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Voimia yhdistämään
Maidontuotannon kiintiöjärjestelmä poistuu EU:ssa vuonna 2015. 
Tämä tarkoittaa tuotannon lisääntymistä kilpailukykyisissä maissa 
ja maatalousyrityksissä. Kilpailu maitomarkkinoista kiristyy ja 
hintapaineet kasvavat.

Maidontuotanto siirtyy kohti suuria yksikkökokoja. Suurille 
maitotiloille tyypillisiä piirteitä ovat tilan yhteisomistajuus, 
urakointipalveluiden käyttö ja naapuritilojen välinen monipuolinen 
yhteistyö. Tuottajan työnkuva on muuttumassa fyysisen työn 
tekijästä tuotannon suunnittelijaksi, tiedon soveltajaksi ja tulosten 
seuraajaksi, siis johtamiseksi. Karjanhoidossa käytetään apuna 
palkattua työvoimaa. Samalla työt automatisoituvat, jotta lisätyö-
voiman tarve pysyy kohtuullisena. 

Millä keinoilla pysymme mukana kilpailussa vuonna 2015? 
Jokaisen viljelijän on sopeutettava tuotantonsa myös globaaliin mark-
kinatodellisuuteen ja valittava omat painopisteensä, tavoitteensa ja 
kumppaninsa. Haaste on kova, mutta meillä on mahdollisuus onnistua. 
Maakunnassamme on osaamista, tulevaisuuden uskoa ja rohkeutta 
tarttua haasteisiin. Pääomia tarvitaan - sekä aineellisia että henkisiä - ja 
niitä molempia on tarvittaessa saatavilla. Voimien yhdistäminen on 
monesti nopein ja edullisin tapa tuotannon tehostamiseen. Yhteisyrit-
tämisen avulla pystytään jakamaan riskiä ja työtä, jolloin huomiota voi 
suunnata tuotantoprosessin parantamiseen.

Menestyvän tilan yrittäjäpariskunta antaa neuvon: Varmista, että perhe 
ja työntekijät tuntevat tavoitteesi, luo molemminpuolinen luottamus ja 
kunnioitus yhteistyökumppaneihisi, ole suurpiirteinen naapureitasi kohtaan, 
älä kasva millä hinnalla tahansa, tarkkaile itseäsi ja kasva tehtävän mukana.

Hyvä yrittäjä pystyy saamaan aikaan samanaikaisesti jatkuvuutta, uudis-
tumista ja muutosta, kutakin sillä alueella, jossa se on tarpeen.

Ritva-Liisa Nisula

Tapahtumakalenteri

Pääkirjoitus

HUHTIKUU 2014

Puheenjohtaja

Jyrki
Halonen

jyrki.halone@gmail.com

ajankohtaista

Kohta se taas alkaa, nimittäin pelto-
työsesonki. Talvi jäi tänä vuonna tule-
matta, ne vähätkin lumet ovat jo sula-
neet, keväisiä tulvia tuskin tullaan nä-
kemään. Mielenkiinnolla odotan mil-
laisen kesän saamme näin lauhan tal-
ven jälkeen. Toivottavasti ei kovin kyl-
mää, ettei luonto tasaisi vuoden keski-
lämpötiloja sillä tavalla. Meillä viljeli-
jöillä on aina luja usko siihen, että hyvä 
kesä siitä tulee.

Nopea on vuodenkierto: kuukau-
den päästä kylvetään kiireellä viljoja, 
kahden kuukauden päästä tehdään 
säilörehua ja juhannukselta alkaa päi-
vä lyhentyä, yritä siinä perässä pysyä. 
Ennen peltokiireitä pitäisi saada vielä 
nuo EU-tukipaperit tehtyä. Harmillises-
ti niiden täyttöön liittyvää byrokratiaa 
ei vaan näytä vähenevän. Tukien hake-
misessa kannattaa käyttää ammattilai-
sen apua, ettei vahinkoja pääsisi tapah-
tumaan. Pienestäkin virheestä voi koi-
tua suuri tulonmenetys.

Peltoviljelyssä tiukat ympäristönor-
mit ovat aikaansaaneet sen, että pel-
lot ovat alkaneet hiljalleen köyhtyä ra-
vinteista, ja sen seurauksena satota-
sot ovat laskeneet. Rehujen laadulla 

on varmasti ollut vaikutuksensa siihen, 
että esim. naudanlihantuotannossa 
eläinten kasvunopeus on ollut selväs-
ti laskusuunnassa valtakunnallisestikin 
tarkasteltuna, ja sen vuoksi kasvatus-
ajat ovat pidentyneet. Kehityssuuntaan 
ovat vaikuttaneet myös viljanhinnan 
heilahtelut, jotka ovat laskeneet viljan 
osuutta ruokinnassa. Tuotannon kan-
nattavuuden kannalta on tärkeä pys-
tyä tiukkanakin aikana panostamaan 
siihen, että tuotokset eivät liiaksi laski-
si. Jos säästöjä kustannuksiin on tehtä-
vä, on järkevämpi pyrkiä kohdistamaan 
ne muihin kustannuseriin.

Hyviä kylvökelejä!

Toimihenkilöuutisia

Kevättöiden kynnyksellä

TILLUUN VÄLISÄ -MAASEUTUNÄYTTELY
Halsuan Käpylässä la 26.7.2014 klo 10–15
• Teemana lähiruoka
• Alueella lähiruokatuottajia sekä konekenttä
• Torilla myytävänä paikallisia tuotteita
• Kahviossa suolaista ja makeaa

Näyttelyssä mukana mm.
Valtra  K-maatalous 
NHK-keskus Agrimarket   
Intertractor   KP-konerengas   
Konefarmi Halsuan kunta
 
Halsuan Maa- ja kotitalousnaisten 30-v. juhlanäyttely

Toteutus yhteistyönä MTK-Halsua ja Halsuan Maa- ja kotitalousseura

Teemu Kinnunen talousjohtamisen- ja 
navettateknologian asiantuntijaksi
Nimeni on Teemu Kinnunen. Olen kotoisin Reisjärveltä ja muutin per-
heeni kanssa takaisin Reisjärvelle etelänreissun jälkeen. Olen opiskellut 
Helsingin yliopiston Maataloustieteiden laitoksella maatalousteknologiaa ja maatalous-
ekonomiaa. Valmistun kevään aikana agronomiksi. Olen työskennellyt muun muassa velje-
ni lypsykarjatilalla ja maatalouslomittajana Reisjärven kunnassa sekä maataloustyönteki-
jänä ja karjanhoitajana eri tiloilla. Lisäksi olin keväällä 2013 kasvintuotannon opettajana 
Perhon maaseutuopistossa. Osaamiseni painottuu lypsykarjatalouteen, jonka toiminta on 
minulle tuttua.

MAA- jA KotitAlousnAisten toiMintA 

HYGIENIATESTIT
Perho, yläaste, ke 23.4. klo 15
Lestijärvi, keskuskoulu, pe 25.4. klo 18
Kokkola, yritystalo Evald, ti 6.5. klo 17 (ilm. 5.5. mennessä Seija Varila 
p. 0400 137 899)

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).

KALAN KÄSITTELY JA RUUAKSI VALMISTAMINEN –KURSSI, Kalajoki, 
Pitkäsenkylän koulu, ma 28.4. klo 18

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN RAVINTOLAPÄIVÄ la 17.5.2014

RETKI UUDENKAUPUNGIN KUKKAMESSUILLE JA AUTOMUSEOON 
23.–24.5.2014

GRILLIKURSSI, Toholampi, Sykäräinen, Pyörteenlampi (Ahosen Myllyn 
läheisyydessä), to 5.6. klo 18

Metsästä voimaa -järjestökampanjassa IMPIN PÄIVÄNÄ PUUNHALAUKSEN 
SUOMEN ENNÄTYS ke 11.6. klo 20

ELOKUISET NAVETTABILEET, Jukkolanmäentie 27, Lohtaja, 14.–15.8. ja 
21.–22.8. klo 19. Liput: www.lipputoimisto.fi / p. 06 822 9800.

MAAKUNNALLINEN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KIRKKOPYHÄ Kalajoen 
kirkossa, su 24.8.2014 klo 10

Maa- ja kotitalousnaisten tilaisuuksista lisätietoja Seija Varilalta, p. 0400 137 899. 

Elintarvikealan kehittäminen
Keski-Pohjanmaalla -hanke 

Ilmainen 

sisäänpääsy!

TERVETULOA 

TILLUUN VÄLISÄ 

HALSUAN KÄPYLÄÄN
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NUORKARJAN HAVAINTOPÄIVÄ, Toholampi, to 24.4. klo 10-15, Heidi ja Arto Rantakankaan tila

LEHMÄHAVAINTOPÄIVÄ, Kokkola, ti 29.4. klo 10-15, Maija ja Teemu Muuraiskankaan tila

KASVINSUOJELUAINEIDEN KÄYTTÄJÄKOULUTUKSET
Lohtaja, ti 6.5. klo 18.00-22.15, Houraatin maja, Pohjanlahdentie 2427
Kannus, pe 6.6. klo 9.30-13.45, Maaseutuopisto, Koivukartano, Ollikkalankatu 3 

LIUKOISEN TYPEN ANALYYSIPALVELUT
Kalajoki, ma 28.4. klo 9-14, maaseututoimisto
Veteli, ke 30.4. klo 9-14, ProAgrian toimisto, Äijäpatintie 1 (K-Maatalouden vieressä)
Lohtaja, ma 5.5. klo 9-14, aluetoimisto
Perho, ti 6.5. klo 9-14, maaseutuopisto
Toholampi, ti 6.5. klo 9-14, kunnanvirasto
Kannus, ti 6.5. klo 9-14, kaupungintalo
Halsua, ke 7.5. klo 9-14, kunnanvirasto
Kälviä, ke 7.5. klo 9-14, aluetoimisto
Reisjärvi, ke 7.5. klo 9-14, kunnanvirasto
Kalajoki, ke 7.5. klo 9-14, maaseututoimisto
Lohtaja, to 8.5. klo 9-14, aluetoimisto
Sievi, to 8.5. klo 9-14, kunnanvirasto
Himanka, pe 9.5. klo 9-14, aluetoimisto
Veteli, pe 9.5. klo 9-14, ProAgrian toimisto, Äijäpatintie 1 (K-Maatalouden vieressä)
Kannus, ma 12.5. klo 9-14, kaupungintalo
Reisjärvi, ma 12.5. klo 9-14, kunnanvirasto
Perho, ma 12.5. klo 9-14, maaseutuopisto
Lohtaja, ti 13.5. klo 9-14, aluetoimisto
Toholampi, ti 13.5. klo 9-14, kunnanvirasto
Himanka, ke 14.5. klo 9-14, aluetoimisto
Sievi, ke 14.5. klo 9-14, kunnanvirasto
Kälviä, to 15.5. klo 9-14, aluetoimisto
Reisjärvi, to 15.5. klo 9-14, kunnanvirasto
Kannus, pe 16.5. klo 9-14, kaupungintalo
Lohtaja, pe 16.5. klo 9-14, aluetoimisto
Toholampi, ma 19.5. 9-14 kunnanvirasto
Lisätietoja:
Sirkku Koskela, p. 0400 137 124, sirkku.koskela@proagria.fi
Jari Tikkanen, p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi
Sari Harju, p. 040 523 4114, sari.harju@proagria.fi

KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTAUKSET
Kalajoki, pe 30.5. klo 9.15-14.45, Agrimarketin piha
Kalajoki, ti 3.6. klo 9.15-11.30, Tyngän mylly
Rautio, ti 3.6. klo 12.30-15.00,M. Murtoniemen korjaamon piha
Lohtaja, ke 4.6. klo 8.15-11.00, JMT Koskela (K-Maatalouden piha)
Himanka, ke 4.6. klo 12.00-15.00, Urheiluhallin piha
Kälviä, to 5.6. klo 8.45-12.30, ST1-huoltoasema, keskusta
Ullava, to 5.6. klo 13.15-13.45, M-market Lukkari
Ullava, to 5.6. klo 14.15-15.00, Monitoimitalon piha, Rahkonen
Kannus, pe 6.6. klo 13.15-15.15, Kannuksen maaseutuopisto, konehallin edusta
Sievi, ma 9.6. klo 9.30-11.45, Ns-talo, Sievinkylä
Sievi, ma 9.6. klo 12.30-15.00, Agrimarketin piha
Reisjärvi, ti 10.6. klo 9.30-11.00, Kuivurin piha, Kalaja
Reisjärvi, ti 10.6. klo 11.45-13.45, Ent. TVH-varikko, keskusta
Sievi, ti 10.6. klo 14.30-15.00, Kiiskilän vanha kauppa, Kiiskilä
Toholampi, ke 11.6. klo 9.15-12.15, JMT Koskela (K-Maatalouden piha)
Lestijärvi, ke 11.6. klo 13.00-14.15, Ent. P. Kauppisen huoltoaseman piha
Kaustinen, to 12.6. klo 9.15-14.45, Agrimarket
Halsua, ma 16.6. klo 9.30-11.00, Isokarhu
Perho, ma 16.6. klo 12.15-14.15, Perhon mol, konehallin edusta
Veteli, ke 18.6. klo 9.15-11.00, SEO
Veteli, ke 18.6. klo 11.45-13.00, Räyringin tanssilavan piha
Veteli, ke 18.6. klo 13.45-14.45, Pulkkisen kylätalo
Kasvinsuojeluruiskun testauksen ”unohtaneiden” ruiskut testataan 19.6. tai juhannuksen jälkeen. 
Lisätietoja Jouni Huhtalalta, puh. 040 512 3703 ja jouni.huhtala@proagria.fi

ProAgria Keski-Pohjanmaa
Tiedotuslehti asiakkaille, ilmestyy 4 kertaa vuodessa, 30. 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, 2014
Mediakortti http://keski-pohjanmaa.proagria.fi
Tilaushinta 20 euroa ISSN 1795-7516
Ilmoitusmyynti: Mainosseppo/Seppo Laitila, p. 0400 954 747, ilmoitukset.kp@proagria.fi
Kannen kuva: Juha Aitta
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Puhelin 040 521 1735  •  etunimi.sukunimi@proagria.fi  
http://keski-pohjanmaa.proagria.fi  •  Toimisto avoinna 8.00-16.00

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 Erkki Laide 0400 137 169
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
EMM-mittaripalvelu
 Jonna-Minna Lassila  0400 644 261
 Kirsi Leppikorpi 0400 367 656
 Salme Asiala 040 5234 124
 Armi Hotakainen 040 523 4116
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
Kasvinsuojelukoulutukset, kasvinviljelyneuvonta, 
myös peruna ja muut erikoiskasvit Sirkku Koskela 0400 137 124
Kotieläinneuvonta, myös luomu Anna-Riitta Leinonen 0400 168 647
Koneneuvonta Jouni Huhtala 040 5123 703
Lammastilojen neuvonta Elina Vainio-Mäntylä 040 1990 143
Luonnonmukainen tuotanto, EU-tukineuvonta 
 Jari Tikkanen  0400 162 147
 Seija Roimela 040 847 9740
Nurmituotanto Minna Martikainen  040 7433 290
Maatilojen kehityskeskustelut 
 Sari Hihnala 0400 974 165
 Liisa Koskela  050 5120 615
Maatilojen talousneuvonta
 Juha Nivala 040 8610 641
  Jouni Huhtala 040 5123 703
 Heikki Ojala 040 5342 166
 Ville Karhula  040 523 4117
 Teemu Kinnunen  043 8254 279
Maidon mittalaitteiden testaus ja 
robottitilojen näytteenottopalvelu Kirsi Leppikorpi 0400 367 656
Puutarhatuotanto Kirsi Voho 0400 387 406
Seosrehuruokinta Sinikka Kreus 044 5263 059
Sikatilojen neuvonta Johanna Sippola 0400 264 448
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

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

RAKennussuunnittelu
Rakennussuunnittelija Elina Tiinanen 040 560 9038

tilitoiMistoPAlvelut
Sievin tilitoimisto 
 Maija-Leena Eerikkilä 040 5216 416
Kaustisen tilitoimisto
 Helena Hohenthal 040 847 9908
 Mika Jouppila  044 5234 430
Reisjärven tilipalvelut Minna Martikainen 040 7433 290

MAitotilA- jA KotieläinneuvontA
Halsua, Perho, Veteli Sari Harju 040 5234 114
Perho Pekka Polso 040 5234 112
Veteli 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 Sinikka Kreus 044 5263 059
Lohtaja, Kälviä Jarmo Karhula 044 5212 210
Toholampi Armi Hotakainen 040 5234 116
Toholampi, Ullava Salme Asiala 040 5234 124
Kälviä, Kannus, Lohtaja Sari Hihnala 0400 974 165
Reisjärvi, Kalajoki, Himanka, Toholampi Katja Kellokoski 040 8492 870
Kalajoki, Sievi Leena Kärjä 040 3533 295
Reisjärvi, Lestijärvi, Halsua Jussi Vilppola 040 1439 991
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kasvi

Kasvinsuojeluruiskujen testaukset 2014
PAIKKA  AIKA  TESTAUSPAIKKA
Kalajoki  30.5. klo 9.15-14.45  Agrimarketin piha
Kalajoki  3.6. klo 9.15-11.30  Tyngän mylly
Rautio  3.6. klo 12.30-15.00  M. Murtoniemen korjaamon piha
Lohtaja  4.6. klo 8.15-11.00  JMT Koskela (K-Maatalouden piha)
Himanka  4.6. klo 12.00-15.00  Urheiluhallin piha
Kälviä  5.6. klo 8.45-12.30  ST1-huoltoasema, keskusta
Ullava  5.6. klo 13.15-13.45  M-market Lukkari
Ullava  5.6. klo 14.15-15.00  Monitoimitalon piha, Rahkonen
Kannus  6.6. klo 13.15-15.15  Kannuksen maaseutuopisto, konehallin edusta
Sievi  9.6. klo 9.30-11.45  Ns-talo, Sievinkylä
Sievi  9.6. klo 12.30-15.00  Agrimarketin piha
Reisjärvi  10.6. klo 9.30-11.00  Kuivurin piha, Kalaja
Reisjärvi  10.6. klo 11.45-13.45  Ent. TVH-varikko, keskusta
Sievi  10.6. klo 14.30-15.00  Kiiskilän vanha kauppa, Kiiskilä
Toholampi  11.6. klo 9.15-12.15  JMT Koskela (K-Maatalouden piha)
Lestijärvi  11.6. klo 13.00-14.15  Ent. P. Kauppisen huoltoaseman piha
Kaustinen  12.6. klo 9.15-14.45  Agrimarket
Halsua  16.6. klo 9.30-11.00  Isokarhu
Perho  16.6. klo 12.15-14.15  Perhon Mol, konehallin edusta
Veteli  18.6. klo 9.15-11.00  SEO
Veteli  18.6. klo 11.45-13.00  Räyringin tanssilavan piha
Veteli  18.6. klo 13.45-14.45  Pulkkisen kylätalo

Kasvinsuojeluruiskun testauksen ”unohtaneiden” ruiskut testataan 19.6. tai juhannuksen jälkeen. Hin-
taan lisätään matkakustannukset. Pakottavissa tapauksissa (testaus vanhentunut) voidaan sopia eril-
linen tilakäynti.

Kasvinsuojeluruisku tulee olla ehdottomasti pestynä ja siinä tulee olla 200 litraa vettä. Testaajalla on 
mukana suuttimia ja yleisimpiä varaosia ruiskuihin. Mukana myös tuulikulkeumaa 90 % alentavia suu-
tinkärkiä ja triplet-runkoja. Ruiskun testaaminen maksaa 140 € (alv 0 %). Lisätietoja Jouni Huhtalalta, 
puh. 040 512 3703 ja jouni.huhtala@proagria.fi.

Kevään viimeiset kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutukset 

ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää maatalouden ympäristötukijär-
jestelmän mukaisia ns. vanhan mallin mukaisia kasvinsuojeluaineiden 
käyttäjäkoulutuksia seuraavasti:

LOHTAJA, Houraatin maja, Pohjanlahdentie 2427, 
ti 6.5. klo 18.00-22.15
KANNUS, Maaseutuopisto, Koivukartano, Ollikkalankatu 3, 
pe 6.6. klo 9.30-13.45 

Koulutuksen hinta tarjoiluineen ja materiaaleineen on 60 €/hlö 
(sis. alv 24 %), jos ilmoittautuminen on tehty viikkoa ennen koulutus-
päivää. Jälki-ilmoittautuneille hinta on 70 €/hlö. Kurssimaksu 
maksetaan paikan päällä käteisellä tai pankkikortilla. 

Koulutuksiin ilmoittaudutaan ProAgria Keski-Pohjanmaahan, 
puh. 040 5211 735 tai sähköpostilla ritva.karri@proagria.fi tai 
http://keski-pohjanmaa.proagria.fi  -> Tapahtumat. Ilmoittautumisen 
yhteydessä kysytään tilatunnus, osoite ja puhelinnumero.

LOKAKUUSSA 2014 VOI VIELÄ 
KÄYDÄ KASVINSUOJELUKOU-
LUTUKSEN ILMAN TENTTIÄ

ProAgria Keski-Pohjanmaa jär-
jestää lokakuussa 2014 vielä 2–3 
kasvinsuojelukoulutusta ilman 
tenttiä. Paikkakunnat ja koulu-
tusajat ilmoitetaan myöhem-
min mm. nettisivuillamme. Tänä 
vuonna suoritettu koulutus on 
voimassa viisi vuotta. 

VUODEN 2015 ALUSTA 
KOULUTUS JA TUTKINTO 
(=TENTTI)

Ohjelmakaudella 2015-2020 ym-
päristötuen ehdoissa on enää yksi 
koulutusmuoto eli kasvinsuojelu-
lain edellyttämä koulutus ja tut-
kinto. Koulutus on vapaaehtoi-
nen, mutta tentti on suoritettava. 

Lisätietoja: Sirkku Koskela, 
p. 0400 137 124, 
sirkku.koskela@proagria.fi.

Liukoisen typen 
analyysipalvelut

KALAJOKI, ma 28.4. klo 9-14, maaseututoimisto

VETELI, ke 30.4. klo 9-14, ProAgrian toimisto, Äijäpatintie 1 
(K-Maatalouden vieressä)

LOHTAJA, ma 5.5. klo 9-14, aluetoimisto

PERHO, ti 6.5. klo 9-14, maaseutuopisto

TOHOLAMPI, ti 6.5. klo 9-14, kunnanvirasto

KANNUS, ti 6.5. klo 9-14, kaupungintalo

HALSUA, ke 7.5. klo 9-14, kunnanvirasto

KÄLVIÄ, ke 7.5. klo 9-14, aluetoimisto

REISJÄRVI, ke 7.5. klo 9-14, kunnanvirasto

KALAJOKI, ke 7.5. klo 9-14, maaseututoimisto

LOHTAJA, to 8.5. klo 9-14, aluetoimisto

SIEVI, to 8.5. klo 9-14, kunnanvirasto

HIMANKA, pe 9.5. klo 9-14, aluetoimisto

VETELI, pe 9.5. klo 9-14, ProAgrian toimisto, Äijäpatintie 1
(K-Maatalouden vieressä)

KANNUS, ma 12.5. klo 9-14, kaupungintalo

REISJÄRVI, ma 12.5. klo 9-14, kunnanvirasto

PERHO, ma 12.5. klo 9-14, maaseutuopisto

LOHTAJA, ti 13.5. klo 9-14, aluetoimisto

TOHOLAMPI, ti 13.5. klo 9-14, kunnanvirasto

HIMANKA, ke 14.5. klo 9-14, aluetoimisto

SIEVI, ke 14.5. klo 9-14, kunnanvirasto

KÄLVIÄ, to 15.5. klo 9-14, aluetoimisto

REISJÄRVI, to 15.5. klo 9-14, kunnanvirasto

KANNUS, pe 16.5. klo 9-14, kaupungintalo

LOHTAJA, pe 16.5. klo 9-14, aluetoimisto

TOHOLAMPI, ma 19.5. 9-14 kunnanvirasto

LISÄTIETOJA:
Sirkku Koskela, p. 0400 137 124, sirkku.koskela@proagria.fi
Jari Tikkanen, p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi
Sari Harju, p. 040 523 4114, sari.harju@proagria.fi
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Suomi on noussut muutaman 
viime vuoden aikana yhdeksi 
maailman johtavista kuminan 
viejämaista. Suomalaista ku-
minaa toimitetaan yli 40 maa-
han, etupäässä Euroopan mai-
hin, Yhdysvaltoihin ja Intiaan. 
Kuminaa viljellään Suomessa jo 
1 500 tilalla yhteensä 15 000-
20 000 hehtaarilla. Kuminan 
viljelyala on kaksinkertaistunut 
kymmenessä vuodessa. 

Kannattava viljelykasvi
Kuminan virallinen keskisato on 
ollut vain noin 500 kiloa heh-
taarilta. MTT:n ja ProAgria Kes-
kusten Liiton yhteishankkeessa 
Ylivoimainen kuminaketju – Su-
perior Caraway Chain selvisi, et-
tä tiloilla saadut yhden vuoden 
huippusadot voivat lähestyä  
2 000 kiloa hehtaarilta. Tätäkin 
suurempiin satoihin on päästy 
koeoloissa. – Kumina on ollut 
yksi kannattavimmista viljely-
kasveista viime vuosina. Talou-
dellisen tuotannon raja kulkee 
noin 700–800 kilossa hehtaaril-
ta, kertoo ProAgrian palveluryh-
mäpäällikkö Sari Peltonen.

Viljelymenetelmiä tarkista-

malla ja kehittämällä keskisa-
toa pystytään nostamaan. Ku-
mina on monivuotinen kasvi, ja 
siitä otetaan satoa perustamis-
vuoden jälkeen yleensä kahden 
seuraavana vuoden ajan. Ku-
minaa viljellään melkein koko 
Suomessa pohjoisinta Lappia 
lukuun ottamatta. Kumina tar-
vitsee ravinteikkaan ja mullan-
sekaisen maan. Riittävällä lan-
noituksella, sopivalla kylvötihe-
ydellä, onnistuneella rikkakasvi-
en torjunnalla ja oikea-aikaisel-
la puinnilla voidaan sato jopa 
kaksin tai kolminkertaistaa.

Tuotantoketju toimii 
kuin rasvattu
Kuminaa viljellään mausteek-
si ja kosmetiikkateollisuuden 
raaka-aineeksi. Tuotantoketjun 
toimivuus on edistänyt kuminan 
voittokulkua merkittävästi. Ket-
jun voima on tutkimuksen, neu-
vonnan, viljelijöiden ja kuminaa 
markkinoivien yrittäjien sau-
mattomassa yhteistyössä, joka 
tähtää parantamaan suomalai-
sen kuminan asemaa maailmal-
la. – Kuminayrittäjät ovat teh-
neet arvokasta työtä ja saavut-

taneet vahvan maailmanmark-
kina-aseman. Menestystarinaan 
tarvitaan myös innostuneita ku-
minan viljelijöitä. Kuminaa vil-
jelevät tilat ovat kooltaan keski-
määräistä suurempia. Tilakoh-
taiset viljelyalat liikkuvat 10–20 
hehtaarin välillä.

Kumina auttaa 
sopeutumaan 
ilmastonmuutokseen
Kumina on tulevaisuuden kas-
vi myös ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen kannalta. Moni-
vuotinen kumina ulottaa juu-
rensa syvälle maahan ja muo-
dostaa paljon biomassaa. Kas-
vi tuokin toivottua vaihtelua vil-
japainotteisiin viljelykiertoihin, 
parantaa maan rakennetta ja 
lisää seuraavien kasvien satoja.

kasvi

Kuva: Sirkku Koskela

Kuminan 
viljely 
vientiin 
kannattaa
Kumina on suomalainen vientimenestys. 

Tuotantoketju toimii vaivattomasti, ja lähes 

koko sato viedään ulkomaille. Kumina on tällä 

hetkellä yksi Suomen kannattavimmista viljely-

kasveista. Kuminan todellinen satopotentiaali on 

huomattavasti virallista sato-odotusta parempi. 

YLIVOIMAINEN KUMINAKETJU – SUPERIOR 
CARAwAY CHAIN -HANKE paransi vientikasvi 
kuminan viljelyvarmuutta. Hanketta veti Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT yhdessä 
ProAgria Keskusten Liiton kanssa. Hanke toteu-
tettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämis-
ohjelman rahoituksella. Hankkeen kotisivu löytyy 
osoitteesta www.agronet.fi/kumina. Lisätietoja 
myös MTT Raportti -sarjassa ilmestyneestä Ku-
mina suomalaisena tuotantokasvina – Tutkimus-
tuloksia viljelyvarmuuden ja kilpailukyvyn paran-
tamiseksi -julkaisusta.

Sari
Peltonen

Kehityspäällikkö,
ProAgria Keskusten Liitto

Kuminaa viljellään Suomessa jo 1 500 tilalla yhteensä 15 000-20 000 
hehtaarilla. Kuminan viljelyala on kaksinkertaistunut kymmenessä 
vuodessa. 
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Viisi vihjettä 
luomutuotantoon siirtymiseen

Myös nurmen lopettamisen jälkeen ruis 
saa hyvän kasvualustan ja kylvömuokka-
ukset päästään tekemään halutussa ai-
kataulussa. Ruislohkon vesitalouden on 
oltava kunnossa, jotta rukiille saadaan 
varmistettua tasainen kylvöalusta. Ruis 
palkitsee huolellisen viljelijän. Ruis sovel-
tuu hyvin viljeltäväksi oloissamme ja uu-
det lajikkeet ovat mahdollistaneet huip-
pusadot. 

Kevät ratkaisee  
syysviljojen onnistumisen
Poikkeuksellinen talvi on haastanut syys-
viljoja, joita on tänä vuonna kylvössä en-

nätyksellisen paljon. Kevään eteneminen 
ratkaisee talvehtimisen onnistumisen. 
Tämä talvi osoitti jälleen, että vaihtele-
vat olosuhteet korostavat lajikkeiden vil-
jelyvarmuuden ja talvenkestävyyden mer-
kitystä pohjoisissa oloissa.

Lumihomeruiskutuksen onnistumi-
nen ei ollut tänä talvena niin kriittistä 
kuin parina aiempana. Lumihomeesta ei 
ole ollut haittaa heikon lumipeitteen ta-
kia, koska vähäinenkin lumi tuli jo jääty-
neeseen maahan.

Viime syksynä moni viljelijä huoma-
si kasvustoissa kahukärpäsiä. Jos niitä ei 
päässyt ajoissa torjumaan, on tuholainen 
voinut pahimmassa tapauksessa vioittaa 

pääverson ja keväällä edessä on pahim-
millaan kasvuston rikkominen. 

Hybridit  
ja populaatiorukiit
Hybridirukiit ovat kasvattaneet kiinnos-
tusta, mutta myös populaatiorukiille on 
kysyntää. Ruisalasta arviolta vajaa kol-
mannes on nykyisin viljelty hybridirukiil-
la. Sadot ovat vaihdelleet 4000-7000 kg/
ha. Rukiille on valittava hyvä lohko, jotta 
satopotentiaali tulee hyödynnettyä. Lu-
mihome- ja tautitorjunta sekä korrensää-
teen käyttö ovat lisänneet sadon määriä. 
Vaihtelevissa kasvuoloissa populaatiola-

jikkeet ovat usein viljelyvarmempia, hybri-
dilajikkeilla haetaan huippusatoja. Luo-
mussa syysrukiin viljely tulee luontevasti 
nurmen lopettamisen jälkeen.

Pro Ruis ry –  
kotimaisen rukiin puolesta
Pro Ruis yhdistys järjestää ruistilaisuuksia 
ja pellonpiennarpäiviä yhteistyökumppa-
neiden kanssa. Tilaisuuksissa on esillä la-
jiketietoutta, viljelytekniikkaa ja asiaa vil-
jamarkkinoista.

Ruis osaksi viljelykiertoa

luoMuAsiAntuntijoillA on AsiAA

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

Syysrukiin kylvö tulee huomioida jo kevään viljelysuunnitelmissa. 

Valitsemalla ruislohkolle sopivan aikainen esikasvi, voidaan parantaa 

kylvömahdollisuuksia syksyllä. Esikasviksi sopii esimerkiksi ohra, rypsi tai ruis.

➽ www.proruis.fi

 Markkinat 
 vetävät, eurot 
 ratkaisevat
Luomusato käy kaupaksi. Luomu-
peltoa tarvitaan lisää, jotta koti-
maisia luomuraaka-aineita saa-
daan riittävästi suomalaisen elintar-
vike- ja rehuteollisuuden tarpeisiin. 
Markkinat imuroivat vilja-, papu- ja 
öljykasvisadot. Kolme tehdasta val-
mistaa luomurehuja ja ostaa viljaa 
myllyjen ja mallastamojen lisäksi. 
Rehustus ratkaisee luomukotieläin-
tilalla. Korkea tuotos ja kalliin lisä-
valkuaisen minimointi rehukustan-
nuksen kurissapitämiseksi ovat kan-
nattavuuden kulmakiviä. Kotieläin- 
ja kasvinviljelytilojen yhteistyöverk-
koja pitää rakentaa entistä määrä-
tietoisemmin. Luomu on siis taito-
laji ja joukkuepeli.

1  Onnistumisen
 avaimet

Ennakoiva onnistuu luomussa. 
Suunnittelun aikajänne pitenee 
yhdestä kasvukaudesta viljely-
kierron mittaiseksi. Viherlannoi-
tusvuosina ladataan ja seuraavi-
na puretaan. Luomusatoja on va-
ra kasvattaa nykyisestä, täyden-
nyslannoitusta tarvitaan vaateli-
aiden kasvien viljelyssä ja lannan 
ravinteet hyödynnetään tarkasti. 
Rikkakasvien torjunnassa ei ole 
varaa herpaantua hetkeksikään. 
Viljelykasvit, -kierto ja muokkauk-
set suunnitellaan ja toteutetaan 
oikeaan aikaan oikealla lohkolla. 
Juolannostin, combicut ja niitto-
murskain ovat ahkerassa käytös-
sä omilla ja naapurin pelloilla.

2  Hyvä 
 suunnitelma 
 auttaa alkuun
Ennen luomuun siirtymistä ja 
sopimuksen hakua käydään 
ProAgrian luomuperuskurssi. 
Se on hyvä alku, mutta riittää 
vain alkumetreille. Markkinat 
ja talous tulee tarkastella tila-
kohtaisesti, samoin ratkaisut 
pellolla ja navetassa. Tuotan-
torakennukset voivat vaatia 
muutosinvestointeja, viljely-
kierto hiomista ja tuotantoeh-
dot tulkkausta. Luomuasian-
tuntijat osaavat auttaa sekä 
siirtymävaiheessa että tuotan-
toa kehitettäessä.

3  Siirtymävai-
 heessa perus-
 asiat kuntoon
Kun sopimushakemus suun-
nitelmineen on toimitettu Ely-
keskukseen, pannaan hihat hei-
lumaan. Siirtymävaihe käyte-
tään maanparannukseen, tes-
tataan menetelmiä ja tarkenne-
taan ruokintaa. Pelto tuottaa 
luomusatoa pääsääntöisesti 
kolmantena vuonna ja lehmä 
luomumaitoa puolen vuoden 
päästä, jos pellot ovat jo luo-
mussa. Eläimet ja pelto voivat 
startata yhtä aikaa, jolloin siir-
tymävaihe on 24 kuukautta.

4  Hyvä luomu-
 sato yhdistää
 menestyjiä 
Kannattavalla luomutilalla 
korjataan hyviä satoja ja pa-
nostetaan tuotantoon. Hyvä 
markkinatuntemus ja yhteis-
markkinointi tuottavat lisä-
euroja. Konekustannus on iso 
kuluerä, jonka jakoa kannat-
taa harkita porukalla vaikka-
pa muokkaimia hankittaessa. 
Luomutuotantoon siirtyminen 
on iso muutos yrityksen elin-
kaaressa eikä sitä tule raken-
taa tukieurojen varaan.

5

Luonnonmukaisen tuotannon kiinnostus jatkuu edel-
leen Keski-Pohjanmaalla. Luomutuotannon peruskurs-
silla oli uusia luomuyrittäjiä ja nuoret yrittäjät jatkavat 
tilan viljelyä luonnonmukaisesti. Suomen ja ulkomaiden 
markkinoiden lisäksi oman maakunnan sisällä luonnon-

mukaisella nurmirehulla ja rehuviljalla on kysyntää. Li-
säksi luomuvalkuaiskasveja tarvitaan edelleen. 

Luonnonmukaiseen tuotantoon kannattaa harkita 
vakavasti, sillä luomutuotteilla on kysyntää. Ensi vuonna 
uusi tukijärjestelmä tulee helpottamaan luonnonmukai-

seen tuotantoon siirtymistä. Uutena tukimuotona tulee 
olemaan luonnonmukaisen avomaavihannestuotannon 
tuki. Palvelupäällikkö Sari Hiltunen ProAgria Etelä-Suo-
mesta on laatinut viisi vihjettä luomutuotantoon siir-
tymiseen. Ne sopivat hyvin myös Keski-Pohjanmaalle.
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Peltokasvien kasvinsuojelu 2014 
-julkaisu auttaa arvioimaan eri 
kasvinsuojeluaineiden ominai-
suuksia, tehoja ja kustannuksia, 
mikä helpottaa oikean kasvin-
suojelumenetelmän valinnassa. 
Kirjasta löytyvät eri valmistajien 
markkinoilla olevat kasvinsuoje-
luaineet, niiden käyttösuositukset 
ja keskimääräiset ainekustannuk-
set sekä ympäristöriskejä koske-
vat huomautukset. 

Peltokasvien kasvinsuojelu 
2014 -kirjaan on koottu viljely-
kasveittain eri valmistajien pel-

tokasvien, avomaan vihannesten 
ja mansikan rikkakasvien, kasvi-
tautien ja tuholaisten torjuntaan 
vuonna 2014 markkinoilla ole-
vat kasvinsuojeluaineet, niiden 
käyttösuositukset ja keskimää-
räiset ainekustannukset hehtaa-
ria kohti. Uutena kasvina muka-
na on rehumaissi. Lisäksi julkai-
susta saa ohjeita mm. rikkakasvi-
en, kasvitautien ja tuholaisten oi-
keista torjunta-ajoista viljelykas-
vin kehitysvaiheen mukaan sekä 
tautien ja tuholaisten torjunnan 
kynnysarvoista ja lajikkeiden tau-

dinkestävyyksistä.
Kirjan hinta on kustantajal-

ta tilattaessa 28 €, sis. alv 10 %. 
Hintaan lisätään lähetys- ja pos-
timaksu. Kirjan voi ostaa kirja-
kaupoista ja useimmista ProAg-
ria Keskuksista sekä tilata kustan-
tajalta ProAgria Keskusten Liitos-
ta, puh. 020 747 2485 tai myyn-
ti@proagria.fi. Julkaisu on saata-
vana myös sähkökirjana, jolloin 
myyntihinta on 33 €, sis. alv 24 
%. Lisätietoja ja tilaukset: www.
ellibs.fi -> E-kirjakauppa.

Peltokasvilajikkeet 2014 -julkaisu ilmestynyt

Lajikevalinnalla merkittävä 
vaikutus viljelyn tulokseen 
ja riskien hallintaan

Tukea päätöksentekoon integroidun 
kasvinsuojelun mukaisesti 
Tämän vuoden alusta lähtien viljelijöiden tulee noudattaa kasvinsuojeluaineiden ammattikäytössä 
integroidun torjunnan yleisiä periaatteita. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvinsuojelun suunnittelussa 
huomioidaan kaikki ne menetelmät ja keinot, joilla kasvintuhoojien esiintymisen riskiä voidaan 
ennalta pienentää. Jos tilanne vaatii turvautumista kemialliseen kasvinsuojeluun, valitaan kohteeseen 
parhaiten tehoava valmiste huomioiden aineen vaatimat olosuhdetekijät ja riski ympäristölle.

Peltokasvien 
kasvinsuojelu -opas

Peltokasvilajikkeet 2014 -julkaisu-
ta löytyvät uusimmat tiedot maas-
samme viljeltävien peltokasvien la-
jikeominaisuuksista ja keskeisis-
tä viljelyteknisistä erityispiirteistä. 
Kirjan avulla voi vertailla eri viljely-
kasvien ja lajikkeiden soveltuvuutta 
tilan tarpeisiin ja optimoida näin 
sadon määrää ja laatua sekä pie-
nentää viljelyn riskejä. 

Peltokasvilajikkeet 2014 -kir-
ja auttaa maatilayrittäjää valitse-
maan tilansa olosuhteisiin ja eri 
käyttötarkoituksiin sopivimmat la-

jikkeet. Kirjaan on koottu maas-
samme viljeltävien viljojen, palko-, 
öljy- ja nurmikasvien, kuminan, pe-
runan ja sokerijuurikkaan lajikkei-
den ominaisuudet, sadon määrät 
ja laadut sekä keskeiset viljelytekni-
set erityispiirteet. Uutena kasvilaji-
na esitellään rehumaissi. 

Kirja perustuu pääosin vuosi-
en 2006–2013 virallisten lajikeko-
keiden tuloksiin. Lisäksi julkaisussa 
käsitellään lajikekoetoimintaa sekä 
kylvösiemenen sertifiointia, valin-
taa ja määrän laskemista. Uutena 

asiana kerrotaan kerääjä- ja alus-
kasvien hyödyntämisestä.

Kirjan myyntihinta on kustanta-
jalta tilattaessa 27 €, sis. alv 10 %. 
Hintaan lisätään toimitus- ja posti-
kulut. Julkaisuja voi ostaa kirjakau-
poista ja useimmista ProAgria Kes-
kuksista sekä tilata kustantajalta 
ProAgria Keskusten Liitosta, puh. 
020 747 2485 tai myynti@proagria.
fi. Teos on saatavana myös sähkö-
kirjana, jolloin myyntihinta on 32 
€, sis. alv 24 %. Lisätietoja ja tilauk-
set: www.ellibs.fi -> E-kirjakauppa.



Esikuvauksella saadaan vettä 
pois rehumassasta. Kuivaa re-
hua on helpompi korjata ja sen 
säilyvyys on parempi. Tavoittee-
na voi pitää 32-35 % kuiva-ai-
nepitoisuutta, paalissa rehu voi 
olla hieman kuivempaa. Niitto-
murskattu rehu kuivaa tavoite-
kuivuuteen poutasäällä 6-8 tun-
nissa. Sopiva kuiva-aine paran-
taa myös rehun säilyvyyttä.

Säilöntäaineen käyttö 
kannattaa
Säilöntäaine estää rehun virhe-
käymistä. Happo säilöö rehun 
nopeasti ja on parempi vaihto-

ehto kun rehu on kosteaa, tai 
jos käytetään lietettä nurmen 
lannoituksessa. Biologiset ai-
neet toimivat kuivana (ka yli 35 
%) korjatuissa rehuissa. Jos säi-
löntäainetta ei käytä lainkaan, 
menetetään runsaasti lehmälle 
tärkeitä ravintoaineita. 

Painoa, painoa

Rehun tiivistyksessä happi pu-
ristetaan pois rehumassasta. 
Lyhyt silppu ja tasainen levitys 
parantavat tiivistyksen tehoa. 
Traktorin lisäpainot, vesipainot 
renkaissa ja pyöräkuormaimen 
käyttö ovat tätä päivää rehun 

tiivistämisessä. Jos rehumas-
saan jää runsaasti ilmaa, rehu 
lämpenee ja syntyy rehun virhe-
käymistä. Myös rehupaalien tu-
lisi olla tiukkaan paalattuja.

Muovin päälle tavaraa

Nopea ja huolellinen rehun peit-
täminen tai käärintä estää ha-
pen pääsyn rehumassaan. Va-
kuumimuovin käytöstä auma-
muovin alla on hyviä kokemuk-
sia Siiloissa ja aumoissa muo-
vi tarvitsee päälleen hiekkaa 
tai muuta yhtä painavaa, jotta 
muovi ei lähde humppaamaan 
tuulen vaikutuksesta. 

Näin tehdään  
huonoa rehua

Korjaa rehu märkänä (ka alle 
25 %), käytä siihen biologista 
säilöntäainetta tai jätä käyttä-
mättä, peitä tai kääri rehu vas-
ta seuraavana päivänä ja anna 
tuulen heiluttaa aumamuoveja!

8 ProAgria Keski-Pohjanmaa

kotieläin

JARI KORVA
Säilörehuasiantuntija 

Osuuskunta Pohjolan Maito 
jari.korva@valio.fi

Nyt on aika
• Suunnitella ja panna toi-
meen rehunkorjuukoneiden 
kunnostus ja huolto
• Soittaa urakoitsijalle ja 
tehdä alustavat suunnitel-
mat kesän varalle
• Katsella pellot ja arvioida 
täydennyskylvön tarvetta
• Varmistaa säilöntäainei-
den ja muovien riittävyys 
koko kesän sadolle

Kohti säilörehukesää

  
 

 
  

Lisätietoa rehun-

korjuusta ja laadusta Artturi-

sivuilta (www.artturi.fi) tai 

alueesi asiantuntijoilta.

Kuva: PekkaPetäjäsuvanto

Kuva: Jari KorvaKuva: Jari KorvaKuva: Ritva-Liisa Nisula

➽ Auma kiinni ja 
painoa päälle – heti 
korjuun päätyttyä

➽ Säilöntäaineen 
käyttö kannattaa
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Viimeisin navetan laajennus on 
valmistunut huhtikuussa 2010, 
jolloin nuorkarjatilojen jatkeeksi 
rakennettiin yhden robotin na-
vetta. Parsipaikkoja on lehmil-
le 70 ja lehmien liikenne robo-
tille on ohjattua. Lehmien ruo-
kinta toteutetaan erillisruokin-
tana, jolloin lehmät saavat täys-
rehua ja valkuaistäydennyksenä 
rypsiä. Kioskeja lypsylehmille on 
kolme. Säilörehu jaetaan avan-
tilla ruokintapöydälle kaksi ker-
taa päivässä. 

Huntuksen tilan 100 ha pel-
topinta-alasta on nurmella 75 
ha ja viljalla 25 ha. Viime kesä-
nä Huntuksen tilalla tehtiin en-
simmäistä kertaa vuosiin toi-
nen säilörehusato esikuivattu-
na aumaan. Ensimmäinen sa-
to korjattiin paaleihin entiseen 
tapaan. Kummassakin mene-

telmässä käytettiin biologista 
säilöntäainetta. – Säilörehun 
laatu on tasaisempaa noukin-
vaunulla. Lehmät syövät esikui-
vattua säilörehua myös parem-
min. Paaliruokinnassa lohko-
kohtaiset rehun vaihtelut voivat 
olla merkittäviä, jolloin lehmien 
tuotoksetkin heilahtelevat sen 
mukaan, perustelee Asko Hun-
tus siirtymistä noukinvaunulla 
tehtyyn rehuun.

Säilörehun laatu
Tilalla lehmien keskituotos on 
noussut kahden viime vuoden 
aikana selvästi. Vuodesta 2012 
keskituotos on noussut reilu  
1 400 kg. – Ruokinnassa ei ole 
tapahtunut merkittäviä muu-
toksia, pikemminkin lehmät 
ovat nyt sopeutuneet robottiin 

ja huonotuottoisia lehmiä on 
pystytty karsimaan pois, tote-
aa Asko Huntus ja jatkaa: Säi-
lörehun laatuun on panostettu 
kahden viimeisen vuoden aika-
na enemmän, sillä pidän rehun 
laatua erittäin tärkeänä. Isäntä 
tekee nurmille kasvinsuojeluai-
neruiskutuksien yhteydessä hi-
venainelannoituksen lehtilan-
noituksena. Hivenaineet vali-
taan lohkoille viljavuusanalyysi-
en pohjalta ja mm. mangaania 
on käytetty. Hivenainelannoi-
tukset tehdään kevät- ja kesäsa-
dolle. – Hyvässä säilörehussa ei 
saa olla rikkakasveja, joten pi-
dän tärkeänä, että maan kas-
vukunto ja lohkojen viljelykier-
to ovat kunnossa, kertoo Asko 
Huntus. Karjassa ei ole esiinty-
nyt poikimahalvauksia, joten ti-
lan väki uskoo hivenainelannoi-
tuksella olevan merkitystä.

Ruokinnan 
suunnittelussa 
asiantuntijat apuna

Ruokinnan suunnittelu ja seu-
ranta pohjautuvat karjan tuo-
tosseurantatietoihin. Ruokinta-
suunnitelmalla tähdätään tasa-
painoiseen ruokintaan ja tuot-
tavaan karjaan. Ruokintasuun-
nitelma tehdään ja sitä päivite-
tään aina kun muutostarpeita 

havaitaan. – Saamme tilan ul-
kopuolista näkemystä ruokin-
nan onnistumisesta. Kuukau-
sittain tehtävä päivälaskelma 
kertoo, onko ruokinta tasapai-
nossa ja eläimen tarpeen mu-
kaista. Muutokset ruokintaan 
voidaan tehdä välittömästi kun 
tiedämme, mikä on pielessä, sa-
noo Asko Huntus. Vasikoiden ja 
hiehojen ruokintaa pidetään ti-
lalla hyvin tärkeänä, koska leh-
män kasvatus lähtee sieltä. Ti-
lalla on huomattu, että jos va-
sikkaa ja hiehoa ei kasvateta pe-
rimän määrittelemään kokoon 
kasvatuskaudella, eläin käyttää 
energiaa kasvuunsa tuotanto-
kaudella. Tästä johtuen ensi-
koilla voi olla hiljaisia kiimoja ja 
ne tiinehtyvät heikosti.

Ruokinnalliset haasteet
Asko Huntuksen mielestä tilan 
ruokinnallisena haasteena täl-
lä hetkellä on ostorehukustan-
nuksen alentaminen. Toisaalta 
panostaminen maksaa. – Hyvää 
ja halpaa ei ole, sanoo isäntä ja 
jatkaa: Jokavuotinen haaste on 
hyvälaatuisen säilörehusadon 
tuottaminen. Säilörehun laa-
tuun panostetaan ja D-arvok-
si tavoitellaan 680–700. Uusia 
kasvilajikkeita ei oteta helpos-
ti mukaan viljelykiertoon, mut-
ta seurataan kyllä niiden ruo-

kinnallisia ominaisuuksia. Tila 
käyttää korjuuajan määrittä-
miseen Artturi-korjuuaikapal-
velua. Korjuuajan lähestyessä 
Asko Huntus käy lohkoilla päi-
vittäin ja korjuuaikana otetaan 
korjuuaikanäytteitä. 

Uutta rakennetaan
Ensi kesänä rakennetaan uudet 
siilot noin kilometrin päähän ti-
lasta. Sen myötä toteutetaan 
myös säilörehun välivaraston 
rakentaminen vanhaan parsi-
navettaan. – Tarkoituksena on 
säilörehun kuljettaminen siilois-
ta välivarastoon koukkuvaunun 
avulla, kertoo Asko Huntus. Tu-
levaisuuden haasteena tilan vä-
ki pitää pinta-alan ja karjakoon 
riittävyyttä. Tilan 19- ja 21-vuo-
tiaat pojat ovat innostuneita ti-
lanpidon jatkamisesta, kunhan 
saavat opiskelunsa päätökseen.

kotieläin

Katja
Kellokoski

Maidontuotannon asiantuntija

Huntuksen tilalla ruokinnan-
ohjaus tuo varmuutta ruokintaan
Asko ja Katri-Helena Huntus hoitavat lypsykar-

jatilaa Kaustisella. Sukupolvenvaihdos on tehty 

vuonna 1997, jolloin parsinavetassa lypsi 30 

lehmää. Vuonna 2002 aloitettiin rakentaminen 

ja tehtiin laajennusosa parsinavettaan, joka 

mahdollisti hiehoille ja sonneille paremmat tilat.

Asko Huntuksen mielestä ruokinnan onnistumisella on merkitystä lehmien tiinehtyvyyteen, utareterveyteen ja solupitoisuuteen maidossa.
Kuva: Katja Kellokoski

➽ Ruokintasuunni-
telmaa päivitetään 
aktiivisesti

➽ Huntuksen tilalla 
panostetaan säilö- 
rehun laatuun
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Kuva: Ritva-Liisa Nisula

Laiduntaminen on eduksi hie-
hojen terveydelle. Jotta se hyö-
dyttää myös taloudellisesti, hie-
hojen hyvästä kasvusta on huo-
lehdittava myös kesällä. Vasi-
koiden ja hiehojen laiduntami-
nen helpottaa työtä navetassa, 
kun karkearehun jakamisen li-
säksi jäävät kuivitus ja karsinoi-
den puhdistustyöt pois. Hieho-
jen ruokinnasta ja tarkkailusta 
ei kannata tinkiä kesälläkään. 
Eläinlääkäri Virpi Kurkelan 
mielestä tärkein asia hiehojen 
laiduntamisessa on ruokkia hie-
hoja riittävästi myös laitumel-
le. – Kasvavat eläimet tarvitse-
vat energiaa. Jos ne unohdetaan 
kesäksi laitumelle, navettaan 
otettaessa meillä onkin pörrö-
karvaisia ja huonosti kasvaneita 
hiehon alkuja. Hiehojen kasvua, 
kuntoluokkaa ja karvan kiiltoa 
on seurattava kesällä ihan sa-
malla tavoin kuin talvellakin, 
Kurkela ohjeistaa.

Hyvällä ruokinnalla 
hyvä kasvu
Sekä tutkimusten että tuotos-
seurantatulosten mukaan noin 

24 kuukauden iässä poikinut 
hieho tuottaa paremmin ja on 
kestävämpi kuin vanhempana 
poikinut. Tämä edellyttää hyvää 
kasvua sekä vasikka- että hieho-
aikana, jotta hieho on riittävän 
iso ja se voidaan siementää 15 
kuukauden iässä. Kesän aikana 
ei ole vara löysäillä, sillä hidas-
tunut kasvu siirtää hiehon tii-
neyttämistä ja poikimista. En-
nen laiduntamista onkin mie-
tittävä, mitkä eläimet tulevat 
siemennysikään laidunnuksen 
aikana ja miten se toteutetaan.

Maittava ja runsas viljellyn 
laitumen ruoho riittää täyttä-
mään yli puolivuotiaan naudan 
ravinnontarpeen kivennäisiä 
lukuun ottamatta. Mutta heti 
ruohon vanhetessa tai määrän 
vähetessä, hiehoille on annetta-
va sekä energiaa että valkuaista 
kivennäisten lisäksi. Pötsin täy-
teisyyttä, kuntoluokkaa ja päi-
väkasvuja seuraamalla voidaan 
arvioida ruokinnan riittävyyttä.

Terveyttä ja 
hyvinvointia
Virpi Kurkelan mielestä laidun-

nus edistää hiehojen hyvinvoin-
tia. – Hiehot kannattaa pääs-
tää ulos, näin ne oppivat lai-
duntamaan. Ulkona liikkuneen 
eläimen lihaskunto on parempi 
kuin sisällä olleen, mikä näkyy 
muun muassa helpompina poi-
kimisina. Laidun on myös hyvä 
alusta kehittyville sorkille, Kur-
kela kertoo. Tautipainekin on 
Kurkelan mukaan ulkona pie-
nempi ja muun muassa hengi-
tystietulehdusten riski pienempi 
kuin navetassa. 

Toisinaan hiehojen terveyttä 
voivat uhata kärpäset ja loiset. 
– Jos laitumet ovat samoja vuo-
desta toiseen, niihin on voinut 
pesiytyä loisia. Tällöin hiehot 
eivät kasva, vaan ovat laihoja, 
pörröisiä ja mahdollisesti ripu-
loivia. Luonnon kosteikot saat-
tavat olla kokkidi-loisen pesiä, 
joten jos ongelmia ilmenee, täl-
laiset alueet kannattaa aidata. 
– Hiehojen utareita kannattaa 
tarkkailla säännöllisesti. Niin 
sanottu kesäutaretulehdus voi 
iskeä juuri lopputiineyden vai-
heessa, jolloin yksi neljännes 
täyttyy mädällä. Näihin onneksi 
suhteellisen harvinaisiin vaivoi-

hin löytyy apuja 
eläinlääkäriltä. Ja 
niskaan annostel-
tavat ulkoloisten 
häätöön tarkoi-
tetut lääkeaineet 
auttavat myös 
kärpäsongelmaan, 
Kurkela ohjeistaa.

Muutokset 
varovasti
Laitumella hieholla on tilaa liik-
kua ja toteuttaa lajille ominais-
ta laumakäyttäytymistä. Lai-
dunnurmi on hyvä makuualus-
ta, ja eläimet voivat asettua 
makuulle haluamallaan taval-
la. Myös valolla on positiivinen 
vaikutus muun muassa kiimo-
jen alkamiseen. 

Hyvin kasvaneet hiehot on 
ilo ottaa sisälle, mutta äkilliset 
muutokset olosuhteissa voivat 
olla Kurkelan mukaan myös ris-
ki. – Lopputiineyden vaiheessa 
olevia hiehoja ei kannata re-
päistä suoraan laitumelta ko-
valle betonialustalle. Kova alus-
ta ja samoihin aikoihin tapah-
tuva poikiminen stressaavat 

hiehoa 
ehkäpä sai-

rastumiseen asti. Tiineet hiehot 
kannattaa siirtää hyvissä ajoin 
ennen poikimista tuleviin tuo-
tanto-oloihin. Näin varmiste-
taan hyvä alku maidontuotan-
nolle.

Varmista, että hiehoilla on vapaa pääsy juomaan hyvälaatuista vettä. Helteisinä päivinä veden lisäksi myös kivennäisten tarve lisääntyy.

Nuoriso ulos, 
mutta ei unohduksiin

Tuija
Huhtamäki

Kehityspäällikkö, 
ProAgria Keskusten Liitto

➽ Lisälukemista: Vasikasta 
huippulypsylehmäksi -kirja.  
Tieto Tuottamaan 137. 
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NUORKARJAN HAVAINTOPÄIVÄ
Toholampi, to 24.4. klo 10-15, Heidi ja Arto Rantakankaan tila
Tilalla makuuparsipihatto, yksi robotti, erillisruokinta, väkirehu-
kioskit, erillinen vasikkaosasto ja hiehoilla makuuparret. Ilmoit-
tautumiset ja tiedustelut Armi Hotakainen, armi.hotakainen@
proagria.fi, puh. 040 523 4116 tai Anna-Riitta Leinonen, puh. 
0400 168 647.

LEHMÄHAVAINTOPÄIVÄ
Kokkola, ti 29.4. klo 10-15, Maija ja Teemu Muuraiskankaan tila
Tilalla 70 lehmän makuuparsipihatto, 1 x 10 takaalypsyasema, 
erillisruokinta, väkirehukioskit, automaattinen säilörehun jako, 
kiskoruokkija ja täyttöpöytä. Ilmoittautumiset ja tiedustelut Sari 
Hihnala, sari.hihnala@proagria.fi, 0400 974 165 tai Anna-Riitta 
Leinonen, puh. 0400 168 647.

Osallistumismaksu 120 €/henkilö + alv 24 %. Kouluttajana Tarja 
Paatero ProAgria Oulusta. Ilmoittautuneille lähetetään noin viik-
koa ennen tapahtumaa tarkemmat tiedot sekä ajo-ohjeet tiloille.

PIENRYHMÄN OHJELMASSA:

Hyvä vasikka
Mikä osuus jalostuksella on? Mitkä ovat oman tilan läh-
tökohdat ja tunnusluvut? 

Tuotanto kuntoon
Ummessaoloaika, poikiminen ja vasikan ensimmäiset vii-
kot.
Asiaan johdattelee ELL Virpi Kurkela ProAgria Oulusta

Kannattavuutta kasvatukseen
Mitä maksaa vasikan ja hiehon kasvatus? Kannattaako 
hiehot ulkoistaa?

Millä rehuilla laatulehmät?
Nuorkarjan ruokinta, olosuhteet ja hoito.
Asiaan johdattelee Minna Norismaa, ruokinnan ja eläin-
ten hyvinvoinnin huippuosaaja ProAgria Pohjois-Karjalasta 

Miten kehitän omaa hiehoprosessia?
Tavoitteista totta ja kokonaisuus hallintaan.

www.agrimarket.fi 
www.suomenrehu.fi

• Suvi maitojuoma - kotimainen, Progut®  
• Primo Starter • Primo Kasvatus 1

Kysy lisää maatalousmyyjältäsi!

Panostusta vasikka- ja hiehoruokin-
taan Primo -ruokintaohjelmalla!

Vasikasta tuottavaksi lypsylehmäksi 
-pienryhmä
Maitotilan tärkein resurssi on tuottavat ja kestävät lehmät. Yhden 
lehmän kasvattaminen vie vähintään kaksi vuotta. Miten se onnis-
tuu? Syksyn 2014 pienryhmissä keskitytään eläinprosessin hallin-
taan koko tilan johtamisen näkökulmasta.

Koulutus kestää viisi päivää ja alkaa viikolla 39. Päiviä pidetään parin viikon välein ja viimeinen on 
joulukuun alussa. Osana kurssipäivää on usein myös navettakäynti, jossa katsotaan hyviä käytäntöjä. 
Kurssipäiviä pidetään eri puolilla Keski-Pohjanmaata. 

Koulutus on maksutonta ja oikeuttaa maatalousyrittäjän opintorahaan.

Ilmoittaudu 30.4.2014 mennessä: FARMI 2020 -hanke, 
Timo Keskinen   p. 044 725 0688   timo.keskinen@kpedu.fi, 
Heimo Fiskaali   p. 044 725 0653   heimo.fiskaali@kpedu.fi tai 
Anna-Riitta Leinonen  p. 0400 168 647   anna-riitta.leinonen@proagria.fi.

EläinHavainTOpäiväT
lehmähavainnoissa keskity-
tään lehmiin ja opitaan yhdes-
sä tulkitsemaan lehmien vies-
tejä olosuhteista ja hoidosta.

nuorkarjahavainnoissa seu-
rataan vasikoita ja hiehoja. 

Tule mukaan antoisaan pien-
ryhmätyöskentelyyn sinne, 
missä asiat oikeasti tapahtu-
vat eli navettaan. Maksimi-
ryhmäkoko on 10 henkilöä 
havaintopäivää kohden, joten 
ilmoittautua kannattaa nope-
asti. Havaintopäivissä pääset 
tutustumaan myös erilaisiin 
toiminnallisiin ratkaisuihin na-
vetoissa.

Hollantilaisten karjaosaajien käytännön vinkit

Tervetuloa 

mukaan!

Kuvat: Timo Koskinen



kotieläin

12   ProAgria Keski-Pohjanmaa

Pienryhmissä osallistujia yh-
distää sama teema ja saman-
tapaiset tilanteet. Parhaimmil-
laan ryhmätoiminta voi tuoda 
pitkäaikaisia ystävyyssuhteita 
tai arvokkaita yhteistyökump-
panuuksia. Kokoontumiskerrat 
ovat arjen keskelle rakennettu-
ja hengähdystaukoja, joissa voi 
vaihtaa ajatuksia samanhen-
kisten ammattiveljien ja -sisari-
en kanssa. Juttua piisaa ja ko-
tiin viemisenä on usein hyvä ja 
käyttökelpoinen toimintamalli 
tai idea.

Tiedon jakamista ja 
uusia oivalluksia
On ollut hienoa huomata, että 
porukassa kannustetaan ja ke-
hotetaan: ”Kokeileppas tehä sil-
lälailla, että…”. Kun porukalla 
pohditaan, saadaan monipuo-
lisempia näkökulmia kuin yksin 
miettien. Kavereiden ajatukset 
voivat olla hyvinkin yksinkertai-
sia, mutta toimivia. 

Pienryhmää vetävä asian-
tuntija höystää juttuja, tuo uut-
ta tietoa ja vahvistaa tai horjut-
taa käsityksiä. Tärkeää on mie-
lipiteiden vaihto ja ongelmati-
lanteiden pohtiminen yhdessä. 
Joka kerralla on voinut oppia jo-
tain uutta. Kokoontumisen jäl-
keen voi omassa työssä huoma-
ta, kuinka pienetkin asiat vai-
kuttavat positiivisesti tuloksiin.

Aiheet aina  
tarpeen mukaisia
Farmiryhmissä on mietitty maa-
tilan asiakkuuksia ja markki-
noita, maidontuotannon te-
hokkuutta ja talouteen liitty-
viä asioita, peltoviljelyn ja säi-
lörehunteon onnistumista sekä 
osaamisen merkitystä. Välillä 
ryhmäläiset ovat käyneet hyvin-
vointijaksolla. Välitehtävät ovat 
tukeneet ryhmäläisten oman 
maatilan toimintojen kehittä-
mistä. Toisinaan on voinut us-
ko horjua omaan näkemykseen 
ja menettelytapoihin, sillä aina 
on terveellistä tarkistaa ja jo-
pa kyseenalaistaa omaakin te-
kemistä.

Vertaistietoa ja -tukea

Vertaistiedossa on tärkeää toi-
minnan ja ajatuksen jatkuvuus. 
Eri tapaamiskerrat tukevat toi-
siaan ja seuraavassa kokoon-
tumisessa on yhdessä käsitel-
ty saatuja välitehtäviä. Sitä läpi 
käydessä on huomannut, kuin-
ka monenlaiset asiat vaikuttavat 
tilalla. Pienelläkin asialla voi olla 
iso merkitys hyvän lopputulok-
sen kannalta. On ollut hienoa 
huomata, että ihmisillä on sa-
mansuuntaisia arvoja ja tavoit-
teita sekä paljon annettavaa toi-
silleen.

Kun asioita tuumataan yh-

dessä, löytyy syykin vaikka epä-
onnistumiselle. Ryhmästä saat-
taa löytää loistavia keinoja pa-
rantaa toimintaa. Kaikkea ei voi 
kerralla saada kuntoon, mutta 
mikäli korjattavaa on, on tär-
keää löytää juuri omalla tilalla 
merkittävä pullonkaula ja kriit-
tisin menestystekijä. 

Uudet hankkeet,  
uudet kujeet
Farmiryhmien toiminta jatkuu 
vielä tämän vuoden. Jatkos-
sa tulee uusia mielenkiintoisia 
pienryhmiä, joiden kautta sinä-
kin voit saada uuttaa virtaa, uu-
sia tuttavuuksia ja paljon koke-
musperäistä tietoa oman yrityk-
sesi toimintaan. Jollet ole vielä 
ehtinyt mukaan pienryhmätoi-
mintaan, tervetuloa vaikkapa 
syyskuussa alkaviin Farmi2020-
pienryhmiin, joissa keskitytään 
nuorkarjan kasvatuksen tehos-
tamiseen.

Vinkkejä, 
hyviä käytäntöjä 
ja hyviä kavereita 

Farmiryhmästä eväitä tilan johtamiseen

Liisa
Koskela

Valtakunnallinen huippuasiantuntija,
maidontuotannon strateginen johtaminen

Laboratoriopalvelut  
koko elintarvikeketjuun

  Uutta vuonna 2014
•	 Säilörehuanalyysit		
käymislaatuineen	nopealla	
NIR-menetelmällä

•	 Rehujen	vitamiini-	ja		
aminohappomääritykset

•	 Laajat	hometoksiinimääri-
tykset	viljasta

•	 Perunan	viljavuustutkimus	
sisältää	nyt	myös	boori-	
määrityksen

Puhelin  015 320 400 • PL 500 • 50101 Mikkeli • www.viljavuuspalvelu.fi

Vilja- ja siemenanalyysit
Suomen Viljavasta
Suomen Viljavalla on laboratorioissaan nykyaikaiset vilja-analysaattorit, 
jotka kuuluvat Elintarviketurvallisuusviraston Eviran ylläpitämään 
NIT-viljaverkkoon. Ammattitaitoinen henkilökunta ja nykyaikaiset laitteet 
takaavat monipuolisen ja luotettavan analyysipalvelun.

Kysy analyysipalveluistamme lähimmästä toimipisteestämme.

Lisätietoja palveluistamme ja hinnastot löydät 
osoitteesta: www.suomenviljava.fi 

Kokemäki Puh. 010 3464 540 ✔ ✔ ✔ 

Koria Puh. 010 3464 550 ✔ ✔

Loimaa Puh. 010 3464 590 ✔ ✔ ✔ ✔

Mustio Puh. 010 3464 610 ✔ ✔ ✔

Naantali Puh. 010 3464 620 ✔ 

Perniö Puh. 010 3464 640 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Seinäjoki Puh. 010 3464 690 ✔

Ylivieska Puh. 010 3464 720 ✔  ✔ ✔

Leipä- ja 
rehuvilja

Mallas-
ohra

Viljan-
siemen

Nurmi-
kasvit

Herne
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SemexFinlandOy
Viikatetie3,91900Liminka,puh.0405507643
sari.alhainen@semex.fi, www.semex.fi

Todellisia tuloksia terveys-
jalostukseen Semexin
Immunity -sonneilla

Tilaa Realtime-kiimanseurantajärjestelmä
helpottamaan arkipäivän rutiineja

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskes-
kus MTT:n koordinoimassa InnoEqui-
ne-hankkeessa kehitettiin hevosyrittäji-
en osaamisen, verkostoitumisen ja he-
vosalan palveluiden lisäksi ympäristö- ja 
turvallisuusasioita innovaatioiden ja po-
litiikkasuositusten kautta. Lisäksi hank-
keessa tarkasteltiin eri maiden lainsää-
däntöjen ja hevostalouden eroja ja eri-
tyispiirteitä.

Hankkeen tulokset on koottu säh-
köiseen InnoHorse-tallityökaluun, jon-
ka avulla hevosyrittäjät saavat neuvoa 
ja konkreettisia apuvälineitä toiminnan 
ja palveluiden kehittämiseen. InnoHorse 
on monipuolinen tietolähde, josta löy-
tyy esimerkkejä hyvistä käytännöistä se-
kä tietoa turvallisuutta ja lantahuoltoa 
koskevasta lainsäädännöstä. – Työkalua 
varten haastateltiin suomalaisia, ruotsa-
laisia ja latvialaisia hevosyrittäjiä, joiden 
kokemuksia hyödynnettiin verkkosisällön 
tuottamisessa, kertoo erikoistutkija Lee-
na Rantamäki-Lahtinen MTT:stä.

Toimivia ratkaisuja 
tallien lantahuoltoon ja 
turvallisuuteen
Suomessa lantahuollon järjestäminen 

tuottaa päänvaivaa monelle hevosyrittä-
jälle. Erityisesti taajamissa ja niiden lähei-
syydessä lannan sijoittaminen on haasta-
vaa. – Lantahuollon vaikeudet johtuvat 
useimmiten siitä, että talleilla ei ole omia 
peltoja eikä sopivaa yhteistyökumppania 
lantahuoltoon välttämättä löydy, Ran-
tamäki-Lahtinen kertoo. InnoHorse-
tallityökalun avulla hevosyrittäjä pystyy 
helppokäyttöisten tarkistuslistojen avul-
la selvittämään, kuinka hyvin lainsäädän-
nön vaatimukset ja suositukset täyttyvät 
oman tallin lantahuollossa. Työkalussa 

on myös oma osio tallin turvallisuusjoh-
tamiseen, johon on koottu esimerkkejä 
toimivista ratkaisuista ja tarkistuslistoja 
oman tallin toiminnan suunnittelua var-
ten. 

Ideoita tallipalveluiden 
kehittämiseen
Verkkosivuilla on luettavissa myös hank-
keessa tuotettu julkaisu, johon on kerät-
ty esimerkkejä onnistuneista palveluista 
ja toimintatavoista. Esimerkit perustuvat 

suomalaisten, ruotsalaisten ja latvialais-
ten hevosyrittäjien kokemuksiin. – Palve-
luiden tuottaminen suoraan kuluttajille 
on tiloilla usein sivutoimista eikä toimin-
nan kehittäminen ole välttämättä lähte-
nyt asiakkaiden tarpeista. Ratsastajien 
tarpeiden huomiointi palveluiden tar-
jonnassa on tärkeää asiakastyytyväisyy-
den takaamiseksi ja tallin tulojen turvaa-
miseksi, Rantamäki-Lahtinen tähdentää.

InnoHorse-tallityökalu löytyy osoit-
teesta www.hippolis.fi/innohorse. Työ-
kalu on kaikille avoin ja maksuton.

InnoHorse-tallityökalu 
auttaa hevosyrittäjiä verkossa
Kansainvälisessä InnoEquine-

hankkeessa rakennettiin he-

vosalan toimijoiden verkostoa 

yli rajojen ja kehitettiin yrittä-

jien osaamista. Tulokset koot-

tiin verkossa julkaistuun In-

noHorse-tallityökaluun.

Kuva: Tuija Forström
InnoHorse-tallityökalun avulla hevosyrittäjä pystyy helppokäyttöisten tarkistuslistojen avulla selvittämään, 
kuinka hyvin lainsäädännön vaatimukset ja suositukset täyttyvät omassa tallissa.

• Haluatko hyödyntää uusinta 
tekniikkaa koelypsyssä?

• Tarvitsetko siihen aputyö- 
voimaa auttamaan sinua? 

EMM-asiantuntijat:
Kirsi Leppikorpi 
p. 0400 367 656

Jonna-Minna Lassila 
p. 0400 644 261

Salme Asiala 
p. 040 523 4124

Armi Hotakainen 
p. 040 5234 116

Helpotusta  

koelypsyyn?Helpotusta  

koelypsyyn?



EMM-linkkiohjelman uusin ver-
sio mahdollistaa viivakoodien 
lukemisen suoraan EMM-link-
kiohjelmaan. Eläinlista avau-
tuu halutussa järjestyksessä, 
esimerkiksi korvanumeroittain 
tai aakkosjärjestyksessä. Viiva-
koodit skannataan riveille ta-
vallisella käsikäyttöisellä viiva-
koodilukijalla. Suoraluku sopii 
käytettäväksi pienissä karjois-
sa, koska näytepullot on laitet-
tava järjestykseen ja nimet tai 
korvanumerot merkittävä pul-
lon kanteen ennen skannaus-
ta. Isommissa karjoissa omien 
näytteenottolaitteiden käytön 
yhteydessä on vaivattomampaa 
käyttää Ezi-Scanneria. Laitteen 

voi ottaa mukaan lypsypaikalle, 
jossa korvanumero näppäillään 
ja viivakoodi luetaan pullosta 
saman tien. Tieto tallentuu Da-
taHandleriin ja viivakooditiedot 
lähetetään Laskentakeskuksen 
tietokantaan.
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Elektroniset korvamerkit yleisty-
vät tiloilla. Valtaosalla eläimistä 
on jo e-merkit ja niiden määrä 
kasvaa jatkuvasti. Mittalypsyllä 
elektronisten maitomittareiden 
käyttö nopeutuu, kun eläinten 
korvanumeroiden syöttö Data-
Handleriin jää pois siirryttäessä 
elektronisen korvamerkinluki-
jan käyttöön. Tietojen tallennus 
nopeutuu ja virhemahdollisuus 
pienenee entisestään. Puutteel-
lisesti näkyvää korvanumeroa ei 
enää tarvitse lukea läheltä eläin-
tä, vaan e-merkkilukijan avulla 
sen voi lukea välimatkan päästä. 

Elektronisten korvamerkkien 
lukusauva huomauttaa, mikäli 
sama eläin luetaan uudelleen, 
mutta asetuksia voi halutessaan 
muuttaa. Omia huomautuksia 
on mahdollista tallentaa eläin-
ten erottelua varten, esimerkiksi 
siemennettävän eläimen tulles-
sa kohdalle laite voi antaa ää-

nimerkin ja syy ilmaantuu näyt-
töön. Eläimet eivät yleensä pel-
kää lukusauvaa.

Lypsyasemille on myös mah-
dollista asentaa kiinteä antenni, 
joka on yhdistetty DataHandle-
riin. Lehmän tullessa antennin 
kohdalle korvanumero siirtyy e-
merkistä suoraan DataHandle-
riin. Tallentunut eläinlista kui-
tataan maitomittareille samas-
sa järjestyksessä, missä eläimet 
tulivat asemalle.

Uutta tekniikkaa mittalypsylle 
ja eläinten tunnistukseen

Kirsi
Leppikorpi

Tuotosseurannan 
tekninen erityisasiantuntija

Viivakoodit EMM-linkkiin  
laskunmaksu-viivakoodilukijalla

Maitomäärien tallennus mahdollista ilman kynää ja paperia

TruTestin e-merkin lukusauva
• Käytetään EMM-mittarien (tai eläinvaakojen) kanssa
• Lukuetäisyys 33-35 cm
• Tiedot siirtyvät DataHandleriin (DH) bluetoothin 
 välityksellä
• Eläimet luetaan DH:n listaan järjestyksessä 
• Lista puretaan ja kuitataan EMM-mittareille
• Eläinten korvanumeroiden käsin syöttö mahdollista 
 tarvittaessa
• Akun lataus harvoin

Myös ns. välipunnitus on mah-
dollista tehdä ilman kynää ja 
paperia omia maitomittareita ja 
DataHandleria käyttäen. Data-

Handleriin ladataan karjan tie-
dot ennen lypsyä EMM-linkki-
ohjelmalla. Maitomäärät tallen-
netaan näppäilemällä eläimen 

korvanumero sekä maitomää-
rä. Lypsyn jälkeen tiedot lähete-
tään EMM-linkkiohjelmalla Las-
kentakeskuksen tietokantaan.

  
 

 
  

ProAgria Keski-Pohjanmaa 

vuokraa elektronisia maitomittareita, 

DataHandlereita, EziScannereita, 

elektronisten korvamerkkien lukusauvaa 

sekä tarjoaa mittalypsypalveluja. 

Kysy lisää: 

Kirsi Leppikorpi, puh. 0400 367 656

Jonna-Minna Lassila, puh. 0400 644 261

Salme Asiala, puh. 040 523 4124

Armi Hotakainen, puh. 040 5234 116

Kuvat: Kirsi Leppikorpi
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EMM-MITTAREIDEN 
JA NÄYTTEENOTTO-
PALVELUIDEN EDUT
• helppo ottaa näytteet joka kuukausi
• kuukausittainen soluseuranta auttaa maidon laadun 
 hallinnassa 
• lisähenkilö näytteenottoon
• viivakoodipullo näytepullona, näyte kohdistuu varmasti  
 oikealle lehmälle
• koelypsy ilman kynää ja paperia.

  ULKoISTA KoELyPSy jA NäyTTEENoTTo!
NÄYTTEENOTTOPALVELUSTA APUA JA 
HELPOTUSTA KIIREELLISELLE KESÄAJALLE
Hyödynnä uusinta tekniikkaa koelypsyssä. 
EMM-mittareista koelypsytiedot suoraan rekisteriin ja Pro-
Agriasta aputyövoimaa mittalypsylle. Omaa aikaa säästyy ja 
jää käytettäväksi muuhun.

TUOTOSSEURANNAN TEKNISET ASIANTUNTIJAT:
    Kirsi Leppikorpi, puh. 0400 367 656
    Jonna-Minna Lassila, puh. 0400 644 261

Salme Asiala, puh. 040 523 4124
Armi Hotakainen, puh. 040 5234 116

ME TEEMME SEN YHDESSÄ!
Kerro kiinnostuksestasi ProAgria Keski-Pohjanmaan asiantuntijoille. Tulemme esittelemään palvelua!

Viivakoodipullon käyttöön siir-
tyminen mahdollistaa samasta 
näytteestä lisämääritykset, esi-
merkiksi tiineystestin. Lypsyase-
ma-, robotti- ja parsinavettaan 
löytyy useita ratkaisuja käyttää 
viivakoodipulloa.

Pullon koodin voi lukea las-
kujen maksuun tarkoitetulla vii-
vakoodilukijalla. ProAgria on 
hankkinut laitteita näytteenot-

toon ja viivakoodien luentaan. 
ProAgria Keski-Pohjanmaa 
vuokraa EMM-mittareita, da-
tahandlereita, ezi-skannereita 
ja käsiskannereita kaikille asiak-
kaille. ProAgrian tuotosseuran-
nan tekniset asiantuntijat opas-

tavat esikoodatun pullon käy-
tössä ja linkki-ohjelman asen-
nuksessa.

Viivakoodipullo tulee kaikil-
le käyttöön v. 2015. Esikoodat-
tuja pulloja saa meijereiltä. Siir-
tymäkaudella pulloja saa myös 

ProAgrialta. Maitonäytteet lä-
hetetään analysoitavaksi labo-
ratorioon joko Seinäjoelle tai 
Poriin. 

Lisätietoa antavat ProAgria 
Keski-Pohjanmaan maidon asi-
antuntijat.

Uudistus tuotosseurantatiloille

Kaikki tilat esikoodatun 
näytepullon käyttöön 2015

ProAgria 
Keski-Pohjanmaan 
tuotosseurannan 
tekniset asiantuntijat: 

etunimi.sukunimi@proagria.fi

Salme Asiala, 
puh 040 523 4124 

Armi Hotakainen, 
040 523 4116

Katja Kellokoski, 
040 849 2870

Jonna-Minna Lassila, 
0400 644 261 

Kirsi Leppikorpi, 
puh 0400 367 656 

Jussi Vilppola, 
040 143 9991

Katso video 
EMM-mittareista.

Katso video viiva-
koodipullon käytöstä.

Kuva: Anna-Riitta Leinonen

Esikoodatussa näyte-

pullossa koodi on 

valmiina eikä tarrojen 

liimausta tarvita. 

Esikoodatussa näyte-

pullossa viivakoodi

yhdistetään lehmän 

korvanumeroon näyt-

teenoton yhteydessä. 

Näytteenoton luo-

tettavuus paranee. 
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7) 15) 18) 4) 5) 4) 5) 9) 4) 8) 16) 3) 3) 3) 10) 3) 10) 19)
Suomen 2014 cap-
kokonaispotti on  8,2 % 
pienempi kuin v. 2013. 
Rahoituskurileikkaus tänäkin 
vuonna mahdollinen. 
 
C2-alue

Ohra, mallasohra,  
kaura, peruna 
(ei-tärkkelys), 
nurmet, viher-
lannoitusnurmi, 
ruokohelpi

Vehnä Ruis Tattari, 
maissi, 
kuitu- 
pellava,  
kuitu- 
hamppu 

Rypsi, rapsi,öljy-
pellava,öljyhamp- 
pu, camelina, 
herne, härkä-
papu, herne-vilja-
seos (hernettä yli 
50 %)

Tärk- 
kelys- 
peruna

Sokeri- 
juuri- 
kas

Kumina 
ja muut 
siemen- 
maus- 
teet

Avo- 
maan 
puu- 
tarha- 
kasvit

Moniv. 
puu- 
tarha- 
kasvit

Luon- 
non- 
hoito- 
pelto: 
nurmi

Luon- 
non- 
hoito- 
pelto:  
riista, 
maisema, 
niitty

Kesanto, 
alle 
50 %

Pysyvä lai- 
dun, kasvi- 
maa,  
kesanto 
yli 50 %

Pinta-alatuet v. 2014  (euroa/ha)
tänä vuonna ei ole 10 %:n modulaatioleikkausta cap-tukien  yhteensä 5000 euron ylittävästä summasta.

Tilatuki 1) 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

Valkuais- ja öljykasvipalkkio  6) 85

Tärkkelysperunapalkkio 8) 540

LFA-tuki, kasvitila 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234

LFA-tuki, kotieläintila 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314

Ymptuki 2), kasvitila, 2 lisät. 127 127 127 127 127 127 127 325 540 694 170 300

Ymptuki 2), kotieläintila, 2 lisät. 157 157 157 157 157 157 157 325 540 694 170 300

Sokerijuurikkaan kans. tuki 350

Pohjoinen tuki 38 150 47 47 133 100 348

Yleinen hehtaarituki 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

yht., kasvitilan sitoumus 11) 559 597 709 606 691 1232 1009 757 1320 1126 574 704 404 170

yht., kotieläintilan sit. 11) 669 707 819 716 801 1342 1119 837 1400 1206 654 784 484 170

Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

1) Taulukossa tilatuen tasa-
osa. Tilakohtaisesti tilatukea 
korottavat mahdolliset lisä-
osat. 

2) Perustoimenpide + 1 tai 2 
lisätoimenpidettä, taulukossa 
kasvitila 93+kaksi lisätoimen-
pidettä 23+11, kotieläintila 
107+kaksi lisätoimenpidettä 
23+27, 1 ryhmän puutarha-
kasveilla (=1-vuotiset) 450+ 
90, 2 ryhmän (=moniv.) 438 
+ 256, siemenmausteilla 
181+144.

3) Hoidetun viljelemättömän 
pellon eri käyttömuotoja. 
LFA-tuki maksetaan vastaa-
valle alalle hoidettua viljele-

mätöntä peltoa (=kesanto+ 
lhp) kuin on viljeltyä peltoa. 
Luonnonhoitopellon ympäris-
tötukea enintään 15 % ymp.
tuki-alasta. Lhp-nurmessa kor-
keintaan 20 % typensitojakas-
veja. Lhp-riistassa vähintään 
kahta kasvia, perustettava 
vuosittain, mutta ei vilkaslii-
kenteisen tien varteen. Lhp-
niityssä vähintään yksi moni-
vuotinen niittykasvi sekä joko 
nurmirölliä, lampaannataa tai 
jäykkänataa, mutta ei apilaa 
siemenseoksessa. Lhp-nurmi ja 
-niitty väh. 2 vuotta peräkkäin. 
Lhp-nurmi niitettävä väh. 
joka 3. vuosi tai vuosittain, 
jos uhkaa veskoitua. Samoin 
lhp-niitty niitettävä, jos uhkaa 

vesakoitua. Niitossa huomioi-
tava luonnonvaraiset eläimet. 
Luonnonhoitopellon saa kor-
jata luonnonvaraiset eläimet 
huomioiden. Jos lhp-riista 
korjataan, sato käytettävä 
riistan ruokintaan. Tarkemmat 
lhp-ohjeet hakuoppaassa.  

4) Syysvehnä ja ruis täyttävät 
ympäristötuen Talviaikainen 
kasvipeitteisyys -lisätoimen-
pidettä, mutta syysöljykasvit 
eivät täytä.

5) Pohjoisen tuen ehtona 
rukiille ja vehnälle on, että 
korjataan siemensato. 

6) Tukeen oikeuttavia kasveja 

oltava 10 % tukihakemuksen 
peltoalasta. Valkuaiskasvin saa 
korjata säilörehuksi. Viljan/
valk.kasvin seoskasvusto, 
jossa valkuaiskasvin siementä 
yli 50 % siemenseoksen pai-
nosta, saa pohjoisen tuen ja 
valkuaiskasvi-öljykasvipalkkion 
(jos 10 % täyttyy) ja saa korja-
ta säilörehuksi tai laiduntaa. 
Tukitaso riippuu ko. kasvien 
viljelyalasta. Taulukossa arvi-
oitu tukitaso 2014.

7) Viherlannoitusnurmen sie-
menseoksessa oltava väh. 20 
% typensitojakasveja. Sama 
lohko korkeintaan 2 v. peräk-
käin. Max. ala 50 % pinta-
alasta. Viherlannoitus katso-

taan viljelyksi.

8) Tärkkelysperunapalkkio 
edellyttää sopimusta tehtaan 
kanssa, lohkotietopankkia ja 
ravinnetaselaskelmaa tärk-
kelysperunalohkoilta sekä 
osallistumista 5 päivän kou-
lutukseen. Palkkio riippuu vil-
jelyalasta, taulukossa arvio v. 
2013 perusteella.

9) Kuitupellavan/-hampun 
EU-jalostustukea ei enää mak-
seta. Hampulle pinta-alatukea 
maksetaan vain tukikelpoisista 
lajikkeista, jotka hakuoppaas-
sa. Hampun siemenmäärät ja 
vakuustodistukset ilmoitettava 
kuntaan 30.6. mennessä.

10) Viherkesanto niitettävä 
vuosittain 31.8. mennessä, 
samoin avo- ja sänkikesannot, 
jos uhkaavat rikkaruohottua 
tai vesakoitua. Avokesanto 
edellyttää perusteluja, esim. 
juolavehnän torjunta.

11) Taulukossa lfa-tuki sisäl-
tää kansallisen lisäosan. 
Oletuksena, että tila on sekä 
ympäristötuessa, että Lfa:n 
kansallisessa lisäosassa joko 
kasvitila tai kotieläintila.

15) Ruokohelpisato korjattava 
lfa/ymp-tuen ja mahdollisten 
kansallisten tukien saamiseksi. 
Ruokohelven voi ilmoittaa 
myös säilörehunurmena, viher-
kesantona tai lhp-nurmena.

16) Siemenmausteet ovat 
oma ympäristötukiryhmänsä. 
Taulukossa perustuki 181+ 
tuhoeläinten tarkkailumene-
telmien käyttö -lisätoimenpide 
144 euroa/ha.

18) Mallasohralle ei makseta 
kansallista tukea v. 2014.

19) Pysyvä laidun saa tilatuen. 
Jos pysyvä laidun peltoa ja lfa/
ymp-sitoumuksessa, se saa 
myös lfa/ymp-tuen. Pysyvä lai-
dun pidettävä avonaisena.
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Tukitaulukot 
kokosi 

Veikko Tuominen
E-P:n ELY-keskus

Kotieläintuet v. 2014  (euroa/ha)
tänä vuonna ei ole 10 %:n modulaatioleikkausta cap-tukien  yhteensä 5000 euron ylittävästä summasta.

Pohjoisen tuen eläinyksikkökertoimet

Eläin eläinyks.

Emolehmä, emolehmähieho yli 2 v. 1

Emolehmähieho 8 kk - alle 24 kk 0,6

Sonnit 2 v. ja yli 1

Sonnit 6 kk-alle 2 v. 0,6

Uuhet 0,15

Maitovuohet (kutut) 0,48

Hevoset

- siitostammat (myös ponitammat) 1

- suomenhevoset (pl. siitostammat) 1 v.- 0,85

- muut 1-3 v. hevoset 0,6

Hevonen on 1 v. kun se on synt. v. 2013

Sika-siipikarjatalouden tuotannosta  
irrotettu tuki ja rakennemuutoskorvaus 
e/viitemääräyksikkö 

Viitemääräyksiköt 1-170 182

yli 170 menevät yksiköt 93

LFA:n kans. lisäosan ey-kertoimet

Naudat yli 2 v. 1

Naudat 6 kk-2 v. 0,6

Uuhet 0,15

Maitovuohet (kutut) 0,48

Siitostammat (myös ponitammat) 1

Suomenhevoset (pl. siitostammat) 1 v. - 0,85

Muut 1-3 v. hevoset 0,6

Karjut 0,7

Emakot 0,7

Muut siat 3-8 kk (lihasiat, n. siitossiat) 0,23

Kanat 0,013

Broilerit 0,0053

Broileriemot 0,025

Hanhi-, ankka- ja kalkkunaemot 0,026

Sorsa- ja fasaaniemot 0,013

223 teurastettua kalkkunaa 1

325 teurastettua hanhea 1

585 teurastettua ankkaa 1

1375 teurast. tarhattua sorsaa ja fasaania 1

  
 
 
C2-alue

EU:n 
uuhi- 
palk-
kio

6) 
EU- 
teuras- 
karitsa- 
palkkio

1) 2)    
EU- 
nauta-
palkkio 
€/ey/v

1) 2)   
EU-nauta-
palkkio 
€/eläin/ 
vuosi

Poh-
joinen 
tuki €/ 
eläin-
yksikkö

3)   
Pohj. 
tuki/ 
eläin/ 
vuosi

 4)    
Pohj. 
teuras-
eläintuki 
€/eläin

Sonni  246,90 148 430 258

Emolehmä    95,50 95 300 300  

Emolehmähieho 95,50 95 300 180

Teurashieho 4)  299

Uuhi 5) 14 398 60

Teurasakaritsapalkkio 6) 43,00

Kuttu  7) 325 156  

Siitostammat (m. ponit.)  8) 170 170

Suomenhevonen (pl. siitost.)  8) 170 145  

Muut 1-3 v. muut  hevoset ja ponit 8) 170 102

8,7  

Sika-siipikarjan tuo-
tannosta irrotettu tuki 
edellyttää, että tilalla on 
sika-siipikarjatuen viite-
määrä. 

 
Tuen ehtona on, että 
tila täyttää lfa:n kans. 
lisäosan kotieläintilan 
edellytykset eli vuoden 
2013 eläinyksikköjen 
suhde v. 2014 lfa-alaan 
on vähintään 0,4 ey/ha 
tai eläinyksiköitä on koko 
ajan vähintään 10 ey ja 
ey-tiheys samalla väh. 0,2 
ey/ha. 
 

Sikojen eläinyksiköt las-
ketaan aina sikarekiste-
ristä. Enää ei voi käyttää 
teurastettuja eikä siitok-
seen myytyjä sikoja. 
 
 
Kotieläintilan edellytyk-
set voi täyttää muillakin 
kansallisen tuen eläimillä 
kuin sioilla/siipikarjalla. 

C2

Maito senttiä/kg (lopullinen tuki vahvistetaan keväällä 2015)

1) Tukitaso riippuu eläinmääristä, taulukossa v. 2012 tukitaso. Emolehmille ja 
yli 8 kk emolehmähiehoille eläinrekisteristä ruokintapäivien perusteella, mukaan 
otetaan max. 40 % hiehoja. Sekä lehmä että hieho = 1 ey. Palkkio määräytyy rodun 
perusteella,  ei käyttötarkoituksen. Emolehmien ja hiehojen oltava  väh. 50 % ristey-
tyseläimiä.  Taulukossa v. 2012 maksettu tukitaso.    

2) Maksetaan eläinrekisterin perusteella 6-22 kk sonneille. Sonni saa 148 
euroa/kalenterivuosi, jos vuosi osuu sonnin ikähaarukan 6-22 kk sisään. 
Yhteensä sonni saa 6-22 kk:n aikana nautapalkkiota 209 euroa eli 12,3 euroa/kk. 
Taulukossa v. 2012 maksettu tukitaso.     

3) Laskettu 6-23 kk sonnille ja 8-23 kk emolehmähieholle, jotka 0,6 ey. Kun sonni 
yli 2 v., se on 1,0 ey.  Sonni kerryttää pohjoista tukea 6 kk:sta alkaen C2-alueella 
21/21,5 euroa kuukaudessa, 24 kk:sta alkaen 35,1/35,8 euroa kuukaudessa. 

4) Hiehon teuraspaino yli 170 kg.      

5) Täyden pohj. tuen edellytys uuhille, että v. 2013 syntyneiden karitsoiden luku-
määrä on vähintään yhtäsuuri kuin v. 2014 tukea haettujen uuhien määrä.  

6) Maksetaan v. 2014 teurastetuista 18 kg:n teuraspainoisista karitsoista. 
Taulukossa v. 2012 tukitaso.

7) Kutuilla oltava maidontuotantoa keskimäärin 400 litraa/vuosi. 
Maidontuotannosta on pidettävä kirjanpitoa päivittäin.

8) Hevosia oltava vähintään 3,0 ey, 100 päivän pitoaika, alkaa 30.4. Tukea kor-
keintaan 5,0 ey suuremmalle hevosmäärälle kuin v. 2013.

ProAgria – Menestyksen mahdollisuuksia
ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton  
johtamisjärjestelmälle  on myönnetty ryhmäsertifikaatti. 
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Uusi Ruokinnan ohjaus -palvelu, jolla säädämme lehmiesi  
ruokinnan tuottavaksi ja kustannustehokkaaksi, rehujen määrät, hinnat ja laadun  
huomioon ottaen. Valitse Ruokinnan ohjaus -palvelusta tilasi tarpeiden ja tavoitteiden 
mukaan sopivin kokonaisuus.

KarjaKompassi -palvelukokonaisuus yhdistää maidon- ja rehuntuotannon, 
ruokinnan ja talouden. Se sisältää myös yrityksellesi tärkeät osaavat 
asiantuntijat analysointiin, ennusteiden laadintaan, 
suunnitteluun ja seurantaan.

Tuotto 
 +

Kasvu 
 +

Ota yhteyttä jo tänään! www.proagria.fi/karjakompassi

8.–11.10.2014 
Jyväskylän 

Paviljongissa

www.koneagria.fi
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 Tilatuen tuki-oikeuksien  
 varantohaku on alkanut

Hakulomake 289 ja hakuohje ovat saatavilla osoit-
teessa www.suomi.fi/lomakkeet. Hakulomakkeen ja 
ohjeen voi myös pyytää kunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomaiselta tai Ely-keskuksesta. Täytetty hakuloma-
ke palautetaan liitteineen Ely-keskukseen 30.4.2014 
mennessä.

 Muutoksia tilatuki-   
 oikeuksissa ensi vuonna

Vuonna 2015 viljelijän hallinnassa olevat tukikelpois-
ten hehtaarien määrän ylittävät ylimääräiset tukioi-
keudet mitätöidään EU-säädösten mukaisesti. 

Lisäksi vuodesta 2015 alkaen mitätöidään vuosit-
tain kultakin viljelijältä se määrä tukioikeuksia, joka 
viljelijällä on ollut kahtena peräkkäisenä vuonna käyt-
tämättä. 

Uusia tukioikeuksia myönnetään ensisijaisesti nuo-
rille ja maataloustoimintaansa aloittaville viljelijöille. 

Muut varantoperusteet selviävät alkuvuonna 
2015. On tärkeää, että viljelijät huomioivat tulevat 
muutokset suunnitellessaan toimintaansa.

 Tukioikeuksien siirrot maan- 
 omistajalle vuonna 2014

Vuodesta 2015 alkaen perustuen tukioikeuksia voi 
myydä ja vuokrata ainoastaan aktiiviviljelijälle. Poik-
keuksena tästä on sääntö, jonka mukaan vuokratut 
tukioikeudet voidaan palauttaa vuokrasopimuksen 
päätyttyä tukioikeudet omistavalle vuokranantajalle, 

vaikka hän ei olisikaan aktiiviviljelijä. 
Jos tukioikeudet ovat pellonvuokralaisen omistuk-

sessa ja omistus halutaan vuokrasopimuksessa sovi-
tun mukaisesti siirtää maanomistajalle, joka ei tule 
jatkossa täyttämään aktiiviviljelijän määritelmää, tu-
lee tämä tehdä tämän vuoden aikana. 

Lisää asiasta löytyy ministeriön tiedotteesta: www.
mmm.fi -> tiedotteet -> tukioikeuksien siirrot maan-
omistajille. 

 Päättyvää eläinten hyvin-  
 vointisitoumusta voi jatkaa,  
 mutta uutta ei voi hakea
Vuonna 2009 tehtyjen eläinten hyvinvoinnin tuen si-
toumusten voimassaoloa on mahdollista jatkaa yh-
dellä vuodella, mutta uutta eläinten hyvinvoinnin tu-
en sitoumusta ei voi hakea. Lisäksi vuonna 2008 tehtyä 
ja 30.4.2013 päättynyttä sitoumusta, jota on vuoden 
2013 tukihaun yhteydessä jatkettu yhdellä lisävuodella, 
voidaan edelleen jatkaa yhdellä lisävuodella tämän vuo-
den tukihaun yhteydessä. Tuen ehdot ja tukitasot säily-
vät sitoumuskautta vastaavina.

Terveydenhuoltoasiakirjat (suunnitelma ja käyn-
nit) on palautettava kuntaan viimeistään 14.5.2014.

Tukineuvontaa tekevät 
ProAgria Keski-Pohjan-
maan asiantuntijat
LESTIJÄRVI-REISJÄRVI-TOHOLAMPI (KOKKOLA)
Martikainen Minna  040 743 3290
Tikkanen Jari   0400 162 147 
Vilppola Jussi   040 143 9991 

HALSUA-KAUSTINEN-PERHO-VETELI
Harju Sari   040 523 4114
Kaskela Sirpa   0500 862 695
Keto Helena   040 523 4115
Polso Pekka   040 523 4112

KALAJOKI-KANNUS-KOKKOLA
Huhtala Jouni   040 512 3703
Karhula Jarmo   044 521 2210 
Koskela Sirkku   0400 137 124
Kreus Sinikka   044 526 3059
Kulla Taina   0400 723 288

KALAJOKI-SIEVI
Hihnala Sari   0400 974 165
Roimela Seija   040 847 9740
Yli-Jylhä Aulikki   050 596 8502
Eerikkilä Maija   040 521 6416

LUOMUTILOJEN TUKIHAKUNEUVONTA
Tikkanen Jari   0400 162 147
Roimela Seija   040 847 9740

Muista nämä!

Sirkku
Koskela

Kasvintuotannon erityisasiantuntija

Kuva: Ritva-Liisa Nisula
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Rehukirjanpitoon tuli lisäyksiä 
ja se laajeni koskemaan myös 
kasvinviljelytiloja, joilla tuote-
taan eläimille rehuksi myytäviä 
tuotteita.

Rehuvalvonnassa eläin- ja kas-
vitiloilla tarkastetaan: 
• Tietojen kirjaamisvelvolli-

suus tilalle ostetun tai vas-
tikkeetta saadun, tilalta 
myydyn tai luovutetun tai 
tilalla itse tuotetun rehun 
osalta (verokirjanpito, luo-
mutilan tuotevirtakirjanpito 
sekä lohkokirjanpito) 

• Jätteet, vaaralliset aineet, 
kasvinsuojeluaineet, biosidit, 
siemenet ja lääkerehut on va-
rastoitu ja käsitelty asianmu-
kaisesti rehuista ja eläinten 
pitopaikoista erillään 

• Kasvinsuojeluaineiden käy-
töstä on kirjanpito (lohko-
kirjanpito) 

• Biosidien (desinfiointiai-
neet, jyrsijämyrkyt sekä 
hyönteis- ja punkkimyrkyt) 
käytöstä on kirjanpito (os-
tokuitit lisättynä määrillä ja 
käyttöajoilla), vedinkastoai-
neissa ei tarvita käyttöaikaa

• Rehut on hankittu rekiste-
röidyltä tai hyväksytyltä re-
hualan toimijalta.

Rehuvarastojen merkintä 
• Varaston tunniste (esim. laa-

kasiilo 1) tulee näkyä kunkin 
rehuerän osalta kirjanpidos-
sa 

• Mikäli rehuvarasto on ero-
tettavissa sijaintinsa puoles-
ta muista rehuvarastoista, 
merkintää ei tarvitse ja rehu-
varaston paikka riittää rehu-
kirjanpidossa tunnisteeksi 

• Varaston tunnisteiden puut-
tumisesta rehukirjanpidossa 
ei aiheudu laiminlyöntiä täy-
dentäviin ehtoihin 2014. 

omavalvontakuvauksen 
päivitys jokaisella 
kotieläintilalla
Tarkastajilta on tullut palautet-
ta omavalvontakuvausten puut-
teista. Päivitys on tarpeen kaikil-
la tiloilla varsinkin, jos navetas-
sa on tullut muutoksia tai tilalta 
myydään tinki- tai ternimaitoa. 
Omavalvontakuvaus tarkaste-
taan useamman valvonnan yh-

teydessä, esimerkiksi maitohy-
gieniatarkastuksessa. 

yleistä 
kotieläinvalvonnoista
Eläintukien valvonnasta voi-
daan ilmoittaa aikaisintaan 48 
tuntia ennen valvontaa. Valvon-
toja on tehtävä myös ennalta il-
moittamatta, mutta eläinsuo-
jiin ei tarkastuksissa mennä il-
man viljelijää tai hänen lupaan-
sa. Jos valvonnasta on ilmoitet-
tu ennalta, viljelijän on pyrittä-
vä olemaan läsnä tarkastukses-
sa. Viljelijä voi myös valtuuttaa 
kirjallisesti tai suullisesti jon-
kun toisen henkilön osallistu-
maan puolestaan valvontaan. 
Tilakäynnillä tarkastetaan tilal-
la olevat eläimet, niihin liittyvät 
asiakirjat ja muut tukikelpoisuu-
teen vaikuttavat asiat.

Nautatiloilla tarkastetaan
• rekisteröityminen nautojen 

pitäjäksi
• korvamerkintä
• nautaeläinluettelo
• nautarekisterin tiedot
• eläinmäärä
• osto- ja myyntitositteet
Alkuperäisrotujen valvonnassa 
tarkastetaan lisäksi
• rotupuhtaustodistukset
• poikiminen / karitsointi / 

varsominen

Eläinten hyvinvoinnintuen val-
vonnassa tarkastettavat asia-
kirjat
• terveydenhuoltosopimus

• terveydenhuoltokäynnit ja –
suunnitelma

• salmonellatodistukset
• tuotantoseuranta
• ruokintasuunnitelma
• lääkintä-, sairaus- ja poisto-

kirjanpito
• varautumissuunnitelma
• palo- ja pelastussuunnitel-

ma (v. 2012 sitoutuneet)
Lisäksi tarkastetaan tilan valit-
semien lisäehtojen vaatimus-
ten täyttyminen ja niihin liitty-
vät asiakirjat (esim. laidunnus-
kirjanpito).

Puutteet tukiehdoissa tai 
eläinten merkitsemisessä ja re-
kisteröinnissä aiheuttavat seu-
raamuksia haettuihin tukiin. 
Merkinnän ja rekisteröinnin lai-
minlyönnit saattavat aiheuttaa 
seuraamuksia myös täydentävi-
en ehtojen kautta kaikkiin EU:n 
suoraan ja osittain rahoittamiin 
tukiin. Jos muun valvonnan yh-
teydessä havaitaan tukiehtojen 
laiminlyönti tai rekisteröinti- tai 
merkintäpuutteita, valvonta on 
laajennettava koskemaan kaik-
kia niitä tukia, joihin laimin-
lyönti vaikuttaa. Valvonta voi-
daan laajentaa myös takautu-
vasti aiempiin vuosiin, jos puute 
on ollut todistettavasti olemas-
sa aiempina vuosina. 

Peltopuolen 
valvonnoissa eniten 
tukimenetyksiä
Viljavuustutkimuksen näytteen-
ottoväli saa olla enintään viisi 

vuotta (puutarhakasveilla kol-
me vuotta). Viljelysuunnitel-
man on perustuttava voimas-
sa olevaan viljavuustutkimuk-
seen. Viljavuustutkimuksessa 
otetaan yksi näyte perusloh-
koa kohti, jos lohko on yli 0,5 
ha. Yli 5 ha lohkoilta yksi näy-
te jokaista alkavaa 5 ha kohti 
ja enintään 0,5 ha peruslohko-
jen näytteitä voi yhdistää aina 
2 ha asti.

Myös lanta-analyysi pitää 
muistaa ottaa 5 vuoden välein 
kaikista lanta-lajeista, joita ti-
lalla kertyy vuoden aikana yli 
20 m3, myös vastaanotetusta 
lannasta. Taulukkoarvoja voi 
käyttää ympäristötuen ehtojen 
mukaisten lannoitustasojen 
laskennassa, mutta nitraatti-
asetuksen kokonaistypen (170 
kg/ha/vuosi) laskentaan käy-
tetään oman analyysin tulos-
ta. Syksyllä levitetty lanta las-
ketaan ympäristötuessa seu-
raavan vuoden kasville, mutta 
nitraattiasetuksessa kuluvalle 
vuodelle.

Tukitarkastukset ja täydentävät ehdot
Tänä vuonna tuki-

ehtoihin ei juuri muu-

toksia tullut. Ensi vuon-

na tukiehdot tulevat 

muuttumaan todella 

paljon. Lisätarkennuk-

sia tänäkin vuonna tuli 

kirjanpitovaatimuksiin 

ja valvontoihin.  

➽ omavalvonta-
kuvaus kuntoon 
jokaisella koti-
eläintilalla

➽ Rehukirjanpito 
koskee myös 
kasvitiloja, jotka 
myyvät rehuja

Kotieläinvalvonnassa tarkastetaan tilalla olevat eläimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muut tukikelpoisuuteen vaikuttavat asiat.
Kuva: Anna-Riitta Leinonen

Sari 
Hihnala

Maidontuotannon asiantuntija
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Tilaneuvonta on EU-tukiin 

liittyvää opastavaa neuvon-

taa. Sen avulla varmistetaan, 

että tilan asiat ovat täydentä-

vien ehtojen osalta kunnossa 

ja että tila saa tukensa täysi-

määräisinä.

Valitse seitsemästä neuvontaosiosta it-
sellesi tärkeimmät: 
1. Hyvän maatalouden ja ympäristön 

vaatimus (esim. viljellyn pellon hoi-
to, pientareet, luonnonhoitopellot) 

2. Ympäristösäädökset (esim. nitraatti-
asetus, karjanlannan levitys, pohja- 
vesialueet) 

3. Eläinten tunnistus ja rekisteröinti 
(kirjanpitovaatimukset) 

4. Kasvinsuojeluaineet (esim. kasvin-
suojelusuunnitelma, vesistö- ja pe-
räkkäisen käytön rajoitukset) 

5. Elintarvikkeet (alkutuotannon oma-
valvontakuvaus, hygienia) 

6. Rehut (esim. hygienia ja laatu) 
7. Eläinten hyvinvointi ja eläintaudeista 

ilmoittaminen 

Tilakäynnin aikana voidaan esimerkiksi 
selvittää ja varmistaa, että 
•  suojakaistojen kunto ja leveydet ovat 

vaatimusten mukaiset 
•  luonnonhoitopellot on suunniteltu ja 

hoidettu sääntöjen mukaan 
•  tilan lannankäyttö täyttää määräyk-

set 
• eläinten tunnistus ja rekisteröinti 

ovat ajan tasalla 
•  rehukirjanpito on asianmukaista 
•  eläinten hyvinvointiin liittyvät asiat 

ovat kunnossa. 

Yhden palveluosion hinta vuonna 
2014 ProAgria Keski-Pohjanmaan alu-
eella on 180 € + matkakulut + alv 24 %. 
Maatila on oikeutettu saamaan valtion 
tukea 165 € / neuvontaosio enintään 
kahdesta eri osiosta kalenterivuodessa. 
Tuki haetaan maaseutuelinkeinoviran-
omaiselta kahden kuukauden kuluessa 
neuvonnasta.

Tunnetko täydentävät ehdot 
– tiedätkö mihin olet sitoutunut? 

Sopimuksiin, jotka päätty-
vät 30.4.2014 haetaan jat-
koa viimeistään 30.4.2014. 
Esitäytetty jatkohakemuslo-
make (Lnro 217) lähetetään 
Ely-keskuksesta kaikille, joilla 
on kaikilla päättyviä sopimuk-
sia. Sopimushaltija valitsee lo-

makkeesta mitä sopimuksia 
hän haluaa jatkaa. Jatketta-
viin sopimuksiin ei voi lisätä 
uusia pinta-aloja. Sopimuk-
sia, jotka päättyvät 30.9.2014 
ei jatketa.

Uusia erityisympäristötu-
kisopimuksia voi hakea luon-

nonmukaisen tuotannon, 
luonnonmukaisen kotieläin-
tuotannon, monivaikutteisen 
kosteikon hoidon ja perinne-
biotooppien hoidon osalta. 
Kahteen viimeiseen vaaditaan, 
että ei-tuotannollinen inves-
tointi on suoritettu ja loppu-

maksatusta haettu.
Luonnonmukaisen tuotan-

non ja luonnonmukaisen ko-
tieläintuotannon osalta voi-
daan sopimukseen hakea lisää 
pinta-alaa tai uutta korvaavaa 
sopimusta riippuen siitä, mi-
nä vuonna sopimus on tehty 

ja kuinka suuri lisättävä pinta-
ala on. Lisätietoa hakemuslo-
makkeelta (215K ja 215E) tai 
Pohjanmaan Ely-keskuksesta 
(Peter Björkmark, 0295 028 
541 tai peter.bjorkmark@ely-
keskus.fi). Lomakkeet löytyvät 
osoitteesta www.suomi.fi.

ympäristötuen erityistuet

Sari 
Hihnala

Maidontuotannon asiantuntija

Älä jää yksin 

vaatimusten viidakkoon tai 

menetä yöuniasi EU-tarkastuksen 

vuoksi. Ota yhteyttä ProAgria 

Keski-Pohjanmaan tilaneuvonnan 

asiantuntijaan. Varaa oma 

tilakäyntisi!



Rakennustyömaan urakkatie-
toina annetaan tietoja ilmoitta-
jasta, urakoitsijasta ja urakas-
ta. Urakkojen osalta ilmoitus-
velvollisuus koskee työn tilaa-
jaa. Ilmoitusvelvollisuus koskee 
vain yli 15.000 euron sopimuk-
sia ja myös tuntityönä teetetyt 
työt ovat sen piirissä. Myös en-
nen heinäkuuta aloitetut raken-
nustyömaat ovat velvoitteen pii-
rissä. Tilaaja antaa kuukausit-
tain tiedot verohallinnolle koh-
dekuukautta toiseksi seuraavan 
kuukauden 5. päivään mennes-
sä. Heinäkuussa tehty raken-
nustyö on siten ilmoitettava vii-
meistään 5.9.2014. 

Työntekijät 
ilmoitettava
Myös työmaalla työskentelevis-

tä henkilöistä on tehtävä ilmoi-
tus, jos sillä työskentelee vähin-
tään kahden eri yrityksen työn-
tekijöitä (ns. yhteinen rakennus-
työmaa). Ilmoitusvelvollisuutta 
ei ole, jos rakennushankkeen 
kokonaisarvo jää alle 15.000 
euron. Velvoite koskee pienem-
piä työmaita kuin rakennusura-
koiden ilmoitusvelvollisuus. Il-
moituksen antaa päätoteutta-
ja, käytännössä siis useimmiten 
pääurakoitsija tai rakennuttaja. 
Päätoteuttaja kerää tiedot myös 
aliurakoitsijoiden osalta. Työn-
tekijäilmoitus on annettava kai-
kista työmaalla työskentelevistä 
henkilöistä, vaikka he tekisivät 
jotain muuta kuin varsinaista 
rakennustyötä. Työntekijäilmoi-
tuksia koskee sama määräaika 
kuin urakoitakin.

Myös kotitaloudet ovat il-
moitusvelvollisuuden piirissä, 

jos rakennustyö vaatii raken-
nusluvan. Kotitalouksien tar-
vitsee antaa ilmoitus vain ker-
taalleen ennen loppukatsel-
musta.

yritykset toimittavat 
tiedot sähköisesti
Kotitaloudet voivat tehdä ilmoi-
tukset paperilomakkeella. Mui-
den ilmoitusvelvollisten on toi-
mittava pyydetyt tiedot vero-
hallinnolle sähköisesti. Tiedot 
voidaan toimittaa joko verkko-
lomakkeella suomi.fi-palvelun 
kautta tai Ilmoitin.fi-palvelun 
kautta. Yrityksen tai yhteisön 
puolesta toimivat tarvitsevat 
sähköisiin palveluihin kirjautu-
mista varten Katso-tunnisteen. 
Yksityishenkilöt, kuten yksityi-
nen elinkeinonharjoittaja tai al-

kutuottaja, voivat käyttää kir-
jautuessaan myös pankkitun-
nuksia tai sirullista henkilökort-
tia (ns. HST-korttia).

Lisätietoa verohallinnon 
nettisivuilta www.vero.fi ->  Sy-
ventävät vero-ohjeet -> Verohal-
linnon ohjeet 2013

ProAgrian tilipalvelut autta-
vat ilmoitusvelvollisuuden täyt-
tämisessä.

talous
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Juha
Hämäläinen

Kehityspäällikkö

Muista 
koulutus-
vähennys
Palkkatyövoimaa käyttävä 
maatila tai yritys saa vero-
vuodesta 2014 alkaen las-
kennallisen lisävähennyksen 
verotuksessaan tietyin edel-
lytyksin. Lisävähennyksen 
määrä on puolet yrityksen 
keskimääräisellä palkka-
kustannuksella lasketusta 
koulutusajan palkkakus-
tannuksesta. Vähennykseen 
oikeuttavan koulutuksen 
vähimmäismäärä henkilöä 
kohti on 6 tuntia (1 pv) ja 
enimmäismäärä 18 tuntia 
(3 pv). 

Vähentämisoikeus edel-
lyttää koulutussuunnitel-
man olemassaoloa. Käydyn 
koulutuksen on sisällöllises-
ti vastattava tehtyä koulu-
tussuunnitelmaa, ja siitä on 
oltava dokumentti. Työan-
taja tekee vuosittain työn-
työntekijäkohtaisen selvi-
tyksen koulutussuunnitel-
man toteutumisesta ja kou-
lutusvähennyksen ehtojen 
täyttymisestä. Yrittäjät itse 
eivät ole koulutusvähen-
nyksen piirissä. Myöskään 
toimitusjohtaja tai vuokra-
työvoima eivät ole työsuh-
teessa.

Huomio rakentajat!

Rakentamisen tiedonanto-
velvoite astuu voimaan
Osana harmaan talouden torjuntatoimia ensi heinäkuun alusta astuu voimaan rakentamiseen 

liittyvä tiedonantovelvollisuus. Tiedonantovelvollisuus ja annettavat tiedot kohdistuvat raken-

nustyömaalla tapahtuvaan rakentamiseen, korjauksiin ja kunnossapitoon liittyvään toimintaan 

sekä tällaista toimintaa harjoittaviin yrityksiin ja työntekijöihin. 

➽ Ilmoituksen  
antaa pääurakoitsija 
tai rakennuttaja

➽ Rakentamisen 
tiedonantovelvoite, 
jos sopimuksen arvo 
yli 15 000 euroa

Myös työmaalla työskentelevistä henkilöistä on tehtävä ilmoitus, jos sillä työskentelee vähintään kahden eri yrityksen työntekijöitä. 
Työntekijäilmoitus on annettava kaikista työmaalla työskentelevistä henkilöistä, vaikka he tekisivät jotain muuta kuin varsinaista rakennustyötä. 

Kuva: MMM Kuvapankki



talous

22   ProAgria Keski-Pohjanmaa

➽ Uudet  
sopimukset 
kevään tukihaussa

Huomiolaatikoihin tai pylpyröihin 

ProAgria Keski-Pohjanmaan elinkeino-
suunnitelmien tekijät

Laajoja elinkeinosuunnitelmia tekevät 
ProAgria Keski-Pohjanmaalla vuonna 2013 
talousneuvojat Ville Karhula, puh. 040 523 
4117 ja Emmi Puputti, puh. 040 684 5111 
(maaliskuun loppuun asti) sekä talousagro-
nomi Heikki Ojala, puh. 040 534 2166. Ta-
lousneuvoja Juha Nivala sekä yritysvalmenta-
ja Erkki Laide ovat siirtyneet palvelupäälliköi-
den tehtäviin, tämän vuoksi laskelmat on kes-
kitetty pääsääntöisesti muille neuvojille. 

Maatalouden investointien hakuajat ovat 
vuonna 2013 

2.1.-1.2.
11.2.-28.3.
15.4.-16.8. sekä
2.9.-18.10.
Muistathan tehdä elinkeinosuunnitelma-

tilauksen hyvissä ajoin ennen hakuajan päät-
tymistä. Lisätietoja investointituista sekä elin-
keinosuunnitelman hankintaan saatavasta 
tuesta Maaseutuviraston sivuilta: www.ma-
vi.fi > maaseudunrahoitus > investointituet.

Katseet ovat suuntautuneet tulevaan kasvukauteen. 
Viljelijät ja traktorit kuopivat lähtökuopissaan pellolle 
pääsyä. Ennen töihin singahtamista kannattaa miettiä 
hetki päättyneen vuoden tuloksia. Saatiinko sitä, mitä 
haluttiin laareihin, tankkiin ja tilille?

MITÄ SITTEN SATTUIKAAN?
Mikäli satomäärät eivät vastanneet tavoitetta, lehmät 
eivät pystyneet parhaimpaansa ja pankkitilillä matti 
läpsii liki tyhjiä käsiään, on syytä miettiä, mitä sattui 
ja tapahtui. Jos viime kesänä kylvöt orastuivat epäta-
saisesti, oliko vika ajoituksessa vai epätasaisessa kylvö-
alustassa? Tuliko ajettua sata lasissa, kajarin nupit kaa-
kossa ja äes pomppi tahdissa traktorin perässä? Mikäli 
maitomäärät jäivät alle tavoitteen, olivatko esim. ko-
toiset rehut analysoitu kattavasti, noudatettiinko ruo-
kintasuunnitelmaa vai loistiko ruokintapöytä tyhjyyt-
tään kaksi tuntia rehunjaon jälkeen? Jos naudoille ei säi-
lörehu maistunut, olikohan rehussa jotain vikaa? Pääsi-
kö rehu jälkikäymään vai oliko alun perinkään priimaa? 
Kävikö niin, että maitoa tuli putken täydeltä, mutta ra-
ha ei siltikään riittänyt? Haluttiinko liikaa ja liian pian, 
vai levisikö vain liian monta turboa?

ONNISTUMISEN ELÄMYKSIÄ
Tarinat onnistumisista ovat usein yllättävän yksinkertai-
sia: "Alettiin noudattaa ruokintasuunnitelmaa ja saatiin 
keskituotos nousemaan 2000 kg. Noustaan nyt tuntia ai-
kaisemmin, jotta ennätetään aamulla jakaa rehut ennen 
aamulypsyä, kun navetan leidit ovat muuten olleet niin 
nälkäisiä ja osa oli jo parteensakin painunut ilman apetta. 
Tarkistettiin hapottajan toiminta ja huomattiin, että vaik-
ka säilöntäainetta meni, ei se mennytkään kunnolla rehuun. 
Otettiin noissa kylvösiemenissä, siemenlajikkeissa ja täyden-
nyskylvöissä iso loikka tälle vuosituhannelle. Laitettiin kon-
neitten sääjöt kohilleen."

KOHTI UUTTA JA PAREMPAA
Miten sinun tilallasi palikat parhaiten loksahtaisivat paikal-
leen? Vilkaisu peräpeiliin avittaa. Tuumaapas tuokio vaikka 
yhdessä ProAgrian asiantuntijan kanssa. Miettikää, mitä on 
tehty, miten ja mihin kaikkeen se tekeminen loppupeleissä 
onkaan vaikuttanut. Mahdollisista virheistä oppiminen on 
tärkeää, kun suunnitellaan uuden kauden konkreettisia toi-
menpiteitä. Sitä sanotaan, että hyvin suunniteltu on puoliksi 
tehty. Suunnitelmat on myös vietävä arkipäivään. Ensi vuonna 
voi olla sinun vuorosi kertoa menestystarina. 

Hyvää ja onnistunutta satokauden alkua!

Sitä saa 
miten tilaa

  
 

 
  

Liisa Koskela
Valtakunnallinen huippu-

asiantuntija, maidontuotannon 
strateginen johtaminen

p. 050 512 0615

apua arkipulmiin ja 
ennakointia tulevaisuuden 

haasteisiin!

Lähtötietona tilan kirjanpito

Budjetti laaditaan yleensä välitilinpäätöksen tai 
veroilmoituksen laadinnan yhteydessä. Budjettia 
laadittaessa tarkastetaan kuluvan vuoden väliti-
linpäätös ja käydään läpi tulevan vuoden suun-
nitelmat tuotannosta, investoinneista ja muusta 
rahaliikenteestä. Yrityskohtaiset tarpeet otetaan 
huomion tulojen ja menojen erittelyssä sekä bud-
jettijakson pituuden valinnassa.

ProAgrian tilipalveluasiakkaille tuotetaan ta-
lousraportit sovitun kirjapitoaikataulun mukai-
sesti. Suosittelemme jatkuvaa kuukausittaista kir-
janpitoa, jolloin myös seurantaa voidaan tehdä 
kuukausittain. Raporttien avulla on helppo seu-
rata, kehittyykö yrityksen talous laaditun budjetin 
mukaisesti vai tarvitaanko korjaavia toimenpitei-
tä. Kassabudjetoinnin ja seurannan avulla säästät 
rahoituskuluja, kun selviät ilman lyhytaikaisia lai-
noja, niiden korkeita korkoja ja toimitusmaksuja.

Rahoittaja arvostaa 
suunnitelmallisuutta
Kassabudjetin laatiminen on yrityksen alkuvai-
heen ja investointien aikana varmin tapa enna-
koida kassan riittävyyttä. Neuvottelut rahoittajien 
kanssa helpottuvat kassabudjetin ja ajantasaisten 
talousraporttien avulla. Huolellisella seurannalla 
ehditään reagoida riittävän ajoissa, jos kustannus-
arvio on ylittymässä.

Vakauta arjen hallinta  
ja yrityksesi johtaminen

Tarvikehankinnat isompina erinä ja optimaali-
seen aikaan tuovat säästöjä. Kassan ja maksu-
valmiuden ollessa kunnossa voi myynnit ajoittaa 
parhaan hinnan aikaan. Esimerkiksi 2 %:n säästö 
hankinnoissa on 4 000 euroa vuodessa, kun ko-
konaishankintojen arvo on 200 000 €. 

Hyödynnä ProAgrian asiantuntijoiden osaami-
nen yrityksesi talousasioiden hoitamisessa. Tarjo-
amme kattavat palvelut, nykyaikaiset ohjelmistot 
ja menetelmät helpottamaan talouden hallintaa. 
Kauttamme saat helpotusta tekemiseen, varmuut-
ta päätöksiin sekä asiantuntijoiden säännöllisen 
tuen. 

Kassabudjetoinnista ja 
seurannasta hyötyvät 
kaikki yritykset

Muutostilanteissa maatilan 
vakiintunut rahankierto muut-
tuu. Jos siihen ei ole varautu-
nut, voi kassakriisi yllättää. Ra-
haliikenteen suunnittelussa eli 
kassabudjetoinnissa ennakoi-
tavissa olevat tulo- ja meno-
erät ajoitetaan niin, että kas-
savarat riittävät sovittujen vel-
voitteiden hoitoon. Kaikkea ei 
voi ennakoida, joten myös yl-
lättäviä menoja varten on syy-
tä varautua.

Hyvä maksuvalmius mah-
dollistaa hankintojen tekemisen 
silloin, kun hinnat ovat edulli-
simmillaan. Rahaliikenteen en-
nakkosuunnittelulla voit välttää 
ylimääräisten rahoituskulujen 
syntymisen ja mahdollisesti voit 
laittaa ylijäämärahaa hetkeksi 
tienaamaan muun elinkeinoelä-
män palveluksessa. Ennen kaik-
kea saat turvallisuutta ja var-
muutta raha-asioiden hoitumi-
seen. Tarvittaessa voit keskus-
tella rahoittajien kanssa järjes-

telytarpeista hyvissä ajoin ennen 
kuin tilanne on päällä. 

Vuotaako takkalattia?
Yksityistalouden kulutus on syy-
tä selvittää. Sen suuruus yllättää 
monen yrittäjän. On järkevää 
erottaa yritystoiminnan ja yksi-
tyistalouden pankkitilit. Yllättä-
vän monella näin ei vielä ole. Yk-
sityistilille siirretään rahaa kuu-
kausittain arvioidun kulutuksen 
verran. Yksityistalouden kulu-
tus on sen jälkeen helppo sel-
vittää siirretyn rahasumman ja 
tilin saldomuutoksen perusteel-
la. Yksityistalouden ja maata-
louden kesken jaettavat menot 
maksetaan maatalouden tilil-
tä ja yksityistalouden osuus li-
sätään edellä lasketulla tavalla 
saatuun summaan. 

Talouden tasapainottami-
nen onnistuu harvoin vain raha-
liikennettä rukkaamalla. Muu-
toksia tarvitaan myös tuotan-

nossa, jotta toiminta synnyttää 
riittävästi tulorahoitusta. Tuo-
tannon muutokset tapahtuvat 
työn tekemisen tapoja muutta-
malla. Tilasokeus ja entisen toi-
mintatavan toiston tuoma mu-
kavuus estävät huomaamas-
ta, ettei asioita tulekaan tehtyä 
parhaalla mahdollisella tavalla. 

ProAgria auttaa
ProAgriasta löytyy apua niin 
tuotannon kuin rahaliikenteen 
ongelmakohtien tunnistami-
seen ja kuntoon saattamiseen. 
Ulkopuolinen asiantuntija-apu 
voi auttaa merkittävästi tuotan-
non viemisessä tavoitetasolle. 
Asiantuntijamme varmistavat 
keskinäisellä viestinnällä ja tar-
vittaessa yhteispalaverissa vil-
jelijöiden kanssa, ettei mitään 
olennaista jää huomaamatta 
ja että esitetyt toimet ovat kes-
kenään tasapainossa. Ota siis 
rohkeasti yhteyttä!

Vakautta maatilan 
arjen rahaliikenteeseen

Huolellisella budjetoinnilla ja seurannalla parannat yrityksesi taloudellista

 tulosta. Kassabudjetti laaditaan yrittäjän ja asiantuntijan yhteistyönä 

vuodeksi kerrallaan. Seurantapalaverit pidetään neljännesvuosittain joko 

tilalla, toimistolla tai etäyhteyksien välityksellä. Sovittaessa palavereja 

voidaan pitää useamminkin.

JUHA HÄMÄLÄINEN:

Kassabudjetoinnin ja
seurannan hyödyt
• saat käsityksen tulojen ja
 menojen ajoittumisesta
• maksuvalmius paranee
• säästöä tarvikehankinnoissa
• pienennät rahoituskuluja
• kasvatat rahoitustuottoja
• vähennät epävarmuutta
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ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle  on myönnetty ryhmäsertifikaatti. 
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Tiedätkö  
missä yrityksesi  
rahavirrat seilaavat? 
Varmista yrityksesi kasvu budjetoimalla ja  
seuraamalla rahaliikennettä. 
Kassabudjetoinnilla ja seurannalla varmistat, että yrityksesi 
maksuvalmius säilyy hyvänä ja rahoja käytetään järkevästi. 
Kassabudjetoinnissa suunnitellaan tulevan vuoden tulot ja 
menot sekä niiden ajoitus. Vakauta arjen hallinta ja yrityksesi 
johtaminen.

Kassabudjetoinnin ja  

seurannan hyödyt

-  saat käsityksen tulojen ja 

menojen ajoittumisesta

- maksuvalmius paranee

- säästöä tarvikehankinnoissa

- pienennät rahoituskuluja

- kasvatat rahoitustuottoja

- vähennät epävarmuutta

Kiinnostuitko? Kerromme mielellämme lisää!
Anna yhteystietosi, niin ProAgria Tilipalvelut -asiantuntija  
ottaa sinuun yhteyttä. 

www.proagria.fi/tilipalvelut

 Ennen rakentamista

• Oma pää on laajennukses-
sa tärkein pääoma. Tuo-
tannon tuplaaminen vaatii 
oman osaamisen nelinker-
taistamisen. Opiskele maa-
ilmalla, tee sukupolvenvaih-
dos vaiheittain.

• Kartoita mahdollisuus yh-
teisnavettaan.

• Huomioi investointi vero-
suunnittelussa vähintään vii-
si vuotta ennen toteutusta. 

• Tee täydet tasausvaraukset 
ja pienennä poistoja etukä-
teen.

• Paranna tuotosta ja satota-
soa. Nosta tuotannon ja ta-
louden tunnusluvut parhaa-
seen viidennekseen. Navetan 
koko sellaiseksi, että ruokin-
ta onnistuu omin eväin.

• Säästä investointiin kolman-
nes omaa rahaa. Jos säästöä 
ei kerry, tila ei tee tulosta. 
Velat puoleen liikevaihdos-
ta.

• Hanki peltoa, mutta ei hin-
nalla millä hyvänsä. Vuokra-
pellon hinta alle 250 €/ha. 
Jos uuden ohjelmakauden 
esitys ympäristökorvaukses-
ta toteutuu, peltoa pitäisi 

olla 1,5 hehtaaria/lehmä.
• Älä ota liikaa velkaa. Kun 

investointi on valmis ja tuo-
tanto vauhdissa, on 150 % 
velkamäärä liikevaihdosta 
sopiva. 

• Investoi vaiheittain. Velat ai-
na vuosikymmenessä puo-
leen liikevaihdosta, sitten 
taas investoidaan velalla uu-
den liikevaihdon verran (vel-
ka vaihtelee 50 – 150 % liike-
vaihdosta).

• Tee kirjanpito itse, niin ra-
han taju säilyy. Tai käytä 
ammattilaista ja osaavaa 
sparraajaa.

ojalan opit maitotilan 
hallittuun kasvuun

C2-tukialueen maitotilojen liikevaihto 

on kasvanut 2,5 -kertaiseksi aikavälillä 

2003-2012, mutta suurin osa kasvus-

ta on mennyt muuttuvien tai kiinteiden 

kustannusten kallistumiseen. Tiloille 

on jäänyt vain 10 % liikevaihdon kas-

vusta. Sen takia laajentaminen kannat-

taa harkita ja suunnitella tarkkaan.

 Rakentamisvuotena
• Tulouta tasausvaraukset ja 

pidä poistoissa jopa nolla-
vuosi.

• Jaksota ja jaa eläinhankinta-
menot useammalle vuodel-
le.

• Jaa maitokiintiöiden osto 
vähintään kahdelle verovuo-
delle.

• Sovi rahoituslainan koron-
maksu seuraavan vuoden 
puolelle.

• Älä osta, sitä mitä tarvitset 
vaan sitä, mitä ilman et tule 
toimeen.

 Rakentamisen jälkeen
• Älä hukkaa nettovaralli-

suutta poistoilla. Poistoja 
tehdään korkeintaan laino-
jen lyhennysten verran. Alus-
sa veroja menee enemmän, 
mutta lopussa vähemmän, 
tärkeää on kokonaisuus. 

• Muista jaksaminen eläin-
määrän kasvaessa, käytä 
urakointia.

• Ole realisti lainojen takaisin-
maksuajan ja kannattavuu-
den kehittymisen suhteen.

Heikki Ojala

Uutuus!

          Muista liukoisen typen analyysit 
ennen kevätlannoitusta - tulokset 
muutamassa päivässä!

Hivenravinnepaketti (Cu, Mn, Zn) 
edullisesti nyt!

Tilaa viljavuustutkimus sähköisesti 
www.hortilab.fi

Nyt!

DON-hometoksiinianalyysi riippu-
mattomasta laboratoriosta!

Katso pätevyysalue www.finas.fi

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

Kotimainen
       asiantunteva palvelu!

Viljavuus-
     tutkimukset
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Viljatilalla kuluu polttoöljyä hehtaaria kohti noin 115 litraa, josta viljankuivuri käyttää noin 60 litraa. Lähes puolet kuluu koneissa. 

Tämä tietää noin 10-15 litraa viljatonnia kohti. Nurmirehujen tuotannossa kulutus on noin 60 litraa hehtaaria kohden. Kuljettaja 

voi vaikuttaa monella tapaa polttoaineenkulutukseen, toteaa energia-asiantuntija Markku Lappi ProAgria Etelä-Suomesta. 

1 2 3 4 5 Hanki oikean 
 kokoinen 
 traktori 
Kun hankit traktoria, ota huomioon polt-
toaineenkulutus. Uusissa traktoreissa on 
tapahtunut valtava kehitys vanhempiin 
traktoreihin nähden mm. moottoreissa 
ja vaihteistoissa. Vertaa traktoreita esi-
merkiksi ammattilehtien ja tutkimuslai-
tosten kirjoituksissa (Käytännön Maa-
mies ja www.dlg-test.de). 

Käytä työhön sopivan kokoista trak-
toria. Uusissa traktoreissa on polttoai-
neen kulutusmittarit, joissa ilmoitetaan 
g/kWh. Kulutusmittari ei kerro todellista 
kulutusta, joka työhön on mennyt. Kan-
nattaa pitää tankkauksista ja eri työvai-
heista muistikirjaa. Näistä saa arvokasta 
tietoa omien koneiden kulutuksista, joita 
voi verrata maatalouskalenterissa oleviin 
keskikulutustilastoihin. 

Tärkeintä on tietysti seurata kulutuk-
sia myös eri vuosina ja pohtia syitä eroi-
hin. Seuranta lisää myös kiinnostusta ko-
keilemaan säästävämpiä työtapoja.  

Viisi vinkkiä traktorin 
taloudelliseen ajoon

 Tee säädöt ja  
 huollot ohje- 
 kirjan mukaan
Lue käyttöohjekirja hyvin. Näin 
saat uusimman tekniikan trak-
toristasi ja työkoneista käyt-
töön. 

Tee huollot säännöllisesti. 
Pidä myös työkoneiden terät 
ym. kunnossa. Kiinnitä huomi-
ota renkaiden valintaan ja ren-
gaspaineisiin. Rengastyyppejä 
on nykyään useita. Hanki luo-
tettava painemittari tarkistuk-
sia varten, se ei paljon mak-
sa. Matalammalla rengaspai-
neella saadaan rengasurien sy-
vyys puolitettua, luisto vähenee 
ja vetokyky paranee. Kynnössä 
luistoa pienennetään tasaus-
pyörästön lukolla ja rengaspai-
neita alentamalla (renkaan oh-
jeiden mukaan). Kynnössä sää-
tämätön aura voi lisätä vetovoi-
man tarvetta 20 prosenttia.

 Suunnittele
  ajot

Pieni pyrähdys traktoril-
la kuluttaa paljon polt-
toainetta verrattuna läm-
pöiseen moottoriin. Käy-
tä lohkolämmitintä tal-
vella. Yleinen tapa on jät-
tää traktori tyhjäkäynnille. 
Kun moottorin kuormitus 
on noin 60-80 prosenttia 
ja kierrokset maksimista 
70 prosenttia, on poltto-
aineenkulutus pienimmil-
lään, monesti nykyistä ajo-
tapaa alhaisemmat 1600-
1900 r/min traktorista riip-
puen.

 Kuljetus- ja
 siirtoajo

Pellot ovat monesti etääl-
lä talouskeskuksesta, jo-
ten kannattaa laskea kuin-
ka paljon menee aikaa ja 
polttoainetta tien päällä. 
Voisiko lohkoja vaihtaa 
naapureiden kanssa? 

Rengaspaineet on 
tärkeä tarkistaa riittä-
vän usein. Vaunujen koko 
kasvaa ja niihin voidaan 
asentaa myös omat jar-
rut. Vaihteistolla on suuri 
merkitys joustavaan ajota-
paan ja kulutukseen. 

 Tärkein on
 kuljettaja

Traktoreihin on tullut pal-
jon uutta tekniikkaa, joka 
helpottaa peltotöitä. Lait-
teilla voidaan seurata myös 
polttoaineenkulutusta. 
Laitteiden hinnat ovat tul-
leet alas ja monella trak-
torivalmistajalla on jo val-
miudet kytkentöihin. Ajo-
opastin vähentää päällek-
käisiä ajoja, eikä ajokais-
toja tarvitse enää merkitä. 
Ajo-opastimella voidaan 
ajaa myös pimeällä. 

Kuljettaja ratkaisee va-
linnat ja tekee päätökset, 
että kalustosta saadaan te-
hot taloudellisesti hyödyn-
netyksi ja työ tulee tehdyk-
si hyvin.

➽ Tarkista 
rengaspaineet

➽ Tee huollot 
säännöllisesti

Kuva: Ritva-Liisa Nisula
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Maa- ja kotitalousnaiset

LÄHES 40 KESKIPOHJALAISTA käsityönystävää lähti la 29.3. kä-
sityöristeilymatkalle Naantaliin, Turkuun ja Viking Linen Gracelle. 
Naantalin kylpylässä osa matkalaisista nautti kylpylän sauna- ja al-
lasparatiisista, osa ulkoili kylpylän upeissa maastoissa. Yhteinen il-
lallinen kylpylän Le Soleil -ravintolassa tiivisti porukkamme yhteen. 
Ruoka oli maistuvaa, ja herkullinen jälkiruokapöytä sai kiitosta. Sun-
nuntai kului Turussa Piha ja Puutarha –messuilla. Näytteilleasettajia 
oli yli 130, ja kivoja ideoita omaan puutarhaan sieltä löysimmekin. 
Taisi usean naisen kassi täyttyä ihanista vaatteistakin, niitäkin puu-
tarhamessuilta löytyi. Illallisen jälkeen suuntasimme satamaan ja Vi-
king Grace -laivalle.

LAIVALLA ALKOI KLO 21.30 TERVETULOTILAISUUS kuohuvii-
neineen kokous- ja kongressiosastolla. Käsityöristeilylle osallistunei-
ta oli lähes 200! Tervetulotilaisuudessa käsityöristeilyn järjestävät ta-
hot esittäytyivät sekä kertoivat seuraavan päivän risteilyohjelmasta. 
Loppuilta oli vapaata yhdessäoloa mm. Anita Hirvosen ja La Stradan 
parissa. Maanantaiaamuna avautui kokous- ja kongressiosastolla 
käsityöristeilyohjelma. Risteilyvieraille tarjoiltiin vinkkejä Kölnin kä-
sityömessuilta kuvatun videon muodossa. Laivalla esittelijöinä toi-
mivat Käsityöliike Katariina (Work Shop), Keski-Pohjanmaan Maa- 
ja kotitalousnaiset (neuvontapiste ja koruvirkkausta), Sandnes Garn 
(uutuuslanka- ja malliesittely), Prinsessajuttuja-blogisti, Askartelu-
lehti Ihana sekä Varsinais-Suomen Martat (neuvontapiste). Jokainen 
käsityöristeilyvieras sai lahjaksi ihanan lankakassin.

RISTEILYN LOPUKSI järjestettiin KnittingGrace Nopeus ratkaisee 
-neulontakisa ravintola Retrossa. Ravintolasali oli täynnä innokkai-
ta osallistujia sekä heidän kannustusjoukkojaan. Keskipohjalaiset 
näyttivät mallia muille ottaen kolmoisvoiton. Helena Ijäs voitti, Lee-
na Tuominiemi oli toinen ja Eeva Uusitalo kolmas. Hyvä naiset! Yl-
lätysohjelmaa tarjoili vielä virkkausvääpeli Jyrki sekä hänen kaverin-
sa Stephan. Miesten uskomaton musisointi sulatti naisten sydämet 
ja antoi täydellisen päätöksen onnistuneelle risteilylle. Laiva saapui 
Turkuun iltakahdeksalta, ja paluumatka Keski-Pohjanmaalle alkoi. 
Suuret kiitokset kaikille matkalle osallistuneille! 

Johanna Hylkilä

Keväinen tuulahdus oIKEIN & 
NURIN–käsityöristeilymatkalta

Risteilyllä kuultua:

Lupsakat 
esittelijät

Maa- ja koti-
talousnaisten osuus 

piristävä

Monipuolinen 
ja kiinnostava 

ohjelma

Hyvä hinta-
laatusuhde

Tanssitaitoisia 
miehiä kaivataan

Avoin, rento 
tunnelma

Miellyttävä ja 
ystävällinen 
vastaanotto

Hyvät ja asian-
tuntevat neuvojat 

paikalla

Knitting Grace -kilpailun kolmoisvoitto tuli Keski-Pohjanmaalle. 
Helena Ijäs voitti, Leena Tuominiemi oli toinen ja Eeva Uusitalo kolmas.

Ihania – ja virkattuja kakkuja ja leivonnaisia.

Mia Puotunen, Helena Velin, Johanna Hylkilä ja Seija Varila.
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KEVÄINEN RETKI 
Uuteenkaupunkiin 
23.–24.5.2014
Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset järjestää 
retken Uudenkaupungin Kukkamessuille sekä Uudenkau-
pungin suosittuun automuseoon pe-la 23.–24.5. Matka-
oppaana toimii Sirkka Ijäs Kalajoen Pitkäsenkylän Maa- ja 
kotitalousnaisista. Puutarhamessujen teemana on Parveke 
& patio. 

Lisätietoja Kukkamessuista www.kukkamessut.fi ja 
automuseosta www.uusikaupunki.fi. Mahdollisuus myös 
panimovierailuun, kysy lisää!

Matkan hintaan, 170 €/hlö, sisältyy:
• lippu kukkamessuille tai automuseoon
• sämpyläkahvit menomatkalla
• edestakaiset linja-autokuljetukset
• illallinen ravintola Castellossa (liha/kala/kasvis)
• yöpyminen (2hh) aamiaisineen hotelli Aquariuksessa 
(yhden hengen huone lisämaksusta)

Lisätietoja matkasta sekä sitovat ilmoittautumiset 
25.4.2014 mennessä: Johanna Hylkilä p. 040 196 4434, 
johanna.hylkila@maajakotitalousnaiset.fi / Seija Varila 
p. 0400 137 899, seija.varila@maa-jakotitalousnaiset.fi. 

Matka toteutuu, 
mikäli vähintään 35 
osallistujaa. 

Jokainen matkalle 
osallistuja huolehtii 
omasta matka-
vakuutuksestaan.

Maa- ja kotitalousnaisten ravintolapäivä 17.5.2014

KESKIPOHJALAISET 
PITÄJÄHERKUT ESTRADILLE
Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset osallistuvat maailmanlaajuiseen ravintolapäi-
vään la 17.5.2014 ja perustavat ympäri Keski-Pohjanmaata maa- ja kotitalousnaisten ra-
vintoloita ja kahviloita. Toivommekin, että mahdollisimman moni paikallisyhdistys innos-
tuisi ravintolapäivästä ja perustaisi kahvilan tai ravintolan omalle paikkakunnalleen. Tar-
koituksena on tuoda esille omia pitäjä- tai perinneruokia ja leivonnaisia. Toki myynnissä 
voi olla muitakin leivonnaisia ja ruokia perinneherkkujen rinnalla. Ehdotuksia myytävistä 
tuotteista: siikavelliä (Lohtaja), muttia ja punaista heraa (Sievi ja Kalajoki), Chydeniuksen 
pikkuleipiä (Kokkola) ja juustopaistia sekä krenikkaa (Kaustinen).

Päivän markkinointi tapahtuu pääsääntöisesti Facebookissa, internetissä, sähköpostitse 
sekä puskaradion avulla. Mikäli ilmoitatte osallistumisestanne ravintolapäivään Johannal-
le 5.5.2014 mennessä, hoitaa Johanna ravintolanne markkinointia puolestanne. Tapahtu-
man turha kaupallisuus pyritään minimoimaan, koska tapahtuma järjestetään rakkaudes-
ta ruokaan sekä keskipohjalaisten perinneherkkujen esille tuomiseksi.

Riitta Huhtala

Tavataan ja halataan
Kevät on jo pitkällä ja sen huomaa niin luonnon heräämi-
sestä, lintujen laulusta kuin ihmisistäkin. Kevät herättää 
meidät pitkän talven jälkeen ja tapaamme taas toisiamme 
enemmän. Ulkoilut ja pihatyöt sekä kevättapahtumat tuo-
vat meidät toistemme ulottuville. Ystävälliset kasvot ovat 
tulleet talvipipojen alta esiin ja puheenparsi taittuu talven 
jälkeen jouhevammin. Huomaamme, että olemme kaivan-
neet toisiamme. Maa- ja kotitalousnaiset tarjoavat taas ke-
väällä ja kesällä lukuisia paikallisia ja maakunnallisia tilaisuuk-
sia, joissa saamme tavata toisiamme ja jakaa ajatuksiamme. 
Tapahtumien lisäksi voimme kutsua ystäviä ja sukulaisia kylään 
ja soittaa vaikka hänelle, jota emme talven aikana ehtineet näh-
dä. Uskon, että moni meistä harmittelee liian vähäistä yhteyden-
pitoa ystäviin ja sukulaisiin. Voimme olla myös tässä esimerkke-
jä, ja järjestää naisten tapaamisia ja tuumaustaukoja arjen kiireen 
keskellä. Kesäkuussa voit kaverin lisäksi halata puuta ja päästä 
näin osalliseksi Suomen ennätystä. Metsästä voimaa -kampanjasta 
ja monesta muusta tapahtumasta löydät lisätietoa niin tästä tie-
dotuslehdestä kuin internet-sivuiltamme ja sosiaalisesta mediasta. 

Kevät ja kesä ovat aikaa, jolloin täytetään akut auringolla ja 
suodaan lepohetkiä itselle ja perheelle. Muistathan, että se kuinka 
hyvin itse voit on tärkeää läheisillesi ja vain huolehtimalla itsestäsi 
voit myös huolehtia toisista. Tavataan siis toisiamme!

Ravintolapäivä on karnevaali ravintola- ja ruokakulttuurin puolesta, jolloin kuka tahansa voi perustaa 
ravintolan päiväksi. Kakkukahvit mattolaiturilla, herkkupaloja auton takaluukusta, kuuden ruokalajin 
kattaus omassa olohuoneessa – vain mielikuvitus on rajana.

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

www.maajakotitalousnaiset.fi/metsastavoimaa 
Metsästä voimaa on Maa- ja kotitalousnaisten kampanja vuosina 2014-2015 

Metsästä voimaa 
-kampanja  

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

www.maajakotitalousnaiset.fi/metsastavoimaa 
Metsästä voimaa on Maa- ja kotitalousnaisten kampanja vuosina 2014-2015 

Metsästä voimaa 
-kampanja  

Tule tekemään puun 
halauksen Suomen ennätys

Halaamme puuta 
- arvostamme metsää

Näytetään yhdessä, kuinka tärkeitä metsä ja sen eri arvot meille ovat. 
Tavoitteena on, että tuhannet ihmiset halaavat puuta samanaikaisesti.

Halausennätys tehdään Impin päivänä 11.6. klo 20.
Metsällä on monia arvoja, arvostetaan ja vaalitaan niitä. Tapahtumalla halutaan kiinnit-
tää huomio metsän taloudelliseen merkitykseen sekä tuoda esille metsän tarjoamia vir-
kistymismahdollisuuksia. Tahdomme myös kertoa metsän tuomista myönteisistä vaiku-
tuksista ihmisten hyvinvointiin.

Kootkaa ryhmä halaamaan puuta Impin päivänä 11.6.2014 kello 20.00. Kutsukaan 
mukaan myös perheenjäseniä, sukulaisia, ystäviä, muita yhdistyksiä ja muita metsän 
ystäviä.

Impin päivä on Maa- ja kotitalousnaisten perinteinen kuntoilupäivä. Tänä vuonna päi-
vää tai iltaa voi viettää Metsästä voimaa -kampanjan merkeissä liikkumalla metsässä.

Tehkää näin
• Kootkaa ryhmä.
• Valitkaa ryhmälle yhteyshenkilö.
• Yhteyshenkilö ilmoittaa arvioidun osallistujamäärän 5.6. mennessä ennakkoilmoittautu-
mislomakkeella. Lomake löytyy osoitteesta www.maajakotitalousnaiset.fi/metsastavoimaa.
• Jos ilmoittaudutte viimeistään 20.5. lähetetään yhteyshenkilölle arvioidun osallistujamää-
rän mukainen määrä kortteja, jossa on metsään liittyvää tietoa. Kortteja on 10 000 ja ne 
postitetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 21.5. alkaen. Toimi siis nopeasti.
• Kortti löytyy myös kampanjan sivuilta.
• Järjestäkää puun halaus 11.6. Tapahtumaan voi liittää muutakin ohjelmaa, esim.
 − metsälauluilta, metsäulvontaa, mielipaikan löytäminen, metsätanssia tai muuta
   metsä-liikuntaa
 −  pyytäkää tapahtumaan paikallinen metsäalan asiantuntija kertomaan metsä-
  asioita noki-pannukahvien äärelle
 −  katsokaa ideoita kampanjan sivuilta.
• Kysykää tapahtumalle tarvittaessa maanomistajan lupa.
• Kutsukaa tapahtumaan mukaan myös paikallismedian toimittaja.
• Kaikki halaavat puuta kello 20.00 ympäri Suomen yhtä aikaa.
• Yhteyshenkilö ilmoittaa toteutuneen osallistujamäärän vastaamalla hänelle lähetettyyn 
tekstiviestiin samana iltana tai viimeistään 13.6. Vastaus on ilmainen.
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www.maajakotitalousnaiset.fi

johanna muistuttaa

MKnKesKiPoHjAnMAA

Puun halaamisen 
Suomen ennätys 11.6.
Metsästä voimaa -järjestökam-
panjassa tehdään Impin päivä-
nä 11.6. klo 20 puunhalauksen 
Suomen ennätys. Tavoitteena 
on, että tuhannet osallistujat 
ympäri Suomea halaavat puuta 
samalla kellon lyömällä. Sano-
mamme on: ”halaamme puuta 
– arvostamme metsää”. Osallis-
tutaan joukolla halaukseen!

Uudet järjestötuotteet
Maa- ja kotitalousnaisten jär-
jestötuotevalikoimaan on saatu 
uusia Aarikan koruja: Karpalo-
kaulakoru, toimii myös avain-
kaulanauhana (28 €) ja Karpa-
lo-korvakorut (15 €). Jos ostat 
molemmat samalla kertaa, saat 
ne yhteishintaan 40 €! Järjestö-
tuotteita voi ostaa piirikeskuk-
sesta tai nettikaupasta www.
maajakotitalousnaisetkauppa.
fi.

jäsenetuja  
yhdistyssivuilla
Eckeröline, Viking Line ja Saari-
selän majat tarjoavat jäsenetu-
ja maa- ja kotitalousnaisille. 
Lisätietoja maa- ja kotitalous-
naisten yhdistyssivujen kautta, 
josta löytyvät linkit ja tiedostot 
etutuotteisiin sekä toimintaoh-
jeet. Yhdistyssivut edellyttävät 
kirjautumista. Tunnukset yhdis-
tyssivuille ovat: käyttäjätunnus 
mkn ja salasana naisvoimaa10.

SuomiMies seikkailee 
–kampanja elokuussa 
Keski-Pohjanmaalla
SuomiMies seikkailee -kampan-
ja kannustaa työikäisiä miehiä 
terveellisen ja liikunnallisen elä-
mäntavan pariin. Rekkakiertue 
pysähtyy Keski-Pohjanmaalle 
elokuun lopulla. Testirekka tar-
joaa miehille helposti ja hikoi-
lematta tehtävät maksuttomat 
kuntotestit. Keski-Pohjanmaan 
Maa- ja kotitalousnaiset ovat 
mukana tapahtumissa. Suo-
miMies seikkailee -kampanjan 
kantavana voimana ovat rento-
us, kannustus ja huumori. Ei va-
listeta eikä syyllistetä. Miehille 
tarjotaan mahdollisuuksia kun-
non kohottamiseen ja fiksuun 
syömiseen. Kampanjaa toteut-
taa valtakunnallinen Kunnossa 
kaiken ikää (KKI) -ohjelma yh-
teistyökumppaneineen. Pääyh-
teistyökumppanit rekkakiertu-
eella ovat liikunnan aluejärjes-
töt ja pysähdyskunnat. KKI-oh-
jelman SuomiMies seikkailee 
-kampanjaa rahoittavat opetus- 
ja kulttuuriministeriö, sosiaali- 
ja terveysministeriö/RYA. Lisä-
tietoja www.suomimies.fi. Kan-
nusta puolisoasi osallistumaan!

➽ http://keski-pohjanmaa.
proagria.fi ->   
Maa- ja kotitalousnaiset

Seijan kurssitarjotin

tilAA tARjottiMeltA 
Maa- ja kotitalousnaisten järjestämät kurssit ovat kaikille avoimia. Lyhytkursseja ja luentoja voivat tila-
ta yhdistykset, yritykset sekä yksityiset niin maaseudulta kuin kaupungeistakin. Tarjoamme uusia oppeja 
sekä rentouttavaa ja hilpeää yhdessäoloa hyvässä seurassa. Kurssien kesto vaihtelee 4–8 tuntiin, luennot 
1-2 tuntiin. Kurssit ja luennot voidaan pitää iltaisin, päivisin tai viikonloppuisin. Soitelkaa, niin voimme 
ideoida, kertoa lisää aiheista sekä varata aikaa kalenterista, Seija Varila, p. 0400 137 899. Kurssit räätä-
löidään tilaajan tarpeiden mukaan.

Koristele ja kuorruta - ruokakoulut
Kakut, leivonnaiset voi kuorruttaa ja koristella monella eri tavalla. Opi tekemään näyttäviä leivonnaisten 
koristeita ja kuorrutteita esim. marsipaanista, sokerimassasta ja suklaasta. Ruokakoulussa tutustutaan 
lisäksi erilaisiin koristeluteknikoihin, -työvälineisiin ja raaka-aineisiin sekä harjoitellaan käytännössä ko-
risteiden ja kuorrutteiden tekemistä. Ruokakoulu antaa vinkkejä luovaan ja iloiseen leivonnaisten koriste-
luun ja rohkaisee tekemään itse. 

Kesän herkkuja grillistä 
Grillissä ja muurikassa on helppo valmistaa koko ateria pienellä vaivalla. 
Parhaat kesäruoat syntyvät grillissä. Onnistumiseen voit vaikuttaa laaduk-
kailla raaka-aineilla ja grillaajan taidoilla ja maltilla. Lisäksi valmistamme 
grilliherkkujen kanssa raikkaita salaatteja.

 
seijAn tARjottiMellA Myös 
	 •	 Maistuisiko kakkutikkarit ja macaronit?
	 •	 Hemmotellaan kotiruoalla ja nautitaan arjesta
	 •	 Ukot keittiössä 
	 •	 Metsien kätköistä – sieni- ja riistaruuat
	 •	 Kalaa kahdesti viikossa 
	 •	 Koulunjälkeen helpot ja herkulliset välipalat
	 •	 Suolaisia ja makeita piirakoita arkeen ja juhlaan
	 •	 Retkiruokaa reippailijoille
	 •	 Yrtit maustavat ruuan
	 •	 Luonto lumoaa pöydänkattaja
	 •	 Jälkiruoka kruunaa aterian
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TAPAHTUMAT jA KoULUTUKSET
HYGIENIATESTIT
Perho, yläaste, ke 23.4. klo 15
Lestijärvi, keskuskoulu, pe 
25.4. klo 18
Kokkola, yritystalo Evald, 
ti 6.5. klo 17 (ilm. 5.5. men-
nessä Seija Varila p. 0400 137 
899)

HYGIENIAKOULUTUKSIA 
JA HYGIENIATESTAUKSIA 
voi tilata Seija Varilalta, 
p. 0400 137 899.

Hygieniakoulutuksen hinta on 
62 €/ hlö (sis. alv), joka sisäl-
tää koulutuksen, testin ja pas-
sin. Pelkkä testi ja passi 43,05 
€/ hlö (sis. alv).

KALAN KÄSITTELY JA 
RUUAKSI VALMISTAMINEN 
–KURSSI
Kalajoki, Pitkäsenkylän koulu, 
ma 28.4. klo 18

GRILLIKURSSI
Toholampi, Sykäräinen, 
Pyörteenlampi (Ahosen 
Myllyn läheisyydessä), 
5.6. klo 18 

MAA- JA KOTITALOUSNAIS-
TEN TILAISUUKSISTA LISÄ-
TIETOJA Seija Varila, p. 0400 
137 899 tai seija.varila@maa-
jakotitalousnaiset.fi. Ilmoittau-
tumiset viikkoa ennen tilaisuut-
ta Ritva Karri, p. 040 5234 113 
tai ritva.karri@proagria.fi.

seijan reseptit

Kuusenkerkkäsiirappi

5–7 l kuusenkerkkiä
 vettä
 sokeria
Liota kuusenkerkkiä yön yli kylmässä vedessä. Laita 
kuusenkerkät liotusvedessä kiehumaan ja keitetä hil-
jaisella tulella kaksi tuntia. Siivilöi kuusenkerkät pois ja 
mittaa liemen määrä. Lisää jokaista 2 litraa kohti 1 kg 
sokeria. Keitä vielä sokerin kanssa 1½–2 tuntia kunnes 
keitos muuttuu ruskeaksi ja siirappimaiseksi. Purkita.

KUUSENKERKKÄSIIRAPPI on hyvä yskän-
lääke ja jälkiruokakastike, mutta sopii myös 
makeaksi mausteeksi moniin pääruokiin. Ko-
keile esim. juuresten tai vaikkapa grillipihvien 
kanssa.

Tee luontoretki toukokuussa. Kun löydät 
sopivan kuusimetsikön, pyydä maanomista-
jalta lupa kuusenkerkkien keräämiseen. Kerk-
kien kerääminen ilman lupaa on kielletty!

üühttp://www.kalajokiresort.fi/     



    

 
    
   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maakunnallinen
maa- ja kotitalousnaisten 
kirkkopyhä
KALAJOEN KIRKOSSA 24.8.2014, KLO 10

Messun jälkeen ruoka, kahvit sekä ohjelmaa seurakunta-
talolla.

Tervetuloa joukolla Kalajoelle!

Järjestäjänä Kalajoen seurakunta ja Kalajoen Maa- ja koti-

talousnaiset

KOTI JA MAASEUTU on lehti sinulle, joka olet kiinnostunut maaseu-
dun ihmisistä, elinkeinoista ja ympäristöstä. Lehti esittelee ajankoh-
taista ja asiantuntevaa tietoa ravitsemuksesta, terveydestä ja ihmissuh-
teista. Lehti palvelee sinua kauden herkullisilla resepteillä, kannustavil-
la käsityöohjeilla ja innostavilla maisema- ja puutarhakuvilla. 
Hinnat •  Edullinen kestotilaus, 10 lehteä vuodessa: 48 euroa

 •  Vuositilaus, 10 lehteä: 58 euroa
 •  Tutustumistilaus, 5 lehteä: 29 euroa

Lisätietoja ja tilaukset: Johanna, Seija & nettisivut
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järjestö

Millainen on oma roolisi ja 
taustasi peruna-alalla?
Tilallamme aloitettiin perunan-
viljely vuonna 2005. Sukupol-
venvaihdoksen jälkeen jäin tilal-
le päätoimiseksi viljelijäksi nel-
jä vuotta sitten. Aiemmin työs-
kentelin suunnittelutehtävissä 
elektroniikkateollisuudessa.

Miten perunakerhon toiminta 
on muuttunut reilun 30 vuoden 
aikana?
Perusajatus perunanviljelyn ke-
hittämiseksi ja tietotaidon yllä-
pitämiseksi ei ole muuttunut. 
Jotkut asiat, kuten esimerkik-
si sopimusviljely ja sertifioidun 
siemenen käyttö, eivät ole olleet 
itsestäänselvyyksiä kerhon alku-
aikoina.

Mitä perunakerhossa tapahtuu 
kuluvana vuonna?
Suunnitelmissa on järjestää tä-
nä vuonna yksi tai kaksi opinto-

matkaa sekä pellonpiennarpäi-
vä perunantuottajille. Lisäksi 
toimimme tiedonvälityskanava-
na kaikissa tärkeissä perunanvil-
jelyyn liittyvissä asioissa.

Miten kuvaat perunakerhon 
puheenjohtajan roolia, millai-
sesta luottamustoimesta on 
kyse?
Perunakerholla on tällä hetkel-
lä noin 80 jäsentä. Puheenjoh-
taja antaa toiminnalle kasvot ja 
huolehtii, että kokouksissa esil-
le nostettuja asioida viedään 
eteenpäin.

Mikä on mielestäsi keskipohja-
laisen perunantuotannon vah-
vuus?
Meillä on useita perunantuo-
tantoa tukevia asioita. Perunan-
viljelyyn sopivaa viljelysmaata 
löytyy. Jokivarsipelloilla kastelu-
vesi on lähellä. Lisäksi perunaa 
viljelevät ja pakkaavat tilat ovat 

keskittyneet pienelle alueelle, 
mikä tuo logistisia etuja.

Millainen talvi on ollut peruna-
alalla ja joko mieli halajaa pel-
lolle kevättöihin?
Kuluvalla kaudella ruokaperu-
naa on ollut tarjolla kotimaan 
markkinoille odotettua enem-
män viime kesän hyvien kasvu-
olosuhteiden ansiosta, ja huo-
limatta siitä, että perunan vil-
jelyala väheni edellisvuodesta. 
Lisäksi Venäjän kaupan puuttu-
minen on luonut haasteita esi-
merkiksi suurikokoisen perunan 
markkinointiin. Kevät on tämän 
ammatin parasta aikaa, mutta 
istutuspuuhiin ei kannata hä-
täillä liian aikaisin. Tavallisesti 
aloitamme työt peltojen tasa-
uksella. Tämän jälkeen kylväm-
me valtaosan viljasta ja vasta lo-
puksi istutetaan peruna lämpi-
mään maahan.

Sirkku Koskela

jUHA AITTA
Keski-Pohjanmaan Perunakerhon 
uusi puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan Perunakerhon puheen-johtajana on tämän vuoden 

alussa aloittanut kannuslainen Juha Aitta. Hän on reilun kolmenkymmenen 

vuoden ikäisen Perunakerhon kuudes puheenjohtaja. Juha Aitta kertoo, 

millaisin miettein hän lähtee uuteen kasvukauteen ja samalla luotsaamaan 

perunakerhon toimintaa. 

Kuva: Juha Aitta


