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30 vuotta 
Tiedotuslehteä
Tämä on 39. Tiedotuslehteni, jota olen tekemässä. Lehdenteko on 
aina jännittävää, lopputuloksesta kun ei tiedä muuta kuin sen, että 
lehti syntyy. Aina ovat sivut täyttyneet jutuista, kuvista ja ilmoituksista. 
Kertaakaan juttuja ei ole ollut liian vähän, pikemminkin päinvastoin. 
Kerran olen jättänyt yhden oman väen tekemän jutun julkaisematta. Se 
oli 20 sivua pitkä. Kuvistakaan ei ole puutetta ollut, paitsi niistä, joissa 
on riittävä koko painokonetta varten. Onneksi joukkomme tekninen 
kuvaustaito on kehittynyt digiajan myötä ja lehden sivuilla on saatu 
ihailla postimerkkikokoa suurempiakin kuvia. 

Keski-Pohjanmaan proagrialaiset ovat kirjoittaneet juttunsa 
ammattitaidolla ja välillä sydänverelläkin. Emme ole toimittajia emmekä 
ammattikirjoittajia, mutta omasta alastamme osaamme oleellisen kertoa. 
Ajankohtaisia asioita olemme lehtiemme sivuilla kansantajuistaneet sekä 
lukijoille että itsellemme. Näitä juttuja olette saaneet kolmenkymmenen 
vuoden aikana lukea milloin kyntämisen hyödyistä, milloin raatojen keräi-
lystä tai verotuksen kiemuroista, maa- ja kotitalousnaisten järjestökampan-
joista puhumattakaan. 

Nytkin saitte luettavaksenne keskipohjalaisten asiantuntijoiden ajankoh-
taisia juttuja, jotka ovat teille huolella valittuja ja keskipohjalaisnäkökulmasta 
kirjoitettuja. Koetamme nostaa keskusteluun poikkeaviakin näkökulmia, ja 
olemme siinä palautteesta päätellen onnistuneet. Palautteet ovat edelleen 
tervetulleita, ilman niitä luulemme teidän olevan samaa mieltä kanssamme!

Jaksan edelleen innostua lehtemme tekemisestä. Se on yhteistä työtä 
parhaimmillaan. Työkaverit kirjoittavat ja kuvaavat, minä toimitan eli valikoin 
kuvat ja jutut, muokkaan niitä tarvittaessa ja jaan 
sivuille ja aukeamille. Taitava taittaja yhdistää jutut, 
kuvat ja ilmoitukset lehdeksi, jonka Suomen nykyai-
kaisin painotalo painaa. Ja Posti-Kusti toimittaa sen 
iloksenne ja hyödyksenne. 

Toivottavasti olette lehteen yhtä tyytyväisiä kuin 
minäkin!

                                         Ritva-Liisa Nisula

Pääkirjoitus

SYYSKUU 2014

Puheenjohtaja

Jyrki
Halonen

jyrki.halone@gmail.com

ajankohtaista

Pian nämä vuodet vierivät, nyt tulee 
täyteen 30 vuotta tämän lehden ensim-
mäisestä numerosta. Paljon on myös 
tapahtunut tänä aikana niin neuvon-
nassa kuin maatalouden rakenteissa-
kin. Tilakoot ovat kasvaneet moninker-
taisiksi ja sen myötä aktiivitilojen mää-
rä on laskenut nopeaan tahtiin. Jatka-
villa tiloilla tapahtunut eläinmäärän 
nopea kasvu on mahdollistanut koti-
maisten elintarvikkeiden riittävyyden. 
Myös peltotyökoneet ovat kasvaneet 
aivan eri kokoluokkaan. Monesti se 
on tapahtunut siirtymällä käyttämään 
urakoitsijoiden palveluja. 

Ehkä suurin muutos viljelijöille on 
ollut sopeutuminen EU-byrokratiaan. 
Vaikka sitä sopeutumista on nyt 20 
vuotta yritetty harjoitella, niin vielä sii-
nä tuntuu tekemistä riittävän. Eikä ym-
märtämystäkään ole syntynyt kaikkia 
pykäliä kohtaan. Toivoa voi, että val-
tion byrokratianpurkutalkoot kohdis-
tuisivat myös tänne maatalouspuolelle.

Tämä kesä oli hyvin erikoinen säi-
den puolesta. Alkukesä oli märkä ja 

kylmä, viimeisiä kylvöjä tehtiin pitkäl-
le kesäkuuhun. Vaikeissa olosuhteissa 
testattiin peltojen ojituksen toimivuut-
ta tai toimimattomuutta. Samoin tuli 
nähtyä sekin, kuinka tärkeää on saada 
pellot muotoiltua oikein. Heinäkuun 
helteissä osa viljakasvustoista kuivahti 
pystyyn. Kaikkinensa sadosta näyttäi-
si kuitenkin tulevan kohtuullinen aina-
kin viljojen ja säilörehun osalta. Pouta-
kelejä tässä vielä tarvittaisiin, että kes-
ken olevat korjuutyöt saataisiin vietyä 
loppuun. Toivokaamme siis aurinkoi-
sia kelejä.

Toimihenkilöuutisia

Niin muuttuu maailma

ProAgria Keski-Pohjanmaan sekä Maa- ja kotitalousnaisten

AvoimeT oveT 
Pe 10.10. KLo 12-15

YRiTYSTALo evALd, 3. KRS., RiSTiRANNANKATU 1, KoKKoLA

• ProAgrian Tiedotuslehti 30 vuotta
• Maa- ja kotitalousnaisten Syö hyvää -kampanja

• Keskipohjalaisen tuotekorin esittely
• Uudet järjestötuotteet

Olen elina Ahonen ja kotoisin lypsykarjatilalta Itä-Uudelta-
maalta, Askolasta. Nykyisin asun Toholammilla. Olen opiskel-
lut Viikissä kotieläinten jalostusta ja ravitsemusta, tarkoitukse-
na valmistua kotieläinagronomiksi loppuvuoden aikana. Olen 
työskennellyt jo kahtena kesänä ProAgrialla mm. maitomittari-
en testaustöissä. Nyt syksyllä aloitan ProAgrialla tuotosseuran-
nan kehittämistehtävissä. Toimenkuvaani kuuluu mm. elektro-
nisten maitomittareiden markkinointi ja vuoden 2015 tuotos-
seurantauudistukseen liittyvät käytännön tehtävät.

LAMMAS- jA vUohiTiLojeN 
ASiANTUNTijAT
ProAgria Keski-Pohjanmaan, Etelä-
Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Poh-
janmaan alueilla lammas- ja vuohiti-
lojen asiantuntijoina toimivat Milla 
Alanco (vas.) ja Sini hakomäki. 

Kirsi-Maria Saarikettu on palannut hoitova-
paalta Kaustisen tilitoimistolle. Mika jouppilan 
työkuvaa painottuu tilinpäätösten analysoin-
tiin, budjetointipalveluihin ja muihin talous-
johtamisen palveluihin. Lisäksi Mikan osallis-
tuu mm. Reisjärven tilipalveluasiakkaiden pal-
veluun. 

Reisjärvellä asiakkaita palvellut Minna Mar-
tikainen on siirtynyt Haapajärven maaseutuasia-
miehen virkaan. Tilipalveluiden osalta hänen työ-
tään jatkaa talousjohtamisen asiantuntija Teemu 
Kinnunen yhdessä Mika Jouppilan kanssa. Tee-
mun työpiste on Reisjärven kunnantalolla.

Kahvitarjoilu

Muutoksia tilipalveluiden henkilöstössä
TiLiPALveLUheNKiLöSTöN 
PUheLiNNUMeRoT:
Kaustinen
Tsto     043 825 4278 ja 06 861 1113
Helena Hohenthal 040 847 9908
Mika Jouppila 044 523 4430
Kirsi-Maria Saarikettu 043 825 4280
Reisjärvi
Teemu Kinnunen 043 825 4279
Mika Jouppila  044 523 4430
Sievi
Maija Eerikkilä 040 521 641 
Seija Roimela 040 847 9740

Seurantalojen korjausavustusten haku alkoi
Suomen Kotiseutuliitto on julistanut haettavaksi vuoden 2015 seurantalojen 
korjausavustukset. Hakemukset on toimitettava Kotiseutuliittoon viimeistään 
30.9.2014. Seurantalojen korjausavustus on tarkoitettu seurantalojen kunnos-
tamiseen, toimivuuden parantamiseen sekä talojen kulttuurihistoriallisen arvon 
säilyttämiseen.  ➽ www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset

ProAgria
Keski-Pohjanmaa

Tervetuloa!

SiKATiLojeN PALveLUT PRoAGRiA LihAoSAAMiSKeSKUKSeSTA
ProAgria Lihaosaamiskeskusta luotsaa Ari Nopanen, joka vastaa myös sikatilojen talo-
uteen liittyvistä kysymyksistä. Maija Yliahon vastuualueena on tuotantoneuvonta, hank-
keet ja koulutusten järjestäminen. Sini Perttilä keskittyy tuotannon kehittämiseen ja siko-
jen ruokintaan. Welfare Quality -arviointikäyntejä tekee Kati Kastinen.
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Maa- ja kotitalousnaisten vAeLLUSReTKi PeURANPoLULLe, la 27.9. klo 10, kokoontuminen 
Liikenne Salmisen tallille, Kokkolantie 798, Oksakoski, Perho

KoneAgria, 8.-11.10. ke-pe klo 9-17, la klo 9-16, Jyväskylän Paviljonki, Uno Savolan katu 8, Jyväskylä

AvoiMeT oveT ProAgria Keski-Pohjanmaan Kokkolan toimistolla, pe 10.10. klo 12-15, 
Ristirannankatu 1, 3. krs.

KASviNSUojeLUAiNeideN KÄYTTÄjÄKoULUTUKSeT iLMAN TeNTTiÄ 
Kaustinen, to 2.10. klo 9.30-13.45, Evankelinen opisto, Opistontie 30, 6990 Kaustinen
himanka, ti 7.10. klo 9.30-13.45, Seurakuntakoti, Huhdantie 13, 68100 Himanka
Toholampi, to 16.10. klo 9.30-13.45, kunnanvirasto, Lampintie 5, 69300 Toholampi
Koulutuksiin ilmoittaudutaan ProAgria Keski-Pohjanmaahan puh. 020 747 3250 tai sähköpostilla ritva.
karri@proagria.fi tai https://keski-pohjanmaa.proagria.fi/> tapahtumat

NUoRKARjAN hAvAiNToPÄivÄT
Siikajoki, ti 7.10. klo 10-15, Hilja ja Markku Raappanan tila
Nivala, to 27.11. klo 10-15, Paavo Karhun ja Maarit Lassilan tila
Ylivieska, ke 10.12. klo 10-15, Juha Sipilän tila

LehMÄhAvAiNToPÄivÄT
Perho, ti 4.11. klo 10-15, Ismo ja Katja Honkosen tila
Lohtaja, to 6.11. klo 10-15, Seppo ja Marita Karhulan tila
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Sari Hihnala, puh. 0400 974 165, sari.hihnala@proagria.fi

MAA- jA KoTiTALoUSNAiSTeN KoULUTUKSeT
Kurssit yhteistyössä Kokkolan seudun opiston kanssa:
Sienten ruuaksi valmistaminen, ti 16.9. klo 17, Kokkola, Länsipuiston koulu
Ruisleivästä patonkiin, la 25.10. klo 10-15,Kokkola, Länsipuiston koulu
herkutellaan kotimakkaroilla, ti 28.10. klo 17-21, Kokkola, Länsipuiston koulu

Kurssit yhteistyössä Perhonjokilaakson kansalaisopiston kanssa:
herkutellaan kotimakkaroilla, (raakamakkarakurssi), ti-ke 4.-5.11. klo 17.30, Veteli, keskuskoulu/ 
opetuskeittiö
herkutellaan kotimakkaroilla, ti-ke 11.-12.11. klo 17.30, Perho, keskuskoulu/opetuskeittiö 
herkutellaan kotimakkaroilla, la 15.11. klo 10, Kaustinen, keskuskoulu/opetuskeittiö

Kurssit yhteistyössä Suomenselän kansalaisopiston kanssa:
Piirakkakurssi, ke 29.10. klo 17.30, Kinnula, yläasteen opetuskeittiö
hygieniakurssi ja -testi ke 22.10. klo 17.30, Kinnula, yläasteen opetuskeittiö
juustokurssi, ke-to 19.-20.11. klo 18, Lestijärvi, yläasteen opetuskeittiö
Piparkakkupaja, ti-ke 2.-3.12. klo 17.30, Kinnula, yläasteen opetuskeittiö

Maa- ja kotitalousnaisten tilaisuuksista lisätietoja Seija Varila, p. 0400 137 899 tai seija.varila@
maajakotitalousnaiset.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: Elisa Karhula

meidät tavoitatTapahtumakalenteri

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry 
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
Tuotosseuranta
 Jonna-Minna Lassila  0400 644 261
 Kirsi Leppikorpi (mittalaitteiden testaus, robotti-
 näyttenotto) 0400 367 656
 Elina Ahonen  0400 260 575
 Salme Asiala 040 5234 124
 Armi Hotakainen 040 523 4116
 Katja Kellokoski  040 829 2870
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 
 Milla Alanco 040 706 0558
 Sini Hakomäki 043 825 0526
Luonnonmukainen tuotanto, EU-tukineuvonta 
 Jari Tikkanen  0400 162 147
 Seija Roimela 040 847 9740
Maatilojen kehityskeskustelut 
 Sari Hihnala 0400 974 165
 Liisa Koskela  050 5120 615
Maatilojen talousneuvonta
 Teemu Kinnunen  043 8254 279
 Juha Nivala 040 8610 641
  Jouni Huhtala 040 5123 703
 Heikki Ojala 040 5342 166
 Ville Karhula  040 523 4117
Puutarhatuotanto Kirsi Voho 0400 387 406
Seosrehuruokinta Sinikka Kreus 044 5263 059
Sikatilojen neuvonta
 Sini Perttilä 040 1679 270
 Ari Nopanen 0400 432 582
 Maija Yliaho 040 529 0832
Viljakaupan tarkkailu Jouni Huhtala 040 5123 703
Viljelijöiden työterveyshuolto
 Sari Harju 040 5234 114
 Jouni Huhtala 040 5123 703
 Liisa Koskela 050 5120 615
 Taina Kulla 0400 723 288
Yritys- ja talousneuvonta Erkki Laide 0400 137 169
Yritysjohtaminen ja laatuasiat Liisa Koskela 050 5120 615
Ympäristöneuvonta, ympäristötukiasiat
 Sirkku Koskela 0400 137 124
 Jari Tikkanen 0400 162 147

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
Palvelupäällikkö Timo Korpela 040 596 4032

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

MAitotilA- jA KotieläinneuvontA
Halsua, Perho, Veteli Sari Harju 040 5234 114
Perho Pekka Polso 040 5234 112
Veteli, Kaustinen Helena Keto 040 5234 115
Kaustinen, Kälviä Sirpa Kaskela 0500 862 695
Himanka, Kannus, Lohtaja, Kälviä Taina Kulla 0400 723 288
Kalajoki, Sievi Aulikki Yli-Jylhä 050 5968 502
Kannus, Lohtaja, Sievi 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

Syksyinen tervehdys 
Martikaisen Minnalta
Niin kuin muuttolinnut syksyllä vaihtavat olinpaikkaa, mi-
näkin vaihdoin työpaikkaa. Tämä ei kuitenkaan joka syksy 
tullene toistumaan, olinhan ProAgria Keski-Pohjanmaankin 
palveluksessa 18 vuotta. Aloitin Haapajärven maaseututoi-
mistossa elokuun alkupuolella työt maaseutuasiamiehen vi-
rassa, edeltäjäni Liisa Tuoriniemen jäädessä eläkkeelle. Liisan 
suurista saappaista koetan saada edes toista vähän täytettyä. 

Maaseutuyrittäjän työ on vaativaa ja antoisaa. Siinä näkee 
oman työnsä tulokset, kunhan vain jaksaa pitää kirkkaana mieles-
sään oman päämääränsä ja etenee sitä kohti vastoinkäymisistä huo-
limatta. Olipa se sitten omaa maatilaa tai omaa elämää koskeva pää-
määrä, sitä kohti suunnataan pienin askelin. Etenemistä auttaa kun muistatte kuinka 
arvokasta työtä maaseudulla tehdään. Te luotte työpaikkoja ja pidätte maaseutuympäristön asuttuna 
sekä kauniina katsella. Siisti työympäristö lisää myös omaa jaksamista työssä. Ja mikäpä mukavampaa 
kaupassa käydessä, kuin valita kaikista ruoka-aineista sitä Suomessa tuotettua. 

Kiitos teille kuluneista vuosista! Jos ja kun meillä jäi jotain työasioita vaiheeseen, olkaa aktiivisia 
ja kyselkää ProAgrian toimistolta työlle loppuun viejää. Ja mukavahan olisi kuulumisia silloin tällöin 
kuulla, Haapajärveltä minut tavoittaa.

Viljavuusnäytteillä KoneAgriaan

Sadonkorjuun jälkeen on hyvä ottaa maanäytteet seuraavan satokauden viljelysuunnittelua varten. 
Näytteenottotarvikkeita saa maatalouskaupoista, ProAgria Keski-Pohjanmaan toimipisteistä tai tilaa-
malla ne suoraan Viljavuuspalvelusta. Eurofins Viljavuuspalvelulla on syyskuun ajan viljavuusnäytekam-
panja, jossa yli 10 viljavuusnäytettä lähettänyt viljelijä saa ilmaisen pääsylipun KoneAgria-ammattinäyt-
telyyn, joka pidetään Jyväskylässä 8-11.10.2014. 

Maa- ja lantanäytteiden keräilypiste Kokkolaan
Eurofins laajensi laboratoriotoimintaansa keväällä 2014 myös Keski-Pohjanmaalle, kun Maintpartner 
Oy:n laboratorio- ja ympäristöpalveluyksikkö siirtyi Eurofins konsernille. Eurofins Viljavuuspalveluun 
lähetettävät maa- ja lantanäytteet voi nyt toimittaa Kokkolan laboratorioon edelleen lähetettäväksi 
Mikkeliin. Palvelu on viljelijöille maksuton. Kokkolan laboratorion yhteystiedot ovat: Eurofins Scientific 
Finland Oy, Kokkolan laboratorio- ja ympäristöpalveluyksikkö, Kemirantie 1, 67900 Kokkola.
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Kun Keski-Pohjanmaan Maata-
louskeskus vuonna 1985 saatiin 
taas 15 vuoden tauon jälkeen 
itsenäiseksi, alkoi välittömästi 
oman tiedotuslehden suunnitte-
lu. Mallia otettiin muilta maata-
louskeskuksilta, joilla kaikilla oli 
siihen aikaan oma tiedotusleh-
tensä. Tiedotuslehtien muoto oli 
yleensä tabloidikokoinen sano-
malehti, joka ilmestyi 2-4 kertaa 
vuodessa. Nimikirjo oli valtava.

Nimikeskustelua
Meilläkin päädyttiin sanomaleh-
tityyppiin ja neljään ilmestymis-
kertaan. Lehden nimestä järjes-
tettiin nimikilpailuja pariinkin 
otteeseen, mutta vaikka ehdo-
tuksia tuli paljon, en esittänyt 
maatalouskeskuksen hallituksel-
le muuta nimeä kuin Keski-Poh-
janmaan Maatalouskeskuksen 
Tiedotuslehti. Perusteluna oli 
se, että maatiloille tuli iso jouk-
ko erinimisiä ammattilehtiä ei-
kä meidän mielestäni kannatta-
nut pyrkiä sekoittumaan niiden 
joukkoon. Sama perustelu kos-
ki lehden ulkoasua. Katsoin, et-
tä meidän ei kannattanut yrit-
tää kilpailla lehden painoasussa 
varakkaiden firmojen kiiltävien 
asiakaslehtien kanssa. Koin jos-
kus valtakunnan tasolta vähän 
painostustakin vetävämmän ni-
men ja ulkoasun kehittämiseksi, 
mutta pidimme päämme, koska 
nimi kertoi heti sen, mistä oli ky-
symys ja ulkoasu erotti meidät 
mainoslehdistä.

Lehden tavoite ja 
toteutuminen
Lehden tavoitteena oli toisaal-
ta ajankohtaisen tiedon levittä-
minen mahdollisimman monel-
le tiedon tarvitsijalle ja toisaalta 
maatalouskeskuksen toiminnan, 
tuotteiden ja henkilökunnan 
tunnetuksi tekeminen. Ponnistus 
oli pienelle maatalouskeskuksel-
le aika kova. Kokemusta lehden 
toimittamisesta ei ollut eikä leh-
tikirjoitusten laatiminenkaan ol-
lut kovin monelle ennestään tut-
tua. Harvassa olivat vapaaehtoi-
set kirjoittajat ja moni taisi tun-
tea painostusta työnantajan ta-
holta, kun kirjoituksia lehteen 
piti saada. Vähitellen kuitenkin 
kokemusta karttui ja pahin kir-
joituskammo useimmilta väheni. 
Muutama neuvoja taisi ihan tar-
jotakin aihettaan lehteen.

Lehti on aina ollut hyvin luet-
tu. Lehtijutun jälkeen on yleensä 
asianomaista neuvontaa kysel-

ty tavallista enemmän ja jutun 
kirjoittaja on tullut maakunnas-
sa tutuksi. Alusta asti pidin tär-
keänä, että myös kirjoittajan ku-
va esiintyy jutun yhteydessä. Us-
koin, että uuteenkin neuvojaan 
on helpompi ottaa yhteyttä, jos 
on nähnyt edes hänen kuvansa 
lehdessä. Mielestäni lehti on täs-
sä asiassa onnistunut hyvin.

Lukijakyselyn tuloksia
Vuonna 2004 tehtiin maatalous-
keskusten tiedotuslehdistä valta-
kunnallinen lukijakysely. Tämän 
lehden lukijoilta saatiin 72 vasta-
usta. Vastausten perusteella leh-
temme pärjäsi valtakunnallises-
sa vertailussa erinomaisesti. Leh-
den tunsi ja sitä luki säännölli-
sesti 73,2 % vastanneista (valta-
kunnallinen keskiarvo 60,0 %). 
Lähes koko lehden luki 31,3 % 
vastanneista (valtak. 24,1 %) ja 
kaikki lehdet säilytti 38,2 % (val-
tak. 33,1 %). 

Yli kolmannes, eli 34,3 % ha-
lusi, että lehti ilmestyisi useam-
min kuin neljästi vuodessa (val-
tak.26,2 %). Erittäin tyytyväisiä 
lehteen oli 22,4 % (valtak. 13,1 
%). Työn kannalta tärkeää tie-
toa ilmoitti saavansa tästä leh-
destä 53,8 % vastanneista, tä-
mä oli valtakunnan paras tulos. 
Ulkoasuun oli erittäin tyytyväi-
siä 38,5 %, mikä oli valtakunnan 
kakkossija.

Parantamisen varaa kuiten-
kin vielä oli. Vastaajat toivoivat 
enemmän tilaesittelyjä ja erilai-
sia ratkaisuja aivan tavallisille ti-
loille. Myös tulevaisuussuuntau-
tuneita juttuja toivottiin lisää. 
Erityisesti haluttiin EU-tietoa ja 
ohjeita tilasta luopumiseen ja 
sukupolvenvaihdoksiin. Erilaisis-
ta määräpäivistä toivottiin myös 
selkeitä muistilistoja.

Keskustelua 
hallituksessa
Myös hallituksen sisällä keskus-
teltiin usein lehdestä ja sen tar-
peellisuudesta. Välillä oli esillä 
erilaisia vaihtoehtoja yhteisestä 
lehdestä joko kaikkien maatalo-
uskeskusten tai naapurikeskus-
ten kanssa. Omaan lehteen pää-
tettiin kuitenkin aina satsata, 
vaikka se kieltämättä sitoi paljon 
resursseja. Parhaana tunnustuk-
sena ja kannustuksena hallituk-
sen taholta muistan arvion, jon-
ka mukaan lehti on paras tieto-
lähde alueen viljelijälle sen takia, 
että lehteen on valmiiksi seulot-
tu alueelle tärkeimmät asiat ja 

järjestö

Tiedotuslehden nimiehdotuksia vuosien varrelta
Kissankellomailta Ke-Po-Ma
- Tietoa Maaväelle Hyvät Näkymät/Neuvot
Kissankellomailla Heinäkenkä
- Maaväen Ajankohtaiset Sipu Ja Niittu
Kissankello Jyvänen
Maito-Kello K-P:n Uutis-Ankka
Vellikello Jokilaaksojen Voima
Kellokorva Jokilaaksojen Tieto
Kellokas Maitomaakunnan Neuvo
Tieto Tuottamaan Maitomaakunnan Kasvu
Tieto Ja Taito, Tietoa Ja Taitoa Maitomaakunta
Tiedosta Tekoihin Meidän Maakunta/Maaseutu

Tiedotuslehden 30 v. taipaleelta

Tietolaari, Tieto Laari Maakuntaviesti
Tiedonjyvä, Tiedon Jyvä Keski-Pohjalaiset
Tietovaltti Tietotiimi
Tonkka-Tiimi Maalaismaisema
Tuote-Tiimi Maalta Ja Muualta
Maito-Kaari Me Maalaiset
Tonkka-Posti Sanoista Tekoihin
Hinkki-Posti Taitava Talonpoika
Lypsy-Vainio Pellonlaidalta
Lakeuden Ääni Maaseutulainen
Maausko Uus Maaseutusanomat
Pelloilta Ja Kotipihoilta Talonpojan Viesti 

Lisätieto(Ja) Viljelijätieto
Maaseutuviesti Ajanhermo
Peruslohkoilta Virtain Varrelta
Kasvulohkoilta Vainion Laidalta
Osaava Maaseutu Savisaapas
Mittakäppi Tienviitta
Tryskä Kiikari
Puimakone Aari
Vakka Harava
Riihi 
Maken Sanomat
Maaseutu Info

ne on valmiiksi sovellettu alueen 
tuotantorakenteeseen. Näin ol-
len viljelijältä säästyy aikaa ja vai-
vaa, kun vastaavia tietoja ei tar-
vitse haalia sirpaletietona muista 
lehdistä. Lisäksi juttuja pidettiin 
luotettavina ja oikea-aikaisina.  

Tasapuolisuuskysymys
Lehdellä, kuten koko järjestöllä-
kin on aina ollut hyviä yhteistyö-
kumppaneita. Puolueettoman 
neuvontajärjestön on ollut luon-
nollisesti tärkeä huolehtia eri yh-
teistyökumppaneiden tasapuo-
lisesta kohtelusta lehdessä. Ym-
märrettävää on, että maatalou-
den tuotantovälineitä myyvät ja 
maataloustuotteita ostavat lii-
kelaitokset ovat olleet halukkai-
ta näkymään paitsi mainoksis-
sa, myös lehden toimitukselli-
sessa sisällössä. Näistä jutuista 
lehti on saanut sisältöönsä erin-
omaista lisää. Keskenään kilpai-
levat liikkeet ovat kuitenkin pitä-
neet sopivaa painetta yllä, että 
mitään osapuolta ei lehdessä ole 
saanut suosia. Tämä on vaatinut 
päätoimittajalta erityistä tark-
kaavaisuutta.

Henkilöitä
Keskeisimmän vastuun lehdestä 
ovat kantaneet toimitussihtee-
rit, joina pisimpään ovat toimi-
neet alkuaikojen erkki Riihimäki 
ja nykyisinkin lehteä toimittava 
Ritva-Liisa Nisula. Pitkäaikaisia 
avustajia olivat Valion AIV-kon-
sulentti Toivo Tikkanen ja Ke-
miran konsulentti Mauri Takalo-

Kippola. Oman panoksensa leh-
delle antoi alkuaikoina karjatalo-
uskonsulentti Martta Meriläinen 
mainioilla pakinoillaan. Viime ai-
koina ehkä eniten keskustelua on 
saanut aikaan talousjohtamisen 
erityisasiantuntija heikki ojala 
räväköillä nostoillaan maatilo-
jen kannattavuusasioista. Suu-
ren työn lehden hyväksi ovat 
tehneet myös ProAgrian neu-
vonta-alavastaavat niin talous-, 
kotieläin-, kasvinviljely-, luomu-, 
kalatalous-, kotitalous- kuin jär-
jestöpuoleltakin. Ilman heidän 
koordinointiaan lehti ei koskaan 
olisi saavuttanut sitä ammatilli-
sesti arvostettua asemaa, joka 
sillä tänä päivänä on.

Jatkuvaa menestystä toivottaen

Tapio Kurki
päätoimittaja EVP

Parhaana tunnustuksena ja kannustuk-

sena hallituksen taholta muistan arvion, 

jonka mukaan lehti on paras tietolähde 

alueen viljelijälle sen takia, että lehteen on 

valmiiksi seulottu alueelle tärkeimmät 

asiat ja ne on valmiiksi sovellettu alueen 

tuotantorakenteeseen. 

N:o 3 syyskuu 1999

Ryhmäkirje maatalouksille

K alajoelle pystytettiin keväällä kolme sää-asemaa, joiden anta-mista tiedoista Maatalouden tutkimuskeskus on laskenut ruttoindeksiä. Ruttoindeksin kertymän ja päivittäisten ar-vojen pohjalta perunaruton torjuntaruiskutukset on voitu ajoittaa oikein.
Sääasemista saadut ensi-kokemukset ovat olleet roh-kaisevia, vaikka GSM-mo-deemien toimintaan saami-sessa onkin ollut ongelmia. Ruttoennusteohjelman mu-kaan perunan rutontorjun-nassa olisi riittänyt kaksi tai kolme ruiskutusta eli muu-tama ruiskutuskerta vähem-

män kuin useimmat viljelijät tekivät. Saavutetuiksi rahalli-siksi säästöiksi voi alustavas-ti arvioida muutamia satoja markkoja hehtaaria kohti.Tilakohtaiset sääasemat pystytettiin Tyngälle, Kir-konkylälle ja Mehtäkylälle osana Maaseutukeskuksen vetämää Sääseurantahanket-ta. Hankkeen tavoitteena on tarkentaa tautiaineiden käyt-töä perunanviljelyssä. Sää-asematietojen perusteella myös perunan kastelu on entistä helpompi ajoittaa oi-kein. Tuloksena on entistä enemmän ja laadukkaam-paa perunaa vähemmin kustannuksin. Samalla ym-

päristökuormitus pienenee.Maatalouden tutkimus-keskus on jo kolmen vuoden ajan ennustanut perunaru-ton esiintymistä tanskalai-sen ruttoindeksiohjelman avulla. Ennuste on julkaistu MTT:n sivuilla Agronet-tie-toverkossa. Ilmastotiedot on saatu Ilmatieteenlaitoksen sääasemilta. Lähin sääasema sijaitsee Toholammilla ja sen avulla laskettu ruttoindeksi on liioitellut rannikon peru-naviljelyalueen ruttoriskiä.Kalajoen säähavaintoase-mien tiedoista lasketut rut-toennusteet ovat kuluneena kesänä olleet vain Sääseruan-ta-hankkeessa mukana olevi-en 17 viljelijän käytössä. Hanke on hyvä esimerkki siitä, että useiden osapuolten yhteistyöllä uuden teknolo-gian hyödyntäminen maa-taloudessa tuottaa hyvää tulosta.

Uusin tekniikka antaa mahdollisuuksia tarkentaa panosten käyttöä maanviljelyssä. Keskipohjalaisittain tuore aluevaltaus on tilakohtaisten säähavainto-asemien hyödyntäminen perunaruton torjunnassa.

■ Kulunut kasvukausi oli alueellamme suosiollinen. Lämmin kesä tuotti hy-vän sadon kotieläintilan tarpeisiin. Maakunnas-samme nurmirehun osalta tilanne on todennäköisesti hyvä. Nurmi kasvoi ja re-hua saatiin lähes kaikkialla 

varastoihin riittävästi. Jos vielä ehti korjata sopivaan aikaan, on saatu säilörehu laadukasta, ja väkirehun valintakaan ei pitäisi olla vaikeata. Hyvin sulava säi-lörehu antaa jo itsessään hy-vät pohjat maidon ja lihan tuottamiseen.

Viljoista saatiin alueel-lamme hyvä sato, vaikka halla vikuuttikin joissain paikoin viljaa. Alueelta löy-tyy varmasti hyvin eripai-noista viljaa. Kun punnitsee viljan, voi kevyemmänkin käyttää oikein eläinten ruo-kinnassa.

Hyvänkin kesän jälkeen on luonnollisesti heti vuo-rossa rehututkimuksen teettäminen. Analyysillä tietysti arvioidaan tulevaa ruokintaa ja rehuvalikoi-maa, mutta sen avulla voi myös punnita tekemisiään kesällä. Erityisesti tänä syk-

synä voi parannuskohtia etsiä omista tekemisistään. Maataloudessakin on mo-nenlaisia havaintoja ja ti-etoja kuten sääseuranta ja -palvelut, ja niitä kannattaa käyttää hyväksi.

Uusi tekniikka 
tarkentaa panosten käyttöä

30

Kasvinsuojelu sitä ja tätä tähän avataan hiukan 
juttua. Vaikka jouku haastateltavan kommenti 
tai muu nosto. Lue lisää s 18

30

Kasvinsuojelu sitä ja tätä tähän avataan hiukan 
juttua. Vaikka jouku haastateltavan kommenti 
tai muu nosto. Lue lisää s 18
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Huomioitavaa lannanlevityksessä

Nurmien sadonkorjuun viivästyminen ja runsaiden sateiden ai-

heuttama peltojen pinnan pehmeneminen on viivyttänyt lannan-

levitystä.
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset voivat ylivoimaisen 

esteen perusteella myöntää poikkeuksia ympäristötuen 31.8 jäl-

keiseen lannanpintalevityskieltoon. Nurmelle lantaa saa syksyl-

lä levittää, jos se mullataan tai nurmi kynnetään heti levityksen 

jälkeen.
Viljelijän on ilmoitettava lohkonsa vesiongelmasta lomakkeel-

la 118. Ilmoitus on myös perusteltava huomautus-kohtaan. Tä-

män jälkeen kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tarkistaa 

alueen sademäärät ja varmistaa lohkon vesiongelmat.

Kunnolla maitoa -hanke alkaa

Maidontuottajien henkiseen ja fyysiseen jaksamiseen, työhyvin-

vointiin ja työolosuhteisiin keskittyvä hanke tarjoaa kuntokursse-

ja ja virikkeitä viljelijöiden toimintakyvyn ylläpitämiseen ja paran-

tamiseen. Lisää hankkeesta sivulla 7.

Ajantasaiset
eläinrekisteripäivystykset

Eläinrekisterien päivitykset on keskitetty kolmelle päivälle. 

Ma, klo 8.30-11.30, puh. 06 860 8241

Ke, klo 8.30-11.30, puh. 08 488 3287

Pe, klo 8.30-11.30, puh. 06 885 517

ProAgria - Maaseudun puolesta

Keski-Pohjanmaan Maaseutukeskuksen nimen eteen liitettävä 

ProAgria tarkoittaa ”Maaseudun puolesta.” ProAgria on yhtymä, 

jossa ovat mukana ProAgria Maaseutukeskukset, ProAgria Suo-

men Kotieläinjalostusosuuskunta (SKJO), ruotsinkieliset maa-

seutukeskukset, ProAgria Jalostuspalvelu, ProAgria Maatalou-

den Laskentakeskus, ProAgria Svenska lantbrukssällskapens 

förbund, ProAgria Valio alkutuotanto, ProAgria Kotieläinjalostus-

keskus-FABA sekä ProAgria Maaseutukeskusten Liitto. 

Parhaillaan hiotaan ProAgria-toimintatapaa, jolla yhtymään 

kuuluvien organisaatioiden asiantuntemus saadaan tehokkaasti 

ja järkevästi hyödyntämään maatalousyrityksiä. Uudessa toimin-

tatavassa eri organisaatioiden neuvojat toimivat tiimeissä, joissa 

tieto liikkuu ja tilan tarpeet välittyvät tehokkaasti neuvojalta toi-

selle. Lisää sivulla 12.

Tuhatvuotisissa pidoissa
Lohtajan kirkonkylän Maaseutunaisten matka muinaisuuteen
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järjestö

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto & aikuiskoulutus 
Luonnonvara-ala, www.kpedu.fi

Kiitämme yhteistyöstä 
ja onnittelemme

30-vuotiasta
ProAgrian 

tiedotuslehteä!
Syksyllä alkaviin koulutuksiin ennättää vielä hakea!

Tiedotuslehti ilmestyy, ja aika 
pian, muistutti päätoimittaja 
Tapio uutta viestintäpäällikköä 
tammikuussa 2004. Onneksi 
edeltäjäni Tiinan ja edeltäjäni 
edeltäjän Erkin kansioista löytyi 
viitteitä siitä, miten tässä talos-
sa on ollut tapana lehteä teh-
dä. Oli kirjoituskoneella tehty-
jä sisältösuunnitelmia, palsta-
jakoon leikattuja ja liimattu-
ja, siis saksilla ja liimalla, tait-
tomalleja, diakuvia kehyksissä 
ja paperikuvia kansioissa, piir-
roksia ja piirtoheitinkalvoja se-
kä faksinumerolistoja ilmoitta-
jille aineistopäivämuistutuksia 
varten. Sisältösuunnitelmasta 
selvisi, että kaikki kirjoittavat, 
joille juttuaiheen antaa. Väri- ja 
mustavalkoisista paperikuvista 
huomasin, että kamera on ollut 
aika monella mukana tiloilla ja 
pelloilla. Ja Erkin taittotyylistä 
hoksasin, miten on ollut tapa-
na taitaa.

Eipä ole lehdenteko kym-
menessä vuodessa periaatteel-
taan muuttunut. Tekniikka sen 
sijaan on kehittynyt valtavasti. 
Tämänkin lehden jutut, kuvat, 
graafit ja ilmoitusaineisto siir-
tyivät sähköpostilla taittajal-
le. Hänen tehtävänsä on nos-
tella tekstinkäsittelyohjelmal-
la tehdyt jutut sivuille eli käsi-
tellä ne taitto-ohjelmassa leh-
den ulkonäköä ja taittopohjaa 
vastaavaksi sekä lisätä kuvat 
ja ilmoitukset. Toimitussihtee-
ri tai –päällikkö vastaa siitä, et-
tä kaikki lehteen tarkoitettu ai-
neisto on lehdessä ja että lehti 
on julkaisukuntoinen ja –tasoi-
nen. Ja että se ilmestyy ajallaan.

Aineistopäivänä 
äikänopeksi
Sisältöluonnoksen mukaisia jut-
tuja tippuu kirjoittajilta sähkö-
postiini aineistopäivän kahta 
puolta, toiset ovat aina ajoissa, 
toiset aina myöhässä. Kun ai-
neisto on kasassa, aloitan jut-
tujen toimittamisen. Luen kaikki 
jutut, valitsen kaikki kuvat ja et-
sin sopivat piirrokset. Olen kuin 
äidinkielenopettaja, joka korjaa 
aineita, laittaa pilkut paikoil-
leen ja oikoo sanajärjestykset. 
Juttuja lukiessa syntyy mielikuva 
siitä, miltä tämän jutun pitäisi 
lehdessä näyttää, mihin yhtey-

teen sen sijoitan ja minkälainen 
kuvitus asiayhteyteen sopii. Sa-
malla kun etenen juttujen toi-
mittamisessa, muotoutuu leh-
ti ajatuksissani sivu ja aukeama 
kerrallaan. 

Juttujen toimittaminen si-
vistää ja viisastuttaa. Kun on 
lukenut kaikki jutut vähintään 
kolmeen kertaan, ensimmäisen 
kerran toimitusvaiheessa, toisen 
kerran taittovaiheessa ja kol-
mannen kerran oikoluvussa en-
nen painoa, on jo sisäistänytkin 
lukemansa asian. Monesti olen 
ihaillen ajatellut, että on meillä 
asiantuntevaa ja taitavaa väkeä. 
Osaavat ilmaista asiat selkeästi, 
osaavat kertoa oleellisen tiiviisti 
ja asettelevat sanansa toisinaan 
jopa hauskasti. 

Mahtuu, ei mahdu
Lehdessä on tietty määrä sivu-
ja ja ne täytetään käytettävissä 
olevalla materiaalilla. Tabloidi-
mallisen lehden sivut ovat nel-
jällä jaolliset, joten jos juttua 
piisaa 14 sivulle, pitää lehteä tii-
vistää 12-sivuiseksi tai kehittää 
lisää asiaa kahdelle sivulle. Leh-
den sivumäärä on yleensä va-
kio, joten sisältösuunnitelman 
mukaisten juttujen ja kuvien si-
joittelusta lehteen syntyy näppi-
tuntuma. Ilmoitusten määrän-
kin voi arvioida melko hyvin. Ai-
ka ajoin käy niin, että kirjoitta-
jilla juttua riittää, eikä ohjeeksi 
annettu yhden aanelosen juttu-
mitta riitä millään. Lehteen aja-
teltu juttutila loppuu kättelyssä 
ja asia pitäisi kuitenkin saada 
sinne mahtumaan. Toimitus-
sihteerin epäkiitollista työtä on 
silloin lyhentää juttua niin, että 
asia säilyy, mutta teksti lyhenee. 
Onpa joskus käynyt niinkin, että 
kirjoittajakaan ei ole huoman-
nut juttunsa toimituksellista kä-
sittelyä. Päinvastaisestakin on 
kokemusta.

Päätoimittajan puoleen 
käännytään silloin, kun lehdes-
tä tulee sanomista. Yleensä jut-
tujen sisältöön liittyvää sano-
mista lukijoilta. Toimituspääl-
likköä lähestytään oman väen 
palautteella. Ettei nyt mennyt 
putkeen se, miten laitoin asian 
lehteen. Palaute on artikkeleja 
kirjoittaville sekä lehteä teke-
ville arvokas asia. Sen pohjalta 

voimme yhdessä tehdä parem-
min lukijoita ja ilmoittajia pal-
velevaa lehteä. 

Laitetaanko ilmoitus?
Oletteko panneet merkille, mi-
ten hienoja nykyiset maatalous-
alan ilmoitukset ovat? Niissä on 
ajatusta ja asiaa. Ja ne sopivat 
hyvin neuvonnallisten teemojen 
joukkoon. Ilmoittajat ovat vuosi 
toisensa jälkeen katsoneet Tie-
dotuslehden julkaisuksi, johon 
haluavat ilmoituksensa laittaa. 
Ilmoittajien toiveita sijoitus-
paikasta olen pyrkinyt parhaa-
ni mukaan täyttämään. Joskus 
vain ilmoituksen koko tai muo-
to vaikuttaa niin, että vaihtoeh-
toja sijoittelulle on vähän. Tie-
dotuslehti painetaan Suomen 
nykyaikaisimmassa painossa, 
jonka painojälki mahdollistaa 
pienetkin yksityiskohdat ilmoi-
tuksissa. Eikä painolaatu hait-
taa muutakaan lehden sisältöä.

Kiitos teille!
ProAgria Keski-Pohjanmaan 
Tiedotuslehteä on nyt tehty 30 
vuotta. Erityiset kiitokset lehteä 
vuosien varrella tehneille toimi-
tussihteereille erkki Riihimäelle 
ja Tiina Ketolalle. Kiitos taita-
ville, joustaville ja luoville luot-
totaittajillemme Sari Korrille 
ja elina Korpiaholle Keski-Poh-
janmaan Kirjapainossa, Art-
Printissä sekä Lönnbergillä. Kii-
tos Aarno Mäki-Leppilammelle 
ja Timo Karkialle Art-Printissä 
ja Lönnbergillä siitä, että leh-
teä on voitu hyvässä yhteistyös-
sä tehdä ja painaa. Suuret kii-
tokset päätoimittaja evp. Tapio 
Kurjelle, jonka lehtilinjaukset 
ovat olleet jämäköitä ja pääkir-
joitukset tulleet aina ajallaan se-
kä nykyiselle päätoimittaja jyrki 
haloselle. Lämpimät kiitokset 
kaikille omaan lehteemme kir-
joittaneille, kuvanneille ja piir-
täneille, ilman teitä lehden si-
vut ammottaisivat tyhjyyttään. 
Suurkiitos ilmoittajillemme ja 
Mainos-Seppo Laitilalle. Hie-
noa että olette kaikki nämä vuo-
det olleet mukanamme. Ja kaik-
kein suurimmat kiitokset luki-
joillemme, teille me tätä lehteä 
teemme!

Ritva-Liisa Nisula

Kalajoki Resort on Pohjanmaan inspiroivin kokous- ja työhyvinvointipaikka.  
Hiekkasärkkien ykköskohde palvelee kattavasti 10–300 hengen kokouksia 
huikeissa merimaisemissa. Räätälöimme kaiken valmiiksi – kysy myös työ-
hyvinvointipalveluja. Tervetuloa!

Kahden päivän kylpyläkokous alk. 99 €/hlö
•	 Kokoustila ja -välineet 2 päiväksi
•	 Majoitus 2hh huoneessa, Hyvän olon aamiainen
•	 2 x kokouslounas, 2 x kahvi ja kahvileipä
•	 Kylpylä SaniFanin ja uimahallin vapaa käyttö

KALAJOKI
resort

PARHAAN PALAVERIN PAIKKA

Jukupolku 5, 85100 KALAJOKI, p. 08 4692 500, www.kalajokiresort.fi

KYLPYLÄHOTELLI SANI | KYLPYLÄ SANIFANI | TOP CAMPING
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Viljelyssä tänä vuonna sie-
menohraa 19 hehtaaria, sie-
mentimoteita 11 hehtaaria ja 
kesantoa 2 ha. Kasvukausi oli 
lämpösummaltaan ilman tark-
kaa mittausta pitkän aikavä-
lin keskiarvon yläpuolella, pa-
ri viikkoa keskiarvoa edellä, 
eli 1000 asteen lämpösumma 
saavutettiin jo 15.8.

Sademäärä oli toiseksi al-
haisin, 150 millillä (170 mm 
v. 2013), josta 30 milliä on 
tullut vasta elokuussa. Kylvö-
jen jälkeen oli tosi kuivaa ja 
silloin itämättä jääneet sie-
menet itivät vasta kun sateet 
tulivat, heinäkuun puolivälis-
sä. Onneksi pohjamaassa oli 
sen verran kosteutta edellisiltä 
vuosilta, että kasvustot kehit-
tyivät normaalisti. Jos sateet 
olisivat viivästyneet, olisi sa-
to jäänyt huomattavasti pie-
nemmäksi. 

Vaikka sadanta jäi 120 mil-
liin ennen elokuuta, ei se juu-
ri haitannut, koska olin kylvä-
nyt hyvin myöhään. Kasvustot 
eivät kärsineet kuivuudesta ko-
vimpien helteiden aikaan, kos-
ka kasvustot eivät olleet silloin 
vielä tähkällä. Vedenkulutuskin 
on suurinta haihdunnan takia, 
kun kasvustot ovat täyspitkiä. 
Toki viljelykierron maata pa-
rantavaa sekä säätösalaojakai-
vojen (joita on 26 ha:lla) vesi-
taloutta lisäävää vaikutusta ei 
sovi unohtaa.  

Kylvöt
Ohran kylvöt tapahtuivat rei-
lusti normaalia myöhemmin, eli 
11.6. urakointia käyttäen sisäl-
täen lautasäestyksen kahteen 
kertaan ja kylvön nelimetrisellä 
Rapidilla. Edellisvuonna lopete-
tut nurmet kynnettiin pääosin 
keväällä. Syynä myöhäiseen kyl-
vöön oli tilusvaihdon aiheutta-
ma lohkojen yhdistäminen ja 
salaojitus, jonka aloitus hieman 
viivästyi.

Kylvätin ohran matalaan (3 
cm) ja oraat lähtivät kohtuul-
lisen nopeasti kasvuun (alle 7 
vrk). Kuivaan kevääseen näh-
den siemenet itivät yllättävän 
tasaisesti, koska itämättömiä 
siemeniä ei jäänyt kuin kyntö-
vakojen ja muiden epätasais-
ten alueiden pohjille. Tästä 
päätellen kylvösyvyys ei ollut 
liian matala. 

Jyräyksen suoritin perintei-
sesti vasta oraiden tultua pin-
taan. Keskimäärin kylvin Einar-
ohraa 255 kg/ha, eli 585 oras-
ta/m2 ja tähkiä oli vajaa 600 
kpl/m2. Timotein olin perusta-
nut vuonna 2013 määrällä 4,4 
kg/ha. 

Typpeä annoin ohrille 86 
kg/ha, josta tuli naudan liete-
lannassa 27 / 36 kg/ha (20 m3/
ha syksyllä tai keväällä), jonka 
urakoitsija levitti pääsääntöi-
sesti keväällä ja loput Yara Be-
la Sulfan salpietarista, jota käy-

tin keskimäärin 207 kg/ha. Ti-
moteille typpimäärä oli 63 kg/
ha, joka tuli NK 1:stä määrällä 
295 kg/ha päivämäärällä 2.5. 

Annoin fosforimäärän oh-
ralle osin starttifosforina (P 5 
kg/ha) ja loput naudan liete-
lannassa. Käytin hyödyksi fos-
forin karjanlantapoikkeusta. 
Fosforimääränä oli ohrilla 15 
kg/ha ja nurmilla keskimäärin 
4 kg/ha. Myös peltojeni kali-
umin puute tulee naudan liete-
lantaa käyttämällä hoidettua 
paremmin, sillä levitysmääräk-
si tuli ohrilla 58 kg/ha ja timo-
teilla 33 kg/ha. Karjanlantaa 
hyödyntämällä kasvustot ovat-
kin olleet satopotentiaaliltaan 
paljon paremmat.

Kasvinsuojelu
Rikkakasvit torjuin ohralta 4.7. 
seoksella Ariane S 1,6 l/ha + 
Moddus 0,15 l/ha. Lisäksi an-
noin Multiplea tai Gramitrelia 
1,3 l/ha. Lisäkorrenvahvistus-
ta ja tautiainetta en levittänyt, 
koska lippulehtivaiheen aika-
na oli 30 asteen helteet ja kylvö 
oli muutenkin myöhäinen. En 
halunnut pahentaa kasvuston 
stressiä enkä myöhentää puin-
tiaikaa. 

Siementimotein ruiskutu-
tin urakoitsijalla rikkoja vas-
taan 22.5. Ariane S:llä (1,8 
l/ha), samalla annoin lisäk-
si Multiplea 1,25 l/ha. Lakoa 

torjuttiin 7.6. Moddus M:llä 
(0,8 l/ha), samalla meni Zoo-
mia 1,25 l/ha. Käytin urakoit-
sijaa siemennurmilla leveäm-
män työleveyden sekä GPS-oh-
jauksen takia. Kasvinsuojelun 
vaikutukset olivat molemmilla 
kasveilla hyvät.

Kasvustot
Kasvustot pysyivät erittäin hy-
vin pystyssä. Tuplalannoitukset 
päisteissä olivat osin laossa sa-
moin kuin multaisimmat paikat 
n. 0,3 ha alalla. Lannoitustaso 
oli siten aika kohdillaan. 

Kasvitauteja ei juuri näky-
nyt kasvukaudella, mutta pui-
dessa huomasin tautien jyllää-
vän pellossa. Tähkäkoko on sil-
ti iso, sillä paikoitellen tähkissä 
oli yli 60 jyvää ja erittäin paljon 
oli yli 50 jyvän tähkiä. Ja jyväko-
kokin vaikuttaa hyvältä tämän-
vuotiseksi. Kuivausurakoidut 
ohrat ovat olleet keskimäärin 
hehtolitrapainoltaan 61 kilon 
luokkaa ja omat näyttävät ole-
van (ilman punnitusta) 64 ki-
lon tasoa. Viljelykierto, hivenra-
vinteet ja oikea-aikainen kylvö 
varmistivat laadukkaan sadon 
ilman tautiaineitakin.

Kasvuston pituus oli hyvä 
(90 – 110 cm). Korrenkasvuvai-
heen hyvän lämpösummakerty-
män (helle) ansiosta ohrat pys-
tyivät kasvamaan pituutta, joka 
on hyvä asia sadonmuodostuk-
sen kannalta. Jyvät täyttyvät ko-
ko kasvin yhteyttämistuotteilla, 
ja jos kasvi on lyhyt, jää yhteyt-
tämistuotteiden määrä vähäi-
seksi ja siten tähkän jyvät jää-
vät pieniksi ja lukumäärältään 
vähäisiksi. 

Timoteilla tähkät olivat pit-
kästä aikaa pitkiä (8 vuoden 
tauon jälkeen), koska nurmille 
käytin vain väkilannoitetta, en-
kä karjan lantaa. Tästä eteen-
päin nurmet lannoitettaan vain 

väkilannoitteella, koska sieme-
nen muodostus tapahtuu alku-
kasvukaudella ja lannan typpi 
vapautuu vasta elokuun puo-
lella.

Sato
Timotein puinti aloitettiin 17.8. 
ja lopetettiin 18.8. Kun työmies 
ajoi puimuria, itse ajoin timotei-
ta kuivaukseen ja kuivasin viljoja 
vieraille. Sadon laatu täyttänee 
laatuvaatimukset erinomaisen 
hyvin ja määräkin vastaa isän-
nän odotuksia, sillä arvioisin 
sadon olevan 559 kg/ha, mikä 
vastaa neljänneksi parasta sa-
totasoa. Typen satovastekin on 
erinomainen 8,9 kg/N-kg (toi-
seksi paras tulos), kun keskiar-
vo on 6,6.

Kasvustot olivat puintiin 
optimaalisia, koska puintikos-
teus oli 18 %. Oikean puinti-
ajankohdan valinta on timotein 
siemenviljelyn haastavin osuus. 
Siinä ollaan suuressa mää-
rin puintikeleistä riippuvaisia, 
johtuen valmiiden timoteinsie-
menten varisemisherkkyydestä.

Ohra puitiin 1.-4.9. Puin-
tikosteus oli 20 - 25 %. Vihrei-
tä siemeniä oli osin mukana, 
johtuen eriaikaisista itämisis-
tä. Keskisadoksi muodostui  
3 400 kg/ha, hehtolitrapainok-
si 64 kg ja typen satovasteeksi 
39 kg/N-kg. Typen satovaste on 
20-vuotisen seurannan neljän-
neksi heikon, mutta satoon pi-
tää olla tyytyväinen, kun sadan-
ta on ollut vain 120 mm kasvu-
kaudelle. 

Loppuyhteenvetona voi to-
deta, että oli normivuosi. Suu-
rimpana syynä oli se, ettei suu-
ria ongelmia ollut ja se, että 
normaalisti jompikumpi sato 
onnistuu hyvin ja toinen ei niin 
hyvin. 

heikki ojala

Normivuosi
Ei voi valittaa, vaikka olisihan se 

saanut sen yhden 30 mm sateen 

heinäkuulle satuttaa. 

Heikki pellon pientareella    

Puintikosteus oli elokuun alussa 20 - 25 %. 
Keskisadoksi muodostui 3 400 kg/ha, hehto-

litrapainoksi 64 kg ja typen satovasteeksi 
39 kg/N-kg. Sato on hyvä siihen nähden, että 

kasvukauden sadanta oli vain 120 mm.

Kuva: Heikki Ojala
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Ensi kesän viljeltäviä kasveja kannat-
taa miettiä tiloilla jo tämän syksyn aika-
na, sillä EU:n viherryttäminen edellyttää 
mm. viljelyn monipuolistamista. Lisäksi 
viherryttäminen edellyttää pysyvien nur-
mien säilyttämistä sekä ekologisen alan 
jättämistä. Viherryttämisestä maksetaan 
tukea vuosittain n. 70 e/ha. 

Viljelyn moni- 
puolistaminen
Tänä vuonna on ollut täydentävissä eh-
doissa viljelykiertovaatimus. Tilalla on pi-
tänyt olla viljelyssä vähintään kahta eri 
viljelykasvia tai yksi viljelykasvi ja yksi muu 
maatalousmaan hoito- tai käyttömuoto. 
Vähemmistökasvia on pitänyt olla aino-
astaan viisi aaria. Esimerkiksi 50 ha:n vil-
jatilalla on voinut olla 49,95 ha ohraa ja 
0,05 ha kauraa viljelyssä. 

Ensi vuonna vähemmistökasvia tai 
vähemmistökasveja pitää olla vähin-
tään 25 % pelto-alasta niillä tiloilla, 
joiden pitää monipuolistaa. Viljelyn 
monipuolistaminen tarkoittaa C2-tu-
kialueella, että yli 10 ha:n tiloilla pitää 
viljellä vähintään kahta kasvia, pääkas-
via saa olla enintään 75 % peltoalas-
ta. Nurmitilat tietyin edellytyksin saa-
vat vapautuksen viljelyn monipuolista-
misesta. Vapautuksen viherryttämises-
tä voi saada, jos tilan pelloista vähin-

tään 75 % on nurmella eikä se muu 
kuin nurmiala ylitä 30 ha.

Pysyvät nurmet 
Pysyvä nurmi koskee vain niitä tilo-
ja, jotka v. 2013 ilmoittivat pysyvää 
laidunta ja/tai jotka v. 2015 ilmoit-
tavat pysyvää nurmea. 

Ekologinen ala
Ekologinen ala koskee vain Uuden-
maan, Varsinais-Suomen ja Ahve-
nanmaan maakunnan tiloja. Eko-
logista alaa ei tarvitse jättää C-tu-
kialueella eli toimenpide ei koske 
keskipohjalaistiloja.

Luomutiloille 
kokonaan vapautus 
viherryttämisestä
Luomutilat saavat vapautuksen 
kaikista viherryttämisen vaati-
muksista koko maassa.

Selvitä oman tilasi 
viherryttämistoimenpiteet 
Kun mietitään ensi vuoden pellonkäyt-
töä maatiloilla, kannattaa selvittää 
oman tilan viherryttämisvaatimukset. 

Viherryttäminen saattaa tuoda 
muutoksia tilan viljelykasvivalikoimaan

Viherryttämisen kahden kasvin viljelyvaatimukseen löytyy lukuisia eri kasvivaihtoehtoja.

Suomen uuden ohjelmakauden ohjel-
maluonnos on vielä komission käsitte-
lyssä ja siihen tulee vielä joitakin pieniä 
muutoksia. Viherryttämisasiatkin vielä 
täsmentyvät mm. kasvilajiluettelolla. 

Sirkku
Koskela

Kasvintuotannon erityisasiantuntija

Kasvinsuojelukoulutuksia ilman tenttiä lokakuussa 2014 
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.

ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää nk. vanhan mallin mukaisia (= ilman tenttiä) kasvinsuojeluaineiden käyttäjä-
koulutuksia seuraavasti:

To 2.10.2014, klo 9.30-13.45, KAUSTiNeN, Evankelinen opisto, Opistontie 30, 6990 Kaustinen

Ti 7.10.2014, klo 9.30-13.45, hiMANKA, Seurakuntakoti, Huhdantie 13, 68100 Himanka

To 16.10.2014, klo 9.30-13.45, TohoLAMPi, kunnanvirasto, Lampintie 5, 69300 Toholampi

Koulutuksen hinta tarjoiluineen ja materiaaleineen on 60 euroa/hlö (sis. alv 24 %), jos ilmoittautuminen on 
tehty 10 päivää ennen koulutustapahtumaa. Jälki-ilmoittautuneille hinta on 70 e/hlö. Kurssimaksu maksetaan 
paikan päällä käteisellä tai pankkikortilla. 

Koulutuksiin ilmoittaudutaan ProAgria Keski-Pohjanmaahan puh. 020 747 3250 tai sähköpostilla 
ritva.karri@proagria.fi tai https://keski-pohjanmaa.proagria.fi/> tapahtumat. Ilmoittautumisen yhteydessä 
kysytään tilatunnus, osoite ja puhelinnumero. 

Kuvat: Sirkku Koskela
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Viljelysuunnitelman perustana on ajan 
tasalla oleva viljavuustutkimus. Nykyisin 
maanäytteiden ottoväli Suomessa on 
lähes viisi vuotta. Maatalouden ympä-
ristöohjelman myötä monella tilalla on 
päädytty teettämään viljavuustutkimus 
ympäristötuen minimivaatimusten mu-
kaisesti. Viljavuustutkimuksia tehdään-
kin nykyisin vähemmän hehtaaria koh-
den kuin ennen EU-aikaa. Myös hiven-
määritykset jäävät usein toteuttamatta. 
Eurofins Viljavuuspalvelu Oy on kerän-
nyt ja ylläpitänyt valtakunnallisia tilas-
toja maaperän ravinnetilan kehityksestä 
Suomessa vuodesta 1955 lähtien. Tut-
kimuksien tulokset julkaistaan viisivuo-
tiskausittain. Vertaamalla näitä jaksoja 
toisiinsa voidaan seurata maan viljavuu-
den kehitystä. 

Happamuuden vähentäminen 
ja fosfori pääosassa
Vaikka maan keskimääräinen pH-luku 
on Suomessa keskimäärin 6,02, on kal-
kitustarvetta kuitenkin lähes joka toisen 
viljavuustutkimuksen perusteella. Viime 
vuosien heikot kalkitusolosuhteet ja niis-
tä seurannut kalkitusmäärien raju vä-
heneminen on lisännyt kalkitustarvetta 
pelloillamme. Tehokkain tapa parantaa 
maan kasvukykyä onkin huolehtia maan 
riittävästä kalkituksesta.

Viljelymaiden fosforipitoisuus ko-
hosi viljavuustutkimuksen tulosten mu-
kaan 1960-luvulta aina 2000-luvul-
le saakka. Maatalouden ympäristöoh-
jelman vaikutus on nyt alkanut näkyä 
maan fosforiluvuissa. Tarkastelujaksol-
la 2006–2010 fosforiluvut olivat keski-
määrin 12,3 mg/l. Vuosina 2011-2013 
ne ovat olleet 11,6 mg/l. Fosforin tarve 
vaihtelee merkittävästi maalajeittain, jo-
ten pelkästään viljavuustutkimusten kes-
kiarvolukujen valossa ei voida tehdä ko-
vin suuria johtopäätöksiä fosforin riit-

tävyydestä. Paras tapa on tilakohtainen 
fosforitilanteen analysointi pohjautuen 
riittävään maalajikohtaiseen maanäyte-
määrään. 

Rikkipitoisuudet laskussa
Rikki on välttämätön kasvinravinne val-
kuaisaineiden ja siten myös erilaisten ent-
syymien muodostumiselle. Perussääntönä 
on, mitä enemmän kasvi ottaa typpeä, si-
tä enemmän se tarvitsee rikkiä. Ensimmäi-
senä rikin puutosoireet esiintyvät kasvin 

nuorissa lehdissä. Peltojen rikkipitoisuus 
on laskenut 2000-luvulla selvästi. Kun 
vuosina 1996–2000 peltojen keskimääräi-
nen rikkipitoisuus oli 31 mg/l, oli se vuosi-
en 2011-2013 tuloksissa enää 15,6 mg/l. 
Ilmasta tulevan rikkilaskeuman vähenemi-
sen myötä on myös peltojen rikkipitoisuus 
pienentynyt. Rikkiä tulee ilmasta maahan 
vuosittain enää noin kaksi kiloa hehtaaril-
le. Typen tavoin rikki ei varastoidu maa-
han, vaan sitä tulee lisätä peltoon jatku-
vasti. Rikin riittävyyteen tuleekin kiinnit-
tää erityistä huomiota.

Hivenravinnepuutteet ovat 
edelleen yleisiä 

Kasvi tarvitsee kasvaakseen 16 kasviravin-
netta. Jokaisella ravinteella on oma teh-
tävänsä kasvissa, jota ei toisen ravinteen 
lisääminen korvaa. Siksi myös hivenravin-
teiden määrä maassa tulisi säännöllises-
ti selvittää. Mangaanilla on tärkeä rooli 
kasvin yhteyttämisessä ja se on kasvien 
entsyymien aktivaattori. Mangaanin puu-
tosoireet lisääntyvät, kun maan pH nou-
see yli 6,5:een. Viljavuuspalvelun man-
gaanitutkimuksista yli 50 % on punaisel-
la, eli olivat viljavuusluokaltaan joko vält-
täviä tai sitä heikompia. 

Sinkin puutetta esiintyy herkimmin 
keveillä hiekkamailla, turvemailla ja ras-
kailla savimailla. Sinkki on mukana lä-
hes kaikissa tuotantoeläinten elintoi-
minnoissa, sen puutosoireet eläimillä 
ovat moninaisia, sinkki vaikuttaa mm. 
lisääntymiskykyyn. 

Kuparin puutteessa olevan viljan vä-
ri on vaalea ja lehtien kärjet kellastuvat 
ja kiertyvät. Kuparin puutetta esiintyy 
yleisimmin karkeilla kivennäis- ja turve-
mailla. Eläimet tarvitsevat kuparia eri-
laisiin entsyymitoimintoihin ja energia-
aineenvaihduntaan. Viljavuuspalveluun 
saapuneiden maanäytteiden mukaan 
maan sinkkituloksista yli 40 % ja kupari-
tuloksista yli 25 % on viljavuusluokassa 
huono–välttävä. 

Keski-Pohjanmaallakin 
kalkitus- ja lisälannoitus-
tarvetta riittää

Keski-Pohjanmaalta Viljavuuspalveluun 
saapuneiden näytteiden mukaan joka 
toinen maanäyte edustaa lohkoa, jossa 
on kalkitustarvetta. Vahvana maidontuo-
tantoalueena Keski-Pohjanmaan peltoja 
tulisikin kalkita ahkerasti, sillä nurmi hyö-
dyntää kalkkia tehokkaasti ja antaa hy-
vän satovasteen.

Keski-Pohjanmaan ProAgrian alueen 
fosforitutkimuksista yli 36 % on punai-
sella, eli on viljavuusluokaltaan välttä-
vä tai heikompi. Fosforin riittävyyteen 
kannattaa kiinnittää erityistä huomio-
ta, vaikka alueen tiloilla monella onkin 
runsaasti karjanlantaa käytettävissään.

Hivenravinteista Keski-Pohjanmaal-
la erityisesti mangaani on suuri haaste. 
Mangaaninäytteistä yli 63 % on vilja-
vuusluokassa välttävä tai heikompi. Ku-
parin osalta vastaava luku on 35 % ja sin-
kin 13 %. Mangaanin lisälannoitukseen 
kannattaa siis panostaa. Jos lohkon pH 
on yli 6,5, tulee mangaanilannoitus an-
taa lehtilannoitteena. 

janne Mäkikalli
Eurofins Viljavuuspalvelu Oy

Maan viljavuus heikkenee
Kasvukauden ja sadonkorjuun 

jälkeen on taas aika miettiä 

mitä voisimme tehdä parem-

min. Viljavuustutkimuksien 

tuloksia kerätään peltojen 

ravinnetilan seuraamiseksi 

viljelijän, neuvonnan ja tutki-

muksen käyttöön. Tulosten 

mukaan maan viljavuus 

heikentyy edelleen.

Megalab-kasviravinneanalyy-
sejä on tehty muutaman vuo-
den ajan eri kasvien lehdistä. 
Lehtien ravinnepitoisuus mita-
taan kasvukaudella. Kasviana-
lyysin tekoajankohta vaihtelee 
kasveittain. Esimerkiksi viljoilla 
lehtinäytteitä voi ottaa lippu-
lehdelle saakka, nurmesta näy-
te otetaan nurmen ollessa 15-
30 cm:n mittaista ja perunasta 
ennen kukkanuppujen muodos-
tumista. Analyysit tehdään Mik-

kelissä Eurofins Viljavuuspalve-
lussa. 

Johtopäätöksiä 
nurmen kasviravinne-
analyysistä
Keski- ja Pohjois-Suomen en-
simmäisen sadon nurmissa ka-
liumin puute oli selvästi yleisin 
(80 %) ravinnepuutos. Ensi kas-
vukaudelle kannattaakin varata 
K-pitoiset lannoitteet myös liete-
lannan täydennykseen. Toiseksi 

yleisin ravinnepuute oli mangaa-
nin puute (76 %). Ensi vuoden 
lannoitteeksi voidaan valita Hi-
ven Y-lannoitteita niille lohkoil-
le, joille ei käytetä karjanlantaa. 
Yksi hyvä vaihtoehto mangaani-
lannoitukselle on lehtilannoitus 
keväällä kasvun alettua YaraVita 
MantracPro:lla 1 l/ha. 

Typen, rikin ja fosforin puute 
oli näytteissä kolmanneksi yleisin 
ravinnepuute (56-60 %). Yksise-
litteisinä syinä ovat alilannoitus 

ja fosforittomien lannoitteiden 
käyttö. Näyttää siltä, että nur-
mi ei saa hyödynnettyä karjan-
lannan fosforia ainakaan ensim-
mäisessä sadossa. Keväällä lan-
noitteeksi NPK-lannoite mah-
dollisuuksien mukaan ainakin 
lohkoille, joille ei tule karjanlan-
taa. Jos tilalla on omasta kasvus-
tosta tehty kasviravinneanalyysi, 
tuloksista kannattaa laskea it-
se typpi: rikki-suhde, optimi on 
10-11, ≥ 12 lievä rikin puute, ≥ 

13 vakava rikin puute. Kaikista 
tutkituista näytteistä lieviä puu-
tos oli 13 %:lla, vakava 38 %:lla. 
Nurmi hyötyy typpi + rikki -lan-
noitteista, jotka parantavat sa-
don määrää ja valkuaispitoi-
suutta. YaraVita Thiotrac 300 
-lehtilannoite, joka ruiskutetaan 
kasvustoon 4 vk ennen jokaista 
sadonkorjuuta 5 (-10) l/ha, so-
pii akuuttiin rikin puutteeseen. 

Sirkku Koskela

Kasviravinneanalyysin kertomaa

Kuva: Eurofins Viljavuuspalvelu

Viljavuustutkimuksista kannattaa tilata nurmi-, vilja- tai perunapaketti, jotka pitävät sisällään 
mangaanin, kuparin ja sinkin määritykset. Perunapaketissa on myös boorimääritys, koska boori 
parantaa myös perunan sadon laatua ja määrää.
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ProAgrian Ruokinnanohjaus 
-palvelujen kautta kerättyjen re-
hun kulutustietojen mukaan 48 
% lypsylehmien syömästä kuiva-
aineesta tulee säilörehusta, hie-
hoilla 78 %. Säilörehun laadulla 
ja sadon määrällä on merkittä-
vä vaikutus maidontuotannon 
tulokseen. 

Säilörehun ruokinnallinen 
ja säilönnällinen laatu vaikut-
tavat siihen, paljonko tarvitaan 
täydennysrehuja sekä mikä on 
niiden kustannusvaikutus. Tuo-
tantokustannusten hallinnas-
sa tärkein yksittäinen tekijä on 
satotaso, sillä sadon kasvaessa 
kustannukset yksikköä kohden 
pienenevät.

ProAgrian Lohkotietopan-
kin tietojen mukaan satotaso-
erot ovat merkittäviä tilojen vä-
lillä. Ruokinnan kannattavuu-
den parantaminen on mahdol-
lista satotasoa nostamalla ja 
tuotantopanosten käyttöä te-
hostamalla. 

Säilörehukartoitus ja 
kasvustohavainnot 

Nurmihavainnoista saadaan ar-
vokasta tietoa säilörehun mää-

rästä ja laadusta. Kasvustoha-
vaintoja voidaan tehdä nurmil-
la koko kasvukauden ajan. Ha-
vaintokierroksella pohditaan 
yrittäjän kanssa jo tehtyjen va-
lintojen toteutumista, kuten kyl-
vetyn nurmiseoksen todellista 
seossuhdetta pelto-olosuhteis-
sa eri satoerissä. Kasvuston vä-
rin, juuriston, maan rakenteen 
ja analyysitulosten perusteel-
la arvioidaan ravinteiden käyt-
töä. Kylvötekniikkaa verrataan 
toteutuneeseen tiheyteen ja ar-
vioidaan täydennyskylvön tar-
vetta laadun ja määrän näkö-
kulmasta.

Havaintojen pohjalta mie-
titään nykyistä perustamis- ja 
viljelytapaa sekä säilörehun 
korjuun onnistumista. Nurmi-
havainnot antavat ruokinnan 
suunnittelun mahdollisiin on-
gelmiin tarkempaa näkemys-
tä sekä ratkaisuja. Asiantunti-
jalta saa vertailutietoa ja uusia 
ideoita viljelyn sekä ruokinnan 
suunnittelun tueksi. Hyväksi 
on koettu myös nurmiteemai-
set benchmarking-pienryhmät 
(BM-pienryhmät). Ohjatuis-
sa ryhmissä jaetaan nurmitie-
toa ja käytännön kokemuksia, 

sekä vertaillaan ja haetaan yh-
dessä keinoja positiivisiin muu-
toksiin. ProAgrian BM-pienryh-
mät ovat kiinteä osa uusia Nur-
mipalveluja.

Säilörehukartoituksessa pe-
rehdytään tilan säilörehun tuo-
tantoon kokonaisuutena. Pel-
lolla tehtävien nurmihavainto-
jen lisäksi käydään läpi säilöre-
hun korjuun ja säilönnän aikai-
sia tapahtumia. Kartoituksessa 
etsitään oleellisimmat säilöre-
huun liittyvät ongelmat ja riskit 
sekä tehdään käytännön suun-
nitelma, miten tuotantoa voitai-
siin kehittää nykyisestä. Säilöre-
hukartoituksen jälkeen kehittä-
mistyötä jatketaan ProAgrian 
Nurmipalvelujen avulla, joista 
yrittäjä voi valita tarpeitaan vas-
taavan kokonaisuuden.

Säilörehun tuotanto-
suunnittelu osaksi 
investoinnin 
suunnittelua

Monesti investoinnin yhtey-
dessä voimat kuluvat rakenta-
miseen, eläinten hankintaan ja 
uusien toimintatapojen opet-

telemiseen. Säilörehutuotan-
non kehittämiseen ei enää jää 
paukkuja. Tärkeää on saada 
heti uuden navetan käyttöön-
otosta lähtien hyvälaatuista 
karkearehua kasvaneen tai kas-
vavan eläinmäärän tarpeisiin. 
Tästä syystä pellonkäytön ja 
säilörehun tuotannonsuunnit-
telu tulisi olla osa investoinnin 
suunnittelua. Monilla kehittä-
villä tiloilla eläinaines ja ruo-
kinta ovat jo hyvässä kunnos-

sa, mutta säilörehun tuotta-
minen on tehotonta ja kallista. 
Nurmentuotannon satotaso 
ja sen tuottamisesta syntyneet 
kustannukset pitää ensin sel-
vittää omassa yrityksessä, jot-
ta  säilörehun tuotantosuun-
nitteluun päästään käytännös-
sä. Tässä auttaa ProAgria Nur-
mipalvelu -kokonaisuus.

Lisätietoja ProAgrian maidon-
tuotannon asiantuntijoilta

Tulosta säilörehun laatua 
parantamalla ja satotasoa nostamalla

ProAgrian Nurmipalvelut

➽ Investoiville 
tiloille säilörehun 
tuotantosuunnittelu

➽ Säilörehukartoitus 
kattaa rehuntuotan-
non kokonaisuutena

Säilörehukartoitus kattaa tilan säilörehun tuotantoon kokonaisuutena. Pellolla tehtävien nurmihavaintojen lisäksi käydään läpi säilörehun korjuun ja säilönnän aikaisia tapahtumia. Kartoitukses-
sa etsitään oleellisimmat säilörehuun liittyvät ongelmat ja riskit sekä tehdään käytännön suunnitelma havaittujen asioiden parantamiseksi.

ProAgria Nurmipalvelut
NURMiToiMiNTA Yrittäjille, jotka haluavat varmistaa rehun oikea-
aikaisen korjuun ja kaikille eläinryhmille riittävästi sopivaa rehua. 

NURMiTUoTTo NurmiTuotto kannattaa valita, kun halutaan nos-
taa satotasoja ja korjata hyvälaatuista säilörehua eri eläinryhmien 
tarpeiden täyttämiseen. 

NURMiKASvU Investoivan, investoineen sekä kehittävän tilan pal-
velukokonaisuus, joka räätälöidään sisällöltään ja laajuudeltaan asi-
akkaan tarpeen mukaiseksi. 
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Luonnonmukaisen tuotan-
non tulevaisuuteen vaikutta-
vat luomutuotteiden kysyntä 
ja uuden ohjelmakauden luo-
mukorvausjärjestelmä, joka on 
myönteinen luonnonmukaisen 

tuotannon kannalta. Ohjelma-
kaudella tavoitellaan 20 % luo-
mupinta-alaa vuoteen 2020 
mennessä. Luonnonmukaisen 
tuotannon lisäämisellä täyte-
tään luomutuotteiden kysyn-

tää. Keski-Pohjanmaalla pel-
loista 11 % on luonnonmukai-
sessa tuotannossa. Viljelijöille 
tämä näkyy luomukorvauksen 
(entisen luomutuen) nousemi-
sena.

Marjat ja  
vihannekset
Avomaavihannestuotantoa on 
Keski-Pohjanmaalla hyvin vä-
hän. Ensi vuonna luonnonmu-

kainen avomaavihannestuo-
tanto saa tukea 600 €/ha. Avo-
maavihannestuotannossa tuen 
osuus on pieni verrattuna pel-
lon satotasoon. Tuen tarkoitus 
on ohjata tuottajia lisäämään 
luonnonmukaisen avomaavi-
hannestuotannon tarjontaa 
markkinoilla.

Luonnonmukaisen mar-
jantuotannon osalta varsinkin 
luomumansikkaa haluttaisiin 
ostaa tiloilta enemmän kuin 
nyt on tarjolla. Markkinointi 
tulee edulliseksi, koska asiak-
kaat noutavat mansikat suo-
raan tilalta. Luomumansikkaa 
hankkivat asiakkaat arvostavat 
puhtaita tuotanto-olosuhtei-
ta. He noutavat marjoja kau-
empaakin.

Öljykasvit

Peltokasveja myyntiin viljelevillä 
on monia vaihtoehtoja. Luon-
nonmukaisilla öljykasveilla on 
kysyntää valkuaisen vuoksi. Ke-
vätrypsin tuholaisten ja pitkän 
kasvuajan vuoksi syysrypsin vil-
jely kiinnostaa viljelijöitä. Syys-
rypsi kylvetään kesällä ja tal-
vehtimisen jälkeen se lähtee ke-
väällä nopeasti kasvuun. Ryp-
sin hinta on edelleen kilpailuky-
kyinen, vaikkakin sen hinta on 
tullut alaspäin huippulukemis-
ta. Syysrypsin viljelyssä oleel-
lista on saada kylvö ilmavaan 
maahan. Kynnön jälkeen äes-
tyksiä niin vähän kuin mahdol-
lista. Kylvö harjuihin parantaa 
talvehtimista.

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

Syysrypsin viljelyssä on oleellista saada maahan ilmava kylvöalusta talvehtimisen varmistamiseksi. Kalajoella Mikko Salmu esitteli 21.8.2014 
pellonpiennartilaisuudessa kylvökoneen syysrypsinkylvövantaita. Harjut auttavat syysrypsin taimia talvehtimisessa.

Luonnonmukaisen 
tuotannon näkymiä

Luonnonmukaisen naudanlihatuotan-
non hyvät toimintatavat -opas antaa pe-
rustiedot luomunaudanlihantuotannon 
käytännön toteutuksesta ja siitä, mi-
ten luomunaudanlihantuotantoon siir-
rytään. Oppaan tavoitteena on varmis-
taa luomulihantuotannon kehittyminen 
ja antaa ohjeita eläinten hyvinvointiin 
ja kestävään tuotantoon. Opas sisältää 
myös eläinsuojelumääräyksiä ja täyden-
tävien ehtojen kohtia. Oppaan rahoituk-
sesta on vastannut maa- ja metsätalous-
ministeriö.

Luomulihaa kysytään
Luonnonmukainen naudanlihantuotan-
to on lisääntynyt erityisen voimakkaas-
ti viime vuosina. Varsinkin emolehmäti-
lat ovat nähneet luonnonmukaisen tuo-
tannon toiminnallisesti ja taloudellises-
ti hyvänä vaihtoehtona. Emolehmäti-

loilla luomutuotantoon siirtyminen on 
mahdollista tehdä suhteellisen vähäisillä 
muutoksilla eläinten ruokintaan ja hoi-
toon, jos rakennusten tuotantoehdot 
täyttyvät.

Luomueläinten 
loppukasvatuspaikkoja 
kaivataan lisää

Luomupihvivasikoille ei ole tällä hetkel-
lä riittävästi tarjolla loppukasvatuspaik-
koja. Vielä huonompi tilanne on maito-
rotuisten lehmien vasikoilla. Näistä vain 
murto-osa lähtee ternivasikkana tai juo-
ton jälkeen jatkokasvatukseen toiselle 
luomukotieläintilalle. Huomattava osa 
luomuvasikoista päätyy loppukasvatuk-
seen tavanomaiseen tuotantoon. Luo-
mulihaketjun tavoitteena on, että tule-
vaisuudessa nykyistä suurempi määrä 

luomutiloille syntyneistä vasikoista kas-
vatetaan luomutuotantoon erikoistu-
neilla tiloilla. 

Oppaan voi ladata osoitteesta: 
www.proagria.fi -> Ajankohtaista -> 
Luonnonmukaisen naudanlihatuotan-
non hyvät toimintatavat –opas. 

Naudanlihantuotannon hyvistä toi-
mintatavoista on aikaisemmin valmis-
tunut Suomen Elintarviketeollisuusliit-
to ry:n ja Suomen Lihateollisuusyhdis-
tyksen opas ”Lihantuotannon hyvät toi-
mintatavat - Nautaketju”, joka löytyy 
ETL:n nettisivuilta www.etl.fi -> Julkai-
sut. 

ProAgria Keskusten Liiton sarjassa 
on aikaisemmin ilmestynyt Luomusika-
tuotannon hyvät toimintatavat -opas, 
joka löytyy ProAgrian nettisivuilta osoit-
teesta: www.proagria.fi -> Toimialat -> 
Sikatalous -> Luomusikatuotannon hy-
vät toimintatavat -opas. Lisätietoja: Seija Roimela

Luonnonmukaisen naudanlihan-
tuotannon hyvät toimintatavat

Uusi opas luomunaudanlihan tuotantoon siirtyville

Kuva: Jari Tikkanen
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Härkäpavun valkuaispitoisuus 
on noin 30 prosenttia, onnis-
tuessaan hyvin 36 - 38 %. Val-
kuaisen aminohappokoostu-
mus vastaa herneen aminohap-
pokoostumusta, valkuaista ja 
aminohappoja on vain enem-
män. Rikkipitoisia aminohap-
poja on niukasti suhteessa ly-
siiniin ja siksi härkäpavun kans-

sa sopii rypsirouhe tai –puriste, 
jotka sisältävät näitä enemmän. 
Härkäpapu vähentää seoksessa 
valkuaisrehun tai tiivisteen mää-
rää, mutta myös tarvittavan vil-
jan määrää.  Koska härkäpapu 
sitoo itse typpeä, lannoituskus-
tannus on alhainen ja runsas 
typpivaikutus ulottuu myös seu-
raavan vuoden viljasatoon. Pa-

vulla on erinomainen maanpa-
rannusvaikutus. 

Härkäpapua voidaan käyt-
tää myös seosviljana tai säilöre-
hussa. Härkäpapu sikojen rehu-
seoksessa nostaa lihan pH-ar-
voa ja parantaa lihan teuraslaa-
tua. Lisäksi härkäpapu paran-
taa lihan väriä. Kasvutulokset 
ovat olleet yhtä hyviä syötettä-

essä valkuaisrehuna härkäpa-
pua tai soijaa. Härkäpapua voi 
käyttää käytännössä noin 10 % 
porsaiden ja pienten lihasiko-
jen, 10 - 15 % emakoiden ja 20 
- 25 % isojen lihasikojen rehu-
seosten energiamäärästä. Här-
käpavun käyttöä rajoittaa sen 
heikko maittavuus suurina an-
noksina ja emakoille hedelmälli-

syyttä heikentävät tekijät. Rehu-
seosten hintaa härkäpapu las-
kee noin 5-20 €/tn muiden val-
kuaisrehujen hinnoista riippuen. 

Lisää härkäpavun käytöstä 
sikojen ruokinnassa: www.pro-
agria.fi -> Sika tai Sika-asian-
tuntija Sini Perttilältä, sini.pert-
tila@proagria.fi, p. 040 167 
9270.

Nyt on aika suunnitella sadon 
optimaalista käyttöä sikatilal-
la ja huomioida uuden sadon 
koostumus sikalan ruokintaan 
ja käytettäviin rehuihin. Uuden 
sadon myötä ruokintasuunni-
telma ja arvot ruokintalaitteil-
le on päivitettävä uusilla raaka-
aineiden analysoiduilla koostu-
mustiedoilla. Myös rehutehtai-
den tarjolla olevat tuotteet päi-
vitetään syksyllä, kun muutoksia 
tulee käyttömääriin ja seoksen 
koostumukseen. On aika kilpai-
luttaa rehut ja vertailla eri toi-
mittajien rehuseosvaihtoehtoja, 
niiden hintoja ja sopivuutta si-
kojen ruokintaan. Tarvittaessa 
ProAgrian sika-asiantuntija pyy-
tää eri rehutoimittajilta tarjouk-
set ja vertailee ruokintavaihto-
ehdot ja seokset monipuolisesti, 

huomioiden sikalan käytännöt 
ja ruokintalaitteen toimivuu-
den. Ruokinnan tarkentamisella 
ja rehujen kilpailutuksella sääs-
tää rehukustannuksissa yleensä 
5-20 €/rehutn. 

Omien valkuais- 
kasvien käyttö 

Kuinka paljon hernettä, härkä-
papua tai rypsipuristetta voisi 
lisätä reseptiin, entä mikä tii-
viste tai premix sopii parhaiten 
herneen kaveriksi seokseen? Tii-
visteiden hinnat ovat alhaisem-
pia kuin viime keväänä. Omien 
valkuaiskasvien käyttö laskee 
hintaa merkittävästi vain rehu-
seoksissa, jossa valkuaismää-
rä on suuri, kuten porsaiden, 
imettävien emakoiden ja pien-

ten lihasikojen seoksissa. Här-
käpapu ja herne vaativat rinnal-
leen erikoistiivisteen tai rypsin 
seoksen aminohappotasapai-
non säilyttämiseksi, mutta ko-
toisista valkuaisrehuista saa-
daan helposti myös hyvin kas-
vattava rehuseos. Lisää härkä-
pavun käytöstä sikojen ruokin-
nassa: www.proagria.fi/sika. 

Edullisin ruokinta-
vaihtoehto riippuu 
raaka-aineiden 
hinnoista

Viime syksynä halvin ruokinta-
muoto oli lihasioille kotoisista 
komponenteista ja premiksis-
tä rakennettu ruokinta ja ema-
koille sekä porsaille ovr-ruokin-

ta. Nyt lihasikoja ja porsaita 
ruokitaan edelleen halvimmin 
kotoisilla raaka-aineilla ja pre-
mikseillä. Ovr-ruokinnan ja vil-
ja-tiivisteruokinnan kustannus 
lähentelee toisiaan. Puolitiivis-
teruokinta eroaa huomattavas-
ti kalleudellaan. Emakot ruoki-
taan nyt edullisimmin ovr-ruo-
kinnalla. Kuivaruokinnoista ko-
toisista komponenteista raken-
nettua ruokintaa edullisempi 
on vilja-tiivisteruokinta. Suuria 
tilakohtaisia eroja on raaka-ai-
neiden hintaeroista ja tuotan-
tokustannuksista johtuen. 

Sikatilan ruokinnan 
suunnittelun tilaus
Netissä (www.proagria.fi/sika) 
olevalla kaavakkeella voi tilata 

sähköisesti, nopeasti ja vaivat-
tomasti ruokintasuunnitelman 
sikatilalle. Kaavakkeen lähet-
tämisen jälkeen ProAgria Liha 
Osaamiskeskuksen asiantuntija 
ottaa yhteyttä tilalle. Sikatilan 
ruokinnan suunnittelupalve-
lu voidaan toteuttaa joko toi-
mistotyönä ja sähköisesti netin 
kautta (sisältäen myös netti- 
tai puhelinkeskustelun), tai ti-
lakäyntinä. Tilakäynnillä arvioi-
daan ruokinnan toteutus ja on-
nistuminen sekä tarkastellaan 
sikalan muitakin toimintoja. 
Tilakäyntiin voi myös yhdistää 
eläinlääkärin, kasvintuotannon 
tai talousasiantuntijan käyn-
nin. Teemme myös luomusian-
tuotannon ruokintasuunnitel-
mia ja annamme ohjeistusta 
luomutuotantoon siirtymissä.

Sikojen ruokinta 
uuden sadon mukaiseksi
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Lihasikoja ja porsaita ruokitaan halvimmin kotoisilla raaka-aineilla ja premikseillä. Ovr-ruokinnan ja vilja-
tiivisteruokinnan kustannus lähentelee toisiaan. Puolitiivisteruokinta eroaa huomattavasti kalleudellaan.

  
 

 
  

Tilaa asiantuntija käynnille, 

kysy puhelimitse tai sähköpostitse:

ProAgria Liha Osaamiskeskuksen sika-

asiantuntijat Sini Perttilä, p. 040 167 9270, 

sini.perttila@proagria.fi ja 

Maija Yliaho, p. 040 529 0832,

maija.yliaho@proagria.fi

Härkäpavun käyttö sikojen ruokinnassa

➽ Ruokinta- 
suunnitelmat Liha 
Osaamiskeskuksesta

➽ Härkäpapu sopii 
sikojen ruokintaan
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Säilörehun korjuussa tavoittee-
na on saada ravintosisällöltään 
hyvää karkearehua eri eläinryh-
mien tarpeisiin. Tärkein ravin-
toarvoa kuvaava tunnusluku on 
sulavuus. Mitä korkeampi sula-
vuus on, sitä enemmän lehmät 
syövät rehua ja tuottavat mai-
toa. Käymislaatu kuvaa säilöre-
hun laatua ja säilönnältään hy-
vin onnistunut rehu on maitta-
vaa, mikä lisää rehun syöntiä. 
Keskipohjalaisilla maitotiloilla 
peltoa on niukasti ja usein kes-
kitytäänkin viljelemään pelkkää 
nurmea. Tilan väkirehut ovat 
ostossa. Hyvälaatuinen säilöre-
hu vähentää ostorehujen mää-
rää ja pienentää rehulaskua. 

Se, hakeeko säilörehuun 
määrää vai laatua, riippuu 
mm. tilan peltoalasta, karjan 
tuotostasosta ja väkirehun hin-
nasta. Noin 9 000 kilon tuotos-
tasoon pääsee 65 %:n säilöre-
hun sulavuudella, kun matalaa 
sulavuutta täydennetään nos-
tamalla väkirehumääriä. Kun 
keskituotos on 10 000 kg, säi-

lörehun laadun tulee sulavuu-
deltaan olla vähintään 68 %. 
Kun lehmien päivittäinen mai-
tomäärä on 33 kg, huonolaa-
tuisella säilörehulla väkirehu-
määrät nousevat sen verran 
suuriksi, että riskit karjan ter-
veydelle lisääntyvät. Lisävalku-
aisen antaminen ei riitä paik-
kaamaan heikkoa D-arvoa. 

Korjuuaika vaikuttaa 
kevätsadon säilörehun 
laatuun ja määrään
Korjuu- ja raaka-ainenäyttei-
den analyysien mukaan aikai-
sin rehuntekoon lähteneiden 
rehun laatu vastasi hyvin ta-
voitearvoja. Sulavuus oli 68-
70 %, valkuainen 16-18 % se-
kä NDF-kuitu 530-560 g/kgka. 
Kesäkuussa nurmen kasvua hi-
dastivat kylmät ilmat ja korjuu-
ta viivästyttivät sateet. Korjuu-
ta siirrettiin myös tarkoituksel-
la juhannusviikolle, jotta satoa 
kertyisi enemmän. Myöhästy-

nyt korjuu antoi korkean kui-
va-ainesadon, mutta 68 % su-
lavuuden tavoitteesta saatettiin 
joutua tinkimään.

Tutkimusten mukaan en-
simmäisen niiton korjuuajan-
kohdalla on myös merkittävä 
vaikutus toisen sadon sulavuu-
teen ja satomäärään. Kun en-
simmäinen sato korjataan ai-
kaisin ja toisen sadon korjuus-
sa ei pidetä niin suurta kiirettä, 
rehua kertyy määrällisesti run-
saasti, mutta sulavuus pääsee 
laskemaan. Varsinkin eloperäi-
sillä mailla kosteus aiheuttaa 
heinäkasvuston tyveen tautia ja 
alimpien lehtien lakastumista. 
Kertynyt kuollut massa nousee 
rehun joukkoon ja se laskee re-
hun ruokinnallista arvoa. Laa-
dun vaihtelun pienentämiseksi 
toisen niiton laatua on seurat-
tava yhtä aktiivisesti kuin en-
simmäisenkin niiton. Kulunee-
na kesänä valveutunut rehun-
tekijä otti korjuuaikanäytteitä 
heinäkuussa pystyäkseen ar-
vioimaan toisen sadon oikeaa 
korjuuajankohtaa. 

Säilörehusta  
kolme satoa
Kolmas säilörehusato on mah-
dollista korjata, kun ensimmäi-
nen sato korjataan riittävän ai-

kaisin. Kolmannen sadon muo-
dostumiseen tarvitaan oikea la-
jikevalinta ja pellon hyvä ravin-
netila. Kun nurmialalta otetaan 
kolme satoa, säilörehun laa-
dusta saadaan tasainen ja ruo-
kinnassa eri rehuerien laadun 
vaihtelut eivät ole suuria. Tun-
nusomaista on, että kolmas 
sato on sulavaa ja sisältää alle 
500 g/kg kuiva-ainetta kuitua. 
Syötettäessä yksistään kolmat-
ta satoa suuria väkirehumääriä 
kannattaa välttää, koska kui-
dusta voi tulla puutetta. Tut-
kimusten mukaan kolmannen 
sadon tuotantovaikutus ei ole 
niin hyvä, kuin mitä sulavuuden 
perusteella voisi olettaa. 

Karjakompassilla 
vaihtoehtoisia 
ruokintaversioita 
Ruokintasuunnittelun pohja-
na ovat tilan kaikkien säilöre-
huerien laatutiedot. ProAgrian 
Ruokinnan ohjaus -palvelussa 
voi asiantuntijan kanssa laskea 
ruokintaa talousnäkökulmasta 
ja käyttää hyväksi suunnittelun 
tärkeitä lähtötietoja, tilakoh-
taisia maidon ja ostorehujen 
hintoja. Ruokinnan suunnitte-
lun konkreettisin hyöty on sen 
määrittäminen, millaisella re-

hustuksella maitolitrat tuote-
taan edullisimmin. Karjakom-
passi-optimointiin tarvitaan 
tarkat lähtötiedot. Kotoisista 
rehuista, säilörehuista ja viljas-
ta, tarvitaan edustavat rehu-
näytteet. Kivennäisruokinnan 
laskemiseksi rehuista määrite-
tään myös kivennäispitoisuu-
det. Murske- ja kokoviljasäilö-
rehusta kannattaa tutkituttaa 
tärkkelyspitoisuus, koska sa-
teiset säät ovat viivästyttäneet 
korjuuta ja heikentäneet ruo-
kinnallista arvoa. 

Rehuja analysoivat Valion 
aluelaboratorio Seinäjoella, 
Sejlabin laboratorio Kauhajo-
ella ja Eurofins Viljavuuspalve-
lu Mikkelissä. ProAgria tarjoaa 
asiakkaille myös rehujen näyt-
teenottopalvelua. Lisätieto-
ja ruokinnan ohjauspalvelusta 
antavat ProAgrian maidontuo-
tannon asiantuntijat. 

kotieläin
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Rehun laatu ja määrä
Nurmen sato alkaa on säilötty siiloihin, aumoihin 

ja paaleihin.  Tämän hetkinen arvio on, että 

määrällisesti säilörehusta saatiin hyvä sato. 

10 000 kg:n keskituotokseen tarvitaan hyvälaatuista säilörehua, jolla turvataan lehmän maksimaalinen rehun syönti. Kun keskituotos on 10 000 kg, säilörehun laadun tulee sulavuudeltaan olla 
vähintään 68 %. Jos lehmien päivittäinen maitomäärä on 33 kg, huonolaatuisella säilörehulla väkirehumäärät nousevat sen verran suuriksi, että riskit karjan terveydelle lisääntyvät.

Anna-Riitta
Leinonen

Maidontuotannon 
erityisasiantuntija
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Kasvinsuojelu sitä ja tätä tähän avataan hiukan 
juttua. Vaikka jouku haastateltavan kommenti 
tai muu nosto. Lue lisää s 18
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Siiloissa ei aina pystytä otta-
maan analyysia eri rehukerrok-
sista, joissa erilaisten lohkojen 
säilörehu on päällekkäin. Li-
säksi säilörehun kuiva-ainepi-
toisuus vaihtelee kerroksittain. 
Myös siilon syöttämisen ede-
tessä voivat säilörehun ruokin-
nalliset arvot sekä kuiva-aine- 

pitoisuus muuttua. Mitä suu-
rempi syötettävä rehuvarasto 
on, sitä tärkeämpää on syötet-
tävän erän säännöllinen analy-
sointi. Säilörehun ottamista va-
rastosta on mietittävä niin, että 
se myös edustaa rehusta otet-
tua säilörehuanalyysiä. Mikäli 
rehua syöttää siilosta pelkäs-

tään ylemmästä kerroksesta, 
otetaan analyysinäytekin siel-

tä. Aumasta näyte kootaan ta-
saisesti eri osista aumaa huo-
mioiden auman koko ja muoto. 
Paalirehun kattava analysoin-
ti on myös haasteellista, kos-
ka syötettävän rehun laatu voi 
vaihdella paaleittain. Näyte tu-
lisi ottaa mahdollisimman mo-
nesta paalista, jotta näyttees-
tä saadaan edustava. Lisäksi 
säilörehun kuiva-ainepitoisuus 
vaihtelee paalissa myös kerrok-
sittain.

Kuiva-ainepitoisuus 
syyniin
Säilörehun kuiva-aine syötettä-
vässä erässä on kaikkein haas-
teellisin, mutta myös olennaisin 
asia säilörehun analysoinnissa. 

Varsinkin seosrehuruokinnassa 
kuiva-ainepitoisuus vaikuttaa 
olennaisesti säilörehun pai-
noon ja sitä kautta seosrehu-
reseptiin. Oheisesta taulukosta 
jokainen suurin piirtein saman-
laista seosrehua tekevä tila voi 
laskea itse, kuinka paljon säilö-
rehun kuiva-aineen muutos vai-
kuttaa euromääräisesti. Mikäli 
tila tekee samankokoisen seos-
rehuerän lehmille, ja säilörehun 
kuiva-aine muuttuu siilon ede-
tessä tai analyysi on huonos-
ti otettu, 10 %:n kuiva-aineen 
muutoksen taloudellinen vai-
kutus on jo olennainen yhden 
robotin tilalla.

jussi vilppola

kotieläin

Ruoho rahaksi –rehunäytteet 
ruokinnan perusta

Mitä suurempi syötettävä rehuvarasto on, sitä tärkeämpää on syötettävän erän säännöllinen analysointi. Säilörehun ottamista varastosta on mietittävä niin, että se myös edustaa rehusta otettua 
säilörehuanalyysiä.
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Syötettävän säilörehun kattava analysointi on ruo-

kinnan suunnittelun perusta. Säilörehuanalyysin 

tulisi edustaa mahdollisimman hyvin syötettävää 

rehuerää. Kattavan säilörehuanalyysin saaminen 

voi olla haastavaa siiloista ja paaleista. 

20
3 500 236

3 283 17

Säilörehu Kuiva-aine 231

3 500
Sum kg kg
2 146 2 146

3 007 650

3 500
Sum kg kg

Säilörehu kuiva-aine 331 Säilörehu Kuiva-aine 431

2 915 770
3 240

3 500 197Rypsi 3 500 158
Kivennäinen 3 326 13

Nurmisäilörehu 2 616 2 616
Vilja 3 107 491

KarjaKompassi Ruokinnansuunnittelu

Eräkoko: Tuorepaino, 3 500

2 357

Valitut eläinryhmät Lehmät
Optimointiperuste Maitotuotto - rehukustannus, €/lehmä/pv

Sum kg kg
2 357

1/1  Vilppola APJ MTY 0405339253 antti.vilppola@kotinet.com  27.08.2014 

Kuiva-aineen muutoksen vaikutus yhden robotin tilalla seosrehureseptiin

Karjan ruokinta tulisi olla tuottavaa ja kustannus-
tehokasta. Säilörehun laadulla on siinä suuri mer-
kitys. Kotieläintiloilla eläinten ruokinta perustuu 
pääasiassa omalla tilalla tuotettuihin rehuihin ja 
niiden pohjalta tehtyihin ruokintasuunnitelmiin. 
Ruokintasuunnitelmasta saadaan tilakohtainen 
kun käytettävissä ovat tilan omat rehuanalyysit. Re-
huanalyysi kertoo kotoisen nurmirehun käymislaa-
dun, syönti-indeksin, koostumuksen ja rehuarvot.

Sisäruokintakauden voi suunnitella mahdol-
lisimman tarkasti, jos saadut rehumäärät ovat 

tiedossa. Ajankohtaisen tiedon avulla kotoisten 
rehujen täydennysoptimointi sekä oikeiden ki-
vennäisten valinta onnistuu parhaiten. Säilöre-
huanalyysit ja säilörehun kivennäisanalyysit ovat 
hyvä apuväline, sillä kivennäiskoostumukset vaih-
televat apilapitoisilla ja varsinkin lannoittamat-
tomilla säilörehuilla. Analyysien perusteella ruo-
kintasuunnitelmasta saadaan ravinnetarpeiltaan 
oikea sekä taloudellisin ruokintamalli.

Katja Kellokoski

Ruokinnansuunnittelun nyrkkisääntö

➽ Edustavia 
rehunäyte vaatii 
huolellisuutta

➽ Analysoidut rehu- 
näytteet ruokinnan 
suunnittelun perusta

30

Kasvinsuojelu sitä ja tätä tähän avataan hiukan 
juttua. Vaikka jouku haastateltavan kommenti 
tai muu nosto. Lue lisää s 18
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• Myös henkilö- ja pakettiautot 
• Päästömittaukset
• Vikadiagnostiikka 
• Ilmastointihuolto
• Katsastuspalvelu 
• Hydr. letkut ja liittimet,
 akut, tarvikkeet ja varaosat

Järvenkuja 3, Evijärvi 
p. 0500 864 112/Eero
elpemak@gmail.com 
facebook.com/elpemak

EL PEMAK KY
Raskaankaluston

korjaus, huolto ja asennus

  

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

hp@halsua.fi       
www.hietalahtijapojat.fi 

OULU Puh. 044 744 6000
SEINÄJOKI Puh. 045 150 5700

www.hstarvike.fi

X7.6 Tier4 Interim

Valmis kohtaamaan nyky- 
ajan maatalouden haas- 
teet uudella Pro Drive 
-voimansiirrolla ja  
Betapower- 
moottoreilla.

Premire Cab -ohjaamo: 
maksimaalista mukavuutta 

ja käytön helppoutta.

Pro Drive: 40 vaihdetta ja 
kuusi nopeusaluetta. 

6.7 -litrainen, 24-venttiilinen,  
6-sylinterinen Betapower 

Common Rail- 
ruiskutuksella 
täyttää Tier 4 
-päästötasolla

G-Max
Innovatiivinen 3,4-litrainen 4-sy-
linterinen Perkins 854E-E34TA 
turbo jälkijäähdytyksellä.

TEKNISET TIEDOT
Malli X7.6 X7.4 X6 X50 G-Max GM

Teho hv 
(Power Plus)

121-188  
(175-212)

143-166 111-121 
(121-133)

85-113 117-158 35,5-54,2

Vääntö Nm 
(Power Plus)

632-810 
(726-810)

590-680 498-549 260-310 515-691 108,5-
159,5

Iskutilavuus/syl 6,7/6 4,5/4 4,5/4 3,4/4 6,7/6 1,6-1,9/3-4
Voimansiirto 

(optio)
40+40 PD 40+40 PD 36+12 

(48+16)
24+12

(48+16)
54+18

(108+36)
12+12

(16+16)
Pumpun tuotto 123 123 66+38 

(LS 110)
82 125 28

Ventt. vak/lisäv. 4/5-6 4/5-6 3/5 3/5 5 2/3
Nostovoima kg 9300 9300 5000 4750 7000-8400 1200
Kokonaispaino 6550-7350 5750 4600 3330-3450 5800-6250 1450-1480

111 ja 121 -hevosvoimaiset 4,5 litran 
Tier4 -moottorit Power Plus -järjes-
telmällä, joka nostaa tehon 121 tai 
133 hevosvoimaan.

Viimeisteltyä huippulaatua!

Täysin uusi X7-sarja 
Innovatiivista suunnittelua 
huippumukavuudella ja -varustelulla.

X6 Tier4 Interim X50 GM
117-158 hv teholuokkien 6-sylinteri-
set turboahdetut BetaPower -teho-
pesät. Ajovoimanotto vakiona.

Ketterinä ja helppo-
käyttöisinä soveltuvat 
monenlaisiin kiinteis-
tö- ja puutarhatöihin. 
29 kg/hv teho/paino-

suhteellaan 
ylivoimaisia 
luokassaan.

Saatavana rajoitetusti 
Tier3-päästötasolla

Murrontie 2
91600 Utajärvi
p. 08 514 4700
www.kinnusenmylly.fi

Myynti:
maatalouskaupat

Lisätiedot kampanjasta 
www.kinnusenmylly.fi

Kampanja voimassa
1.9.–31.10.

KIVENNÄIS- 

JA ERIKOISREHU-

KAMPANJA

Kaupan päälle 
Thermoksen 
termospullo
Vaihtoehtoisesti kampanjahin-
nasta  40 €:n alennus tonnilta 
rakeisissa kivennäisissä ja erikois- 
rehuissa tai 20 €:n alennus tonnil-
ta jauheisissa kivennäisissä. 
*Kampanja koskee myös erikois-
rehuja, jotka myydään 1 000 kg:n 
lavoina (Tähti-Energialisä, Tähti- 
Seleeni-E ja Tähti-ADE Vitamiini). 
Kampanjaedun saat jokaisesta 
500 kg:sta.

Kun tilaat
500 kg 
rakeisia kivennäisiä 
ja erikoisrehuja* tai 
1 000 kg jauheisia 
kivennäisiä kerralla

Uutuus!

          Hivenravinnepaketti (Cu, Mn, Zn) 
edullisesti!

Uudistetut analyysipaketit
- Peruna
- Sokerijuurikas
- Vihannes

Kylvösiementen itävyystutkimukset 
vaivattomasti!

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

Viljavuus-
     tutkimukset

Kotimainen
       asiantunteva palvelu!

JA-KO Betoni Oy on valmisbetonia toimittava raskaan sarjan ammattilainen. Mylly on pyörinyt 
vuodesta 1966 – Seinäjoen Routakalliontiellä keväästä 2013. Toimintamme peruskiviä ovat 
luja laatu, vankkumaton ammattitaito ja toimitusvarmuus. Aikataulu, käytettävä kalusto ja 
betonilaatu sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Pyydä tarjous: puh. (06) 824 2740.

VALMISBETONITEHTAAT: SEINÄJOKI (06) 824 2740 • PIETARSAARI (06) 824 2720 • KOKKOLA (06) 824 2730    www.jakobetoni.fi

8.–11.10.2014
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Vilja-analyysit Suomen Viljavasta
Suomen Viljavalla on laboratorioissaan nyky- 
aikaiset vilja-analysaattorit, jotka kuuluvat  
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ylläpitämään 
NIT-viljaverkkoon. Ammattitaitoinen henkilökunta 
ja nykyaikaiset laitteet takaavat monipuolisen ja 
luotettavan analyysipalvelun.

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- 
analyysit

Mallas- 
ohra-
analyysit

Viljojen  
siemen-
analyysit

Nurmikasvien 
siemen- 
analyysit

Herne- 
analyysit

ORGANISATION 
CERTIFIED BY

ISO 9001

Biorock on biologinen jätevedenpuhdistamo 
kaikille kotitalouksien jätevesille.

Biorock ei tarvitse toimiakseen sähköä, eikä
kemikaaleja, joten se on varmatoiminen ja 
helppohoitoinen. 

Biorock ei kuluta energiaa, eikä siinä ole 
kulutukselle alttiita mekaanisia osia.

Biorock ei tarvitse jatkuvaa kuormitusta, joten
se soveltuu hyvin myös osa-aikaiseen asumiseen.

Henry Lindén p. 050 5479729
www.putkiparainen.fi • henry@putkiparainen.fi

Biorock-PiENPUHDiSTAMoT

EI SÄHKÖÄ, EIKÄ KEMIKAALEJA!

Valmistamme tilaustyönä metallirunkoiset ovet,
ikkunat ja muut metallirakenteet – pyydä tarjous!
Putkipalkit               I-palkit       Lattaraudat       Pyöröteräkset     Verkkolevyt

Huonekaluputket   U-palkit     Kulmaraudat     Neliöteräkset     Kulutusteräkset

Vesijohtoputket      H-palkit     Ainesputket       Teräslevyt          RST- ja Alumiinituotteet   

LEIKKUU   –  POLTTOLEIKKUU   -   SÄRMÄYS  –  SAHAUS  –   PINTAKÄSITTELY

010 281 0390    Puhdistamontie 8, Kannus    www.kannuksenterasmyynti.fi

Matti aarniO  p. 0500 876 842
Salaojien huuhtelut, kaivinkonetyöt
ja energiapuun kaato kaivinkoneella.

Lue lisää www.suomenrehu.fi

 
antaa enemmän
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kotieläin

Tutkimusten mukaan hiehojen 
hedelmällisyys on parhaimmil-
laan 13–14 kuukauden iässä. 
Tuotosseurantatuloksista käy 
ilmi, että siemennykset aloite-
taan vasta 16–17 kuukauden 
iässä ja tiineyttä kohden on 
tarvittu 1,71 siemennystä. He-
rää kysymys, miksi siemennyk-
set aloitetaan näin myöhään ja 
miksi hiehot eivät tiinehdy en-
simmäisestä siemennyksestä? 
Optimaaliseen aikaan, 23–24 
kk iässä, poikineiden hiehojen 
elinikäistuotos on parempi ver-
rattuna vanhempana poikinei-
siin hiehoihin.

Poikimaikä pysynyt 
ennallaan
Tuotosseurantatiloilla hiehojen 
poikimaiän haitari on valtava, 
sijoittuen välille 24–30 kk. Pa-
ras kolmannes tuotosseuranta-
tiloista poi’ittaa hiehot 25 kuu-
kauden iässä. Viimeisen viiden 
vuoden aikana hiehojen poiki-
maikä ei ole muuttunut. Nuor-
karjan teemavuoden tavoittee-
na on vaikuttaa totuttuihin toi-
mintatapoihin ja muuttaa ti-
lannetta parempaan suuntaan. 
Maidontuotannon kannatta-
vuutta voidaan vahvistaa pie-
nillä ja yksinkertaisilla asioilla, 
mm. hiehoprosessia tehosta-
malla. 

Miksi hiehot poikivat 
liian vanhoina? 
Hiehoja ei kannata siementää 
ennen kuin niillä on riittävä 
elopaino, ayshireillä vähintään 
340 kg ja holsteineilla 370 kg. 
Monissa karjoissa hiehot kasva-
vat hyvin ja siemennykset voisi 
aloittaa nykyistä aikaisemmin. 
Oikean ajankohdan varmista-
missa mittanauha on oiva apu-
väline. 

Siemennykset kuitenkin aloi-
tetaan vanhasta tottumuksesta 
vasta hiehon ollessa 16 kuukau-
den iässä. Tutkimuksissa on ha-
vaittu, että 16–17 kuukauden 
ikäisten hiehojen hedelmälli-
syys on merkittävästi heikom-
paa kuin 13–14 kuukauden ikäi-
sillä. Tässä lienee yksi syy, mik-
si siemennyksiä tarvitaan näin 
runsaasti ja siten poikimaikä 
viivästyy.

Mihin kiiman merkit 
katoavat?
Hyvin ruokituilla ja riittävän päi-
väkasvun omaavilla eläimillä kii-
makierrot käynnistyvät ajallaan. 
Kiimakierto alkaa, kun aikuis-
elopainosta on saavutettu 40 
%. Siemennyksen tullessa ajan-
kohtaiseksi, hiehoilta kuitenkin 
häviää kiimakäyttäytyminen se-
kä näkyvät kiiman merkit. 

Usein hiehot siirretään uu-
teen eläinryhmään siemenny-
siän lähestyessä. Ryhmäkarsina 
muuttuu, hieho muuttaa karsi-
nasta parteen, kuivikepohjalta 
kovalle pohjalle, kaverit muut-
tuvat, rehut saattavat muuttua, 
navetta saattaa vaihtua, eli olo-
suhteissa tapahtuu suuri muu-
tos. Lattian liukkaus, kova pin-
ta, valaistuksen puute, lämmin 
navettailma, rehujen vaihtumi-
nen ja kenties hoitajienkin vaih-
tuminen ovat myös tekijöitä, 
jotka vaikuttavat hiehojen kii-
makäyttäytymiseen sekä tiineh-
tymiseen. Kaikki muutokset olo-
suhteissa tulisi tehdä vähintään 
kuukautta ennen siemennysten 
aloittamista. 

Onko ruokinta 
kohdallaan?
Kiimakierto käynnistyy liian 
myöhään, jos hieho kasvavaa 
liian hitaasti. Huonon kasvun 
syynä ovat puutteellinen synty-
mähetken sekä vasikka- ja hie-
hokauden ruokinta. Vasikoiden 
tulisi kasvaa kilo päivässä ja syö-
dä väkirehuja vieroitusvaihees-
sa vähintään 1,5 kg/pv. Juotto-
kauden virheet näkyvät hitaassa 
kasvussa sekä vasikoiden terve-
ydessä. Usein eläinten päiväkas-
vut ovat olleet vasikkavaiheessa 
500 – 600 g/pv ja tiineinä 800 

g/pv, eli täysin päinvastoin kuin 
tulisi olla. Tiineillä hiehoilla kor-
keaa päiväkasvua selittää kun-
toluokkien nouseminen yli op-
timin.

Kuka aiheuttaa 
ongelmat?
Eläinlääkäri ja maitotilayrittä-
jä Gordie Jonesin mukaan: ”Jos 
lehmällä on ongelma, ongel-
malla on etunimi ja sukunimi”. 
Meidän omat tekemisemme 
ovat ongelmien taustalla, sillä 
eläin ei tietoisesti sairastu. Tun-
nistamalla nykytilanne ja muut-
tamalla omia toimintatapoja, 

tulokset paranevat kaikilla osa-
alueilla. 

Hiehoprosessin tehosta-
miseen saat lisätietoa Vasikas-
ta huippulypsylehmäksi -kirjas-
ta, ProAgrian Ruokinnan Oh-
jaus -palvelusta, Hienot Hiehot 
–Benchmarking-pienryhmistä 
ja Nuorkarjan teemavuoden 
teemapäivistä. Lisätietoja saat 
ProAgrian maidontuotannon 
asiantuntijoilta.

Minna Norismaa
huippuosaaja – lypsykarjan 

ruokinta ja hyvinvointi, 
ProAgria Pohjois-Karjala

Tarua vai totta? 

Hiehojen siemennys 
14 kuukauden ikäisinä

➽ Hiehojen siemennyk- 
sen aloittamisessa mitta-
nauha hyvä apuväline

➽ Nuorkarjan 
teemavuonna huomio 
poikimaikään

Hiehoja ei kannata siementää ennen kuin niillä on riittävä elopaino, ayshireillä vähintään 340 kg ja holsteineilla 370 kg. Monissa karjoissa hiehot 
kasvavat hyvin ja siemennykset voisi aloittaa nykyistä aikaisemmin. Oikean ajankohdan varmistamissa mittanauha on oiva apuväline. 
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Hedelmällisyys tuottamaan seminaari
ti 7.10.2014 Toholampi

Kunnantalo, kulttuurisali klo 9.30-14.00
Aiheina: Hedelmällisyyden vaikutus talouteen, Helmipalvelu,
Heatime-seurantalaite, ruokinta ja hedelmällisyys
Asiantuntijoina mm: Juhani Taponen Helsingin yliopistosta 
sekä Faban ja ProAgria Keski-Pohjanmaan edustajat.
Kahvitarjoilu, ruokailu omakustanteinen.
Ilmoittautumiset viim. 1.10. tiina.paavola@kpedu.fi, 040 808 5041
Järjestäjänä Faba, ProAgria K-P ja Tietoseppä2-hanke
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Siikajoki, ti 7.10. klo 10-15, 
hilja ja Markku Raappanan 
tila
Tilalla verhoseinäinen kahden 
robotin automaattilypsypihat-
to. Nuorkarjatilat remontoitu 
vanhaan parsinavettaan. Kar-
jassa on korkea tuotostaso ja 
hyvät nuorkarjakasvatuksen 
tunnusluvut. Ilmoittautumiset 
ja tiedustelut Erika Jylhä-Pek-
kala, puh. 040 5963 634, eri-
ka.jylha-pekkala@proagria.fi 
tai Tiina Karlström, puh. 040 
5133 241, tiina.karlstrom@
proagria.fi.

Nivala, to 27.11. klo 10-15, 
Paavo Karhun ja Maarit Las-
silan tila
Tilalla lämmin yhden robotin 
automaattilypsypihatto, jos-
sa nuorkarja samassa raken-
nuksessa lypsylehmien kans-
sa. Seosrehuruokinta, pääosin 
ayrshire-karja. Hiehojen toteu-
tunut keskipoikimaikä 24 kk. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
Pirkko Kalaoja, puh. 045 6578 
702, pirkko.kalaoja@proagria.
fi tai Tiina Karlström, puh. 040 
5133 241, tiina.karlstrom@
proagria.fi.

Ylivieska, ke 10.12. klo 10-15, 
juha Sipilän tila
Tilalla lämmin yhden robotin 
automaattilypsypihatto, jos-
sa nuorkarja samassa raken-
nuksessa lypsylehmien kans-
sa. Seosrehuruokinta ja ayr-
shire-karja. Hiehojen toteutu-
nut keskipoikimaikä 24 kk. Il-
moittautumiset ja tiedustelut 
Irma Huhtamäki, puh. 0400 
776 843, irma.huhtamaki@
proagria.fi tai Tarja Paatero, 
puh. 040 8416 250, tarja.paa-
tero@proagria.fi.

Perho, ti 4.11. klo 10-15, is-
mo ja Katja honkosen tila
Tilalla joulukuussa 2013 käyt-
töön otettu yhden robotin au-
tomaattilypsypihatto, 80 leh-
mäpaikkaa ja saman verran 
nuorkarjapaikkoja. Matto-
ruokkija ja kioskit. Poikima- 
ja vasikkatiloissa kestokuivike. 
Luonnollinen ilmanvaihto, ver-
hoseinät. Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut Sari Hihnala, puh. 
0400 974 165, sari.hihnala@
proagria.fi tai Tarja Paatero, 
puh. 040 8416 250, tarja.paa-
tero@proagria.fi. 

Lohtaja, to 6.11. klo 10-15, 
Seppo ja Marita Karhulan tila
Tilalla 45 lehmän pihatto, viisi-
paikkainen autotandem lypsy-
asema, erillisruokinta, väkire-
hukioskit. Vasikoille valmistu-
massa uudet tilat. Ilmoittau-
tumiset ja tiedustelut Sari Hih-
nala, puh. 0400 974 165, sari.
hihnala@proagria.fi, tai Tarja 
Paatero, puh. 040 8416 250, 
tarja.paatero@proagria.fi.

Osallistu eläinten 
havaintopäiviin

Hollantilaisten karjaosaajien 
käytännön vinkkejä kestävän 
lehmän ympäristötekijöiden 
havainnointiin on taas tarjol-
la. Lehmähavainnoissa keskity-
tään lehmiin, Nuorkarjahavain-
noissa vasikoihin ja hiehoihin, 
Hedelmällisyys-havainnoissa 
karjan hedelmällisyyden kriitti-
siin pisteisiin. Tule mukaan an-
toisaan pienryhmätyöskente-
lyyn sinne, missä asiat oikeasti 
tapahtuvat eli navettaan. Mak-
simiryhmäkoko on 10 henkilöä 
havaintopäivää kohden, joten 
ilmoittautua kannattaa nope-
asti. Havaintopäivissä pääset 
tutustumaan myös erilaisiin 
toiminnallisiin ratkaisuihin 
navetoissa.

  NuorkArjAN hAvAiNTopäivä   LehmähAvAiNTopäiväT

Lehmät antavat jatkuvasti merkkejä terve-
ydestä, hyvinvoinnista, ravitsemustilasta ja 
tuotoksesta. Opettelemalla tulkitsemaan 
ja hyödyntämään näitä merkkejä voimme 
ehkäistä tauteja, parantaa hyvinvointia ja 
optimoida tuotantoa, jolloin kannattavuus 
paranee. 

Käytännönläheiseen Lehmähavaintoja-
julkaisuun on koottu runsaasti esimerkkejä 
lehmien ja lehmäryhmien käyttäytymisen ja 
fyysisten ominaisuuksien tulkitsemista. Tul-
kinnassa auttaa lähes 300 havainnollista 
valo- ja piirroskuvaa. Kirja on tarkoitettu 

maitotilayrittäjille, eläinlääkäreille ja muil-
le lehmien parissa työskenteleville. Hollan-
tilaisen eläinlääkärin Jan Hulsenin kirjoit-
tama teos on käännetty 28 kielelle ja se on 
käytössä jo tuhansilla maitotiloilla Suo-
messa. 

Lehmähavaintoja-julkaisun sisältöä voi 
syventää osallistumalla ProAgrian järjestä-
miin Lehmähavaintoja-koulutuksiin. Har-
joituksissa opetellaan lukemaan lehmän 
antamia merkkejä käytännössä ja osallis-
tujat saavat toisiltaan vinkkejä, joilla pa-
rantaa toimintaa ja tuotosta.

Kirjan hinta on kustantajalta tilattaes-
sa 32 €, sis. alv. 10 %. Hintaan lisätään lä-
hetys- ja postimaksu. Julkaisuja voi ostaa 
kirjakaupoista ja ProAgria Keskuksista se-
kä tilata kustantajalta ProAgria Keskusten 
Liitosta, puh. 020 747 2485 tai myynti@
proagria.fi. 

Lisätietoja ja tilaukset myös verkkokau-
pasta: www.proagria.fi/julkaisut. Julkaisu 
on saatavana sähkökirjana, jolloin myyn-
tihinta on 34 €, sis. alv 24 %. ISBN 978-
951-808-252-4. Lisätietoja ja tilaukset:  
www.ellibs.fi -> E-kirjakauppa.

Suositun Lehmähavaintoja -oppaan 3. painos ilmestyy

Kannattavuus paremmaksi lehmiä havainnoimalla

osallistumismaksu
120 €/hlö + alv 24 %.

 

Ilmoittautuneille lähetetään 
n. viikkoa ennen tapahtumaa 

tarkemmat tiedot sekä 
ajo-ohjeet tiloille.
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Viivakoodi maito-
näytepullossa on 
nykyaikaa
Nykyään koelypsyyn on käytettävissä erinomaisia väli-
neitä, ohjelmistoja ja asiantuntijoita. Positiivisia käyt-
tökokemuksia tuotosseurannan uudesta tekniikasta 
suomalaisessa tuotantokäytössä on saatu jo vuodes-
ta 2010. Täyden näytteenottopalvelun paketit ovat 
suosittuja keskikokoisilla ja sitä suuremmilla tiloilla. 
Osallistumalla tiedon keräämiseen itse voi palvelupa-
kettia keventää pienillekin tiloille kannattavaksi koko-
naisuudeksi. Viivakoodipullojen edut koet parhaiten 
itse – luonnollisesti kokeilemalla, sillä esikoodattujen 
maitonäytepullojen käytössä vaivattomuus, tarkkuus 
ja design ovat kohdallaan. 

Koelypsyn jälkeiset, tuskastuttavat askartelut ovat 
viimein historiaa, kaikki hoituu alusta loppuun saak-
ka vaivattomasti ja nykyaikaisesti. Viivakoodi luetaan 
modernisti vilauttamalla sitä lukijaan, eläin yhdistyy 
koodiin – ja siinä kaikki. Tiedonsiirto sujuu tyylikkääs-
ti sähköisesti.

eRiNoMAiSTA KÄYTÄNNöLLiSYYTTÄ

Esikoodatut maitonäytepullot ovat saatavilla meije-
ristäsi sekä ProAgrialta. Ohjelmiston ja käyttöönotto-
opastuksen saat teknisiltä asiantuntijoiltamme. Kysy 
lisää – kerromme enemmän.

Esikoodatut maitonäytepullot valtaavat näytteen-
oton jääden siirtymäajan jälkeen ainoaksi näytepul-
loksi. Vanhanaikainen ja työläs näpertely jää ansaitse-
maansa, pitkäikäisyydessään kunnioitettuun asemaan 
näytteenoton aikakirjoihin.

Viivakoodin käyttö tulee avaamaan myös uusia mah-
dollisuuksia, joista mainittakoon mm. tiineyden määritys 
maitonäytteen analysoinnin ohella. Näistä tiedotetaan 
tarkemmin asian tullessa ajankohtaiseksi.

LYPSYRoboTTiTiLoiLLe ehdoToN jUTTU

Vanha tekniikka on osoittautunut toivottoman hitaaksi ja 
työlääksi ja maitonäytteet ovat saattaneet jäädä jopa ot-
tamatta. Onneksi nyt asiaan on ratkaisu. Viivakoodipul-
lot ovat tyylikkäitä, toimivia ja miellyttäviä käyttää. Vaivat-
tomuus, varmuus ja nopeus tuovat vapautta, joka tempaa 
mukaansa eikä päästä enää otteestaan.

Oma aika on ylellisyyttä – nauti siitä valitsemallasi ta-
valla.

Kirsi Leppikorpi

Viivakoodipullot ovat jo monilla kehitysmyönteisillä tiloilla arkipäi-
vää. Paluuta vanhaan ei ole – on aika siirtää vuosikymmenten ajan 
liimatut tarrat ja paperimuistiinpanot museoon ja astua elektroniseen 
nykypäivään.

ProAgria Keski-Pohjanmaa on 
panostanut teknologian so-
veltamiseen esimerkiksi tarjo-
amalla asiantuntemusta lypsy-
robottien ja ruokintalaitteis-
tojen osaamisen hallintaan si-
ten, että koneista ja laitteista 
voidaan ottaa kaikki tehot irti 
säätämällä niitä tarpeiden ja 
tavoitteiden mukaisesti. Myös 
tuotosseurannan koelypysyn 
huipputeknologiassa on vaih-
toehtoja, jotka mahdollistavat 
tehokkaat ja nopeat toiminta-
tavat eli tuovat helpotusta ar-
keen. 

Taloudelliset 
ja kannattavat 
teknologiat
Teknologia on investointi, jon-
ka pitää maksaa itsensä takai-
siin joko vähentyneenä työnä tai 
parempana tuloksena. Teknolo-
gian käyttöönotossa on oltava 
kustannustietoinen ja hankin-
nat on suhteutettava omiin re-
sursseihin ja tavoitteisiin. 

Kasvinviljelyssä uusimman 
teknologian käyttöönotto ei ole 
pelkästään uusia koneita. Uu-
sin tapa hyödyntää tietoa on 
esimerkiksi käyttää viljelysuun-
nitteluohjelmistoon kytkettyjä 
ennustemalleja, jotka helpotta-
vat tautien ja tuhoeläinten tor-
juntojen onnistumista ja näin 

varmistavat sadon määrää ja 
laatua. Ennusteet hyödyntävät 
lohkon esikasvi-, muokkaus- ja 
lajikeherkkyystietoja yhdistetty-
nä tilakohtaiseen säätietoon ja 
laskevat näiden perusteella ris-
kin esimerkiksi taudin esiinty-
miselle. Mikäli riskikynnys ylit-
tyy, järjestelmä lähettää häly-
tysviestin maatalousyrittäjän 
puhelimeen. Asiantuntija pys-
tyy seuraamaan tiloille lähte-
neitä hälytyksiä ja antamaan 
tarvittaessa lisäohjeistuksia.

Teknologian hallinnalla 
tärkeää vertailutietoa
Teknologian hyödyntämisen eh-
doton edellytys on siitä kertyvän 
runsaan tietomäärän hallinta ja 
jatkohyödyntäminen. Erityises-
ti sensoriteknologia luo uusia 
mahdollisuuksia asioiden seu-
rantaan maatiloilla. Tietokan-
toihimme kertyvä tieto on esi-
merkiksi maitotilojen käytet-
tävissä verkkopalvelujen kaut-
ta. Oman yrityksen tiedot ovat 
vertailtavissa monilla eri tavoin 
muiden maitotilojen kanssa ja 
vertailutietoa voidaan hyödyn-
tää esimerkiksi taloussuunnitel-
mien laadinnassa, jossa suun-
nitellaan rahoitus sekä analy-
soidaan investointien vaikutus 
kannattavuuteen ja maksuval-
miuteen. Investoinneissa keskei-

sintä ovat tilan omat tavoitteet 
ja niihin pyrkiminen. Taloudel-
lisia päämääriä suunnitellaan 
kassabudjetoinnilla ja niiden 
toteutumista seurataan tilipal-
velujen avulla.

Sähköinen tulevaisuus 

ProAgria kehittää sähköisiä toi-
mintatapoja ja tiedon sähköistä 
hyödyntämistä. Tiedon siirtymi-
nen sähköiseen muotoon ja tie-
don yhteisöllinen tuotanto tule-
vat kasvamaan. Mobiilipalvelu-
ja käytetään yhä enemmän täs-
mätarkoituksissa. Asiakaspalve-
lu saa uusia ja ”aina auki” olevia 
palvelumuotoja.

Energiateknologian 
kehittyminen luo 
mahdollisuuksia
Automaatio voi vähentää ener-
gian kokonaiskulutusta, mutta 
lisää sähkön osuutta energia-
laskussa. Se haastaa myös tila-
kohtaiset energiantuotantorat-
kaisut. ProAgrian energianeu-
vonnassa tarkastellaan ener-
giaratkaisuja tuotantotavan ja 
yhteistyömahdollisuuksien nä-
kökulmasta. Yksikkökoon kas-
vun myötä energian jalostus-
asteen kasvattaminen kannat-
tavasti on mahdollista yhä use-
ammalla tilalla.

Teknologian 
soveltamisella 
on kysyntää
Teknologisten ratkaisujen lisääntyessä ja monipuolistuessa maataloudessa 

on syntynyt tarve uuden teknologian soveltamiselle ja kannattavalle hyödyn-

tämiselle. Tämä korostuu erityisesti suurten investointien yhteydessä, jossa 

johtamisessa, taloudessa ja tuotannossa on useita liikkuvia osia. 

  proAgria keski-pohjanmaan teknologia-asiantuntijat

Kuva: Elisa Karhula

Ahonen 
elina, 
p. 0400 260 575

TUoToSSeURANNAN TeKNiSeT ASiANTUNTijAT

huhtala 
jouni, 
p. 040 512 3703

iNveSToiNNiT 
jA TeKNo-
LoGiA

Asiala 
Salme, 
p. 040 523 4124

hotakainen 
Armi, 
p. 040 523 4116

Kellokoski 
Katja, 
p. 040 849 2870

Lassila 
jonna-Minna, 
p. 0400 644 261

Leppikorpi 
Kirsi, 
p. 0400 367 656

Kinnunen 
Teemu, 
p. 043 825 4279

RUoKiNNAN 
jA LYPSYN 
TeKNoLoGiA

hotakainen 
Armi, 
p. 040 523 4116

eNeRGiA-
TeKNo-
LoGiA

Tikkanen 
jari, 
p. 0400 162 147

KASviN-
viLjeLYN 
TeKNoLoGiA
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Tuotosseuranta uudistuu vuoden 2015 
alusta alkaen. Uudistuksen tavoitteena 
on lisätä joustavuutta ja vaihtoehtoja 
tuotosseurannan toteuttamiseen tilata-
solla. 

Suurimmat muutokset koskevat koe-
lypsy- ja näytteenottovälejä, summamai-
toa sekä tuotosseurannan virallisuussel-
vityksiä. Lisäksi Ammuun ja tuotosseu-
rannan raportteihin on tulossa uudis-
tuksia.

Koelypsy- ja näytteenotto-
väleihin valinnan varaa
Uudistuksen myötä tilojen on mahdol-
lista valita koelypsyvälikseen joko 2, 4, 
6, tai 8 viikkoa. Mikäli koelypsyväli on 6 
tai 8 viikkoa, on näytteet otettava joka 
kerralla. Jos taas koelypsyväli on 2 tai 4 

viikkoa, ei näytteiden otto joka kerral-
la ole välttämätöntä. Näytelypsyjä tulee 
kuitenkin olla kaikilla tiloilla vähintään 
6 kpl vuodessa. Tilat, joiden koelypsy-
väli on 4 viikkoa tai vähemmän, voivat 
myös pitää halutessaan yhden koelyp-
syttömän lomakuukauden vuoden ai-
kana. Uutuutena tulee myös koelypsyn 
tekstiviestimuistutus, joka lähetetään 
tilalle pari päivää ennen suunniteltua 
koelypsyä.

Summamaidosta 
24 h:n maitoon
Robottitilojen ja muiden summamaitoti-
lojen maitomäärien kirjaus muuttuu kuu-
kauden summamaidosta 24 h:n maito-
määrään. Tällöin koelypsyjen tulokset 
saadaan heti kun näytteet on analysoi-

tu. Vuorokausimaitoon siirtyminen mah-
dollistaa tilan koelypsypäivän sijoittami-
sen mihin aikaan kuukaudesta tahansa. 
Robottitiloilla 24 h:n maitomäärät laske-
taan yksilöllisesti jokaiselle lehmälle hyö-
dyntäen tietoja kahden viimeisen lypsyn 
maitomäärästä ja kolmen viimeisen lyp-
syn ajankohdasta.

Luotettavuuden arviointiin 
laatupisteet
Tuotosseurantatiedon laatupisteet kor-
vaavat aikaisemmat epävirallisuusselvi-
tykset. Laatupisteet kertovat tilan tuo-
tosseurantatiedon luotettavuudesta re-
aaliajassa. Maksimipistemäärä laatupis-
teille on 10 pistettä. Tilan pisteiden vuo-
den keskiarvon ollessa positiivinen, tuo-
tosseurantatiedot ovat virallisia. Pisteitä 

vähentävät poikkeamat tuotosseurannan 
ohjesäännöstä, esimerkiksi suuret rasva- 
ja valkuaispoikkeamat, pitkä näytteenot-
toväli tai mittarien testaamattomuus. Li-
säpisteitä taas voi saada ProAgrian asi-
antuntijan suorittamasta koelypsystä. 
Laatupisteet lasketaan jokaisen koelyp-
syn jälkeen ja reaaliaikainen tieto laatu-
pistetilanteesta lähetetään tilalle teksti-
viestein.

teknologia
➽ Summamaito 
jää historiaan

➽ Laatupisteet 
luotettavuuden 
arviointiin

Tuotosseurannan koelypy-
syn huipputeknologiassa on 
vaihtoehtoja, jotka mahdol-
listavat tehokkaat ja nopeat 

toimintatavat eli tuovat 
helpotusta arkeen, kertoo 

tuotantoseurannan tekninen 
erityisasiantuntija Kirsi Lep-

pikorpi.

Tuotosseuranta uudistuu 
– Mikä muuttuu?

Elina
Ahonen

Tuotosseurannan asiantuntija

Maatilayrittäjän avuksi on ilmestynyt 
Teknologian hyödyntäminen maatilalla 
-julkaisu, joka auttaa arvioimaan erilais-
ten teknologiaratkaisujen soveltuvuut-
ta omalle tilalle. Kirja julkaistiin ProAg-
ria Keskusten Liiton ja MTT:n (Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskus) Tie-
to tuottamaan -sarjassa.

Uuden teknologian tulee  
sopia tilakokonaisuuteen
Teknologian hyödyntäminen maatilalla 
-kirja auttaa teknologiaratkaisujen hyö-

tyjen arvioimisessa oman tilan kannalta. 
Kirja opastaa tilan sisä- ja ulkopuolella 
syntyvien tietojen monipuolisessa hyö-
dyntämisessä. Julkaisu kertoo, miten au-
tomatisointi muuttaa työn luonnetta ja 
miten teknologiainvestoinnin kannatta-
vuuden voi arvioida. Lisäksi kirjan avul-
la voi varautua erilaisiin häiriötilanteisiin 
ja kapasiteetin riittävyyteen. Lisäksi te-
os avaa ikkunan mielenkiintoisiin tilaesi-
merkkeihin ja ideoihin esittelemällä eri-
laisia teknologiaratkaisuja meiltä ja maa-
ilmalta.

Kirjan myyntihinta on kustantajalta 
tilattaessa 32 E, sis. alv 10 %. Hintaan 
lisätään toimitus- ja postikulut. Julkai-
suja voi ostaa kirjakaupoista ja ProAg-
riasta sekä tilata kustantajalta ProAgria 
Keskusten Liitosta, puh. 020 747 2485 
tai myynti@proagria.fi. 

Lisätietoja ja tilaukset myös verkko-
kaupasta: www.proagria.fi/julkaisut. Te-
os on saatavana myös sähkökirjana, jol-
loin myyntihinta on 37 E, sis. alv 24 %. 
ISBN 978-951-808-242-5. Lisätietoja ja 
tilaukset: www.ellibs.fi -> E-kirjakauppa.

Automaatio muuttaa maatilayrittäjän 
arkea ja auttaa tuloksen tekemisessä

Teknologian hyödyntäminen maatilalla -julkaisu ilmestynyt

K
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a 
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ProAgrian Maatilan tulosanalyy-
si -palvelu koostuu tilakäynnis-
tä, jossa kerätään tarvittava tie-
to analyysin tekemistä varten. Li-
säksi tilakäynnillä keskustellaan 
tilan toimintatavoista tuotan-
non eri osa-alueilla. Näin saa-
daan kokonaiskäsitys tilan toi-
minnasta, ja analyysin tunnus-
lukujen ja toimintatapojen vä-
lille voidaan luoda selkeä yhte-
ys. Toiminnan ja taloudellisen 
tuloksen yhteyden perusteella 
toimintatapojen viilaaminen ja 
muuttaminen voidaan tarvitta-
essa aloittaa. 

Tulosanalyysi kertoo moni-
puolisesti tilan taloudesta eri 
osa-alueilta. Talouden tunnuslu-
kujen perusteella tehdään tulkin-
ta tilan toiminnasta sekä hyvin 
olevista, että kehitettävistä asi-
oista. Laskelma voi kertoa, että 
lypsykarjatilan peltoviljelyn sato-
tasot tilalla ovat verrattain kor-
keat. Mikäli edelleen koetaan, 
että tuloksessa on parannetta-
vaa, voidaan tuotannon tunnus-
lukujen ja keskustelujen pohjal-
ta huomata kehittämisen koh-
teita navetassa. Tämän jälkeen 
voidaan hakea tapoja muuttaa 
tilannetta. 

Vertailutietoa 
Taloustietopankista  
ja Tilakunnosta
ProAgrian Taloustietopan-
kista ja Tilakunnosta voi ha-
kea tulosanalyysin tulkinnan 
tueksi vertailutietoa eri tuo-
tantosuuntien talouden tun-
nusluvuista. Taloustietopan-
kin vertailuaineistoissa voi-

daan eritellä esimerkiksi tilakoon 
mukaan tuloslaskelma, tase, tun-
nusluvut, sato- ja tuotostiedot se-
kä tulo- ja menoerittely. Tilakun-
nosta saadaan tuotosseuran-
taan kuuluvista lypsykarjatiloista 
koostuva kattava vertailuaineisto 
tuotannon tunnusluvuista, muun 
muassa keskituotoksesta, poiki-
mavälistä, maidon solumääräs-
tä, hiehojen poikimaiästä sekä 
rasva- ja valkuaispitoisuudesta.

Oman tilan taloudesta kiin-
nostunut viljelijä voi tehdä tulo-
sanalyysin itsekin tilinpäätöksen 
tehtyään. Tästä analyysista jää 
kuitenkin uupumaan vertailutie-
to vastaavanlaisiin tiloihin sekä 
ulkopuolinen näkökulma tilan 
toiminnassa. Näin tilan kehit-
tämiskohteiden löytäminen on 
haastavampaa eikä niitä välttä-
mättä itse huomaa. 

Merkitse rehujen 
satomäärät muistiin
Tulosanalyysin luotettavuuteen 
vaikuttaa se, kuinka tarkkaan 
esimerkiksi satotiedot merkitään 
ylös. Analyysissa tarkastellaan vil-
jelijän antamien tietojen perus-
teella satotasoja kasvilajeittain. 
Hyvä olisi, että säilörehun osalta 
kesän kaikkien satojen satomää-
rät on laitettu muistiin kärrykuor-
mien tai paalimäärän perusteella. 
Kun eri sadoista on lisäksi otettu 
näytteet, joista löytyy muun mu-
assa kuiva-ainepitoisuus, sato-
määrän laskeminen kohtalaisen 
luotettavasti on helppoa. Viljo-
jen osalta myös kärrykuormien 
ja näytteistä saatavan hehtolit-
rapainon perusteella satomää-

rän laskeminen saadaan tehtyä 
helposti. Lisäksi varastoiden arvi-
oinnin vuoksi olisi hyvä, jos tilal-
la merkittäisiin vuodenvaihteessa 
etenkin säilörehun ja viljan varas-
tot muistiin. Säilörehun osalta 
aumojen ja/tai siilojen määrän ja 
niissä olevan rehun saa helposti 
mitattua. Myös paalimäärän las-
keminen kohtalaisen tarkasti on 
nopeasti tehty. Eikä viljamäärän 
mittaaminen siilosta, aumasta 
tai muusta varastosta ole huk-
kaan heitettyä aikaa. Satotaso-
jen, rehunkulutuksen ja uuden re-
hun syöttämisen aloitusajankoh-
dan perusteella voidaan arvioida 
vuodenvaihteen varastot, mikäli 
niitä ei ole merkitty muistiin. 

Teetä tulosanalyysi 
mieluiten vuoden alussa
Tulosanalyysi on hyödyllisin teet-
tää vuoden alussa, jolloin edelli-
nen vuosi on muistissa. Analyy-
sin perusteella voidaan miettiä 
kuluvan vuoden kehitettäviä ja 
parannettavia asioita sekä keino-
ja niiden toteuttamiseen. Lisäksi 
analyysista saadaan paras hyö-
ty, kun viilattavat tai kehitettävät 
asiat saadaan tietoon mahdolli-
simman nopeasti. 

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.

Kun halutaan enemmän rahaa tai vapaa-aikaa tai parantaa 
yrityksen markkina-arvoa, on oltava valmis tekemään muu-
toksia vähintään omassa tekemisessä, mutta usein myös 
tuotanto-oloissa. Mitä isompi muutos, sitä kriittisemmin 
on mietittävä omia tavoitteita ja työntekotapoja. On help-
po jättää työkalut siihen paikkaan, missä niitä tarvittiin. 
Joskus vaan se uusi työkalujen tarve onkin aivan toisaalla 
ja kiireessä ei muistakaan, minne ja missä kunnossa työ-
kalut jäivät. Siinä ehtii teuraskypsä mulli kuristua hengiltä, 
jos joutuu kaukaakin hakemaan lentävää, jonka johto on 
leikkaantunut poikki.

Tekemisen taso vaikuttaa joka paikassa, ja tietysti 
myös lopputuloksessa. Kyllä te tiedätte, että kun pellot ja 
eläimet voivat hyvin, ne myös tuottavat paremmin. Ja us-
kokaa tai älkää, maataloustoiminta ei välttämättä ole edes 
kannattamatonta. Osa viljelijöistä tekee huomattavasti pa-
rempaa tulosta kuin normaalissa palkkatyössä ikään saisi. 
Hyvä tulos ei tule onnella, vaan oikealla asenteella ja osaa-
misella. Tuloksen voi toki tehdä omasta selkänahastaankin, 
mutta kannattaisiko havahtua, miettiä ja tarvittaessa myös 
tehdä työnsä toisin?

ASeTA TAvoiTTeiTA
Parhaimmilla maidontuotantotiloilla lehmien elinikäistuo-
tokset ovat yli 25 000 kg/le ja keskipoikimakertoja on yli 
kolme. Lehmillä keskituotokset ovat kymppitonnissa ja en-
sikoilla yli 9 500 kg/le. Valkuaisprosentit ovat yli 3,6 ja ras-
vakin yli 4,6. Väkirehuprosentit ovat kuitenkin vain 40 ta-
soa, sillä säilörehujen D-arvot ovat 700 pinnassa ja syönti-
indeksit yli 110. Ja näillä tiloilla ei keskitytä välttämättä vain 
lehmiin, kun vasikkakuolleisuudetkin ovat keskimäärin puh-
dasta nollaa. Sivumennen sanoen parhaimmat tilat ottavat 
säilörehua yli 8000 kuiva-ainekiloa hehtaarilta, maidon tuo-
tantokustannukset ovat alle meijerin maksaman tuottajahin-
nan ja yrittäjätulo on yli 50 000 e per yrittäjä.

Voisiko tuollaisia lukua saada muillakin tiloilla? Tietysti! Ei 
tietenkään heti, eikä kaikissa asioissa, mutta kohennusta voi-
daan tehdä vaihe vaiheelta. Nykyisten seinien sisälläkin voi teh-
dä paljon asioita vielä paremmin. Pohdi, mitkä asiat ovat juu-
ri nyt hyvin, mikä kohta vaatii parannustoimia heti ja mikä voi 
odottaa vaikka talvea. Katsele, kuuntele, mieti ja arvioi, mitä pi-
täisi tehdä ja miten muut tekevät. Älä vain ratkaise hätäisesti on-
gelmaa, vaan yritä aina löytää perussyy. Korjaa se kuntoon, niin 
samaa asiaa ei tarvitse kerta toisensa jälkeen entrata.

oTA SeLvÄÄ jA TARTU ToiMeeN
Ote selvää, mitä tarvitaan parempiin tuloksiin ja toimi sitten 
oikein ja oikeaan aikaan. Esim. lehmä haluaa hyvää ja tuotan-
tovaiheeseen sopivaa rehua riittävästi ja välittömästi turpansa 
eteen. Helposti saatavissa olevaa puhdasta vettä, jotta voisi tuot-
taa huippumaitomääriä. Jopa yli 200 luksia valoa nähdä päivällä 
mitä syö, juo tai kuka tulee vastaan. Ei lehmä innostu pimeässä 
edes lisääntymisestä! Lisäksi reilusti puhdasta ilmaa hengittää. 
Kuivaa ja itselleen sopivan kokoista paikkaa maata mukavasti ja 
pitää maidontuotantotehdasta käynnissä eli märehtiä. Pitää myös 
olla tilaa väistää sitä korkeampiarvoista. Eikä ole mukavaa, jos vas-
tapäinen lemmu tillottaa silmiin metrin päästä ruokintapöydän toi-
sella puolella. Lehmä ei todellakaan kaipaa stressiä! Lehmä tarvit-
see vain mahdollisuuden tuottaa hyvin sille sopivissa olosuhteissa.

Tuloksia arvioimalla voidaan löytää ne oleelliset asiat, joilla on 
merkitystä tuotannon kannalta. Prosesseja on säännöllisesti tarkas-
teltava kriittisesti, jotta niitä voisi kehittää paremmiksi. Tekeminen 
pitää miettiä ja myös ohjeistaa siten, että jokainen työmaalla osaisi 
tehdä työt samalla lailla. Selkeät työohjeet vaikka SOP-työohjeen 
muodossa standardoivat tekeminen tarkasti. Kun kaikki työt on 
mietitty ja määritelty, voidaan yritystoimintaa kehittää johtamisen 
avulla helpommaksi,
paremmaksi ja 
tuottavam-
maksi.

Lehmä lypsämään, 
tila tuottamaan ja 
arki sujumaan

  
 

 
  

Liisa Koskela
Valtakunnallinen huippu-

asiantuntija, maidontuotannon 
strateginen johtaminen

                  p. 050 512 0615

Apua arkipulmiin ja 

ennakointia tulevaisuuden 

haasteisiin!

Tili tuli, mihin se 
meni – tulosanalyysi 

kertoo
Maatilan tulosanalyysi on oiva keino selvittää, miten maatila-

yrityksen tulos muodostui ja millainen se oli verrattuna saman-

tyyppisiin suomalaisiin tiloihin. 

Teemu
Kinnunen

Talousjohtamisen asiantuntija

4  Miten hyvin tilasi tuottaa ja mikä on taloutesi kehityssuunta
4  Mitä tuottaminen maksoi (esim. maitotiloilla snt/myyty maitolitra) 
4  Mitkä olivat suurimmat menoerät
4  Miltä näyttävät tilasi kannattavuus, maksuvalmis ja vakavaraisuus
4  Missä olet onnistunut ja missä ovat kehittämisen paikat
4  Vertailutietoa muiden saman tuotantosuunnan tuottajien tuloksesta
4  Miten parannat tilan tulosta

Tulosanalyysi 
kertoo
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WebWakka-ohjelma otetaan 
alkavan talvikauden aikana 
kattavasti käyttöön ProAgria 
Tilipalveluissa maatila-asiak-
kuuksien hoidossa. Ohjelma 
mahdollistaa joustavan työnja-
on asiakkaan ja tilipalveluiden 
välillä. Asiakas voi maksimoida 
omatoimisuutensa esim. siten, 
että hän maksaa laskunsa Web-
Wakka - ohjelmalla ja tiliöi itse 
syntyvät viennit. Hän voi myös 
vapaasti tulostaa raportteja ja 
luonnostella halutessaan myös 
tilinpäätöstä. Tällöin tilipalve-
luhenkilöstö voi vain tarvittaes-
sa opastaa ohjelman käytössä 
ja verosuunnittelussa. 

Toisessa ääripäässä asiak-
kaan laskut tulevat ProAgria 
Tilipalveluihin, joka maksaa 
ne asiakkaan tililtä ja hoitaa 
muutoinkin kirjanpidon. Asia-
kas saa raportit haluaminaan 
ajankohtina. Tällaiseen palve-
luun kannattaa yhdistää bud-
jetointipalvelu ja säännölliset 
palaverit, jotta lisärahan tarve 
ei pääse yllättämään kumpaa-
kaan osapuolta. Palaverit eivät 
välttämättä vaadi tilitoimistol-
le tuloa, vaan ne voidaan käydä 
netti- tai puhelinkokouksina. 

Tässäkin tapauksessa asiak-
kaalla voi olla oma WebWakka 
-ohjelma, jolla hän seuraa reaa-
liaikaisesti kirjanpitoaan. 

Edellä mainittujen ääripäi-
den väliltä löytyy varmasti kai-
kille sopiva vaihtoehto. Yleisin 
on perinteinen tapa tuoda kui-
tit tilipalveluun, jossa ne vie-
dään kirjanpitoon. Vuoden var-
rella tehdään välitilinpäätös ja 
lopullista tilinpäätöstä suun-
nitellaan yhdessä tilipalvelun 
kanssa. WebWakan merkittä-
vin etu on, että nettipohjaisena 
työkaluna siihen voidaan an-
taa katseluoikeus esim. kasvi-

tuotannon talouslaskelman tai 
muun talouslaskelman tekijäl-
le, joka voi tarkistaa kirjanpi-
dosta tarvikehintoja ja hankit-
tuja määriä.

talous

ProAgria Keski-Pohjanmaa  21

Juha
Hämäläinen

Kehityspäällikkö

Jos haluaa hakea nuoren vilje-
lijän aloitustukea vielä tämän 
vuoden aikana ja nykyisillä eh-
doilla, on hakemuksen jättä-
misellä jo kiire. Vuonna 2014 
haku päättyy 31.10.2014, ku-
ten heinäkuussa annetussa 

asetusmuutoksessa säädettiin.
Ensi vuonna mennään uuden rahoitus-

kauden säännöillä, eikä haun avautumisesta 
ole vielä tietoa. Muutaman kuukauden haku-
katkos joka tapauksessa tulee. Ensi rahoitus-
kauden säännösten valmistelu on vielä kes-
ken, eikä muutoksista ole vielä tarkkaa tietoa. 
Tämän hetkisissä säännösluonnoksissa nuo-

ren viljelijän aloi-
tustuki on säilymäs-
sä suurin piirtein en-
tisellään. Suurin muu-
tos nykyiseen olisi tulos-
sa siihen, että aloitustuki-
hakemus olisi jätettävä Ely-keskukseen ennen 
tilanpidon aloittamista. Tämä tarkoittaa käy-
tännössä sitä, että jos haluaa tehdä sukupol-
venvaihdoksen ensi vuoden vaihteessa, on 
hakemus oltava Ely-keskuksessa 31.10.2014 
mennessä.

heikki Rautio
Yritystutkija, Pohjanmaan ELY-keskus

ProAgria hoitaa kirjanpidon 
ajantasaisin työkaluin. Kannat-
taa olla ProAgria Tilipalveluiden 
asiakas, koska:

ProAgrian ajattelus-
sa Tilipalvelut on osa 
maatilan johtamispal-

veluita. Ajatteluun kuuluu tulos-
ten läpikäynti, asiakkaan kehit-
tymisen seuranta ja tarvittaessa 
asiakkaan ohjaus muiden asian-
tuntijoiden luo. Tilipalveluasian-
tuntija on yksi asiakaskohtaisen 
asiantuntijatiimin jäsenistä. Toi-
minta tähtää asiakkaan menes-
tymiseen.

ProAgrialla on Tulosa-
nalyysipalvelu, jonka 
kautta saa luotettavaa 

vertailutietoa oman tuotanto-
suunnan ja -alueen muiden vilje-
lijöiden tuloksista. Tulosanalyy-

siaineiston tunnusluvut siirtyvät 
myös Maatilan Tilakunto -pal-
veluun, jossa voi verrata tuloksi-
aan viljelijäkollegoiden tuloksiin. 
Tilakunnon vuosivertailussa on 
helppo seurata oman tilan tun-
nuslukujen kehittymistä.

ProAgria panostaa ti-
lipalveluhenkilöstönsä 
koulutukseen. ProAg-

rian valtakunnallinen verkosto 
mahdollistaa tiedon hankinnan 
kollegoilta ja erityisasiantuntijoil-
ta. Tiliasiantuntijan sairastuessa 
työ siirretään toisen asiantuntijan 
hoidettavaksi. Tätä edistävät myös 
yhtenäiset toimintatavat. 

ProAgria keskustelee 
säännöllisesti verohal-
linnon kanssa. Näin sil-

lä on käytettävissään tuoreim-

mat tulkinnat ja se pystyy sitou-
tumattomana asiantuntijaorga-
nisaationa myös vaikuttamaan 
tulkintoihin. 

Kirjanpidon laajuus on 
asiakaskohtaisesti so-
vittavissa. Se voi kattaa 

koko taloushallinnon laskujen 
maksua ja lähettämistä myöten 
tai asiakas voi hoitaa osan teh-
tävistä itse.

Kirjanpitoaineisto saadaan 
tarvittaessa joustavasti, asia-
kasta vaivaamatta myös muiden 
ProAgrian asiantuntijoiden käyt-
töön. 
 

Yrittäjäjäsenet saavat 
alennusta niin tili- kuin 
monista muistakin pal-

veluista.
juha hämäläinen

WebWakka käyttöön

!Nuoren viljelijän aloitus- 
tuen hakuaika päättyy

Tervetuloa ProAgrian Tilipalveluun!

Farmarisäiliöt kuntoon 
helposti FARMEX- 
kunnostu s ohjelmalla. 
Kunnostus pidentää 
säiliön käyttöikää ja 
polttoöljyn varastointi on 
taas turvallista. Ota yhteyttä!

FARMEX-
PERUSKUNNOSTUS
Millaisessa kunnossa 
farmarisäiliösi on?

06 484 6330
www.farmtools.fi 

Puh. 015 320 400   
PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli • www.viljavuuspalvelu.fi

• Markkinoiden laajin analyysisisältö 
• Edistyksellinen Silage Manager -tulkinta  
• Tuttu ja luotettava Viljavuuspalvelu 

NIR
ANALYSOINTI

LUOTETTAVA

Lähetä ne Viljavuuspalveluun!

1  

2  

3  

4  

5 

6  

HuoMio! 
Spv vuoden vaihteessa, 
nuoren viljelijän aloitus-

tukihakemus 
ely-keskukseen 

31.10. mennessä.
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”Mehän pidettiin yhdet isot 
talkootkin,” vastaa Pasi Mäke-
lä ihmettelevään kysymykseen 
navetan kustannusarvion alit-
tumisesta. Talkoiden pitämi-
nen kuvastaa hyvin Mäkelän 
asennetta navettainvestoinnin 
toteuttamiseen.

Kalajoella sijaitsevan Mäke-
län tilan uuden navetan suun-
nittelu aloitettiin muutamia 
vuosia sitten. Pinta-ala oli laa-
jemmalle tuotannolle hieman 
kriittinen, mutta kuitenkin riit-
tävä. Tuotanto oli hyvässä kun-
nossa, velkamäärä tavanomais-
ta pienempi ja ennen kaikkea ti-
lalla oli hyvin työvoimaa. Pasi 
ja Leila Mäkelän pojat jukka ja 
Asko Mäkelä olivat tilan tulevi-
na jatkajina erityisesti kiinnos-
tuneita uuden navetan raken-
tamisesta.

Tavoitteeksi toimiva 
kokonaisuus edullisella 
hinnalla
Ennen suunnittelua ja sen aika-
na Mäkelät kiersivät paljon eri 
puolilla maakuntaa tutustu-
massa erityyppisiin ratkaisuihin. 
Jukka oman työnsä kautta maa-
talouslomittajana ja rehuauton 
kuskina oppi myös paljon toimi-
vista ja toimimattomista ratkai-
suista. – Yhdessä kiersimme var-
maan kymmenkunta navettaa, 
sanoo Pasi Mäkelä.

Suunnittelun pohjaksi 64 
lehmän navettaan otettiin jo 
toteutetun toisen navetan val-
miit suunnitelmat, joita muu-

teltiin jonkin verran. – Kustan-
nusarvioksi tuli 796 000 euroa. 
Nyt kun navetta on valmis, to-
teutuneet kustannukset ovat 
650 000 euroa. Lehmäpaikan 
hinta on 10 100 euroa, Mäke-
lä kertoo. 

Mäkelät hankkivat navet-
taan rohkeasti käytettyä tava-
raa. He arvioivat käytetyn tava-
ran käyttöiäksi noin 20 vuotta. 
Käytettynä ostettiin mm. tilatan-
kit, ruokintakioskit, lypsyasema 
ja apevaunu. Myös yhden oma-
kotitalon hyväkuntoiset lämpö-
ikkunat hyödynnettiin.

Iso navetta 
hartiapankilla
Mäkelän kokemus oman työn 
arvosta poikkeaa valtavirras-
ta. – Ehkä tämä ei olisi onnis-
tunutkaan, jos ei olisi ollut työ-
voimaa. Jukan kanssa lähdet-
tiin heti aamusta työmaalle, kun 
muut lähtivät navettaan ja oltiin 
illalla niin pitkään kuin jakset-
tiin. Hartiapankillakin pystyy 
vielä tekemään, vaikka raken-
nusten koko on kasvanut, Mä-
kelä sanoo kokemuksestaan.

Koska tilalla oli hyvä työvoi-
ma, tilalla valmistauduttiin jo 
ennen rakennuskesää tulevaan 
investointiin. – Edellisenä syk-
synä kuorittiin ruokamulta pois 
omilla koneilla ja ajettiin soraa. 
Talvella tehtiin etukäteen muo-
tit anturoihin ja raudoitukset 
kasetteina. Samoin tehtiin kat-
totuolien liimapalkkien yhdis-
tyskappaleet. Ne olivat valmii-

na heti keväällä ja vähensivät 
kirvesmiesten tarvetta raken-
nuskesänä, Mäkelä kertoo.

Mäkelä rohkaisee 
rakentajia 
talkootyöhön
Navettakalusteiden tavarantoi-
mittajan kanssa sovittiin, että 
heiltä tulee paikalle opastaja. – 
Kysyin, voinko hommata tuoksi 
päiväksi vähän enemmän mie-
hiä. Paikalla oli 20 talkoolaista. 
Talkoita on nykyään harvassa ja 
kaikki oli mielellään tulossa kun 
vähän kyseli. Vaimo laittoi liha-
soppaa ja kahvia. Suurin piirtein 
kaikki kalusteet oli illalla kasas-
sa, muistelee Mäkelä.

Mäkelä kannustaa raken-
tajia ennakkoluulottomasti et-
simään ratkaisuja viime vuosi-
na voimakkaasti nousseisiin in-
vestointikustannuksiin. Jokai-
sen pitää miettiä itselleen sopi-
va toteutustapa. – Jos joku on 
kiinnostunut meidän toteutus-
tavasta, voi soittaa, kysellä ja 
tulla katsomaan. Täällä ei ole 
mitään salattavaa, Pasi Mäke-
lä sanoo. 

Uusi navetta Mäkelän tapaan

Juha
Nivala

talousjohtamisen asiantuntija

Pauliina, Jukka, Asko, Leila ja Pasi Mäkelä kannustavat ennakkoluulottomuuteen rakennusinvestoinneissa. Käytetyt koneet ja laitteet, oma työ ja talkoot alentavat kustannuksia.
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KALKKIA KANS!

VALKOISELLA VIHREÄÄ

Kalkitus kannattaa

www.maanparannus.com

Hyödynnä sänkietu: elo-lokakuun aikana 
noudetut Aito-kalkit saavat maksuaikaa 
30.11.2014 saakka!

30

Kasvinsuojelu sitä ja tätä tähän avataan hiukan 
juttua. Vaikka jouku haastateltavan kommenti 
tai muu nosto. Lue lisää s 18

30

Kasvinsuojelu sitä ja tätä tähän avataan hiukan 
juttua. Vaikka jouku haastateltavan kommenti 
tai muu nosto. Lue lisää s 18

• Niitto • Karhotus • Pöyhintä 
• Paalaus (säilöntäaineen käyttömahdollisuus)
• Noukintavaunujen ja paalainten terien teroitus
• TARJOAMME asiakkaillemme säilörehuanalyysin 
 veloituksetta

SÄILÖREHU-URAKOINTIA

Markku Ylitalo  |  040 550 1273
Varattavissa kuivikeolkea syksyn puinneista
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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

Kempele Teemu Holappa 044 335 0434

Seinäjoki Asko Lahtela 040 900 9534

Tuuri Pasi Staudinger 040 900 9540

Ylivieska Ville Mattila 040 900 9515

Lisätietoja lähimmältä Y-Agro myyjältäsi.

www.y-agro.net

MeiLTä LAATuKoneeT,  
poLTToöLjYT jA  
TArviKKeeT  
MAATALouTeen! 

Y-Agro_90x100.indd   1 8.9.2014   12.38

Oy Feedex Ab, Teollisuuskatu 4, 68800 Kolppi
puh. vaihde 020 1984 820      email: feedex@feedex.�

Teho Kantavax ja monet muut 
tuotteet nyt kampanjahintaan! 
Osta kaksi lavaa kivennäistä tai 

vitamiinia ja saat Blåkläderin 
talvitakin kaupan päälle. 

Vaihtoehtoisesti 200 kg veloituksetta. 
Kysy lisää alue-edustajaltasi tai 

lue lisää www.feedex.�!

Feedex onnittelee 30-vuotista 
ProAgria Keski-Pohjanmaata!

Maatalouden pankki- ja 
vakuutuspalveluiden asiantuntija 

Osuuspankki on maamme paras maatalouden pankki- ja vakuutuspalveluiden osaaja. Meiltä saat 
asiantuntija-apua kaikissa maatalouden rahoitusasioissa, pankkipalveluissa sekä vakuutuksissa. Astu 
siis tuttuun lähikonttoriisi ja totea itse: saat laajan tarjonnan kaikista finanssipalveluista sekä parhaan 
asiantuntemuksen - aina paikallisesti. Tarjontaamme kuuluvat mm. maksuliike, rahoitus, varainhoito, 
vahinkovakuutukset, lainopilliset palvelut sekä henkilövakuutukset. 
 
Tule käymään Osuuspankissa tai lue lisää osoitteesta op.fi/maatalous. 

Yhdessä hyvä tulee. 
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Kalatalouskeskus

Lestijärven Lehtosenjoen ja Ve-
telin Forsbackankosken kun-
nostustöitä tehtiin elokuus-
sa kansainvälisissä leiritunnel-
missa. – Ajatus leiristä lähti 
siitä, että halusimme kannus-
taa myös nuoria vesistö- ja ym-
päristöasioiden pariin ja ajat-
telimme, että kansainvälinen 
tuulahdus innostaisi mukaan, 
kertoo Satu järvenpää Vyyhti-
hankkeesta. Yhteydenotto Kan-
sainväliseen vapaaehtoistyö 
ry:een (KVT ry) käynnisti leiri-
valmistelut ja leirin käytännön 
järjestelyistä vastasivat Keski-
Pohjanmaan Kalatalouskeskus 
sekä Pohjanmaan Vesi ja Ym-
päristö. 

Leiriläiset tekivät pienimuo-
toista kunnostusta jokien vesi-
pinta-alaa kasvattamalla, lisä-
sivät joen syvyys- ja virtausvaih-
teluita erilaisten kivirakennel-
mien avulla, rakensivat kutuso-
rakoita taimenille ja harjuksille 
sekä perkasivat uomia ja ranto-
ja. Kansainvälisten leiriläisten 
lisäksi mukana oli Lestijärven 
yläkoulun 8. ja 9. luokkalaisia. 
Keski-Pohjanmaa Kalatalous-
keskuksen pj Arto hautala ja tj 
eero hakala huolehtivat työn-
johdosta ja töihin opastukses-
ta.

Leirin osanottajat, joita yh-
teensä oli 11, ovat kotoisin Es-
panjasta, Tšekistä, Venäjältä, 
Sloveniasta, Ranskasta, Krei-
kasta ja Suomesta. – Leiriläi-
set tulivat tänne KVT ry:n kaut-
ta löydettyään siitä hakuilmoi-
tuksen netistä. Leiriläiset ovat 
olleet hyvin kiinnostuneita Suo-
mesta ja maamme luonnosta, 
kertoo Satu Järvenpää. Leiri-

läiset ovat ihmetelleet suoma-
laista metsää ja sen paljout-
ta: ”Meillä Ranskassa tällaista 
ei näe missään.” Espanjalaiset 
totesivat talven olevan ihmeelli-
sin, kun kaikki on silloin lumen 
peitossa.

Ensimmäinen leiriviikko ku-
lui Lestijärvellä Lehtosenjokea 

kunnostettaessa. Kunta tarjo-
si hyvät majoitustilat Jukolas-
ta. Kouluyhteistyö sujui hyvin 
ja yläkoulun kahdeksas- ja yh-
deksäsluokkalaiset osallistui-
vat iltapäivisin ahkerasti töihin. 
”Onhan se vähän outoa, että 
Lestijärvelle on tullut näin iso 
joukko ulkomaalaisia,” kom-

mentoi eräs koululainen työn 
touhussa.

Toinen viikko kului Vete-
lin Räyringissä Forsbackan-
kosken kunnostuksessa. Siellä 
leiriläiset majoittuivat kalas-
tuskunnan jäsenen mökkiin. 
Vaikka tunnelma oli tiivis, oli 
se myös jo toisiinsa tutustu-

neelle porukalle upea koke-
mus. Vapaa-ajanviettomah-
dollisuus järven rannalla ka-
lastaen, soudellen ja saunoen 
on ollut leiriläisille mieluista. 
Myös Räyringin kalastuskun-
ta ja kyläläiset olivat innolla 
mukana leirin valmisteluissa 
ja toteuttamisessa.

Kansainväliset vapaaehtoiset 
apuna jokikunnostuksissa

Kiviä siirtämällä kansainväliset ympäristöleiriläiset tekivät jokeen virtausvaihteluita ja kaloille levähdyspaikkoja. 
Kuva: Satu Järvenpää

Toiminnanjohtaja 
eeRo hAKALA

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

Kalatalous-
keskus
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Kalatalouskeskus

Kiitos aktiivisten rannanomis-
tajien, kyläyhdistysten, kalas-
tuskuntien ja muiden toimi-
joiden, alueemme vesistöjen 
kuntoon on alettu kiinnittää 
huomiota ja pienimuotoisia 
kunnostustoimenpiteitäkin on 
tehty jo monessa vesistössä.

Keiskinjärvellä Kokko-

lan Kälviällä rannanomistajat 
huolestuivat järven umpeen-
kasvamisesta. Heinäkuussa 
järven vesikasvustoa niitettiin 
koneellisesti 10 hehtaarin alal-
ta. Niiton yhteydessä alukses-
sa olevalla paalaimella saatiin 
kasvusto pois järvestä helpos-
ti ja tehokkaasti. Niiton ja ve-

sikasvuston paalaamisen hoiti 
Ympäristö Ojansuut -niminen 
yritys. Heinäkuussa tehty jär-
venniitto on vasta alkua tule-
ville kunnostuksille, sillä työtä 
järvellä riittää vuosiksi. 

VYYHTI-hankkeen työpa-
joissa on tullut eniten järvien 
kunnostamisiin liittyviä esityk-

siä. Muutamien jokien ja puro-
jen kunnostamista on jo tehty 
ja lisäsuunnitelmiakin on lu-
vassa.

Satu järvenpää
Wyyhti-hankevetäjä

www.proagriaoulu.fi/vyyhti

Keiskinjärven kunnostus alkoi

Kokkolan kaupungin teettämän selvityksen pohjalta VYYHTI-hanke teki niittosuunnitelman Kälviän Keiskinjärvelle. 
Niitto tehtiin heinäkuussa vesilintujen poikasten ollessa jo riittävän isoja. Hanke järjesti kiinnostuneille mahdollisuuden päästä seuraamaan niiton ensimmäistä päivää.

Kuvat: Satu Järvenpää

KALASTUSASeTUKSeN MUUToK-
SeLLA NoSTeTTiiN SeURAAvieN 
KALALAjieN ALAMiTTAA 1.1.2014 
ALKAeN:

Ajankohtaista kalastussäädöksistä
Poikkeusluvat  
alamittasäädöksiin
Poikkeusluvan myöntämisen edellytyk-
siä arvioitaessa kiinnitetään ensisijaisesti 
huomiota kyseisen kalalajin tai kannan 
tilaan kyseisellä vesialueella. 

Jos vesistössä, jolle poikkeuslupaa 
haetaan, esiintyy kalalajin luonnonkan-
taa, tulisi hakijan pystyä perustellusti 
osoittamaan, ettei lajin istutus- ja kalas-
tustoiminta vaaranna luonnonkantaa ja 
sen elvyttämistavoitetta kyseisessä vesis-
tössä. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen tulee omalta osaltaan parhaan 
käytettävissä olevan tiedon perusteella 
arvioida, voidaanko poikkeuslupa antaa 
mahdollista luonnonkantaa ja sen elvyt-
tämistavoitetta vaarantamatta.

Kainuun Ely-keskuksen kalatalous-
asiantuntija Kalle Torvinen suosittelee, 
että poikkeuslupahakemuksiin on sisälly-
tettävä hyvät perustelut ja että hakemus 
on käsitelty (osakaskunnan, kalastusalu-
een yms.) yleisessä kokouksessa.

Paikalliset kalastusalueet tai kalas-
tusoikeuden haltijat voivat määrätä ka-
loille ilman Ely-keskuksen vahvistusta 
näistä suurempia alamittoja. 

Kaikki kalat, jotka on saatu kiellettyä 
kalastustapaa (esim. onginta koskessa) 
käyttäen tai ovat alamittaisia ja kalas-
tettu rauhoitusaikana on aina vapautet-
tava takaisin veteen ovat ne sitten eläviä 
tai kuolleita.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Vesitalous- ja ympäristölupa-
asioiden päätöksissä aluehal-
lintovirastot määräävät haitois-
ta tai edun menetyksistä korva-
uksia ja korjaustoimenpiteitä 
useimmiten niiden hyväksi, jot-
ka korvauksia vaativat. Vesialu-
een omistaja tai kalastusoikeu-
den haltija (useimmiten osakas-
kunta) on aina asianosainen ja 
oikeutettu ilmaisemaan mieli-
piteensä sekä vaatimaan korva-
usta haitoista tai menetyksistä. 
Neuvojalta saa pientä korvaus-
ta vastaan neuvonta-apua. Vai-
keammissa kalatalouden on-
gelmatilanteissa Kalatalouskes-
kuksen jäsenyhteisöillä on myös 
käytettävissään Kalatalouden 
Keskusliiton juristi Jenny Fred-
rikson (sähköpostiosoite jenny.
fredrikson@ahven.net ja puhe-
limella (09 6844 5918 tai 0400 
234 780). 

Vastuullinen  
kalatalous
Vastuullisen kalatalouden kes-
keisimpänä ajatuksena on se, 
että kalavarojen ja kalavesien 
hoito kuuluu kaikille ja ensisi-
jaisesti vesialueiden omistajille, 
eikä vain niille – viranomaisille, 
alueille, harrastajille tai jolle-
kin. Vastuullisuutta on se, että 
suunnilleen tietää mitä on te-
kemässä, ja jos käsitys ei riitä, 
niin onhan olemassa meitä neu-
vojiakin.

Edun-
valvonta

Taimen ja lohi ovat rauhoitettuja koski- ja virta-alueilla syys-

marraskuun ajan, sillä huojennuksella että vapapyydyksin 

(uistin, perho) näitä kaloja saa pyytää 10.9. saakka ja 15.11. 

alkaen. Harjusta ei saa pyytää vapavälineitä lukuun ottamatta 

huhti-toukokuussa. 

• Taimenen (niin meri- kuin järvitaimenen-
kin) alamitta on keskipohjalaisvesissä 
60 senttimetriä.

• Lohen alamitta on 60 cm (Perämeressä 
50 cm).

• Harjuksella alamitta on 35 cm. 
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Uudet ravitsemussuositukset 
julkaistiin alkuvuonna 2014. 
Maa- ja kotitalousnaiset kerto-
vat uusista suosituksista Kulut-
tajaliiton Syö hyvää -hankkeen 
kumppaneina. Tänä vuon-
na neuvonnan kohderyhmä-
nä ovat lapsiperheet. Järjestön 
ruoka-asiantuntijat antavat 
käytännönläheisiä vinkkejä hy-
västä ruuasta ja ravitsemukses-
ta perhekerhoissa, -kahviloissa 
ja muissa lapsille suunnatuissa 
tilaisuuksissa ympäri Suomen. 

Koko perhe on tervetul-
lut toiminallisiin ja innostaviin 
Syö hyvää –tapahtumiin. Maa- 
ja kotitalousnaisten ruoka-
asiantuntija auttaa etsimään 
keinoja helppoon arkiruokai-
luun. Viisas syöminen ei ole 
milligrammojen laskemista, 
vaan jokaisen päivän pieniä 
tekoja. Terveellisen ruokavali-
on voi myös koota monilla eri 
tavoin – jokaiselle löytyy tapa 
syödä hyvin. 

Aistien ja 
havainnoiden 
Tapahtumaan sisältyy lyhyt 
alustus sekä havaintopisteitä, 
joihin voi kukin käydä tutus-
tumassa omassa tahdissaan. 
Havaintopisteillä kannuste-
taan kasvisten käyttöön sekä 
tutkitaan sokerin saantia eri-
laisista elintarvikkeista. Lap-
set ja aikuiset pääsevät haas-
tamaan aistinsa rastilla, jos-

sa innostetaan tutustumaan 
ruokaan myös haistellen ja ul-
komuotoa tutkien.

Kaikki osallistujat saavat 
mukaansa Syö hyvää -esitteen 
ja lapsiperheelle tarkoitetun 
Syödään yhdessä -vinkkivihko-
sen. 

Syö hyvää on Kuluttajalii-
ton hanke, jota rahoittaa Ra-
ha-automaattiyhdistys. Hank-
keen tavoitteena on viestiä ra-
vitsemussuosituksista niin, et-
tä moni löytäisi vastauksia 
omiin pohdintoihinsa ja ym-
märtäisi terveellisen ruokava-
lion koostamisen perusedelly-
tykset ja haasteet. Hyvä ruoka-
valio tekee hyvää niin keholle, 
aisteille kuin ympäristöllekin.

üühttp://www.kalajokiresort.fi/     
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Riitta Huhtala

Syksyn tullen
Kulunut kesä oli vaihteleva niin säiden kuin toimintamme-
kin puolesta. Alkukesästä paleltiin ja heinäkuussa hikoil-
tiin helteessä. Monenlaisia tapahtumia ja toimintaa on 
ollut niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Kesä hui-
pentui Lohtajalla pidettyihin elokuisiin navettabileisiin. Oli 
mukava tavata tuttuja ja kuulla kuinka odotettu tapahtuma 
se oli. On ollut mukava huomata, että meidät huomioidaan 
yhä enemmän mediassa ja mahtava toimintamme saa myös 
sitä kautta näkyvyyttä. 

Syksyn saapumisen huomaamme luonnon lisäksi kalen-
tereistamme. Koulut ja päiväkodit palauttivat lapsetkin ar-
kirytmiin. Työt, harrastukset, perhe-elämä, pihanhoito, ys-
tävät ovat asioita, joiden yhteensovittamista taas tehdään. 
Moni meistä paahtaa jo seuraava etappi mielessään – Joulu. 
Kohta sekin on täällä. Kaiken touhuamisen keskellä kannus-
tan meitä kaikkia pysähtymään ja nauttimaan tästä hetkestä. 
Arki on mukavaa, ja se pitää meidät virkeänä sekä antaa tar-
koitusta elämälle. Kaikki tärkeimmät ihmiset ovat arjessasi ja 
tärkeimmät asiat tapahtuvat siellä. Se miten asennoidumme 
asioihin, antaa niille myös merkityksen. Syksyn kiireiden keskellä 
kannustan myös kaikkia paikallisyhdistyksiämme pysähtymään 
ja kokoontumaan. Mitä toimintaa voisimme järjestää? Millai-
nen tekemisen meininki yhdistyksessämme on? Onko yhdistyk-
sessämme sellaista osaamista, jota voisimme paremmin hyödyn-
tää? Ketä varten me toimimme ja ketä me olemme? Usein näiden 
asioiden äärelle pysähtyminen auttaa meitä taas innostumaan 
ja vahvistamaan toimintaamme. Yhdessä tekeminen ja toimimi-
nen lisäävät myös omaa hyvinvointiamme. Innostuminen ja hy-
vä asenne tarttuvat.

Tervetuloa toimintaamme mukaan!

Keski-Pohjanmaalla on useita ammattitaitoisia elintarvike- ja 
käsityöalan yrittäjiä, jotka hallitsevat oman alansa, ja heidän 
tuotteensa ovat huolella tehtyjä. Valitettavan harva kuiten-
kaan tietää näistä osaavista keskipohjalaisista. 

Elintarvikeagrologiksi opiskeleva helena oravasaari 
suunnittelee ja toteuttaa opinnäytetyönään maa- ja kotitalo-
usnaisille keskipohjalaista tuotekoria. Tuotekori sisältää kes-
kipohjalaisia elintarvikkeita sekä käsitöitä. Tuotekoria mark-
kinoidaan syksyllä 2014 joulumuistamisien hankinta-aikaan 
ensisijaisesti keskipohjalaisille yrityksille, yhdistyksille ja orga-
nisaatioille. 

Tuotekoreja tehdään neljä eri sisältöistä ja hintaista. Ko-
reista löytyy mm. karpalomehua ja –saippuaa, hunajaa, pipa-
reita, ruislastuja, kala- ja lammassäilykkeitä, hyytelöitä, ruu-
sunmarjarouhetta, camelina-öljyä sekä poppanoita, tuikku-
alustoja, tervatonttuja ja sytykeruusuja. Mallikappaleet tuo-
tekoreista ovat nähtävillä Keski-Pohjanmaan maa- ja kotita-
lousnaisten toimistolla, Yritystalo Evaldissa (os. Ristirannan-
katu 1, Kokkola). 

Lisätietoja: Helena Oravasaari p. 040 719 0581 sekä Jo-
hanna Hylkilä p. 044 196 4434.

Syö hyvää -tapahtumista 
vinkkejä lapsiperheen 
ruokailuun

Päiväkoti Mäntylä Kalajoella 
järjestää päiväkodin lasten per-
heille Syö hyvää -aiheisen liikun-
taillan 15.9. klo 18 Hiihtomajal-
la. Tilaisuus järjestetään yhteis-
työssä Pitkäsenkylän sekä Kes-
ki-Pohjanmaan Maa- ja kotita-
lousnaisten kanssa.

Muista Keski-Pohjanmaan 
Maa- ja kotitalousnaisten jär-
jestämistä Syö hyvää -tilaisuuk-
sista eri puolilla maakuntaa voi 
kysyä lisätietoja Seija Varilalta, 
p. 0400 137 899.

vAeLLUSReTKi 
PeURANPoLULLe
Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset järjestää la 27.9.2014 
vaellusretken Peuranpolulle Salamajärven kansallispuistoon.

Vaellamme noin 10 km pituisen reitin Salamajärveltä Peuranpolkua Sysilammen kämpälle. 
Vaelluksen kesto n. 4-5 h. Reitin varrella on useita taukopaikkoja, joissa voi paistaa makkaraa 
ja syödä eväitä. Reitti kulkee osittain pitkospuita pitkin. Oppaana on Perhon ja Salamajärven 
Kansallispuistoon perehtynyt luontokuvaaja Juha Sahlgren. 

Lähdemme matkaan klo 10 Liikenne Salmisen tallilta Perhon Oksakoskelta. Salmisen tal-
li on n. 7 km ennen Perhon keskustaa oikealla puolen osoitteessa Kokkolantie 798. Arvioitu 
paluu n. klo 15-16 Oksakoskelle.

Vaellusretken retken hinta on 35 €/hlö, joka sisältää opastuksen, linja-auto kyydit Ok-
sakoskelta Salamajärvelle ja paluukyydin Sysilammelta Oksakoskelle sekä 
eväät (makkaran, leivän ja juoman). Pikkuautot voi jättää Salmisen tal-
lin pihalle, josta lähtee yhteiskyyditys. Omia eväitä voi ottaa mukaan.

Varaa hyvät kengät ja sään mukainen varustus! 

Ilmoittautumiset viimeistään ma 22.9. mennessä:
Seija Varila p. 0400 137 899 / 
seija.varila@maajakotitalousnaiset.fi 
tai Johanna Hylkilä p. 040 196 4434 / 
johanna.hylkila@maajakotitalousnaiset.fi 
tai toimisto 040 521 1735.

Maa- ja kotitalous-
naisilta Osaavat keski-
pohjalaiset –tuotekori 
joulumarkkinoille
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KURSSiT YhTeiSTYöSSÄ
KoKKoLAN SeUdUN 
oPiSToN KANSSA:
Sienten ruuaksi valmistami-
nen, ti 16.9. klo 17, Kokkola, 
Länsipuiston koulu
Ruisleivästä patonkiin, la 
25.10. klo 10-15,Kokkola, 
Länsipuiston koulu
herkutellaan kotimakkaroil-
la, ti 28.10. klo 17-21, Kokko-
la, Länsipuiston koulu

KURSSiT YhTeiSTYöSSÄ
PeRhoNjoKiLAAKSoN 
KANSALAiSoPiSToN KANSSA:
herkutellaan kotimakkaroil-
la, (raakamakkarakurssi), ti-
ke 4.-5.11. klo 17.30, Veteli, 
keskuskoulu/opetuskeittiö

herkutellaan kotimakkaroil-
la, ti-ke 11.-12.11. klo 17.30, 
Perho, keskuskoulu/opetus-
keittiö 
herkutellaan kotimakka-
roilla, la 15.11. klo 10, Kaus-
tinen, keskuskoulu/opetus-
keittiö

KURSSiT YhTeiSTYöSSÄ 
SUoMeNSeLÄN KANSA-
LAiSoPiSToN KANSSA:
Piirakkakurssi, ke 29.10. klo 
17.30, Kinnula, yläasteen 
opetuskeittiö
hygieniakurssi ja -testi ke 
22.10. klo 17.30, Kinnula, 
yläasteen opetuskeittiö
juustokurssi, ke-to 19.-20.11. 
klo 18, Lestijärvi, yläasteen 
opetuskeittiö

Piparkakkupaja, ti-k2.-3.12. 
klo 17.30, Kinnula, yläasteen 
opetuskeittiö

hygieniakoulutuksia ja hy-
gieniatestauksia voi tilata Sei-
ja 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).

Maa- ja kotitalousnaiset

www.maajakotitalousnaiset.fi

johanna muistuttaa

MKnKesKiPoHjAnMAA

Syksyn Syö hyvää 
–tapahtumat 

Syö hyvää –tapahtumissa jae-
taan vinkkejä lapsiperheiden 
ruokailuun. Tapahtumat Keski-
Pohjanmaalla järjestää Maa- ja 
kotitalousnaisten ruoka-asian-
tuntija Seija Varila.

Yhden yön reissu 
Tampereen Kädentai-
to-messuille – löytyykö 
kiinnostuneita?
Olisimme alustavasti järjestä-
mässä yhden yön reissua Tam-
pereelle 15.–16.11. Samalla 
voisimme viettää maa- ja ko-
titalousnaisten pikkujoulua. 
Tampereella järjestetään sa-
maan aikaan Kädentaito-mes-
sut, joihin osallistuisimme sun-
nuntaina. Meno lauantai-aa-
muna junalla, shoppailua ja 
messuilua Tampereella, yöpy-
minen uudessa Solo Sokos ho-
tel Tampere Tornissa ja paluu 
junalla sunnuntai-iltasella. Mi-
käli kiinnostusta löytyy, ilmoit-
taudu Johannalle hetimmiten, 
niin aloitetaan reissun tarkem-
pi suunnittelu!

Uudet järjestötuotteet
Palovaroitin, ensiapulaukku 
sekä sammutuspeite ovat maa- 

ja kotitalousnaisten uusia jär-
jestötuotteita. Näistä lisää tie-
toa verkkokaupassamme sekä 
uusimmassa Koti ja maaseutu 
-lehdessä. Järjestötuotteita voi 
ostaa Kokkolan toimistolta tai 
nettikaupasta www.maajakoti-
talousnaisetkauppa.fi.

Keski-Pohjanmaan Maa- ja 
kotitalousnaisten piirikeskuk-
sesta voi ostaa keskipohjalais-
ten omia jäsentuotteita. Ulla-
valaisen Nevertexin valmista-
mat tuubihuivit (3 mallia, 3 vä-
risävyä) sekä pipot ovat myös 
hyviä lahjavinkkejä. Tervetuloa 
tutustumaan valikoimaan Kok-
kolan toimistolle!

Käsityöristeily tulee 
jälleen – laitahan päivä 
kalenteriisi
Hurjan suosion saanut Oi-
kein & nurin –käsityöristeily 
saa jatkoa keväällä 2015. Kä-
sityöristeily järjestetään 18.–
19.4.2015. Luvassa ohjelmaa 
myös miehille. Lisää risteilystä 
seuraavassa tiedotuslehdessä 
sekä jäsenkirjeessä.

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

TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET

MAA- jA KoTiTALoUS-
NAiSTeN TiLAiSUUKSiSTA 
LiSÄTieTojA Seija Varila, 
p. 0400 137 899 tai seija.vari-
la@maajakotitalousnaiset.fi. 

Elokuiset Navettabileet jär-
jestettiin toistamiseen Kok-
kolan Lohtajalla Jukkolan 
navetan ylisillä. – Keski-Poh-
janmaan maa- ja kotitalous-
naisten ideoimasta, suunnit-
telemasta sekä toteuttamas-
ta Navettabileet-tapahtu-
masta on tullut paljon hyvää 
palautetta, kertoo tapahtu-
matuottaja johanna hylki-
lä. Keski-Pohjanmaalle on 
kaivattu erilaista tapahtu-
maa ja tapahtumapaikkaa, 
joka mahdollistaisi yhteisen 
ja rennon illanvieton. Navet-
tabileissä yhdistyvät maa- ja 

kotitalousnaisille tärkeät asi-
at: maistuva, lähellä tuotet-
tu ruoka, arvokas maalais-
miljöö sekä yhdessä tekemi-
nen, toteaa Johanna Hylkilä. 

Tänä vuonna illalliset jär-
jestettiin 14.–15.8. ja 21.–
22.8. Illan aikana nautittiin 
suussa sulavasta ruuasta, 
yllätyksellisestä ohjelmasta 
sekä tunnelmaan sopivas-
ta musiikista navetanvintin 
upeassa miljöössä. Navet-
tabileiden musiikista vasta-
si torstai-iltaisin Trio Heino-
nen, Kaunisto & Essel, per-
jantai-iltaisin Duo Heinonen 

& Hänninen. Illallisvieraille 
tarjottiin myös mahdollisuus 
navettamiljöössä kuvattuun 
valokuvamuistoon eli pön-
deselfieen. 

Viimevuotisen asiakaspa-
lautteen perusteella järjes-
tettiin tänä vuonna Kokko-
lasta bussikuljetus Navetta-
bileisiin. Ensi vuoden Navet-
tabileiden suunnittelu on jo 
käynnistynyt. Mikäli haluat 
antaa palautetta tai kertoa 
kehittämisideoita, niitä ote-
taan mielellään vastaan säh-
köpostitse: johanna.hylkila@
maajakotitalousnaiset.fi.

Navettabileet

Upea maalaismiljöö, tunnelmallinen na-
vetan ylinen, herkullisen ruoan tuoksu, 
naurun remakka, iloinen puheensorina, 
palvelusväen hameenhelmojen kahina, 
wanhan emännän kepin kopse, viihdyttävä 
musiikki sekä lämmin ja hämärtyvä elo-
kuun ilta… Näitä elämyksiä tarjoiltiin kai-
kille aisteille Navettabileissä Lohtajalla!

Kuusi 
syytä 
syödä 

juureksia

Juureksia voi syödä niin paljon kuin haluaa, sillä niissä on hyvin 
vähän energiaa painoonsa nähden

Juurekset sisältävät runsaasti vitamiineja, kivennäisaineita ja ra-
vintokuitua

Juurekset ovat edullisia ja korvaavat kalliimpia raaka-aineita 
ruuissa

Napostelupaloiksi leikatut juurekset 
ovat hyvä välipala

Juurekset ovat lähiruokaa parhaimmillaan, siksi ne ovat erin-
omainen valinta täällä kaukana Pohjolassa.

 Juuresten hiilijalanjälki on hyvin pieni ja niiden kasvatus kuluttaa 
vain vähän ympäristöä. 

juuresruokaohjeita Maa- ja kotitalousnaisten nettisivuilta 
www.maajakotitalousnaiset.fi -> vinkit ja teemat
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tapahtumat

KoneAgria-näyttely pidetään 
Jyväskylän Paviljongissa 8. - 
11.10.2014. Näyttelyalue tu-
lee olemaan täynnä, joten kävi-
jöille on luvassa monipuolinen 
näyttely.

– Näyttelytila on käytännös-
sä loppuunmyyty. Osastoja on 
yhteensä noin 200 ja mukana 
olevia yrityksiä ja valmistajia 
useita satoja. Näyttelyssä on 
ulkoaluetta noin 10 000 m2 ja 
lämmitettyjä telttahalleja 3000 
m2, joten nähtävää on paljon 
niin sisällä kuin ulkonakin, ker-
too näyttelypäällikkö Marko 
Toivakka. Telttahallien pinta-

alaa on lisätty puolella viime 
vuodesta. Ulko-osastot sijoit-
tuvat telttojen läheisyyteen Pa-
viljongin piha-alueelle ja Luta-
koaukiolle. – Tarjonta tulee ole-
maan monipuolinen. Esillä on 
traktoreita, puimureita, pelto-
työkoneita, karjataloustarvik-
keita, maatilojen energiarat-
kaisuja sekä tietenkin erilaisia 
tuotantopanoksia, Toivakka 
jatkaa.

Ammattilaisten 
tapahtuma
Näyttelystä odotetaan edellis-

vuosien tapaan maatalouden 
ammattilaisten kohtaamispaik-
kaa. 

Näyttelyn yhteydessä jär-
jestetään useita seminaareja. 
Torstain (9.10.) seminaarissa 
aiheena on maaseudun kehittä-
minen uudella ohjelmakaudella 
ja mukana on maa- ja metsä-
talousministeri Petteri orpo. 
Osakeyhtiömuotoista maata-
loutta tarkastellaan kahtena 
päivänä (8. ja 9.10). ProAgrian 
seminaarissa käsitellään mai-
dontuotannon tuotosseuran-
taa. Pihvikarjaliitto järjestää 
oman seminaarinsa to 8.10. Li-
ha-alan foorumi on 9.10. Näyt-
telyvierailla on vapaa pääsy se-
minaareihin. 

Kasvintuotannon 
palvelut ProAgrian 
osastolla
Asiantuntijamme ovat paikalla 
ProAgrian osastolla kertomassa 
uutuuksistamme, mm. kasvin-
tuotannon palvelupaketeista. 
Muita aiheitamme ovat inves-
toinnit, yhtiömuotoinen maa-
talous sekä pienryhmätoiminta. 
Maidontuotannon huippuosaa-
jiltamme voi kuulla mm. tuotos-
seurannan uudistuksen tuomis-
ta mahdollisuuksista.

Ammattilaiset 
kohtaavat 
KoneAgriassa
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 KoneAgria on odotettu ammattilaisten kohtauspaikka.

KoNeAGRiA 8.-11.10.2014
ke-pe klo 9-17, la klo 9-16
jyväskylän Paviljongissa
Uno Savolan katu 8
jyväskylä
www.koneagria.fi

Seminaariohjelma
Keskiviikko 8.10.2014
Osakeyhtiömuotoinen maatalous, järj, ProAgria
Lämpöyrittäjän tekniikkavalinnat, järj. Bioenergia ry
Lanta tehokäyttöön, järj. MTT
Pihvikarjaseminaari, järj. Pihvikarjaliitto

torstai 9.10.2014
Maaseudun kehittäminen uudella ohjelmakaudella, järj. Ko-
neAgria, mukana maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo
Liha-alan foorumi, järj. Itä-Suomen MTK-liittojen lihavalio-
kunta ja MTK Etelä-Pohjanmaan lihavaliokunta
Osakeyhtiömuotoinen maatalous, järj. ProAgria
Kasvinsuojelu uudella ohjelmakaudella, järj. Tukes
Vetvicen luento ruokinnasta, järj. NHK-keskus

Perjantai 10.10.2014
Uusia ideoita maatilojen toimintaan, järj. MTT
Tuotosseurannasta tsemppiä johtamiseen, järj. ProAgria
Klapien käsittely ja kuivuminen -tietoisku, järj. JAMK
Tutkimukset käytäntöön – viisastu vartissa: Maitotilan oma-
varaisuus, tabletti traktorissa, ternimaidon laadun mittaami-
nen ja maatalousyrittäjien hyvinvointi, järj. JAMK ja Savonia

lauantai 11.10.2014
Luomuseminaari, järj. ProAgria

• Aikuiset 17,-/hlö  • Nuoret (12-16 v.) 12,-/hlö
• Opiskelijat (opiskelijakortti esitettävä lipunmyynnissä) 12,-/hlö
• Ryhmälippu 12,-/hlö (vähintään 9 henkilöä). 
Ryhmäliput voi ostaa portilta.
• Perhelippu 37,- (2 aikuista ja alle 16 v lapset)
Ilmainen sisäänpääsy: alle 12 v. aikuisen seurassa, varusmiehet, 
veteraanit sekä ulkomaiset vieraat.

Lisätietoja ryhmämatkoista antaa Eeva-Liisa Kivimäki, 
p. 040 576 8740 tai eeva-liisa.kivimaki@proagria.fi

Lippuja voi ostaa sähköisestä lippukaupasta www.koneagria.fi 

ProAgrian osastolla tapaat asiantuntijamme. 
Kuva: Tomi Tuuliranta
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yhteystiedot:
KOKKOLA »
p. 010 2925 400
TOHOLAMPI »
p. 0400 347 742
www.kokkolantraktorihuolto.fi

SOPIMUSKORJAAMO

Korjaamopalvelua  

yli 25 v kokemuksella
SYYSHUOLLON AIKA!


