittiö 
Toholampi, ma 7.3. klo 18, 
Pajamäki 
Reisjärvi, ke 30.3. klo 18.30, 
yläkoulun kotitalousluokka

KURssIT YHTeIsTYössä 
PeRHonjoKILaaKson 
KansaLaIsoPIsTon 
Kanssa:
veteli, Koristele ja kuorruta 
-kurssi, la 5.3. klo 10, Pulkki-
sen nuorisoseurantalo 
Kaustinen, Suolaisia ja ma-
keita piirakoita, pe 18.3. klo 
18.30, jatkuu la 19.3. klo 10, 
Kaustisen yläasteen opetus-
keittiö 
Perho, Voileipäkakkukurssi, 
pe 8.4. klo18.30, jatkuu la 

9.4. klo 10, Perhon yläasteen 
opetuskeittiö 
Halsua, Voileipäkakkukurssi, 
la 23.4. klo 10, Halsuan ylä-
asteen opetuskeittiö 

KURssIT YHTeIsTYössä 
sUomenseLän Kansa-
LaIsoPIsTon Kanssa:
Lestijärvi, Voileipäkakku-
kurssi, ke 9.3. klo 18, ylä-
koulun opetuskeittiö

➽ www.proagria.fi/kp ->  
 Maa- ja kotitalousnaiset

Maa- ja kotitalousnaiset

LIsäTIeToja maa- ja 
KoTITaLoUsnaIsTen 
TILaIsUUKsIsTa 
seija varilalta, p. 0400 137 899 
tai seija.varila@maajakotitalous-
naiset.fi. 

Maa- ja kotitalousnaisten uuden logon terälehdet ku-
vaavat järjestön neljää toiminta-aluetta: ruokaneuvon-
taa, yritys- ja maisemapalveluita sekä järjestötoimintaa. 
Logo kuvaa myös Maa- ja kotitalousnaisten uutta slo-
gania juuret maalla. Uuden graafisen ilmeen on suunni-
tellut Heli Ranta. 

Ravintoloitsija, ruokatoimittaja 
maija silvennoinen Keski-Suo-
mesta valittiin Maa- ja kotitalo-
usnaisten Keskus ry:n hallituk-
sen puheenjohtajaksi vuosiksi 
2016–2017.

Kolmivuotisen hallituspaik-
kansa uusivat kansanedusta-
ja mirja vehkaperä Oulusta ja 
maatalousyrittäjä Riitta Ryhä-
nen Pohjois-Savosta. Hallitus-
paikasta luopuneen Maija Will-
manin tilalle äänestettiin keski-

pohjalainen yrittäjä eija jukkola 
Lohtajalta.

Lisäksi hallituksessa jatka-
vat maa- ja metsätalousyrittä-
jä Rauni miettinen Hämeestä, 
maa- ja metsätalousyrittäjä Pir-
jo Luotola Keski-Suomesta se-
kä toiminnanjohtaja mirja Hell-
stedt.

Maa- ja kotitalousnais-
ten Keskuksen varsinainen ko-
kous järjestettiin Helsingissä 
25.11.2015.

Keittiömestari 
Maija Silvennoinen 
Maa- ja kotitalousnaisten 
puheenjohtajaksi

Maa- ja kotitalousnaisille 
uusi ilme

Mitä tarkoitetaan kotivaralla? 
Miten ruokaa valmistetaan tai 
vahinkoja minimoidaan, kun 
sähköt ovat poikki? Miten toi-
mia, kun hanasta ei tule päi-
väkausiin vettä. Miten ja mistä 
saan lisätietoa? 

Maa- ja kotitalousnaisten 
varautumiskampanjan tarkoi-
tuksena on havahduttaa miet-
timään ja päivittämään asioita, 
jotka etukäteen suunniteltuna 
helpottavat toimintaa poikke-
usoloissa ja vähentävät lisäva-

hinkoja. Varautuminen on myös 
valmistautumista ennakointia 
vaativiin tilanteisiin henkilökoh-
taisessa elämässä. Kampanja 
kestää vuoden 2016.  

Maa- ja kotitalousnaisilla 
on perinteisesti paljon muoni-
tusosaamista. Varautumiskam-
panjan aikana yhdistykset voi-
vat pohtia, miten jäsenet voivat 
omalla alueellaan olla apuna 
mahdollisessa häiriötilanteessa 
yhteistyössä viranomaisten kans-
sa. Muonitustaitoja voidaan kar-

tuttaa kursseilla. Paikalliset pa-
loasemat pitävät marras-joulu-
kuussa paloturvallisuusviikolla 
Päivä paloasemalla -tapahtu-
mia. Maa- ja kotitalousnaisten 
yhdistykset voisivat olla mukana 
tapahtumissa muonitusosaami-
sellaan ja kertomassa, kuinka 
ruoanvalmistuksessa estetään 
tulipaloja. Käytännönläheinen 
toiminta kiinnostaa monia, ja 
muonitukset ovat oiva tilaisuus 
kysyä uusia toimijoita ja jäseniä 
yhdistyksiin.

Minimoi riskit 
– varaudu ennakkoon!
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Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus 
Perhon toimipaikka 
www.kpedu.fi/perho

Koneista oppia
Konekuskin osatutkinto Perhossa

Tähtäätkö töihin maatalouskoneurakointiin, maanrakennusalalle tai kiinteistön-
hoitoon? Koulutus sopii konealasta kiinnostuneille 20-50 -vuotiaille vailla ammatillista 
tutkintoa tai ylioppilastutkintoa oleville henkilöille. Hae koulutukseen 15.2. mennessä.

Lue lisää ja hae: 
www.kpedu.fi/perho

Maasta ammatti 
Maatalousalan perustutkinto

Aluekehittäjä
-valmennus  
Maaseudun kehittäjän eat

Toimitko projektissa? Haluatko perehtyä projektitoimintaan sekä maaseudun 
yrittäjyyden kehittämiseen? Monimuotokoulutus järjestetään Keski-Pohjanmaan 
alueella. Useimpiin lähipäiviin voi osallistua myös verkon kautta. Hae koulutuk-
seen 15.2. mennessä.

Oletko aloittamassa maatalousyrittäjänä? 
Oletko vaihtamassa alaa? 
Hanki monipuoliset taidot ja 
tiedot maataloudesta 
monimuotokoulutuksessa. 
Jatkuva haku.

Kalkituslaskuri:
www.ruukki.fi/maatalous

®BESTON toimii lumen alla 
koko pitkän talven
 

® ®Kun levität BESTON -kalkituskuonan hangelle, BESTON  alkaa vähitellen 
imeytyä maahan ja muokata maan pH-arvoa ja kalsium-/ magnesium-

®suhdetta ihanteelliseksi. Kevätaurinko sulattaa BESTON illa kalkitut pellot 
muita nopeammin ja pääset kevättöihin tavallista aikaisemmin, kun maa on 
taas virkeä käynnistämään hyvän ja terveen kasvun. Vain oikein hoidettu 
maa tuottaa huippusatoa. Tavoiteltava pH-arvo on 6,5...7 ja oikea kalsium-/

®magnesiumsuhde. Valitse viisaasti. BESTON  on edullista ympäri vuoden. 

Kysy hankikalkituksiin MEROXilta
BESTON Ca28Mg6 Masuunikuona  tai
BESTON Ca32Mg2 Masuunikuona-kalsiittiseos.
BESTON Ca32Mg3 Teräskuona tulee myyntiin
alkukesästä.

MaiseMaan ja luonnonhoitoon liittyvät 
suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut

• Maisemasuunnittelua kylille ja laajemmille alueille
Maisemanhoitosuunnitelmassa annetaan käytännönläheisiä ohjeita maiseman kehit-
tämiseen ja tietoja rahoitusmahdollisuuksista. Suunnitelman mukainen maiseman-
hoitotyö voidaan tehdä talkootyönä, erilaisten hankkeiden kautta, osana maataloutta 
tai tilata ostopalveluna yrittäjältä. 

• Maisema- ja luontoselvitykset hankkeiden ja kaavoituksen pohjaksi
Maisema- ja luontoselvityksiä sekä kartoituksia tarvitaan monien hankkeiden suun-
nittelussa sekä kaavoituksia varten. Meillä on asiantuntemuksen lisäksi yhteydet 
maaseudun asukkaisiin.

• Kaupunkiniityt ja maisemapellot edullisia hoitaa
Taajamien niittyjen ja peltojen kartoituksella saadaan kokonaiskuva alueista ja niiden 
kehittämismahdollisuuksista. Alueille laaditaan hoitosuunnitelmat, joiden avulla on 
helppo pyytää tarjoukset alueen hoidosta.

• Rannat kuntoon yhteistyöllä 
Rantojen hoito tehdään esimerkiksi näkymien avaamisella, kaislikon niitolla, ruop-
pauksella ja virkistyskäytön kehittämisellä. Hoitosuunnitelmassa selvitetään myös 
urakoitsijat ja erilaiset rahoitusmahdollisuudet. 

• Ympäristösopimukset
Viljelijä voi tehdä sopimuksen maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman 
kunnostuksesta ja hoidosta. Yhdessä asiantuntijan kanssa löytyvät arvokohteet. Alu-
eille tehdään suunnitelmat ja opastetaan hakemuksen täyttämisessä. 

Hoidettu ja monimuotoinen maisema on alueen vetovoimatekijä! 

Jaana Höglund
maisema- ja ympäristöasiantuntija
p. 043 8254 284
jaana.hoglund@maajakotitalousnaiset.fi
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Ota yhteyttä, niin kerron palveluistamme enemmän.


