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

VUOSIKOKOUS
ti 22.11.2016 klo 10.30

Yritystalo evald, alakerran kokoustila, 
ristirannankatu 1, kokkola

Autot voi ajaa Halpa-Hallin kattotasanteelle, 3. krs. 
P-kiekkoja ei tarvita.

Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus klo 10.
Vuosikokous klo 10.30.

Kokouksessa käsittelyssä sääntömääräiset vuosikokoukselle 
kuuluvat asiat.

Vuosikokousesitelmä 
Merja keisala, 

maatalousyrittäjä, hallituksen pj., ProAgria Keskusten Liitto
Miten neuvonta vastaa maataloustuotannon kehittämishaasteisiin

muistamiset ja huomioinnit
Joulupuuro

tervetuloa!                                        hallitus

ProAgria keski-Pohjanmaa Tiedotuslehti asiakkaille, ilmestyy 4 kertaa vuodessa, 32. vuosikerta

Julkaisija ja kustantaja ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y. 
Päätoimittaja Jyrki Halonen, toimituspäällikkö ritva-Liisa Nisula
Levikki 6 000 kpl Kala-, Lesti- ja Perhonjokilaaksoissa
Taitto: Elina Korpiaho. Paino: Botnia Print, 2016
mediakortti www.proagria.fi/kp
Tilaushinta 20 euroa ISSN 1795-7516
Ilmoitusmyynti: mainosseppo/Seppo Laitila, p. 0400 954 747, ilmoitukset.kp@proagria.fi
Kannen kuva: ritva-Liisa Nisula

Neuvontajärjestö juhlii ensi vuonna 220-vuotista 
taivaltaan. Kun samalle vuodelle sattuvat myös 
Suomen satavuotisjuhlat, näkyvät molemmat juh-
lan aiheet pitkin vuotta myös ProAgria Keski-Poh-
janmaan toiminnassa.

Vuosisatojen saatossa tilojen määrä, koko ja 
tuotantosuuntasuosikit ovat vaihdelleet, mutta 
neuvonnan tarve tiloilla ja maaseutuyrityksissä ei 
ole kadonnut mihinkään. Asiantuntijapalvelujen 
kysyntä ja tarjonta ovat eläneet tarpeiden ja toi-
mintaympäristön muutosten mukana. 

Palvelutarjonnan lisäksi neuvontajärjestö 
kiinnittää huomiota toimintatapaansa ja toi-
minnan laatuun. Kun valmistelutyö tehdään toi-
mistotyönä tai ProAgrian sähköisten palvelujen 

kautta, voi tilakäynnillä keskittyä tulosten tulkin-
taan, seurantaan ja johtopäätöksiin. Asiantunti-
joiden tiimi osaa ja auttaa asiakasvastaavan joh-
dolla niissä toimenpiteissä, joista on hyötyä tilan 
jokapäiväisessä johtamisessa. Digitaaliset palve-
lut täydentävät kasvokkain tapahtuvaa asiakas-
palvelua.

Asiantuntijaorganisaationa ProAgria panostaa 
henkilöstönsä koulutukseen. Tuotantotalouden 
osaajat ja talousjohtamisen asiantuntijat ovat tilo-
jen käytettävissä ja laaja-alaisiin asiantuntijapalve-
luihin erikoistunut huippuosaajien verkosto tarjo-
aa maanlaajuisesti parasta mahdollista osaamista. 

ProAgrian asiantuntemusta kannattaa hyödyn-
tää. Nyt ja tulevaisuudessa!

Tapahtumakalenteri

ritva-Liisa Nisula
johtaja
ProAgria Keski-Pohjanmaa
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Asiantuntijat palveluksessanne 
– jo 219 vuotta

suomi 100 ja ProAgria 220 vuotta: 
ProAgria Keski-Pohjanmaan ja Keski-
Pohjanmaan maa- ja kotitalousnais-
ten jäsentapahtuma, juhlaillallinen 
ja Guardia Nuevan viihdekonsertti, la 
18.2.2017 klo 17, Kruununvoudintalo 
ja Snellmansali, Kokkola

hienopienryhmät (ajat ja paikat osal-
listujien toiveiden pohjalta)
•  17.11. Nuorkarjan ruokinta, olosuh-

teet ja hoito, ProAgrian huippuasian-
tuntija minna Norismaa 

•  19.1.2017 Tavoitteista totta ja koko-
naisuus hallintaan, päivässä mukana 
minna rintamäki Fabasta

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Sari Hih-
nala sari.hihnala@proagria.fi tai puh. 
0400 974 165

ruokinnan pienryhmät (ajat ja paikat 
osallistujien toiveiden pohjalta)
•  ruokinnan onnistuminen / 
 Anna-riitta Leinonen
 1.11. Perho/Veteli
 2.11. Kalajoki/Kannus
 3.11. Toholampi/Sievi 

•  mitä tuotosseurannan raportit 
 kertoo? / Sari Hihnala
 7.12. Perho/Veteli
 8.12. Kalajoki/Kannus
 9.12. Toholampi/Sievi 
Ilmoittautumiset ja lisätietoja Sari Hih-
nala, sari.hihnala@proagria.fi tai puh. 
0400 974 165

Maa- ja kotitalousnaisten toiminta 

Makeaa jouluksi -kurssi, Kokkola, ma 
14.11. klo 18–21, Kruununvoudintalo, 
Kaarlelankatu 43

kruununvoudintalolla (kaarlelankatu 
43, kokkoa) tapahtuu: 
20.10. keittolounaspäivä klo 11–13 
28.10. kruununvoudin illalliskutsut 
klo 19–21

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

Verotuspäätös
on se aika vuodesta kun verotuspäätökset tipahtelevat postiluukuista tiloille. Itse odot-
telen tälle vuodelle kolmatta versiota verotuspäätöksestä vuodelta 2015. on ollut häm-
mästyttävää seurata kuinka vaikea asia verottajalle on saada maatalousyhtymänä toimi-
vaa maatilaa verotettua oikealla tavalla, ilman että verovelvollinen joutuu oikaisemaan 
omaa verotustaan useitakin kertoja.

meidän maatalousyhtymän toiminta alkoi 2000-luvun alussa ja tähän mennessä ei 
ole tullut vielä ainuttakaan verotuspäätöstä, johon ei olisi tarvinnut tehdä korjauksia. 
Yleisimmät korjattavat kohteet ovat olleet maatalouden nettovarallisuuslaskelmissa, 
joista on puuttunut varoja tai velkoja. Virheet ovat aiheuttaneet väärän jaon maatalou-
den pääoma- ja ansiotuloihin yhtymän osakkaiden verotuksessa. Yhtymän velkojen ko-
rot ovat puuttuneet lähes joka vuosi, vaikka ne on verottajalle ilmoitettu verovelvollisen 
toimesta. Yhtymän korot eivät tule näkyviin vaan on osattava laskea, että korot on vä-
hennetty osakkaiden verotettavista tuloista. Ei riitä, että verottajalle ilmoitetaan oikein, 
vaan on myös seurattava loppuun asti, että kaikki ilmoitetut asiat myös tulevat huomi-
oiduksi lopullisessa verotuksessa.

Halusin nostaa tämän asian esille koska uskon, että ongelma koskee myös monia mui-
ta verotusyhtymänä toimivia maatalousyrittäjiä. maatalouden kannattavuus on sen ver-
ran tiukalla, että ei ole järkevää maksaa itselle kuulumattomia veroja. Kannattaa pereh-
tyä omaan verotukseen kunnolla ja käyttää tarvittaessa apuna myös alan asiantuntijoita.

Jyrki Halonen
ProAgria Keski-Pohjanmaan hallituksen puheenjohtaja
maatalousyrittäjä, naudanlihan tuottaja, reisjärvi

Meidät tavoitat

Kuva: ritva-Liisa Nisula

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

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

MaaSeUtUneUVOnnan aSIantUntIjapalVelUt
Tuotosseuranta
 Elina Järvenoja (perhevapaalla) 0400 260 575
 Salme Asiala, mekaanisten maitomittarien testaus 040 5234 124
 Armi Hotakainen (perhevapaalla) 
 Katja Kellokoski  040 8492 870 
 Jonna-minna Lassila, mittalaitteiden testaus, robotti-
 näyttenotto 0400 644 261
 Kirsi Leppikorpi, tekninen tuki 0400 367 656
 Leena Hanni (perhevapaalla) 
 Aulikki Yli-Jylhä, tuotosseurantatietojen tallennus 050 5968 502
Energianeuvonta Jari Tikkanen 0400 162 147
Kannattavuuskirjanpito Taina Kulla 0400 723 288
Kasvinsuojeluruiskujen testaus Jouni Huhtala ja 040 5123 703
Jarmo Karhula 044 5212 210
Kasvinviljelyneuvonta, kasvinsuojelukoulutukset, 
myös peruna ja muut erikoiskasvit Sirkku Koskela 0400 137 124
Kasvinviljelyn talous Elina Finnilä  043 8254 283
Kotieläinneuvonta, myös luomu Anna-riitta Leinonen 0400 168 647
Lammas- ja vuohitilojen neuvonta 
 milla Alanco 040 706 0558
 Sini Sillanpää 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, budjetointi, omistajanvaihdokset
 Juha Nivala 040 8610 641
  Jouni Huhtala 040 5123 703
 Heikki ojala 040 5342 166
 Erkki Laide 0400 137 169
 Teemu Kinnunen  043 8254 279
Nurmikasvituotanto Sari Harju  040 5234 114
Puutarhatuotanto Kirsi Voho 0400 387 406
robottilypsyn käyttöönoton apu Sonja Kuronen  043 825 4282
Seosrehuruokinta Sinikka Kreus 044 5263 059
Sikatilojen neuvonta, ProAgria Lihaosaamiskeskus
 Ari Nopanen 0400 432 582

 
 maija Yliaho 040 529 0832
Viljakaupan tarkkailu Jouni Huhtala 040 5123 703
Viljelijöiden työterveyshuolto
 Sari Harju 040 5234 114
 Jouni Huhtala 040 5123 703
 Liisa Koskela 050 5120 615
 Taina Kulla 0400 723 288
Yritys- ja talousneuvonta Erkki Laide 0400 137 169
Yritysjohtaminen ja laatuasiat Liisa Koskela 050 5120 615
Ympäristöneuvonta, ympäristötukiasiat
 Sirkku Koskela 0400 137 124
 Jari Tikkanen 0400 162 147
 Jaana Höglund  043 8254 284

KalatalOUSKeSKUS
Kalatalousneuvonta Eero Hakala 0400 162 445

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

RaKennUSSUUnnIttelU
Elina Tiinanen 040 560 9038

tIlItOIMIStOpalVelUt
Sievin tilitoimisto 
 maija-Leena Eerikkilä 040 5216 416
 Seija roimela 040 847 9740
Kaustisen tilitoimisto
 Helena Hohenthal 040 847 9908
 mika Jouppila  044 5234 430
 Kirsi-maria Saarikettu  043 8254 280
reisjärven tilipalvelut Teemu Kinnunen 043 8254 279

RUOKInnan OHjaUS- ja tUOtannOn  
OHjaUSpalVelUt KOtIeläIntIlOIlle
Halsua, Perho, Veteli Sari Harju 040 5234 114
Perho, Halsua Pekka Polso 040 5234 112
Kaustinen, Kälviä Sirpa Kaskela 0500 862 695
Kalajoki, Sievi Aulikki Yli-Jylhä 050 5968 502
Kannus, Lohtaja, Sievi, Reisjärvi Sinikka Kreus 044 5263 059
Lohtaja, Kälviä Jarmo Karhula 044 5212 210
Toholampi, Reisjärvi, Lestijärvi Armi Hotakainen (perhevapaalla) 
Kälviä, Kannus, Lohtaja, Reisjärvi Sari Hihnala 0400 974 165
Lestijärvi, Reisjärvi, Toholampi, Kaustinen, Veteli Katja Kellokoski 040 8492 870
Kalajoki, Sievi Leena Hanni (perhevapaalla) 
Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi Elina Järvenoja (perhevapaalla) 
Toholampi, Reisjärvi, Lestijärvi Sonja Kuronen 043 825 4282
Toholampi, Lestijärvi, Sievi, Kannus, Kokkola Heidi Lehkonen  040 523 4116
Perho, Veteli, Kaustinen, Kokkola Tiina Kivelä  040 684 5111
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Ajankohtaista

Tartu tilaisuuteen ja hae maaseudun 
Kasvupolulle. mukaan valitut yrityk-
set saavat kahden päivän sparrauk-
sen maksutta Suomen liike-elämän 
parhailta asiantuntijoilta, näkemyk-
sellisiltä sijoittajilta ja kokeneilta yrit-
täjiltä. Kasvupolulle valitaan 15 yri-
tystä. 

Tule innostumaan kasvusta maa-
seudun Kasvupolun starttitilaisuu-
teen 27.10. klo 12–13 Jyväskylän Pa-
viljonkiin. Tilaisuus antaa tietoa al-
kavasta Kasvupolusta ja aiemmin 
mukana olleiden yrityksien koke-
muksista. mukaan ovat tervetullei-
ta kaikki maaseudulta ponnistavat 
ja kasvusta kiinnostuneet yritykset. 
Kun ilmoittaudut starttiin, voit osal-

listua maksutta kaksipäiväiseen Kas-
vu open Karnevaaliin. 

Ilmoittaudu starttitilaisuuteen: 
www.lyyti.f i/reg_2016/Maaseu-
dunkasvupolkustartti 

maaseudun Kasvupolku® on osa 
Kasvu open -kokonaisuutta – Suo-
men suurinta kasvuhakuisten yritys-
ten sparrauskilpailua. Vuonna 2016 
Kasvu openiin haki 717 yritystä ym-
päri Suomea. 

Hae mukaan Kasvupolulle 
27.10.2016–16.1.2017 osoitteessa 
www.kasvuopen.fi/hae

 www.kasvuopen.fi 
 > kasvupolut 
 > Maaseudun kasvupolku 

Uutta osaamista 
Kasvupolulta

➽

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti.
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ProAgria Keski-Pohjanmaa 
Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset 
Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus

Hyvää Joulua ja  
Onnellista Uutta Vuotta  
asiakkaillemme, 
jäsenillemme ja  
yhteistyökumppaneillemme!

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti.

ProAgria sekä maa- ja kotitalousnaiset järjestävät jäsenilleen hyvän ruuan ja 
suomalaisen musiikin illan la 18.2.2017 Suomi 100 ja ProAgria 220 -juhla-
vuoden kunniaksi.
 
illanvietto pitää sisällään:
- tunnelmallisen Suomi 100 -menun ruokailun Kruununvoudintalolla klo 17 
-  eturivin paikat Guardia Nuevan suureen viihdekonserttiin Snellman-salilla klo 19 
-  konsertin väliaikatarjoilut (kahvi/tee ja makea leivonnainen) 

Suomen satavuotis- ja maaseutuseurajärjestön 220-vuotisjuhlavuoden kun-
niaksi Guardia Nuevan viihdekonsertin ohjelmistossa on suomalaista musiik-
kia itsenäisyydenajan eri vuosikymmeniltä.

Illallisen ja konsertin yhteishinta 69 € /hlö (jäsenille), muille 75 € / hlö. 
Paikat myydään varausjärjestyksessä, 40 nopeinten ilmoittautunutta 
mahtuu mukaan. Ilmoittauduthan siis pian: 
johanna.hylkila@maajakotitalousnaiset.fi 
tai puh. 040 1664 434.

ProAgria keski-Pohjanmaan ja 
keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten jäsentapahtuma

Suomi 100 ja ProAgria 220 vuotta

ruovikko ruotuun, välkettä vesistöön

pROjeKtIna 
VeSIStöReMOnttI

VesistÖiltA kokkolAssA, 
Yritystalo Evaldissa (ristirannankatu 1)

               
1.11. klo 18.00   

Kahvitus alkaen klo 17.30

terVetUloA kUUnteleMAAn AsiAA 
VesistÖistä jA niiDen hoiDostA 

Yli kUntArAjojen!
                                              

järjestäjä: kolmen Vyyhti -hanke
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ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti.

Ajankohtaista

Liity testimaatilojen joukkoon!
Centrian XNet -tutkimushanke etsii Keski-Pohjanmaan maakunnan alueel-
ta maatiloja kokeiluihin, joissa etsimme käytännön keinoja maatilojen mo-
nipuolisen tietoaineiston yhteen liittämiseen, tietojen jalostamiseen sekä te-
hokkaaseen hyödyntämiseen.

Hyödynnämme kokeiluissa teknologiaosaamistamme ja tiloilla tai kau-
pan hyllyllä olevia laite- ja ohjelmistoratkaisuja, joiden ominaisuuksia liitäm-
me maatilojen arkisiin tarpeisiin. olennaisen tiedon löytämiseksi, esittämi-
seksi ja kokeiltavien ideoiden toteuttamiseksi tarvitsemme maatalousyrittä-
jien eli todellisten arjen asiantuntijoiden ideoita ja apuja. Kokeilut tehdään 
tiloilla aidoissa olosuhteissa. Hankkeeseen voi osallistua yksittäinen tila, ti-
laryhmä tai kokonainen osuuskunta. 

Centria tekee tutkimushankkeessa yhteistyötä mm. ProAgrian ja Kase-
Kan sekä teollisuuden, raaka-aine- ja laitetoimittajien asiantuntijoiden kans-
sa. Pyrimme hyödyntämään myös muita alueemme maatiloille kohdistuvia 
hankkeita.

ota yhteyttä! Projektipäällikkö Janne Känsäkoski, 
Centria TKI, janne.kansakoski@centria.fi, p. 040 6309 890

Maataloustuotannon kirjaamis-
vaatimukset 2016–2017 -opas 
ilmestynyt
maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset 2016–2017 -opas on maata-
lousyrittäjille tarkoitettu yhteenveto maataloustuotannon kirjaamisvaati-
muksista. oppaan avulla viljelijä voi helposti tarkistaa omaa tuotantoaan 
koskevat kirjaamisvaatimukset. oppaassa esitellyt vaatimukset perustuvat 
voimassaoleviin säädöksiin ja ohjeisiin.

oppaaseen on koottu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan 
maataloustuotantoa koskevat maaseutuviraston (mavi), Elintarviketurval-
lisuusviraston (Evira) ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toimialo-
jen kirjaamisvaatimukset sekä vuosittaiset ilmoitusvelvoitteet manner-Suo-
messa. Lisäksi opas sisältää nitraattiasetuksesta johtuvat vaatimukset, jotka 
kuuluvat ympäristöministeriön hallinnonalalle.

oppaassa esitellään kasvintuotantoon ja eläintuotantoon liittyvät vaa-
timukset. osa vaatimuksista koskee kaikkia maatalousyrittäjiä, osa liittyy 
maataloustukien ehtoihin. Kirjanpitotiedoista on hyötyä myös tilan toimin-
nan suunnittelussa ja seurannassa. Kirjanpito on lisäksi monen tuen maksa-
misen ehtona.

opas on ladattavissa osoitteesta www.mmm.fi/norminpurku.

AloitetAAn kehittäMiskeskUstelUllA. Sen avul-
la hahmotetaan yrityksen nykytila, toimintaympäristö ja 
ajatukset tulevaisuudesta.

jAtketAAn kAssAbUDjetoinnillA. Se auttaa hallit-
semaan tilan maksuvalmiutta ja varmistamaan, että tilillä 
on rahaa silloin, kun sitä tarvitaan.

hYÖDYnnetään tUlosAnAlYYsi. Se antaa kuvan 
yrityksen taloudesta ja tietoa siitä, mitkä asiat ovat tilal-
la kunnossa ja mihin asioihin kannattaa panostaa tuotan-
non kannattavuuden parantamiseksi.

Työterveyshuolto ja maa-
talousyrittäjä työnantajana
Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen 
ennaltaehkäisevä työterveyshuolto. Järjestämisvelvoite koskee yleensä myös 
kausityöntekijöitä. Työterveyshuoltopalvelut kannattaa ostaa työntekijöil-
le samalta palvelujentuottajalta, jossa yrittäjän oma työterveyshuolto on 
järjestetty. mikäli tilalla on luonnonvara- ja ympäristöalan oppilaitosten 
harjoittelijoita, vastaa heidän terveydenhuollostaan koulutuksen järjestäjä. 
Kunnallisten lomittajien työterveyshuollosta vastaa melan koordinoima lo-
mituksen paikallisyksikkö. Jos järjestää lomituksen itse, vastaa myös palkkaa-
mansa lomittajan työterveyshuollon järjestämisestä.

Hyväkuntoinen henkilöstö tekee työnsä paremmin kuin huonokuntoinen, 
eikä vahinkojakaan satu niin usein. Lisäksi työkyvystä huolehtiminen vähen-
tää esim. sairauspoissaoloja. Työnantajan vastuulla on huolehtia työtilojen, 
koneiden ja laitteiden turvallisuudesta sekä noudattaa työturvallisuuslain 
määräyksiä koneiden, laitteiden ja terveydelle vaarallisten aineiden luovutuk-
sesta. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu opastaa ja ohjata tilalle palkattua 
työvoimaa, harjoittelijoita ja lomittajia.

Lisätietoja työterveyshuollon järjestämisestä saa terveyskeskuksesta tai 
yksityisiltä työterveyshuoltopalveluiden tuottajilta sekä Työterveyslaitoksen 
nettisivuilta.

liisa koskela

Talousasiat hallintaan

1.
2.
3.

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus 
Ajantasalla-hanke

Maatilan yhtiöittämispäivä
to 3.11. klo 9.30-15.00
Kpedu, Kälviän toimipaikka 
(K-P Kansanopisto), Opistontie 1, Kälviä
Maatilan yhtiöittämistä käsitellään mm. verotuksen, osakas- 
sopimusten, rahoituksen ja MYEL-vakuuttamisen näkökul-
mista. Mukana asiantuntijat MTK:lta, Melalta, pankista ja 
asianajotoimistosta.
• Aloituskahvit klo 9.30 alkaen (K-P Osuuspankki).
• Ei osallistumismaksua. Omakustanteinen lounas. 
Ilmoittautuminen viim. 27.10. www.kpedu.fi/ajantasalla- 
sivuilta tai ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625. 

Tervetuloa!

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti.

Syksyn tsekkilista – onnistu kanssamme!

Kun syystyöt alkavat rauhoittua, on hyvä hetki suunnitella loppusyksyn 
ja ensi vuoden tärkeitä asioita. ota maatalouden asiantuntija kump-
paniksesi pohtimaan mahdollisuuksia ja kehittämisen paikkoja! 

• VälItIlInpäätöS loka–marraskuussa helpottaa varsinaisen tilin-
päätöksen tekoa ja toimii suunnittelun hyvänä tukena. Suunnittelem-
me kanssasi loppuvuoden tulot ja hankinnat sekä verotuksen muodos-
tumiseen. Hyvin tehty MaatIlan KIRjanpItO ennakoi muutokset 
ja auttaa varautumaan riskeihin. 

• Huolettaako talous? Suunnitteletko investointia? Pyydä asiantuntija 
tilakohtaiseen KeHIttäMISKeSKUStelUUn, jossa mietitään tilan 
tilanne nyt ja tulevaisuudessa. 

• KaSSabUdjettI vuodelle 2017 auttaa ennakoimaan ja varmista-
maan, että yrityksesi maksuvalmius säilyy hyvänä ja käytät rahoja jär-
kevästi. Saat tilannekuvan siitä, miten ostot ja myynnit tulisi ajoittaa.

• Varaa aika neUVO 2020 -käynnille ja hyödynnä maksuttomat asian-
tuntijoiden neuvot vielä tänä vuonna! Tutustu ja tilaa palvelu osoit-
teesta www.proagria.fi/neuvo2020

• onko VIljelySUUnnItelMa ajan tasalla? Hyödynnä kausihin-
noittelu ja teetä suunnitelma nyt ennen kevään kiireitä. 
ota yhteyttä ProAgrian asiantuntijaan!
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Järjestö

Jos yhdistys ei ole toiminut aikoihin, 
toiminnan uudelleen viriäminen ei 
ole näköpiirissä eikä yhdistyksel-
lä ole varoja, yhdistyksen toiminta 
päättyy yhdistysrekisteristä massa-
poiston yhteydessä. Ennen kun yh-
distyksen annetaan lakkautua, kan-
nattaa selvitellä voisiko uinumassa 
olleen yhdistyksen puhaltaa uudel-
leen käyntiin. Tilanteet ovat voineet 
muuttua esimerkiksi paikkakunnal-
le muuttaneiden uusien asukkai-
den tai aikuistuneen uuden suku-
polven ansiosta. Kannattaa selvit-
tää viimeksi ilmoitetut nimenkirjoit-
tajat ja järjestää yhteistä neuvon-
pitoa senioritoimijoiden sekä mah-
dollisten uusien toimijoiden välillä. 
mikäli innostusta riittää, kutsutaan 
yhdistyksen kokous koolle toimin-
nan jatkamiseksi. Lähekkäin toimi-
vien yhdistysten yhdistymisvaihto-
ehtoakin kannattaa harkita. 

Yhdistysten varat

osalla lakkautettavista yhdistyk-
sistä on myös omaisuutta. Jokai-

sen yhdistyksen omissa säännöissä 
on maininta siitä, miten yhdistyk-
sen varat on käytettävä, jos yhdistys 
purkautuu tai lakkautetaan. Useis-
sa järjestömme yhdistysten sään-
nöissä varojen käytöstä on pyydet-
tävä lausunto ProAgria Keskukselta 
tai maa- ja kotitalousnaisten piiri-
keskukselta. 

Lakkautetun yhdistyksen edus-
tajat saavat viiden vuoden kuluttua 
rekisteristä poiston jälkeen käyttää 
varat selvitystoimien mukaisesti el-
leivät varat ylitä 8 000 euroa eikä 
yhdistyksellä ole velkoja. 

Toimimattoman, mutta varal-
lisuutta omaavan yhdistyksen kan-
nattaa selvittää nimenkirjoittajat 
ja ryhtyä toimenpiteisiin yhdistys-
toiminnan lopettavien kokousten 
aikaansaamisiksi. Niissä voidaan 
päättää varojen käytöstä, vaikka 
toiminta tämän jälkeen loppuisikin. 
Yhdistyksen kokouksen päätöksel-
lä varat voi lahjoittaa lakkautuvan 
yhdistyksen toimivalle rekisteröity-
välle alaosastolle tai toiselle aktiivi-
selle yhdistykselle. Näin varat tule-

vat lähialueen ja saman tarkoituk-
sen hyväksi.

Nyt on aika huolehtia, että il-
moitus muuttuneista nimenkirjoit-
tajista ja osoitteenmuutoksista se-
kä yhdistyksen toiminnan jatkumi-
sesta tehdään Patentti- ja rekisteri-
hallitukseen. 

helena Velin
maa- ja kotitalousnaisten Keskus

Yhdistysrekisterin poistolistalla 
myös keskipohjalaisia yhdistyksiä!
Patentti- ja rekisterihallitus on poistamassa yhdistysrekisteristä noin 40 000 

yhdistystä, joilta ei ole tullut ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jäl-

keen. Poistolistalla on toimiviakin yhdistyksiä, joissa esimerkiksi yhdistyk-

sen nimenkirjoittaja- ja osoitemuutokset ovat unohtuneet tekemättä. Ne 

yhdistykset, joilta ei saada ilmoitusta 12.1.2017 mennessä, poistetaan yh-

distysrekisteristä tammikuussa 2017, joten nyt on aika toimia.

MAA- JA KoTiTALoUSNAiSiLLA  
reKiSTeröiTYMiSeN PAiKKA
monet vilkkaasti toimivat maa- ja kotitalousnaisten yhdistykset ja 
naisostot tai -jaostot ovat pääseuran, esimerkiksi maaseutu- tai maa-
miesseuran rekisteröitymättömiä alaosastoja tai jaostoja. rekisteröi-
tymättömien yhdistysten luottamushenkilöiden tiedot on yleensä an-
nettu tiedoksi vain rekisteröidylle pääseuralle, eikä niitä ole ilmoitettu 
yhdistysrekisteriin, koska alaseura on rekisteröitymätön. Jos pääseu-
ran toiminta on loppunut ja alaosasto toimii, alaosaston on syytä re-
kisteröityä. rekisteröitymättömäksi yhdistykseksi ei kannata jättäytyä, 
sillä rekisteriin merkitsemättömän yhdistyksen sitoumuksista vastaa-
vat sen luottamushenkilöt henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti. 

MiTÄ SANoVAT SÄÄNNöT?

Yhdistyksen jäsenten päätökseen perustuvassa yhdistyksen 
purkamisessa ja toiminnan lopettamisessa on noudatettava 
kyseisen yhdistyksen sääntöjä. Useiden yhdistysten säännöis-
sä purkamispäätökseen vaaditaan 3/4 enemmistö ja lopetta-
misasia on käsiteltävä kahdessa kokouksessa. Lopetettavan 
yhdistyksen kokouksissa voidaan myös tehdä päätökset ala-
seuran muuttamisesta pääseuraksi, päättää omaisuuden luo-
vuttamisesta, muuttaa tarvittaessa sääntöjä tai päättää koko-
naan uuden yhdistyksen perustamisesta. ohjeet yhdistyksen 
perustamiseen löytyvät maa- ja kotitalousnaisten nettisivujen 
yhdistyssivuilta.

Kuva: Savon Sanomat/Jukka-Pekka räsänen

Tarkista oman  
yhdistyksen tilanne

www.prh.fi

TASAVUoSiA
2017

120 VUottA 
• Vetelin maamiesseura

100 VUottA 
• Halsuan maamiesseura 
• Kannuksen mutkalammin 
 maamiesseura

90 VUottA 
• Sievin Asemanseudun 
 maanmiesseura

80 VUottA 
• Kalajoen maamiesseuraliitto

70 VUottA 
• Kannuksen Särkiojan 
 maamiesseura
• reisjärven Köyhänperän 
 maamiesseura

60 VUottA
• reisjärven Hakasaaren 
 maamiesseura
• Perhon Korkiakankaan 
 kyläyhdistys
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Järjestö

ProAgriat ottavat uuden jäsenrekis-
teriohjelman käyttöön vuoden 2017 
alussa. Yhteydenpito ja jäsenviestin-
tä helpottuu sekä jäsenyhdistyksistä 
ProAgriaa että ProAgriasta jäsenyh-
distyksiin. Toimintatietojen lähettä-
minen hoituu jatkossa uuden ohjel-
man kautta. Jäsenyhdistykset saavat 
käyttöoikeuden ohjelmistoon ja pys-
tyvät hoitamaan omaa jäsenviestin-
täänsä ja jäsenrekisteriään ohjelmis-

ton kautta. Uusi ohjelmisto mahdol-
listaa keskitettyyn jäsenlaskutukseen 
siirtymisen. 

Henkilökohtainen  
jäsenmaksu

ProAgria hoitaa jatkossa jäsenmak-
sujen perinnän paikallisyhdistysten-
sä puolesta. Jäsenlaskut lähtevät pai-

kallisyhdistysten järjestelmään syöt-
tämien jäsenrekisteritietojen pohjal-
ta valtakunnallisena jäsenlaskutukse-
na kunkin paikallisyhdistyksen jäse-
nille. Jäsenmaksua ei siis kohdenneta 
enää paikallisyhdistykselle vaan sen 
jäsenille. ProAgria keskus laskuttaa 
oman jäsenmaksunsa yhteydessä yh-
distyksen puolesta jäsenyhdistykselle 
kuuluvan jäsenmaksun ja palauttaa 
sen jäsenyhdistykselle. Samanlainen 

toimintatapa on käytössä esim. 4H-
järjestöllä ja useilla valtakunnallisilla 
potilasjärjestöillä.

Paikallisyhdistys saa rekisterioh-
jelmiston käyttöoikeuden sekä jäse-
nilleen jäsenedut. Jäsen saa jäsenkor-
tin, jota vastaan hän saa valtakun-
nalliset ja keskuskohtaiset jäsenetuu-
det.

ritva karri

Uusi jäsenrekisteriohjelma käyttöön 
– muutoksia jäsenviestintään ja jäsenlaskutukseen

kunta Yhdistyksen nimi rekisteri-
  numero
Halsua Halsuan Hietalahden maamiesseura r.y. 82112
Halsua Halsuan Kanalan maamiesseura r.y. 25565
Halsua Halsuan Kurkisuon maamiesseura r.y. 82110
Halsua Halsuan maatalousseura r.y. 106033
Halsua Halsuan Ylikylän maamiesseura r.y. 5727
Kalajoki Himangan Pahkalankylän maamiesseura r.y. 56837
Kalajoki Kalajoen Käännänkylän maamiesseura r.y. 82007
Kalajoki Kalajoen maatalousseura r.y. 148511
Kalajoki Kalajoen Pienviljelijäin osasto r.y. 31002
Kalajoki Kalajoen Vasankarin maamiesseura r.y. 82009
Kalajoki raution Typön maamiesseura r.y. 76882
Kalajoki Tyngän maa- ja kotitalousseura ry 147454
Kannus Kannuksen maatalousseura r.y. 143738
Kannus Kannuksen Särkiojan maamiesseura r.y. 46717
Kannus Kannuksen Yliviirteen maamiesseura r.y. 22120
Kannus Kunkaan maa- ja kotitalousseura ry 27891
Kaustinen Kaustisen Alikylän maamiesseura r.y. 80808
Kaustinen Kaustisen Kolan maamiesseura r.y. 64907
Kaustinen Kaustisen maatalousseura r.y. 141944
Kaustinen Kaustisen Salonkylän maamiesseura r.y. 45365
Kaustinen Kaustisen Ylipään maamiesseura r.y. 82008
Kokkola Järvikylän maa- ja kotitalousseura ry 5796

Maaseutuseurajärjestön keskipohjalaisyhdistykset, 
joita uhkaa poisto yhdistysrekisteristä

JoS YHdiSTYS LöYTYY PoiSToUHKALiSTALTA, 
ToiMi NÄiN 12.1.2017 MeNNeSSÄ:

1) Tehkää normaali muutosilmoitus, jossa ilmoitetaan ajantasaiset nimen-
kirjoittajat ja yhdistyksen osoite rekisteröitäväksi yhdistysrekisteriin. Ilmoi-
tuksen allekirjoittaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai hänen valtuut-
tama henkilö. Ilmoitus tehdään joko paperilla tai sähköisesti. ohjeet, ilmoi-
tuksen hinnat ja lomake löytyvät Patentti- ja rekisterihallituksen nettisivuilta.
2) mikäli yhdistyksen nimenkirjoittajat ja osoitetiedot ovat pysyneet samoina 
yli 20 vuoden ajan, voi toiminnan jatkumisesta ilmoittaa vapaamuotoisesti. 
Ilmoituksen allekirjoittaa yhdistysrekisteriin merkitty hallituksen puheenjoh-
taja tai muu nimenkirjoittaja tai näiden valtuuttama henkilö. Ilmoitus lähete-
tään sähköpostitse: kirjaamo@prh.fi tai postitse Patentti- ja rekisterihallitus, 
Valvonta- ja lakiyksikkö, PL 1140, 00101 Helsinki.

ViiMeiSiMMÄT NiMeNKirJoiTTAJAT YHdiSTYSNeTiSTÄ
Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysnetin (www.prh.fi/yhdistysnetti) kaut-
ta ostettavasta yhdistyksen rekisteriotteesta selviävät viimeksi ilmoitetut yh-
distyksen nimenkirjoittajat. rekisteriote maksaa 4,34 € ja se maksetaan verk-
kopankkimaksulla tai luottokortilla. rekisteriote on käytettävissä heti mak-
sun jälkeen. 
lisätietoja: Seija Varila, seija.varila@maajakotitalousnaiset.fi, 0400 137 899
ritva-Liisa Nisula, ritva-liisa.nisula@proagria.fi, 040 5849 550
www.prh.fi / yhdistysrekisteri, www.maajakotitalousnaiset / järjestötoiminta

Kokkola Karhin maamiesseura r.y. 141764
Kokkola Kälviän maatalousseura r.y. 142176
Kokkola Kälviän Passojan maamiesseura r.y. 25693
Kokkola Kälviän Peltokorven maamiesseura r.y. 110497
Kokkola Kälviän ridankylän maamiesseura r.y. 5738
Kokkola Kälviän riipan maamiesseura r.y. 80480
Kokkola Kälviän Vuolteen maamiesseura r.y. 75612
Kokkola Lohtajan Kirkonkylän maamiesseura r.y. 5723
Kokkola Lohtajan maatalousseura r.y. 142521
Kokkola Lohtajan Ylipään maamiesseura r.y. 58625
Kokkola Ullavan maatalousseura ry 156054
Kokkola Ullavan Ylipään maamiesseura r.y. 86661
Perho oksakosken Pienviljelijäyhdistys r.y. 87048
Perho oksakosken Pienviljelijäyhdistys r.y. 87048
Perho Peltokankaan Pienviljelijäin osasto r.y. 26116
Perho Peltokankaan Pienviljelijäin osasto r.y. 26116
Perho Perhon Alajoen maamiesseura r.y. 80810
Perho Perhon Alapään maamiesseura r.y. 5726
Perho Perhon kirkonpiirin maamiesseura r.y. 38315
Perho Perhon maatalousseura r.y. 142059
Perho Perhon Taipaleen maamiesseura r.y. 57691
Perho Salamajärvenkylien maamiesseura r.y. 148259
Perho Suurensuon Pienviljelijäyhdistys r.y. 58700
reisjärvi Levonperän kyläyhdistys r.y. 146873
reisjärvi Levonperän maamiesseura r.y. 15905
reisjärvi reisjärven Hakasaaren maamiesseura r.y. 74643
reisjärvi reisjärven Lokkilan maamiesseura r.y. 82111
reisjärvi reisjärven Pekkaperän maamiesseura r.y. 38309
Sievi Sievin Asemaseudun maamiesseura r.y. 58626
Sievi Sievin Huhtalan Koivuojan maamiesseura r.y. 57191
Sievi Sievin Jokikylän maamiesseura r.y. 70180
Sievi Sievin Järvikylän maamiesseura r.y. 5745
Sievi Sievin Kiiskilän maamiesseura r.y. 5720
Sievi Sievin Kirkonkylän maamiesseura r.y. 106079
Sievi Sievin Lahden-Leppälän maamiesseura r.y. 42259
Sievi Sievin maamiesseura r.y. 5730
Toholampi Isonkankaan Pienviljelijäin osasto r.y. 29405
Toholampi Kleemolan maa- ja kotitalousseura ry 155214
Toholampi Purontakasen maa- ja kotitalousseura ry 150708
Toholampi Sykäräisen maa- ja kotitalousseura ry 155272
Toholampi Toholammen Alakylän maamiesseura r.y. 5739
Toholampi Toholammin Häkkilän kyläyhdistys ry 153666
Toholampi Toholammin Kleemolan maamiesseura r.y. 62603
Toholampi Toholammin maatalousseura r.y. 150777
Toholampi Toholammin riuttasen Pienviljelijäin osasto r.y. 56859
Toholampi Toholammin Sykäräisen maamiesseura r.y. 34531
Veteli Vetelin Haukilahden maamiesseura r.y. 81811
Veteli Vetelin Isonkylän maamiesseura r.y. 64831
Veteli Vetelin maatalousseura r.y. 143273
Veteli Vetelin Patanan maamiesseura r.y. 76597
Veteli Vetelin Polson maamiesseura r.y. 82005
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Kotieläin

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

KIVENNÄIS- 

JA ERIKOISREHU-

KAMPANJA

Myynti: 
maatalouskaupat

Lisätiedot kampanjasta:
www.kinnusenmylly.fi

Kampanja voimassa:
1.9.–31.10.2016

Ledlenser 
iSEO 5R

-otsavalaisin

Kun tilaat 1 000 kg
rakeisia kivennäisiä, erikoisrehuja ja Premi-Tähti-kivennäisiä 

tai 2 000 kg muita jauheisia kivennäisiä kerralla

Kaupan päälle

Tiedossa loistava
  kivennäissyksy

Ammattilaisille kehitetty Ledlenser iSEO 5R -otsavalaisin pitää  
kätesi vapaina työtehtäviä varten. Valotehoa jopa 180 lumenia ja  

120 metriin asti. Valaisimen mukana kypäräkiinnikkeet ja -klipsit.

• TEHTAAN ESITTELIJÖITÄ PAIKALLA • TARJOILUA • UUTUUKSIA •

  HANKKIJA

KONEPÄIVÄT

HANKKIJA KOKKOLA 11.11.2016
Heinolankaari 10, Kokkola

*Tee ostopäätös 15.11.2016 mennessä, niin saat 
Teboil-polttoöljyä kaupan päälle seuraavasti:
400 LITRAA POLTTOÖLJYÄ, kauppasumma 10 000 – 20 000 €
800 LITRAA POLTTOÖLJYÄ kauppasumma 20 001 – 40 000 €
1500 LITRAA POLTTOÖLJYÄ kauppasumma yli 40 000 €
Tarjous koskee uusia koneita. 
Kauppahinta = suorankaupan hinta 
tai väliraha, alv 0%.

Nopean
Päättäjän etu!

Tee ostopäätös 15.11.2016 
mennessä, niin saat

Teboil-polttoöljyä

KAUPAN 
PÄÄLLE!*

KOVIA KONE-
TARJOUKSIA!

www.suomenrehu.� 
www.hankkija.� 

Meillä on rima 
vähän korkeammalla

Virta-energiarehujen avulla voit kohottaa rimaa 
maidontuotannossa ja huolehtia samalla lehmiesi 
terveydestä – tilasi ruokintamuodosta riippumatta. 
Nyt ensimmäistä kertaa nautarehuissa mukana 
myös luonnon oma voiteluaine Progres!

Maatilan paloturvallisuuden 
ammattilainen

 - pelastussuunnitelmat
- Icas,  vakuutusyhtiöiden hyväksymät 

palovaroitin järjestelmät
- rosteriset pikapalopostit - sammutinhuolto

- poistumistie kyltit
ps. tarkempaa infoa:  www.temrex.fi

PALOVAROITINJÄRJESTELMÄ

PALOVAROITINJÄRJESTELMÄ

MAATALOUDEN
KOTIELÄIN- JA TUOTANTORAKENNUKSIIN

BL-Palontorjunta Oy Puh. 020 845 0920
Fax (09) 854 3181

– Näytteenottoon perustuva laite
– Tehokas pölynsuodatus
 ehkäisee vääriä hälytyksiä
– Akkuvarmennus 24 h
– Hälytyksen siirto GSM- tai
 lankapuhelinrobotilla
– Alennusta vakuutusmaksuista

www.icas.fi

Pääkonttori:
Temrex Oy

Jääsalontie 20, 90400 Oulu
puh. (08) 520 8919
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Kotieläin

        Benchmarking   
             – Parhaita käytäntöjä  
        ja kokemusten vaihtoa

Ruokinta hallintaan

K
uv

a 
Le

en
a 

H
an

ni

www.proagria.fi/pienryhmat

Tule pienryhmään pohtimaan yhdessä, miten pidät karjasi 
ruokinnan tasapainossa ja hallinnassa eri tilanteessa sekä 
ottamalla kaiken hyödyn irti omasta säilörehusta.  
Pienryhmässä opit parhaita käytäntöjä oman karjasi tuot-
tavuuden parantamiseen ja taloudelliseen ruokintaan ver-
taamalla omaa toimintaasi toisten toimintaan. 
Syksyllä pidettävissä päivissä keskitytään tilakohtaisiin ta-
voitteisiin vertaamalla ruokinnan tunnuslukuja ja tekemällä 
navettahavaintoja ruokinta-asiantuntijan johdolla. ryhmä 
toimii keskustelun ja lyhyiden ryhmätehtävien avulla.  
Tapaamiset antavat myös iloa ja valoa arjen karjan-
hoitotyöhön. 

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton  
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti. 

Mikä on Ruokinta hallintaan 
-pienryhmä?

AjAnkohtA jA Aihe: 

1.-3.11.2016  millä tavoin voin seurata ruokinnan onnistumista ja 
 tehdä käytännön korjausliikkeet?

7.-9.12.2016  mitä raportit kertovat? Vertailutieto avuksi tuotannon 
kehittämisessä. omien tavoitteiden peilaaminen 

 opittuun. 

hinta: 125 €/yritys/pv + alv 24 %. 

Paikka: Perho, Kalajoki ja Toholampi, tarkempi kokoontumispaikka ja 
aika sovitaan osallistujien kesken.

lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
Sari Hihnala puh. 0400 974165 tai Tiina Kivelä puh. 040 684 5111.

ProAgria Pienryhmät 

Koulutuspäivän kesto klo 10–15. Kahvitarjoilu. 
osallistumismaksu on 125 € /yritys/pv + alv. 24 %.

ilmoittautumiset ja lisätietoja: 
Sari Hihnala, sari.hihnala@proagria.fi, 
puh. 0400 974 165.

millä rehuilla laatulehmät? Nuorkarjan ruokinnasta, olosuh-
teista ja hoidosta kertoo ProAgrian ruokinnan huippu-
asiantuntija Minna norismaa.

miten kehitän omaa hiehoprosessia? Tavoitteista totta, 
kokonaisuus hallintaan. Jalostuksen puheenvuoro: 
Minna rintamäki. 

kokoontUMiskertojen teeMAt: 

K
uv

at
: S

ar
i H

ih
na

la
 ja

 A
nn

a-
r

iit
ta

 L
ei

no
ne

n

Lisää tuottoja 
nuorkarjasta
Hiehopienryhmä jatkaa 

maitotilan tärkein resurssi ovat tuottavat ja kestävät leh-
mät. Yhden lehmän kasvattaminen vie vähintään kaksi 
vuotta. Hiehoryhmässä otetaan selvää, miten kasvate-
taan tuottava ja terve lehmä taloudellisesti ja kannatta-
vasti. Hiehopienryhmissä keskitytään eläinprosessin hal-
lintaan osana tilan johtamista. 

Koulutuspäiviin sisältyy navettahavaintoja asiantuntijan 
johdolla. Pienryhmän navettahavainnoissa katsotaan 
mm. vasikoiden ruokintaa ja mitataan elopainoja, kiin-
nitetään huomiota olosuhteisiin ja opitaan toisilta hyviä 
käytäntöjä ja toimintatapoja. 

17.11.2016

19.1.2017
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Kotieläin
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Siirtymäkausi alkaa kolme viikkoa 
ennen poikimista ja loppuu 3 viik-
koa poikimisen jälkeen. Poikimisen 
lähestyessä vältetään tuomasta ryh-
mään uusia eläimiä. Tunnutusruo-
kinta aloitetaan 2–3 vkoa ennen poi-
kimista, jolloin väkirehun päiväan-
nosta nostetaan 1 kg viikossa. Poiki-
mahetkellä lehmä saa väkirehua 3–4 
kg/päivä. Tunnutusruokinnan tar-
koitus on nostaa väkirehua pilkko-
vien pötsimikrobien määrää ja no-
peuttaa energiataseen korjausta poi-
kimisen jälkeen. Viimeisten tiineys-
viikkojen aikana lehmän väkirehuista 
saama energia kuluu vasikan kasvat-
tamiseen eikä se lihota lehmää. Liian 
voimakas tunnutusruokinta kasvat-
taa vasikkaa ja poikiminen vaikeu-
tuu.

Poikiminen  
lähestyy
Siirtymäkaudella on tärkeä seurata 
lehmän syöntiä, lantaa ja pötsin täy-
teisyyttä. Puhdas poikimaympäristö 
antaa parhaimmat lähtökodat vasi-
kalle. Poikimista on syytä valvoa, jot-
ta emää päästään tarvittaessa heti 
auttamaan ja säästytään vasikan me-
netykseltä. Poikimahetken arviointiin 
on erilaisia apuvälineitä. Esimerkiksi 
häntään asennettava moocall lähet-
tää tiedon poikimisesta puhelimeen 
paria tuntia ennen poikimista. 

onnistunut  
poikiminen
Poikimisessa kaiken täytyy onnis-
tua, jotta tuotantokausi lähtisi hyvin 
käyntiin. Poikimavaikeudet saattavat 
heikentää hedelmällisyyttä. osa poi-

kimiseen liittyvistä sairauksista vä-
hentää lehmän ruokahalua, jolloin 
lehmä laihtuu, kiimat heikkenevät ja 
tiinehtyminen huononee. Esimerkik-
si jälkeisten jääminen ja kuumeinen 
kohtutulehdus ovat sairauksia, jot-
ka vaikuttavat suoraan lehmän tii-
nehtyvyyteen aiheuttamalla kroonis-
ta kohtutulehdusta. Eräät utaretu-
lehdusbakteerit esim. E.coli voi sala-
kavalasti sairastuttaa poikineen leh-
män viikon päästä poikimisesta. Poi-
kineen lehmän vastustuskyky on hei-
kentynyt, jolloin taudinaiheuttajat 
voivat helposti iskeä. 

Ummessaolokausi

Lehmän ummessaoloaikana mai-
dontuotanto on ehtynyt ja lehmä saa 
tarvitsemansa lepoajan ennen poiki-
mista. Koska lypsykausi vaatii paljon 
myös lehmän utareelta, ummessa-
oloaika antaa utarekudokselle mah-
dollisuuden uusiutua. Ummessaolo-
ajan tarkoitus on antaa utareen levä-
tä, puhdistautua mahdollisesta lyp-
sykauden aikaisesta bakteeritartun-
nasta ja kerätä vasta-aineita terni-
maitoa varten. Teoriassa ummessa-
olon tulisi kestää ainakin 6 viikkoa, 
jolloin utare ehtisi mennä umpeen ja 
uudet maitorakkulat alkaisivat kas-
vaa ja ternimaidon tuotanto käyn-
nistyä. 

Lyhyempi ummessaoloaika 
huonontaa ternimaidon laatua ja 
seuraavan lypsykauden tuotosta. 
Colostrometer-ternimaidon mitta-
rilla maidon vasta-aineiden pitoi-
suus voidaan todeta nopeasti. mi-
tä paremmat vasta-aineet, sitä pa-
remmat lähtökohdat vasikan elä-
mälle.

Ummessaoloajan pituus  
jakaa mielipiteitä
Yleisesti pituudeksi suositellaan noin 
60 päivää. Pohjoismaissa puhutaan 
yleisesti vähintään kuuden viikon 
ummessaolon puolesta. Erään ame-
rikkalaistutkimuksen mukaan um-
messaoloaika voisi olla myös huo-
mattavasti lyhyempi, vain 30-40 päi-
vää. Näin päästäisiin eroon elimis-
töä rasittavasta poikimisen ajan ruo-
kinnan muutoksesta, joka altistaa ai-
neenvaihduntahäiriöille.

Ummessaolokauden pituudesta 
on tehty paljon tutkimuksia. Yksi 
tutkimus osoitti, että lehmän poi-
kimisen jälkeinen syönti kasvoi 30 
vrk ummessa olleilla nopeammin 
kuin pitempään ummessa olleilla. 
Lisäksi kävi ilmi, että 30 vuorokau-
den ryhmällä pötsipapillien määrä 
lisääntyi nopeammin verrattuna 60 
vuorokauden ryhmään. Pötsipapil-
lit ovat tärkeitä tekijöitä ravintoai-
neiden imeytymisessä pötsistä eli-
mistöön. 

Pidemmällä ummessaoloajalla 
on kuitenkin puolensa. Pitkä lepo-
kausi on hyväksi utareelle, sillä sil-
loin se saa aikaa palautua ja valmis-
tautua seuraavaan lypsykauteen. 
Toisaalta normaalia pitemmästä 
ummessaoloajasta ei tuotosmääri-
en suhteen ole hyötyä. Ummessao-
lokausi, joka kestää yli kolme kuu-
kautta, ei ole taloudellinen. Lisäksi 
se kasvattaa huomattavasti lehmän 
lihomisriskiä. Ylilihavuus voi johtaa 
poikimavaikeuksiin ja pahimmassa 
tapauksessa halvaukseen.

Ummessaolo ja 
poikima-aika 
vaativat erityistä 
huomiota
Lehmän tiineysaika kestää keskimäärin 280 vrk +-10 

vrk. Poikiminen on lehmän elämän suurimpia riskejä. 

Valmistautuminen ja hyvä hoito poikimisen aikaan ja 

ennen sitä varmistavat poikimisen onnistumisen. 

Katja Kellokoski
maidontuotannon asiantuntija
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Poikimisessa kaiken 
täytyy onnistua, jot-

ta tuotantokausi 
lähtisi hyvin käyn-
tiin. Poikiminen on 

lehmän elämän 
suurimpia riskejä. 

Valmistautuminen 
ja hyvä hoito poiki-
misen aikaan ja en-
nen sitä varmistavat 
poikimisen onnistu-
misen ongelmitta. 

Hyvin hoidetuista vasikoista  
tulee kestäviä lypsylehmiä
Vastasyntyneen vasikan ensimmäinen ternimaitoannos annetaan neljän tunnin si-
sään syntymästä, koska vasta-aineiden imeytyminen suolesta heikkenee syntymän 
jälkeen nopeasti. mitä nopeammin vasikasta tulee märehtijä, sitä lyhyemmäksi jää 
ripuleille altis siirtymävaihe ja vastustuskyky vahvistuu nopeammin. 

Vasikan kasvatusoloihin kannattaa kiinnittää huomiota. Vasikan hyvinvoinnin 
myötä kasvu ja vastustuskyky paranevat. riittävä tila varmistaa vahvan rungon ja kes-
tävien jalkojen kehityksen. Vasikkakarsinat pidetään puhtaina, koska likaiset vasikat 
sairastavat puhtaita vasikoita enemmän, ja monet sairaudet leviävät lannan mukana. 
Eläimen kokemaan lämpötilaan vaikuttavat lattiamateriaali, kuivikkeiden käyttö ja il-
manvirtaus. Vasikka tarvitsee raitista ja kuivaa hengitysilmaa sekä mahdollisimman 
kuivan elinympäristön. Silloin myös karsinat pysyvät kuivina ja ilmavina. 

leena hanni
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rAsVA-VAlkUAissUhDe: Kuvaa maidon rasva- ja val-
kuaispitoisuuden suhdetta, jonka tavoitealue on 1,1–1,4. 
mikäli luku on alle 1,1 eläimen tai eläinryhmän kuidun 
saanti on alhainen, jolloin eläimellä on happaman pötsin 
riski. mikäli luku on yli 1,4 eläimellä tai eläinryhmällä on 
mahdollisesti energian puutetta ja ketoosia.

kArjAssA oleVien lehMien ekM kg/elinPäiVä: 
Tunnusluku kuvaa karjasi energiakorjattua maitotuotos-
ta suhteessa eläinten kestävyyteen. Vuonna 2015 tunnus-
luku oli Keski-Pohjanmaan tuotosseurantatiloilla keski-
määrin 13,3.

PV Poik.: Tunnusluku kuvaa koelypsypäivänä karjassa-
si olevien lehmien keskimääräistä lypsykauden vaihetta. 
Luku olisi hyvä olla ympäri vuoden alle 180 päivää, jol-
loin tilan tulovirta pysyy tasaisena. Lukuun vaikuttaa ti-
lan poikimaväli.

Tsekkaa myös verkko-
palveluiden uusin tulokas 
eli nuorkarjaraportti, joka 
sisältää kootusti nuorisosi 
tämän hetkisen tilanteen.

Tunnetko nämä uudet tunnusluvut?
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Apua raporttien tulkintaan asiantuntijoilta

mikäli kaipaat apua raporttien tunnuslukujen tulkintaan 
tai haluat keskustella tuloksistasi ja tavoitteistasi, pyy-
dä ProAgrian asiantuntijat apuusi. Lähes kaikki ProAg-
rian palvelumme hyödyntävät tuotosseurannan raport-
teja ja tunnuslukuja. Kokonaisvaltaisimmin raportit käy-
dään yhdessä läpi Tuotannonohjauksen tavoitetapaami-
sessa, joka on hyvä tehdä jokaiselle tuotosseurantatilalle 
vuosittain.

TieSiTKö?
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Kotieläin

voit tarkastella siitä yksittäisiä eläin-
ryhmiä esimerkiksi lypsykausittain tai 
roduittain.

Koelypsyraportti avaa viimeisen 
koelypsyn tulokset lehmäkohtaises-
ti. raportilta löytyy jokaisen lehmän 
tiineystilanne, koelypsytulokset sekä 
robotti- ja elektronisia maitomitta-
reita käyttävillä tiloilla maidon virta-
ukset. Tämä raportti on erityisen hy-
vä ruokinnan onnistumisen seuran-
taan, sillä siitä löytää nopeasti val-
miiksi lasketut rasva-valkuaissuhteet. 

Luokitteluraportti kokoaa viimei-
sen koelypsyn tulokset yhdelle sivul-
le eläinryhmittäin. raportti on erityi-
sen hyödyllinen suurille tiloille, sillä 
raportilta näkee nopeasti karjan ti-
lanteen viimeisimmän koelypsyn pe-
rusteella eläinryhmittäin. raportilta 
löydät esimerkiksi, minkälaiset mai-

don pitoisuudet ovat ensikoilla, joi-
den poikimisesta alle 60 pv tai min-
kälainen on maidon virtaus yli 2 ker-
taa poikineilla lehmillä.

Vuosiraportti ja tilakunto 
kertovat pidemmän  
aikavälin tulokset 
Vuosiraportti kokoaa tilan tulokset 
kalenterivuodelta yhdelle raportille. 
raportilta löytyy myös historiatietoa 
tuotoksista, jotta voit seurata tulok-
siesi pitkän aikavälin kehitystä. Lisäk-
si raportilla on vertailutietoa maan 
muista tuotosseurantakarjoista esi-
merkiksi hedelmällisyyden osalta. 

Paras vertailutyökalu muihin 
tuotosseurantatiloihin löytyy kui-
tenkin tilakunnosta. Tilakuntora-
portille pystyt itse valitsemaan ver-
tailuaineiston ja raportti kertoo ti-
lasi tuloksen suhteessa näihin. Ei-
kö olisikin mielenkiintoista tietää, 
monellako prosentilla alueen tilois-
ta on huonompi tiinehtyvyys kuin 
omalla tilallasi?

Kattava raporttivalikoima löytyy Pro-
Agrian verkkopalveluista ja osaa niis-
tä pystyy tilamaan myös paperise-
na. Tieto raporttien valmistumises-
ta verkkopalveluihin koelypsyn jäl-
keen lähetetään tilalle tekstiviestillä. 
raporttien avulla tuotosseurantatie-
to on kattavasti koottuina tietopa-
ketteina tilan hyödynnettävissä ja ti-
lat saavat tuotosseurannasta kaiken 
hyödyn irti. Tiesitkö esimerkiksi, et-
tä koelypsyraportista voit löytää kar-
jasi lehmät, jotka mahdollisesti sai-
rastavat piilevää ketoosia tai hapan-
ta pötsiä? oletko hyödyntänyt tila-
kunnon mahdollisuutta verrata tila-
si tuloksia muiden alueen tilojen tu-
loksiin?

Elina Järvenoja
maidontuotannon asiantuntija

Hyödynnä tuotos-
seurannan raportteja
Tuotosseurannan raportit ovat uudistuneet merkittä-

västi. Vanhoja tuttuja raportteja on päivitetty uusin 

hyödyllisin tunnusluvuin, ja valikoimassa on kokonaan 

uusia raportteja. 

Kattava raporttivalikoima löytyy ProAgrian verkkopalveluista.

Kausiraportit kertovat  
karjasi tilanteen  
koelypsyn perusteella

Kausiraportti on yksi vanhoista tu-
tuista, mutta merkittävästi uudistu-
neista raporteista. Uutuutena nä-
et karjasi tuotoksen eläinryhmittäin 
suhteessa asettamaasi tavoittee-
seen. raporttiin on tullut uusia tun-
nuslukuja, kuten rasva-valkuaissuh-
de ja karjassa olevien lehmien ener-
giakorjattu tuotos elinpäivää koh-
den. Viimeisen 12 koelypsyn tulok-
set on koottu taulukkoon, josta ilme-
nee karjan keskimääräinen lypsykau-
den vaihe eri koelypsypäivinä. Kau-
siraporttia voi suodattaa niin, että 

• Analysoi ruokintapöytää ja katso, onko rehua jäljellä. rehua pitää ai-
na olla jäljellä ennen uuden ruokintajakson alkamista, koska lehmät 
haluavat syödä monta kertaa päivän aikana.

• millaista on loppurehu: onko se sellaista, jota lehmät syövät mielel-
lään?

• Analysoi loppurehusta, onko se koostumukseltaan samanlaista kuin 
rehu oli pöydälle jaettuna. Varsinkin kun kyseessä on ape. Lajittelun 
merkit antavat ennakkovaroituksen karjan hapanpötsiriskistä.

• Tarkkaile lehmien sontaa.
• Seuraa lehmien syöntityyliä. Erityisesti lypsyltä suoraan ruokintapöy-

dälle tulon jälkeen syönnin tulee olla aktiivista.
• Tarkkaile koko ajan rehun moitteetonta laatua.
• Tarkkaile jokaisen lehmän maitotuotosta, kuntoluokkaa ja hedelmäl-

lisyystuloksia.
• ontuminen voi johtua kuidun puutteesta, joten suuri ontuvien lehmi-

en lukumäärä saattaa olla merkki liian vähäisestä kokonaiskuidun tai 
märehtimistä edistävän, tehokkaan kuidun määrästä.

• Seuraa lehmiä, kun ne makaavat ja katso, kuinka moni märehtii. Vä-
hintään 50 prosenttia karjasta tulee olla aina märehtimässä.

tiinA kArlstrÖM

ruokinnan tarkistuspisteet
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Uusi koelypsyraportti on erinomainen työkalu ruokinnan onnistumisen seurantaan.



14  ProAgria keski-Pohjanmaa   NUmEro 4/2016      

Säilörehun analysointi säästää rehu-
kuluissa, sillä kotoisten rehujen laatu 
ratkaisee ostorehujen tarpeen, mää-
rän ja laadun. rehuanalyysin avul-
la saadaan nopeasti selville nurmire-
hun koostumus, rehuarvot sekä ruo-
kinnallinen että säilönnällinen laatu. 
rehuanalyysin avulla on mahdollis-
ta kehittää rehun viljelyä, korjuuta ja 
säilöntätekniikkaa. 

Säilörehun koostumus

Analyysin avulla saadaan selville säi-
lörehun kuiva-aine, jolla on iso mer-
kitys rehunmäärän ja -tarpeen arvi-
oimisessa sekä rehuannoksen koos-
tamisessa, varsinkin seosrehuruokin-
nassa. Kuiva-aineella on myös iso 
vaikutus säilönnän onnistumiseen. 
Kuiva-ainetavoitteet eri säilötyypeil-
lä: laakasiilot ja aumat 250–350 g/
kg ka, tornit 300–400 g/kg ka, pyö-
röpaalit 350–450 g/kg ka. D-arvo eli 
rehun sulavuus on tärkein rehun tuo-
tantovaikutusta kuvaava analyysiar-
vo. D-arvon suosituksena on 680–

700 g/kg ka. D-arvon noustessa 10 
g/kg ka, lisää se rehun syöntiä 175 g/
pv, mikä taas vaikuttaa maitotuotok-
seen noin 0,5 kg/pv. 

rehun raakavalkuaispitoisuuteen 
vaikuttavat nurmen typpilannoitus ja 
korjuuaste sekä jossain määrin kas-
vilaji. Tavoitteena on noin 130–160 
g/kg ka. Kuitupitoisuudella (NDF) 
on suuri merkitys ruokinnassa, kos-
ka märehtijän pötsi tarvitsee toimi-
akseen kuitua. Nurmisäilörehulla ta-
voitteena on 500–600 g/kg ka kuitua, 
apilapitoisella rehulla tavoite on hie-
man matalampi eli 450–550 g/kg ka.

ruokinnalliset arvot 

rehun pitäisi sisältää riittävästi ener-
giaa ja muita ravintoaineita, jotta se-
kä kasvavan nuorison että lypsävien 
lehmien ravinnontarpeet täyttyvät. 
Jos mE-arvo jää alhaiseksi, ruokin-
taa joudutaan täydentämään väki-
rehuilla, jotta saadaan kohtuullinen 
maitotuotos tai vastaavasti kunnon 
päiväkasvut.

Syönti-indeksi kuvaa säilörehun 

tuotantopotentiaalia paremmin kuin 
mikään yksittäinen säilörehun laatu-
tekijä. Syönti-indeksiin vaikuttavat 
D-arvo, käymislaatu, kuiva-ainepi-
toisuus, kuidun määrä, sato ja kas-
vilaji. Keskimääräinen säilörehu saa 
indeksiarvon 100 pistettä, normaa-
lialue on 95–110. Yhden indeksipis-
teen muutos vastaa noin 100 g ka 
muutosta lehmän päivittäisessä säi-
lörehun syönnissä.

Säilönnällisen  
laadun merkitys

Säilörehun huono sulavuus ja val-
kuainen voidaan korjata ”rahalla” 
eli syöttää ostorehuja lisää, mutta 
huonoa säilöntälaatua ei voi korva-
ta millään. rehun säilymiseen tulee-
kin kiinnittää erityistä huomiota, et-
tei heitetä rahaa hukkaan. rehunte-
kovaiheessa oikean säilöntäaineen ja 
käyttömäärän valinta määrää rehun 
säilyvyyden. Säilönnällisten arvojen 
ylittyessä (kts. taulukko) rehun mait-
tavuus laskee, syönti vähenee ja mai-
totuotokset tippuvat. 

Laatuarvosana kuvaa vain säilön-
nän onnistumista ja lasketaan pH-
luvun, ammoniakkipitoisuuden ja 
haihtuvien rasvahappojen avulla. Ta-
voitteena on 8-10, epävakaasta laa-
dusta kielivät arvot 6-7 ja alle 5 on jo 
riski maidon laadulle. 

Säilörehuanalyysi ei kuitenkaan 
kerro kaikkea. Hiivojen ja homeiden 
määrä ei käy analyyseistä selville eikä 
esimerkiksi pilaantuneen rehun mää-
rä. Tästä syystä aistinvarainen tark-
kailu rehuvarastoilla on myös tärkeää. 

Säilörehuanalyysin tulkinnassa 
apunasi ovat maidontuotannon asi-
antuntijat. ota rohkeasti yhteyttä, 
jos kaipaat vinkkejä ruokintaan!

Kotieläin

Säilörehuanalyysin tulkinta  
– helppoa vai täyttä hepreaa
”No, eiköhän se ole ihan hyvää.” Tämän vastauksen

kuulee aika monesti, kun kyselee millaista syöttöön 

tullut säilörehu on. Pelkkään olettamukseen en 

haluaisi ruokintaa perustaa, kyse on kuitenkin 

taloudellisesti merkittävimmästä rehusta, mitä 

karjalle syötetään.

Heidi Lehkonen
maidontuotannon asiantuntija

Tavoitearvot eri kasvilajeilla

 

 

 

Säilörehun säilönnällisen laadun tavoitearvot 

 

 

 

Ruokinnallinen laatu: Nurmi Palkokasvi
Kokovilja+
palkokasvi

D‐arvo g/kg ka 680‐700 660‐680 660‐680
Kuitu (NDF) g/ kg ka 500‐600 450‐550 500‐600
iNDF g/kg ka 60‐90 50‐80 50‐80
Raakavalkuainen g/ kg ka 130‐160 120‐180 130‐160
Tuhka g/kg ka 60‐90 50‐110 50‐100
Syönti‐indeksi 90‐120 90‐120 90‐120

Hyvä Riski Huono
pH alle 4,0 4,0‐4,5 yli 4,5
Maito‐ ja muurahaishappo g/kg ka 35‐80 80‐100 yli 100
Haihtuvat rasvahapot g/kg ka alle 20 20‐25 yli 25
Ammoniakkityppi g/kg ka alle 60 60‐80 yli 80
Liukoinen typpi g/kg ka alle 400 400‐600 yli 600
Sokeri g/kg ka 50‐150 alle 50 alle 30

Tavoitearvot eri kasvilajeilla

 

 

 

Säilörehun säilönnällisen laadun tavoitearvot 

 

 

 

Ruokinnallinen laatu: Nurmi Palkokasvi
Kokovilja+
palkokasvi

D‐arvo g/kg ka 680‐700 660‐680 660‐680
Kuitu (NDF) g/ kg ka 500‐600 450‐550 500‐600
iNDF g/kg ka 60‐90 50‐80 50‐80
Raakavalkuainen g/ kg ka 130‐160 120‐180 130‐160
Tuhka g/kg ka 60‐90 50‐110 50‐100
Syönti‐indeksi 90‐120 90‐120 90‐120

Hyvä Riski Huono
pH alle 4,0 4,0‐4,5 yli 4,5
Maito‐ ja muurahaishappo g/kg ka 35‐80 80‐100 yli 100
Haihtuvat rasvahapot g/kg ka alle 20 20‐25 yli 25
Ammoniakkityppi g/kg ka alle 60 60‐80 yli 80
Liukoinen typpi g/kg ka alle 400 400‐600 yli 600
Sokeri g/kg ka 50‐150 alle 50 alle 30

Kuva: Pekka Petäjäsuvanto
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Kotieläin

onnistunut ruokinta perustuu ko-
toisten rehujen analyyseihin. Kun 
tiedetään mitä kotoinen rehu sisäl-
tää, voidaan markkinoilta valita nii-
hin parhaiten sopivat ostorehut. re-
hujen analyysitulokset kertovat myös 
pellon ravinnetasapainosta ja niiden 
tulevasta lannoitustarpeesta. 

elopainot ja kuntoluokat

Vasikoiden ja nuorkarjan elopainoja 
mittaamalla saa selville ovatko eläi-
met ikäänsä nähden riittävän ko-
koisia vai tarvitseeko ruokintaa vie-
lä säätää. Lehmien kuntoluokitus 
kertoo ovatko lehmät oikeassa kun-
toluokassa lypsykauden vaiheeseen 
nähden. 

Päivälaskelma kertoo  
ruokinnan tasapainon

Lypsylehmille tehtävästä päivälas-
kelmasta selviää lehmien sen hetken 

ruokinnan onnistuminen. Päivälas-
kelma kertoo lehmien ravintoainei-
den saannin sekä maitotuotoksen ja 
talousluvut. maitotuotto miinus re-
hukustannus senttiä litralle ja euroa 
lehmää kohti päivässä kertovat mitä 
jää viivan alle kun lehmien ruokinta-
kustannukset vähennetään maitotu-
loista. ProAgrian asiantuntijoilla on 
lisäksi vertailuaineistoa muihin alu-
eella tehtyihin päivälaskelmiin. riit-
tävän tiheästi tehdyillä päivälaskel-
milla voi seurata tarkasti ruokinnan 
onnistumista ja puuttua tarvittaessa 
virhekohtiin nopeasti.

ruokinnan suunnittelulla 
parempiin lopputuloksiin

KarjaKompassilla tehtäviin ruokinta-
suunnitelmiin optimoidaan ruokinta 
talouden näkökulmasta. Käytettävät 
rehut tilan väki valitsee itse, jonka jäl-
keen asiantuntija optimoi ruokinnan 

karjalle sopivaksi. KarjaKompassilla 
voidaan tehdä myös rehuvertailua, 
jos on tarvetta vertailla useamman 
rehun tuotantovaikutusta. rehuver-
tailu ennustaa maitotuotoksen ja pi-
toisuudet rehuille ja ohjelmaan syö-
tettyjen hintojen avulla laskee kus-
tannukset eri rehuille ja halutulle ai-
kajaksolle. 

Huolellisella ruokinnan suunnit-
telulla on suuri taloudellinen merki-
tys onnistuneeseen ruokintaan. Kal-
leinta mahdollista täysrehua syöttä-
mällä ei välttämättä saavuteta pa-
rasta taloudellisinta lopputulosta, 
vaikka sillä maitoa hyvin irtoaisi-
kin. ProAgrian asiantuntijoiden asi-
antuntemusta hyväksikäyttäen saa-
daan tilan ruokinta optimoitua taa-
tusti taloudellisimpaan ja kannatta-
vimpaan vaihtoehtoon. 

onnistuneella ruokinnalla 
euroja kassaan
Maksimoitu maitotuotos, korkeat pitoisuudet, nope-

ammat päiväkasvut ja alhaiset ruokintakustannuk-

set tuovat maitotilan kassaan eniten euroja. 
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Tiina Kivelä 
maidontuotannon asiantuntija

Onnistunut ruokin-
ta perustuu kotoisten 
rehujen analyyseihin. 
Ilman säilörehuanalyy-
siä ei voi tietää säilöre-
hun tuotannollista vai-
kutusta eikä viljojen 
summittainen hehtolit-
rapainojen mittauskaan 
kerro kaikkea viljasta. 
Kun tiedetään mitä ko-
toinen rehu sisältää, 
voidaan markkinoil-
ta valita niihin parhai-
ten sopivat ostorehut.

Säilörehuanalyysiä lähe-
tettäessä kannattaa käyt-
tää aikaa näytesaatteen 
tietojen kirjaamiseen, sillä 
niillä on vaikutusta rehu-
arvojen laskentaan. mer-
kitse siis huolellisesti sato-
tiedot (1., 2., tai 3. sato) 
sekä rehulaji, koska niil-
lä on vaikutusta syönti-in-
deksin laskentaan. 

Tiesitkö?
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Kasvi

Sinustako puutarhuri?
Uutta luontoalan koulutusta

Nyt voit opiskella puutarha-alaa luonnon keskellä 
Tervolan Louella maaseutuyrittämisen osaamiskeskuksessa.

Voit valita osaamisalaksi 
Viherala | Puutarhatuotanto | Kukka- ja puutarhakauppa

Hae suoraan oppilaitokseen!
Opinnot alkavat tammikuussa.

www.lappia.fi

Sadonkorjuun jälkeen
on taas kalkituksen aika.
 

®Kun levität BESTON -kalkituskuonan viljankorjuun jälkeen 
®sängelle, BESTON  alkaa vähitellen imeytyä maahan ja 

muokata maan pH-arvoa ja kalsium-/ magnesiumsuhdetta 
ihanteelliseksi. Keväällä maa on taas virkeä käynnistämään 
hyvän ja terveen kasvun. Vain oikein hoidettu maa tuottaa 
huippusatoa. Tavoiteltava pH-arvo on 6,5...7 ja oikea 

®kalsium-/magnesiumsuhde. Valitse viisaasti. BESTON  on 
edullista ympäri vuoden.    Tilaa nyt - maksa vuoden lopussa.

Kysy sänkikalkituksiin MEROXilta
BESTON Ca28Mg6 Masuunikuona  tai
BESTON Ca32Mg2 Masuunikuona-kalsiittiseos.
BESTON Ca32Mg3 Teräskuona on myös 
nyt myynnissä.

Kalkituslaskuri:
www.ssab.fi/kalkituslaskuri

Viljojen ja rehujen valkuaisanalyysit!

DON-hometoksiinianalyysit riippumattomasta 
laboratoriosta!

Maanäytteiden keräilypisteet ja aikataulu 
Keski-Pohjanmaalla osoitteesta www.hortilab.fi

Uutuuksia!

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!

Ilmaista 2016!
Järjestetty maanäytteiden kuljetus 

useasta maatalousliikkeestä 
syys-joulukuussa!
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Kasvi

Tsekkilista kasvinviljelyyn

Viljelysuunnittelun 
aikaistaminen kannattaa
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Niinhän se kävi, että satotoiveet oli-
vat kovemmat kuin saanto. Kova sa-
demäärä heikensi satoa rajummin 
kuin olin arvioinut. missä maan ra-
kenne kesti sateet, satoa tuli yli 4 t/
ha ja muualla sitä ei tullut ollenkaan.

Timotein puinti aloitettiin 31.8. 
ja lopetettiin 5.9. Työmies ajoi pui-
muria, itse ajoin timoteita kuivauk-
seen ja kuivasin viljoja vieraille. Sa-
don laatu täyttänee laatuvaatimuk-
set erinomaisen hyvin. Arvioisin sa-
don määrän olevan 379 kg/ha, mi-
kä on hieman pitkän aikavälin keski-
sadon (396) alle. Typen satovastekin 
on siten keskiarvoa heikompi 5,9 kg/
N-kg (6,6).

Kasvustot olivat puintiin hieman 
märkiä, koska puintikosteus oli 22 
%. oikean puintiajankohdan valinta 
on timotein siemenviljelyn haastavin 

osuus. Siinä tasapainoillaan puinti-
kelien ja timoteinsiementen varise-
misherkkyyden välillä. Sateita vältel-
lessä timotein puinti tuli aloitettua 
liian aikaisin. 

Puinti aloitettiin ohran osalta 
7.9. ja lopetettiin 9.9. puintikosteu-
den vaihdellessa 15-18 %. Keskisa-
doksi muodostui kaikkien aikojen 
huonoin puitu satomäärä eli 2 397 
kg/ha (1987 ei puitu ollenkaan, eli 
sato oli silloin 0 kg/ha), hehtolitra-
painoksi 69 kg ja typen satovasteeksi 
vain 29 kg/N-kg (46). Typen satovas-
te on 20-vuotisen seurannan heikon. 

Loppuyhteenvetona voi todeta, 
että oli heikko vuosi. Suurimpana syy-
nä oli se, että kesäkuun puolivälistä 
elokuun loppuun satoi 240 mm, josta 
puolet kesäkuun 15. ja heinäkuun 15. 
päivän välillä. Pääosin maat kestivät 

sademäärän. Siellä missä maan ra-
kenne on huono, satoa ei tullut ollen-
kaan. Kasvukauden kokemusten ta-
kia on ryhdytty lisätoimiin maan ra-
kenteen parantamiseksi. Nyt syksyllä 
salaojitin tuplatiheyteen yhden loh-
kon märimmän osan (0,4 ha) lisä-
ojilla. Kaikki maat on saatava sellai-
seen kuntoon, että ne kestävät hyvin 
kuluneen vuoden kaltaista sadantaa, 
muuten viljely ei kannata.

oli heikko vuosi
heikki PellonPientAreellA

Heikki ojala
Talousjohtamisen
erityisasiantuntija

K
uv

a:
 H

ei
kk

i o
ja

la

1 KIRjaa HetI  
OngelMaKOHdat
Sängen alta paljastuva maa ja 

oheiskasvusto kertovat heti mah-
dolliset ongelmat. Tiivistyneet ja 
vedenvaivaamat paikat eivät kas-
va samalla tavalla tai aiheuttavat 
kiinnijäämisvaaran koneille. rikka-
kasvitilanne on hyvin havaittavissa 
sänkimaasta ja mahdolliset ruisku-
tustarpeet on syytä kirjata itselle 
heti muistiin. 

2 HelpOta KeVään  
työHUIppUa
Lannan levitys sujuu helpom-

min syksyllä ja sen hyödyntäminen 
etenkin syysviljoilla on järkevää. 
Syyspuolella kylvettävät kasvustot 
tasaavat kevään työhuippua ja toi-
saalta kylvettävien kasvien lajit ovat 
monipuolistuneet muun muassa 
syysrapsin ja hybridirukiin yleisty-
essä. Alkusyksystä kylvettävät kas-

vit vaativat suunnitelmallisuutta. 
Hetken mielijohteesta syysrapsia ei 
pääse kylvämään. 

Viime keväänä tehtyä viiden 
vuoden viljelykiertosuunnitelmaa 
voi hyödyntää omana pitemmän 
aikavälin suunnitelmana, sen poh-
jalta voi miettiä mahdollisia paran-
nuksia omaan kiertoon. Jos jokin 
lohko ei tuota satoa, voisiko sen 
kasvivalikoimaa muuttaa?

3 HanKI tUOtantO- 
panOKSet ajOISSa
Kotieläintiloilla kasvivalikoi-

man määrää eläinlaji ja kasvinvil-
jelytiloilla seurataan markkinoiden 
tarpeita. Ajattelemalla omaa vilje-
lykiertoaan pidemmälle, pystyy ta-
soittamaan niin myyntien kuin os-
tojen osalta panoksia ja työtä. mi-
tä aikaisemmin on tiedossa han-
kinnat, sitä helpompi on kilpailut-
taa.

4 VeRtaIle  
VaIHtOeHtOja
Syksyn sadepäivinä on hyvä 

aika laittaa lohkokirjanpitoa kun-
toon ja miettiä seuraavan kevään 
kylvöjä. Uuden kauden hankinnois-
ta suurimman kuluerän muodos-
tavat lannoitteet, siemenet ja kas-
vinsuojeluaineet. Lantaa käyttävil-
lä tiloilla kannattaa miettiä onko 
omaan lantalajiin harkittu lannoi-
te sopivin mahdollinen.

Tuloksen tekeminen kasvintuo-
tannolla ei onnistu läheskään jo-
ka vuosi. Laskelmien mukaan ku-
mina on ollut usein parhaan tulok-
sen tekijä. Erikoiskasveista voi löy-
tyä kannattava markkinarako joil-
lekin tiloille.

Alhaisen viljan hinnan vuosien 
aikana voi keskittyä peltojen perus-
kunnostukseen ja ottaa kiertoon 
syväjuurisia maanparannuskasve-
ja. Nurmi- tai kesantolohkojen kyl-

väminen syyskasveille onnistuu ai-
na ja näin pääsee kiinni monipuo-
lisempaan kasvivalikoimaan. Pää-
sääntöisesti syysmuotoiset kasvit 
tuottavat paremman sadon ja sitä 
kautta tuovat paremman tuoton. 

5 tIlaa peltOKIeRROS 
neUVO 2020 -KäyntInä
Syksyn Neuvo 2020 -tila-

käynnillä on helppo tarkastella loh-
kojen kuntoa pellolla ja tehdä en-
simmäinen versio kevään 2017 vil-
jelysuunnitelmasta. Lapion kanssa 
lohkoja kierrellessä huomaa paljon 
asioita, joita ei traktorin hytistä tu-
le ajatelleeksi. ota yhteyttä kasvin-
tuotannon asiantuntijaan tai tilaa 
Neuvo 2020 -käynti verkossa www.
proagria.fi/neuvo2020.

satu näykki 
ProAgria Länsi-Suomi

YhteenVeto koko tilAn ViljelYtieDoistA

Pellon käyttö p-a n sato-vaste n P k sato yht. kg 
ohra 15,02 29 84 15 61 36 000 
Timotei 11,22 5,8 65 5 25 4 250 
VLN 5,46 - 0 0 0 - 

Keväällä perustin 
viime vuoden heikoimmille lohkoille 
viherlannoitustarkoituksessa nurmea 
seoksella sinimailanen/timotei/apilat. 
Se olikin vuoden kannattavin ratkaisu. 

Kesällä ostettiin porukalla yhteinen jankkuri, 
jolla ajan viherlannoituksella 

olevat lohkot läpi. 
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Kotieläin

Lehmillä m. bovis aiheuttaa mo-
ninivel- ja utaretulehduksia. Utare-
tulehdus voi tulla kaikenikäisille hie-
hoille ja lehmille kaikissa lypsyvai-
heissa, myös ummessaoloaikana. 
Utaretulehdusmuoto voi levitä mai-
don kautta vasikoihin ja valuttavat 
lehmät tartuttavat myös toisia leh-
miä. Vasikoilla ja nuorilla eläimil-
lä ilmenee hengitystie-, keskikorva-, 
silmä- ja moniniveltulehduksia sekä 
kasvun heikkenemistä. 

Hengitystietulehduksiin taudin 
akuutissa vaiheessa sairastuu nuor-
karjasta jopa puolet. oireina ovat 
lievä kuume, ruokahaluttomuus, 
kirkas tai märkäinen sierainvuoto, 
yskä ja hengenahdistus. Korvatuleh-
dus on myös yleinen oire, siinä va-
sikoilla korva/t roikkuvat, eläin pi-
tää päätä vinossa ja voi kulkea hoi-
perrellen.

Leviäminen ja torjunta

Bakteeri säilyy elimistön ulkopuolel-
la 1-2 kk kosteassa ja viileässä ym-
päristössä. Lannassa säilymisaika 
on jopa puoli vuotta. Bakteeri ei ole 
herkkä mikrobilääkkeille. Ensisijai-
sena hoitona käytettävällä tetrasyk-
liinillä teho on jo heikentynyt, tau-
ti siis tekee resistenssejä kantoja sil-
lekin. mycoplasma ei ole lääkkeillä 
hoidettavissa, vaan se täytyy saada 
kuriin muulla tavoin. mykoplasma 
on herkkä kuumennukselle ja desin-
fiointiaineille.

Euroopassa m. boviksen levinnei-
syys on suuri, sen on arveltu aiheut-
tavan 25-33 % vasikoiden keuhkotu-
lehduksista. m. bovis leviää herkim-
min eläimestä toiseen suoran kon-
taktin kautta kosketus- tai pisaratar-
tuntana. Sairastuneissa karjoissa sa-
neerauksissa on tuloksia saatu uta-
retulehduslehmien poistolla, eläin-
määrän vähentämisellä ja väliseinillä 
(vaikka ilmatila on ollut sama). Tar-
tunnan voi siis saada hengitysteitse 

pisaratartuntana tai turpakosketuk-
sena sekä eritteistä kuten jälkeisistä. 
Huolellinen puhdistus ja hyvä kuivi-
tus ovat myrkkyä bovikselle. Tartun-
nan voi saada myös vedinkanavan 
kautta utareeseen ja siitä vasikkaan 
maidon välityksellä. Sperman kautta 
leviäminen on mahdollista, jos son-
nilla on akuutti infektio. Bakteeria on 
todettu pakastespermassa.

Taudit leviävät ostoeläimistä

Tilojen välinen tarttuvien eläintauti-
en leviäminen, mycoplasma bovik-
sen kuin muidenkin, tapahtuu pää-

asiassa ostoeläinten välityksellä. Tar-
tunta voi levitä myös tartuntaa kan-
tavien nautojen kanssa kosketukses-
sa olleiden työvälineiden, ihmisten ja 
kuljetusajoneuvojen mukana.

Jos ostat pitoeläimen, vaadi ai-
na lähtökarjasta myös muut terveys-
todistukset kuin salmonella. Sen saa 
näppärästi Nasevasta. Nykyisin myös 
NautaNetissä näkyy Nasevaan kuu-
luvien tilojen kohdalla terveyssta-
tus. Välityseläinten ja teuraiden ha-
ku on tilan kannalta turvallisinta hoi-
taa niin, ettei kuski tule eläintilaan 
lainkaan. Erillinen lastaustila tai ku-
ja siirrettävillä aidoilla on tautitilan-

teen kannalta todella suositeltavaa, 
silloin navetan oven voi pitää lasta-
uksen ajan kiinni. Kaikille navettaan 
tulijoille on varattava suojavaatteet 
(haalarit, päähineet ja jalkineet) sekä 
tehtävä kunnon tautisulku. Sen pys-
tyy tekemään vanhaankin tuotanto-
tilaan laittamalla penkin poikittain 
kulkuväylälle. Näin navettaan tuli-
ja ei voi kulkea siitä huomaamatta 
ja vaihtamatta tilan omia varusteita 
päälleen. Pienillä asioilla oman nave-
tan tautipainetta voi laskettua huo-
mattavasti. 

sari hihnala

Mycoplasma bovis 
on bakteeritauti
Suomessa se on todettu ensimmäisen kerran marraskuus-
sa 2012 vasikkakasvattamossa hengitystietulehduksen 
muodossa. Tauti on mitä ilmeisimmin tullut tuontieläi-
men mukana ja ollut vuoden tai kaksi tilalla oireettomana 
ennen löytymistään. Bovis on siitä lähtien aiheuttanut hen-
gitystieoireiden lisäksi korva- ja niveltulehduksia sekä uta-
retulehduksia. m. bovis -utaretulehduksia on todettu n. 
0,4 %:lla lypsykarjoista. Bovis voi olla karjassa piilevänä ja 
puhjeta eläimen stressitilanteessa esimerkiksi poikimisen 
tai sorkkasairauksien yhteydessä. Se voi oireilla monimuo-
toisesti ja toteaminen on hankalaa. mycoplasma bovis on 
todettu Suomessa (1.10.2016 tilanne) 94 tilalla.

Mycoplasma bovis aiheuttaa 
tulehduksia sekä heikentää kasvua
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Suomen eläintautitilanne 
on poikkeuksellisen hyvä ver-
rattuna useimpiin muihin Eu-
roopan maihin ja meillä on 
mahdollisuus pitää tilanne 
hyvänä jatkossakin. Uusien 
eläintautien maahantulo toi-
si suuria ongelmia maamme 
kotieläintuotannolle. Vaaral-
lisiksi luokitellut eläintaudit 
aiheuttavat uuteen populaa-
tioon tullessaan suurta kuol-
leisuutta, koska eläimillä ei 
ole ennestään vastustusky-
kyä näille taudeille. Zoonoo-
siluonteiset eli eläimistä ihmi-
siin ja päinvastoin tarttuvat 
taudit ovat uhka myös ihmis-
ten terveydelle.

Suomessa nautojen 
tarttuvat taudit 
harvinaisia

Vuosikymmeniin meillä ei ole 
todettu suu- ja sorkkatautia, 
luomistautia tai nautatuber-
kuloosia. myös naudan tart-
tuva leukoosi ja IBr päihitet-
tiin jo 1990-luvulla. BSE:tä 
meillä todettiin yhdellä aino-

alla naudalla vuonna 2001. 
Bluetongueta eli sinikielitau-
tia meillä ei ole todettu ollen-
kaan. Paratuberkuloosia on 
todettu liharotuisilla naudoil-
la muutamia tapauksia vuosi-
na 1992-2000. Lypsykarjoista 
tartuntaa ei ole löytynyt. Suo-
mi on myös käytännössä va-
paa BVD-tartunnasta.

eläintaudeissa 
oireiden tunnis-
taminen tärkeää

mitä pikemmin hoitotoi-
met aloitetaan, sitä parem-
mat mahdollisuudet taudis-
ta on päästä eroon. Tarttuvi-
en sorkkasairauksien merki-
tys on viime vuosina entises-
tään korostunut. Suomessa 
todetaan vuosittain joitakin 
uusia pälvisilsatartuntoja. 
Salmonellatapausten mää-
rä nautakarjoissa on pysynyt 
jo vuosia erittäin alhaisena, 
kiitos aktiivisen toiminnan 
taudin leviämisen estämi-
seksi. Eroon siitä ei ole kui-
tenkaan päästy. Kryptospo-

ridioosi on suhteellisen uusi 
tauti. Se aiheuttaa parin päi-
vän ikäisillä vasikoilla run-
sasta ja vetistä ripulia joka 
leviää erittäin helposti. Tau-
din aiheuttaja Kryptospordi-
umparvum tarttuu herkäs-
ti myös ihmiseen aiheuttaen 
voimakkaan, vetisen ja veri-
sen ripulin, joka voi olla vaa-
rallinen. Kryptosporidit ovat 
hyvin kestäviä ulkoisille olo-
suhteille ja säilyvät pitkään 
elimistön ulkopuolella. In-
fektioannos on pieni ja tar-
tunnan aiheuttavia ookys-
tia runsaasti ripulivasikoiden 
ulosteessa. Hyvä käsihygie-
nia ja tartunnoilta suojautu-
minen on tärkeää ripulivasi-
koita käsiteltäessä.

Kotieläin

eläintaudeilta suojautuminen

Suomessa esiintyvät 
tarttuvat eläintaudit
bAkteeritAUDit
Salmonella, Streptococcus agalactiae, mycoplas- 
ma bovis, tartunnalliset sorkkasairaudet ja hengi-
tystietulehduksia aiheuttavat bakteerit

VirUstAUDit
virusripulit: koronavirus eli ”talviripuli”, rotavirus 
sekä hengitystietulehdukset: korona, BrSV 

sieni-infektiot 
pälvisilsa 

loiset
Neospora, kryptosporiditym, kokkidit, täit, väi-
veet, häntäkapi

Sari Hihnala
maidontuotannon 
erityisasiantuntija

Teuras- ja
välitys- ym.
eläinautot
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Hankkeet

Kiljanrannan kyläyhdistyksen 
aloitteesta reisjärvellä sijaitsevalle 
Kiljanjärvelle ja sen yläpuolisille ve-
sistöille on laadittu kunnostussuun-
nitelma vesistöjen tilan parantami-
seksi. Keväällä 2016 päättyneessä 
esiselvityshankkeessa on määritelty 
tarvittavat kunnostustoimenpiteet ja 
niiden rahoitusmahdollisuudet. Kun-
nostushankkeen tavoite on vähentää 
ulkoisen ravinnekuorman ja kiinto-
aineen kulkeutumista vesistöön, es-
tää Kotijoen tulvimista pelloille, edis-
tää viljelymahdollisuuksia, parantaa 
järvien kalataloudellista tilaa sekä 
säilyttää järvimaisema ja virkistyksel-
linen arvo. 

Kiljanjärven valuma-alue kuu-
luu Kalajoen latvavesistöihin ja kat-
taa 6 868 ha suuruisen alueen. Va-
luma-alueen kolme järveä, Norssin-
järvi, Kangaspäänjärvi ja Kiljanjär-
vi sekä kahta viimeisintä yhdistävä 
Kotijoki muodostavat vesistöketjun, 
jota reunustavat suovaltaiset met-
sätalousalueet sekä vesistöjen vä-
littömässä läheisyydessä sijaitsevat 
peltoviljelyalueet. Järvet ovat mata-
lia ja runsashumuksisia, keskisyvyys 
on alle 3 metriä. Ympäristöhallin-
non vesienhoitoseurannan mukaan 
järvien tila on arvioitu tyydyttäväksi 
tai välttäväksi, esiselvityshankkeessa 
otettujen vesinäytteiden perusteel-
la fosforin ja typen pitoisuudet oli-
vat korkeat etenkin Norssinjärves-
sä, Kangaspäänjärvessä ja Kotijoes-
sa. Kiljanjärveen kulkeutuva kiinto-
aineen määrä on jopa 150 -200 ton-
nia vuodessa.

Kotijoen tilanne

Esiselvityshankkeessa toteutetun Ko-
tijoen purkautumiskykyselvityksen 
mukaan Kotijoen uoma on syöpy-
nyt paikoin jopa metrin aiemmasta 
tasausviivasta ja tulvavaaramallin-
nuksen mukaan keskimääräisen tul-
van alle jää 26 hehtaaria peltoa. Ker-
ran 20 vuodessa esiintyvän tulvan al-
le jää 50 ha peltoa. Purkautumisky-
kyselvityksen tekijän eli maveplanin 
mukaan Kotijoki tulisi perata joen 
koko matkalta, mikäli tulvahaitois-
ta haluttaisiin päästä kaikilla alueil-
la eroon. Perkausmassoja kertyisi jo-

pa 30 000 m³ ja kustannukset nou-
sisivat korkeiksi. Hankkeen kannat-
tavuuden turvaamiseksi olisi tulva-
suojeluhyödyn lisäksi saavutettava 
merkittävää kuivatushyötyä. Laaja-
mittainen perkaus vaatisi tarkempaa 
suunnittelua ja aluehallintovirastolle 
suunnatun lupahakemuksen.

Kotijoen perkauksen vaihtoehto-
na on joen osittainen perkaus siten 
että suurin tulva-alue poistuisi, sekä 
rantojen tulvaa jonkin verran voimis-
tavan kasvillisuuden, kuten pajukon 
paikoittainen raivaaminen. Kiljanjär-
ven ja Kiljanrannantien välistä ran-
taeroosiota voitaisiin vähentää joki-
suun pohjapadolla. 

Kosteikot parantavat 
vedenpidätyskykyä

Kunnostushankkeen tavoitteet edel-
lyttävät toisiaan täydentävien toi-
menpiteiden kohdistamista koko 
Kiljanjärven valuma-alueelle. Ensisi-
jaiset toimenpiteet ovat vesiensuo-
jelurakenteiden, kuten kosteikkojen 
perustaminen ja patoratkaisujen ra-
kentaminen valuma-alueelle sekä Ko-
tijoen vedenjohtokyvyn parantami-
nen. Perustamalla kosteikkoja voi-
daan pidättää sekä kiinto-aineita et-
tä ravinteita ja estää niiden kulkeu-
tumista jokeen ja järviin. Kosteikot 
voivat myös parantaa valuma-alueen 
vedenpidätyskykyä. Kosteikolla voi-
daan palauttaa peltoalueilta hävin-
neitä ympäristöjä ja parantaa eliös-
tön, kuten linnuston elinolosuhtei-
ta. Esiselvityshankkeen tuloksena 
18 mahdollisen kosteikkokohteen 
maanomistajaa ilmoitti kiinnostuk-
sensa kosteikon perustamiselle. Näil-
le kohteille on esiselvityshankkeessa 
pyritty löytämään rahoitusmahdolli-
suuksia.

Kosteikkojen 
rahoitus

Suomen metsäkeskus rahoittaa 
muutaman kosteikkokohteen suun-
nittelun ja toteutuksen alueella lä-
hivuosien aikana. metsäkeskus on 
yhteydessä valitsemiensa kohteiden 
maanomistajiin mahdollisen sopi-

muksen laatimista varten. metsäkes-
kuksen luonnonhoitohankkeiden ra-
hoituksen edellytyksenä on että yli 
50 % kohteiden valuma-alueesta on 
metsätalousmaata. Kahdelle vesistö-
alueella sijaitsevalle kohteelle, joiden 
valuma-alueet ovat pääosin maata-
lousmaata, on tänä vuonna haettu 
maatalouden ei-tuotannollisten in-
vestointien tukea. muille kohteille, 
joille maanomistaja on ilmoittanut 
kiinnostuksensa kosteikon perusta-
miselle, pyritään hakemaan muuta 
soveltuvaa rahoitusta. 

Pirttivesi ja Saarivesi

Kiljanjärven valuma-alueeseen kuu-
luvat myös pienemmät turvemaiden 
järvet, Pirttivesi ja Saarivesi. Kosteik-
kojen perustamisen lisäksi metsähal-
litus selvittää mahdollisuuden en-
nallistaa metsätalousmaiden ojituk-
sia omistamillaan mailla Saariveden 
ja Pirttiveden ympäristöissä noin 60 
hehtaarin alalta. metsäojitusaluei-
den ennallistaminen vähentää mm. 
metsätalousmailta tulevaa kuormi-
tusta ja parantaa erityisesti alueen 
vedenpidätyskykyä.

Ympäristötuet 
käyttöön

Varsinaisten kunnostustoimenpi-
teiden lisäksi vesistökuormituksen 
määrään ja vesien tilaan maatalo-
usalueilla voidaan vaikuttaa oikeil-
la viljelykäytännöillä ja maan hyväl-
lä rakenteella. Ympäristökorvaus-
järjestelmän lohkokohtaiset toimet, 
kuten talviaikainen kasvipeitteisyys, 
suojavyöhykkeet ja luonnonhoito-
nurmet ovat vapaaehtoisia toimen-
piteitä, joilla on myös vesiensuojelul-
linen merkitys. Pellon kasvipeitteisyys 
sitoo maa-ainesta ja vähentää eroo-
siota, jolloin myös ravinteiden, ku-
ten typen ja fosforin kulkeutuminen 
valumavesien mukana vesistöihin vä-
hentyy. Juuristo lisää maan huokos-
verkostoa ja maan multavuutta se-
kä mururakennetta. Kasvipeitteises-
sä maassa myös maan kasvukunnol-
le ja vesitaloudelle tärkeä maaperän 
eliöstö lisääntyy. 

reisjärvellä kunnostetaan Kalajoen latvavesiä

Kunnostussuunnitelma 
Kiljanjärvelle ja sen 
yläpuoliselle vesistölle

Esiselvityshanketta 
rahoitti Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus, 
Vattenfall ja Reisjärven 
kunta. Selvityksen to-
teutti ProAgria Keski-
Pohjanmaan Maa- 
ja kotitalousnaiset 
sekä Kalatalouskeskus. 
Kunnostuksen toimen-
pidesuunnitelma on lu-
ettavissa osoittees-
sa www.proagria.fi/kp
 Toimialat      Kalat ja
vesialueet

i i
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Kosteikkojen perustaminen va-
luma-alueelle on ensisijainen 
vesistön tilaa parantava toi-
menpide. Luonnollisia kosteik-
kopaikkoja on vesistöjen tul-
varannoilla sekä purojen ja 
ojien varsilla missä vedet viipy-
vät ja kosteus säilyy läpi kesän. 

ProAgria Ympäristöpalvelut
MAiseMA jA YMPäristÖ
Jaana Höglund, p. 043 8254 284, jaana.hoglund@maajakotitalousnaiset.fi

VesistÖt jA kAlAtAloUs
Eero Hakala, p. 0400 162 445, eero.hakala@proagria.fi

K
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ruovikko ruotuun, välkettä vesistöön!
Kolmen Vyyhti -hanke järjestää Kokkolassa yritystalo Evaldissa (ristirannankatu 1) ti 1.11. 
klo 18 vesistöillan, jonne jokaisen vesi- ja ympäristöasioista kiinnostuneen kannattaa lähteä 
yli kuntarajojen! Illassa ovat hanketoimijoiden lisäksi mukana Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus, 
Kokkolan kaupungin ympäristöpalvelut ja alueen muita toimijoita. Tervetuloa kuulemaan ja 
keskustelemaan vesistökunnostuksista, toimenpiteistä ja rahoitusmahdollisuuksista.

Kolmen VYYHTI -hanke pyrkii auttamaan osakaskuntia, yhdistyksiä, kansalaisjärjestöjä 
ja muita toimijoita kunnostustoiminnassa esiin tulleissa kysymyksissä ja haasteissa sekä kan-
nustaa vesien- ja ympäristön hoitoon. Hankkeen toimintaan kuuluu muun muassa työpaja-
toimintaa ja esimerkkikohteiden suunnittelua ja toteutuksen avustamista.
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KotieläinHankkeet

Tietotekniikkaa ja sähköisiä 
työkaluja on käytetty maataloudes-
sa kauemmin kuin monella muul-
la toimialalla. Silti tietojen tehok-
kaassa hyödyntämissä esimerkiksi 
digitalisoinnin avulla on vielä pal-
jon tutkittavaa ja kehitettävää. Tek-
nologian kehitys etenee huimaa 
vauhtia ja tulee mullistamaan myös 
maatalouden toimintaa. maatiloil-
la kertyy valtavasti dataa, jota hyö-
dynnetään vielä vähän. Tilakohtais-
ta tietoa on kerätty yli 100 vuotta. 
Jatkossa olisi tärkeää päästä siihen, 

että tilakohtainen massatieto jalos-
tetaan tilanjohtamisen työkaluiksi 
ja indikaattoreiksi, palvelemaan ti-
lan tarpeita. 

Tietomassojen analysoinnilla ja 
jalostamisella voidaan tarkentaa 
esimerkiksi tuotantoeläinten ruo-
kintaa. Tämä on yksi esimerkki tie-
dolla johtamisesta eli maatalous-
tuotannossa syntyvän tiedon hyö-
dyntämisestä. Tietojen yhteen ko-
koaminen mahdollistaa toimintojen 
tehostamisen, kun luodaan takai-
sinkytkentä, jonka avulla tuotantoa 

voidaan ohjata kerätyn ja analysoi-
dun tiedon avulla.

maatiloille on ajan mittaan kehi-
tetty ja tarjottu lukuisia erilaisia lai-
te- ja ohjelmistosovelluksia tilojen 
arkea helpottamaan. osa käyttäjistä 
tuntuu potevan jo pientä tietoähkyä, 
osa taas kokee, että heiltä puuttuu 
edelleen tarpeellista tietoa. muuta-
mien kaikkein olennaisimpien tieto-
jen saaminen mahdollisimman hel-
polla tavalla olisi ensisijaisen tärke-
ää. Ei toivota enää enempää hienoja 
digilaitteita tai ylimääräisiä ohjelmis-

toja, vaan näiden tuottamia tietoja 
yhteen liittäviä järjestelmiä. Esimerk-
ki olennaisen tiedon helposta hyö-
dyntämisestä on tuttu ja yksinkertai-
nen tekstiviesti, jonka vastaanottoon 
lähes kaikilla on valmis ratkaisu tas-
kussa tai ainakin lähietäisyydellä. 

XNet on Keski-Pohjanmaan liiton 
rahoittama EAKr-tutkimushanke, 
jonka kuntarahoitukseen ovat osal-
listuneet kaikki alueen seutukunnat. 
Hanke tarjoaa tiloille käytännön työ-
kaluja ja resurssit tiedon hyödyntä-
misen kokeiluihin.

Valtaosa nykyaikaisen metsä-
talouden tuloista muodostuu tuk-
ki- ja kuitupuun korjuusta. metsis-
tä on kuitenkin mahdollista kerätä 
myös pienpuuta sekä hakkuutähtei-
tä. Hakkuutähteet koostuvat pääasi-
assa päätehakkuualoilta kerättävis-
tä oksista ja latvoista, joita voidaan 
tarvittaessa korjata myös harvennus-
ten yhteydessä. Pienpuuta korjataan 
pääsääntöisesti ensiharvennusalu-
eilta. metsäkeskuksen metsävaratie-
doista selviää, että noin 36 % ensi-
harvennuksista on viivästynyt, joten 
pienpuuston käytön tehostamiselle 
on suuri tarve. 

Hakkuutähteet hyödyksi

Hakkuutähteen ja hakkeen uudet 
käyttömahdollisuudet -hanke edis-
tää hakkuutähteen ja pienpuustos-
ta valmistetun hakkeen saamista ra-
hanarvoisempaan muotoon. Kus-
tannustehokkaat ratkaisut vaativat 
toimivien markkinoiden luomista, 
raaka-aineiden tuotantopaikkojen 
selvittämistä, raaka-aineen proses-
sointia markkinoitavaan muotoon 

sekä logistiikan ja hyödyntämispaik-
kojen optimointia. Esimerkkinä hy-
vin toimivasta, jo olemassa olevas-
ta lyhyen arvoketjun liiketoiminnas-
ta ovat pilkekauppa ja energiahake-
kauppa, joissa kuluttaja-asiakas asi-
oi suoraan yrittäjän/metsänomista-
jan kanssa.

Suomalaiset havu- ja lehtipuut si-
sältävät merkittäviä määriä bioaktii-
visia aineita, jotka saadaan vapau-
tettua käyttöön käsittelemällä bio-
massaa kemiallisin keinoin. Aiheen 
ympärillä toimii jo muutamia pk-yri-
tyksiä Suomessa ja tulevaisuudessa 
markkinoilla on tilaa useammillekin 
yrityksille. Sopivassa muodossa myy-
tävä hakkuutähde/neulasbiomassa 
voi toimia arvokkaana raaka-aineena 
em. yrityksille, jolloin kyseisen raaka-
aineen toimitusketjusta löytyy paik-
ka liiketoiminnalle osana pidempää 
arvoketjua.

Uudet käyttö-
mahdollisuudet

metsähakkeella ja hakkuutähteellä 
on käyttömahdollisuuksia piha- ja 

yhdyskuntarakentamisessa käytet-
tävinä peite- ja täyttöaineksina. Ha-
ketta voidaan jalostaa muun muassa 
värjäämällä, kyllästämällä tai pala-
kokoa muuttamalla. myös kiviainek-
sen korvaaminen hakkeella on var-
teenotettava vaihtoehto, esimerkke-
jä ovat erilaiset koristekiviainekset, 
kuntta, kevytsora tai liikuntapaikko-
jen turvahiekka. mahdollinen käyttö-
kohde voi myös olla liukkaudentor-
junta talvella kaupunkiolosuhteissa, 
jolloin kiviainekseen verrattuna saa-
vutetaan pienemmät katupölyhaitat 
keväällä.

Hakkuutähteen ja hakkeen uu-
det käyttömahdollisuudet -hanketta 
rahoittaa manner-Suomen maaseu-
dun kehittämisohjelma ja toteutta-
vat Centria ammattikorkeakoulu se-
kä Suomen metsäkeskus.

hanna-kaisa koponen 
hanna-kaisa.koponen@centria.fi

 p. 044 7250 270

tatu Viitasaari
tatu.viitasaari@metsakeskus.fi

 p. 050 3140 472

energiakäytöstä 
jatkojalostukseen  
– uutta liiketoimintaa hakkuu- 
tähteitä hyödyntämällä

Centrian XNet-tutkimushanke 
etsii maatiloja teknologiakokeiluihin
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Centrian XNet -tutkimushanke et-
sii Keski-Pohjanmaan maakunnan 
alueelta maatiloja kokeiluihin, jois-
sa etsimme käytännön keinoja maa-
tilojen monipuolisen tietoaineiston 
yhteen liittämiseen, tietojen jalosta-
miseen sekä tehokkaaseen hyödyn-
tämiseen.

Hyödynnämme kokeiluissa tek-
nologiaosaamistamme ja tiloilla tai 

kaupan hyllyllä olevia laite- ja oh-
jelmistoratkaisuja, joiden ominai-
suuksia liitämme maatilojen arki-
siin tarpeisiin. olennaisen tiedon 
löytämiseksi, esittämiseksi ja ko-
keiltavien ideoiden toteuttamisek-
si tarvitsemme maatalousyrittäjien 
eli todellisten arjen asiantuntijoi-
den ideoita ja apuja. Kokeilut teh-
dään tiloilla aidoissa olosuhteissa. 

Hankkeeseen voi osallistua yksittäi-
nen tila, tilaryhmä tai kokonainen 
osuuskunta. 

Centria tekee tutkimushankkees-
sa yhteistyötä mm. ProAgrian ja Ka-
seKan sekä teollisuuden, raaka-ai-
ne- ja laitetoimittajien asiantuntijoi-
den kanssa. Pyrimme hyödyntämään 
myös muita alueemme maatiloille 
kohdistuvia hankkeita.

Latvusmassa ja ai-
nespuu puidaan 
erillisiin kasoihin. 
Metsähakkeella ja 
hakkuutähteellä on 
käyttömahdollisuuk-
sia piha- ja yhdys-
kuntarakentami-
sessa käytettävinä 
peite- ja täyttöainek-
sina. Haketta voi-
daan jalostaa muun 
muassa värjäämällä, 
kyllästämällä tai pala-
kokoa muuttamalla.

Liity testimaatilojen joukkoon!
ota yhteyttä!
Projektipäällikkö
janne känsäkoski
Centria TKI
janne.kansakoski@centria.fi
p. 040 6309 890

Kuva: Tatu Viitasaari
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Semexin Immunity+ -sonnien avulla
saat karjaasi terveempiä ja kestävämpiä lehmiä!

Semex on yli 20 vuoden ajan panostanut voimakkaasti lehmien perinnöllisen vastustuskyvyn jalostamiseen.
Tarjoamme käyttöönne sonneja, jotka periyttävät hyvää virusten ja bakteerien vastustuskykyä tyttärilleen.
Tulossa on myös genomitesti immuunivasteen mittaamiselle, jolloin hyvää vastustuskykyä
voidaan jalostaa sekä isä- että emävalinnan kautta.

Immuunivasteen periytyvyys on n. 30 % eli yhtä hyvä kuin
useimpien rakenne- ja tuotosominaisuuksien periytyvyys.

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

Paranna karjasi geneettistä
vastustuskykyä
Immunity+ sonneilla

sopimuskorjaamo

yhteystiedot:
kokkoLa »
p. 010 2925 400
ToHoLampi »
p. 0400 347 742
www.kokkolantraktorihuolto.fi

Korjaamopalvelua yli 25 v kokemuksellasYYsHuoLLon aika!

syksyn neuvo-palvelut kotieläin- ja kasvintuotantotilalla

Tukipuntari
Ympäristökorvauksen  
ja viherryttämisen ehdot 
ja muutokset
Kasvinsuojelusuunnitelma

Eläinten hyvinvointikorva-
uksen ehtojen täyttyminen
Kartoitus luomuun  
siirtymiseksi

Integroidun kasvinsuojelun 
Neuvo-käynti

Täydentävien ehtojen 
vaatimusten esim.  
nitraattiasetuksen  
täyttyminen

ravinnetaselaskelma
maan rakenteen arviointi
maatilan  
ympäristösuunnitelma
maatilan energiasuunnitelma

Eläinten  
hyvinvointikorvauksen 
laskuri ja vaihtoehtojen 
pohtiminen

TALVI
            

KEVäT / KESä SYKSY                           
         

Tilaaminen on helppoa ja vaivatonta
  Valitse neuvonnan aihe 

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

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

  Ja valmista tuli
  Neuvonnan jälkeen tarvitaan vain vahvistus  

neuvontaan käytetystä ajasta. 

 
 

Varmuutta oikeellisuudesta ja 
vähemmän huolia 

Selvityksiä ja kartoituksia 
varmojen valintojen pohjaksi

Hyviä käytäntöjä ja 
vinkkejä pienryhmistä

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

Palvelua asiakkaille rahoittaa Maaseuturahasto.

1.

2.

3.

HYÖDYNNÄ  
RAHANARVOISET  
NEUVO 2020 
-PALVELUT!

Tutustu tarjontaamme
www.proagria.fi/neuvo2020

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

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

RAHANARVOISET  
NEUVO 2020 
-PALVELUT

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

ProAgria Keski-Pohjanmaa

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

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

Koskela Liisa, 050 512 0615

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

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

Tikkanen Jari, 0400 162 147

Yli-Jylhä Aulikki, 050 596 8502

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

Kasvinsuojelu

Luomu

EnergiaYmpäristö

Tuotanto- 
eläimet www.proagria.fi/kp

nyt ajan-
KOHtaISta!

www.proagria.fi/neuvo2020
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Viskuri-hankkeen aloitusse-
minaari pidettiin 3.10.2016 reisjär-
ven Kangaskylällä. Komeana syyspäi-
vänä paikalla tuli liki seitsemänkym-
menpäinen porukka kuulemaan, on-
ko maaseudulla tulevaisuutta.

Kyllä on tulevaisuutta, vakuutti 
tulevaisuustutkija tuomas kuhmo-
nen Turun yliopiston Tulevaisuuden 
tutkimuskeskuksesta. maalla asuu 
jatkossakin täyspäisiä ihmisiä. maa-
seutu on ja pysyy, samoin maaseu-
dun resurssit. Globaalisti elintarvike-
kysyntä kasvaa, ja kansallinen tur-
vallisuuskysymys on ruokaturva. 
Näihin haasteisiin löytyvät ratkaisut 
maaseudulta. Vaikka massat kiertä-
vät elintarvikemaailmassa kuin pa-
kastepizza ympäri maailman, keskit-
tämisen sijaan on saatu myös vies-
tiä siitä, että hajautettu yhdyskunta-
rakenne ei olisikaan ympäristörasite. 
Kuhmonen toteaa, että ruokaturva 
ja elintarvikkeen jäljitettävyys maa-
ilman ruokaskandaaleitten lomassa 
nostavat ruuan aiheettoman hyödyn 
arvoa. Aineeton hyvinvointi on haas-
tavampaa linkittää tuotteen hintaan.

Maailmanlaajuisesti elin-
tarvikekysyntä kasvaa 50 %

maailmassa on alueita, joilla suuri 
eläintiheys aiheuttaa ongelmia, eikä 
maa-alueiden raivaaminen pelloiksi 
ole järkevää. EU:n väestö ei merkit-
tävästi kasva, joten ruoan kysyntä-
kään ei kasva. Tämä painaa tuottaja-
hintaa alaspäin, mikäli ylituotannol-
le ei ole vientimahdollisuutta. Kei-
notekoisesti valmistetut liha- ja mai-
totuotteet eivät Kuhmosen mukaan 
nopeasti löydä kuluttajan pöytään, 
kun taustalla vaikuttavat kulttuurilli-
set normit. Hyönteisistä Kuhmonen 

uskoo saatavan ensikädessä esim. 
eläinproteiinia korvaamaan tuonti-
soijaa. Elintarvikeinnovaatioita on, 
ja ruokaan linkittyy nopeasti nouse-
via trendejä, mutta kaikki eivät etene 
kuluttajaportaassa.

Tuottavuus ja tehokkuus

Tuottavuusloikkaa on tekniikkaa 
hyödyntäen tehty viimevuosituhan-
nen loppupuolelta mm. kasvatta-
malla peltopinta-alaa ja yrityskokoa. 
Kuhmonen näkee, että jatkossa asi-
oita priorisoidaan yrityksessä. Yksit-
täisellä toimijalla teknologia ja ener-
giatehokkuus ovat ensisijaisempia 
kuin humanitäärisesti ajateltu kehi-
tysmaiden ruokahuolto. Asiat saat-
tavat myös toistua, kuten hallinnon 
asettamat tuotannon rajoitteet.

isoja ja pieniä

Siinä missä laajeneminen Suomes-
sa tapahtuu peltolohko kerrallaan, 
esim. Hollannissa yritystä kasvetaan 
ostamalla naapuritila. Sijainti ja ti-
lakoko vaikuttavat yrittäjän tavoit-
teisiin ja tekemiseen, mutta tilaa on 
edelleenkin isommille ja pienemmil-
le maaseutuyrityksille. Investoinnin 
pitäisi silti olla tehokas ja tuotanto 
kannattavaa. Kuhmonen uskoo, et-
tä strategiaorientoitunut viljelijä rat-
kaisee itse tulevaisuutensa sekä sen, 
kuinka kilpailukyinen oma yritystoi-
minta on.

Vesistötoimenpiteet  
onnistuneita
Suomen vesiosaamisesta on tullut vientituote, kertoi maaseudulla on 
tulevaisuus -seminaarin ympäristöteeman osuudessa Antton keto ym-
päristöministeriöstä. -Vesiemme tila on pääosin hyvä, jopa erinomai-
nen varsinkin, jos tilannetta vertaa moneen muuhun maahan. mm. 
ympäristökorvauksen ja hankkeiden avulla on edistetty ympäristön ja 
vesistöjen hyvää tilaa ja lisätty maatalousmaiseman elinvoimaisuut-
ta, totesi Keto. Keskustelun ja konkreettisten toimenpiteiden avulla on 
edistetty ympäristötietoisuutta ja toimet ovat myös purreet päästöihin. 
Ympäristötoimenpiteiden suunnitteluvaiheessa pohditaan myös ketju-
tus eli se, miten toimenpiteet latvoilla vaikuttavat alajuoksulla. Toisaal-
ta myös alajuoksun toimenpiteet vaikuttavat vesistöjen yläosissa, esi-
merkkinä kalaportaat tai kalanousun esteet. monipuolista vesistöjen 
hoitoa ja kehittämistä tehdään parhaiten yhdessä, totesi Antton Keto.

Maaseudulla on tulevaisuus

reisjärvellä tilayhteistyöllä  
pitkät perinteet
reisjärvinen maatalousyrittäjä tero savela (kuvassa) kertoi, että reis-
järvellä pohdittiin 1990-luvun lopulla ratkaisuja maataloustuotannos-
sa pärjäämiseen. Useammalla maatilalla oli samanaikainen ja -kaltainen 
tarve investointeihin. Elettiin tuotantoa rajoittavaa kiintiöaikaa, eikä ra-
haakaan liikaa ollut. Viljelijöiden kesken syntyi merkittäviä yhteistyöku-
vioita, kun ratkaisuksi löydettiin mm. konerenkaat. Edelleenkin reisjär-
vellä vakiintuneena toimintatapana on konetyön ostaminen. Kalustolle 
on saatu hyvin työtunteja ja koneen mukana on tullut myös palvelutar-
jontaa työvoiman muodossa. Työn tarjoaja on voinut keskittyä omaan 
ydinosaamiseensa ja niihin asioihin, mitä oikeasti haluaa tehdä yritykses-
sään. Palveluja ostavat puolestaan keskittyvät siihen, missä heidän osaa-
misensa ja työpanoksensa on tuottavassa käytössä.

Tilanne on samanlainen 2010-luvulla. mikäli esim. maidontuotan-
nossa on tehty merkittävä laajennus, ei kaikkea työtä ennätetä tehdä, 
jollei palkata työvoimaa. Toisaalta ympärivuotisen työvoiman palkkaa-
miselle ei liikene pelimerkkejä, eikä isomman peltopinta-alan hoitami-
seen tarvittavia koneitakaan tarvita kuin osan aikaa vuodesta. Savela 
kannusti yhteistyöhön: -on paikallaan miettiä eri mahdollisuuksia järke-
vöittää toimintaa ja samalla helpottaa omaa jaksamista ja taloutta. Hy-
vänä vaihtoehtona ovat erilaiset yhteistyökuviot maatilayritysten kesken.

Viskuri-hanke avittaa yrit-
täjälähtöiseen tekemiseen 
ja yhteistyöhön tavoittee-
na uusien yhteistyötapo-
jen, uusien yhteistyökump-
panuuksien ja uusien yhteis-
yrittäjyysmuotojen selvittä-
minen ja käytäntöön siirtä-
minen. Hanke on avoin kai-
kille maaseudulla toimiville 
yrittäjille. Kehittämisryhmät 
kokoontuvat muutaman 
kerran ja ajatuksia avaaville 
tutustumisreissuille pääsee 
mukavassa porukassa. 

Viskuri avittaa

Hankkeet

Liisa Koskela
Viskuri-hanke

RIMpaUta taI laIta VIeStIä, jOS SInUlla On ajatUS, 
jOta VOISIMMe jalOStaa yHdeSSä!

liisa Koskela, puh. 050 512 0615, liisa.koskela@proagria.fi 
erkki laide, puh. 0400 137 169, erkki.laide@proagria.fi 

ProAgria keski-Pohjanmaan Viskuri-hanke

Kuva: Satu Järvenpää
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on sanottu, että nykyään maan-
viljelijän tärkein työkalu on matka-
puhelin. Etenkin kesäaikaan urakoit-
sijoiden, työntekijöiden ja muiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa pu-
helin on korvaamaton väline. Lähes 
jokainen puhelin sisältää myös tas-
kulaskimen. Työntouhussa yrittäjät 
pohtivat usein eri asioiden kannatta-
vuutta ja laskeskelevat päässä tai tas-
kulaskimella eri vaihtoehtojen välistä 
kannattavuutta. 

Hienosti sanottuna taskulaskin 
toimii taktisena johtamisen apuvä-
lineenä. Yrittäjän arki koostuu pie-
nistä suoritettavista asioista ja valin-
tatilanteita tulee jatkuvasti. Pienillä 
asioilla on iso merkitys kokonaisuu-
dessa. Eräs asiakas totesi, että ta-
vallisissa tarvikehankinnoissakin hän 
kilpailuttaa kylälle ajaessa eri kaup-
paliikkeet. Tuttu ja turvallinen paik-

ka tarvikehankinnoille on mukava 
asia, mutta kilpailutuksella voi sääs-
tää vuositasolla merkittäviä summia. 

Missä tilanteissa 
taskulaskin riittää?

Taskulaskimella laskutaitoiset yrit-
täjät voivat tehdä isojakin ratkaisu-
ja ja päätyä oikeaan lopputulokseen. 
Suuria, jopa miljoonien eurojen in-
vestointeja suunniteltaessa ulkopuo-
linen näkemys on kuitenkin korvaa-
mattoman tärkeä. Nykyisen maata-
louden matalasuhdanteen aikana 
tulisi erityisesti miettiä eri tuotanto-
suuntien tulevaisuutta. Tulevaisuus 
ei todennäköisesti ole menneen kal-
tainen. 

Nykyisellä kustannus-tuotto –
suhteella esimerkiksi naudanlihan-
tuotanto voi olla kohtalaisen kan-

nattava tuotantosuunta ja maksu-
valmiuskin voi näyttää investoitaes-
sa riittävän hyvältä. Investoinneis-
sa on mietittävä pitkälle tulevaisuu-
teen, jopa kymmenien vuosien pää-
hän. Ei ole selvää, että tulevaisuuden 
kysyntä naudanlihan osalta pysyy sa-
mantasoisena kuin tällä hetkellä. Ih-
misten ruokavalio todennäköisesti 
muuttuu vähemmän lihaa suosivaan 
suuntaan ja kilpailevia tuotteita voi 
tulla markkinoille (esim. laboratori-
ossa valmistettu keinoliha). 

investointeja tarvitaan

maaseudun Tulevaisuudessa uutisoi-
tiin hiljattain (mT 10.10.2016), et-
tä naudanlihantuotannon omavarai-
suusaste laskee ilman investointeja 
nykyisestä yli 80 %:sta 60 %:n tuntu-
maan vuoteen 2023 mennessä. Las-

ku on merkittävä ja kotimaista lihaa 
korvataan todennäköisesti entistä 
enemmän tuontilihalla. Näyttää siis 
siltä, että investoivia tiloja tarvitaan, 
vaikka lihankulutus laskee. 

Investoinnit eivät kuitenkaan ole 
kaikkien etuoikeus, vaan vain parhai-
den tilojen kannattaa investoida. mi-
käli omavaraisuusaste laskee nykyi-
sestä merkittävästi, se voi toisaalta 
kotimaisen lihan kysynnän pysyessä 
vakaana parantaa tuottajahintaa. 
Tällä olisi tilatasolla positiivisia vai-
kutuksia.

Taskulaskin maatalousyrittäjän 
haalarin taskussa

Teemu Kinnunen
Talousjohtamisen
asiantuntija

Yksittäiset tunnusluvut kertovat va-
kavaraisuudesta, kannattavuudes-
ta sekä maksuvalmiudesta ja asian-
tuntijan kanssa niitä voidaan avata 
ja miettiä miten tilannetta voidaan 
käytännössä parantaa. Kun selvite-
tään esimerkiksi maitolitran tuotan-
tokustannus sekä kustannustekijät ja 
vertaillaan niitä vastaavien tilojen tu-
loksiin, saadaan tilatason tietoa mi-

ten kustannuksia voitaisiin vähentää 
tai olisiko mahdollista nostaa mai-
tomäärää tai maidon pitoisuuksia 
ja saada sitä kautta kannattavuutta 
parannettua. 

Budjetointi ja 
kassan seuranta 

Taloudellisen tilanteen jatkuva seu-

ranta helpottaa investointipäätös-
ten tekoa. Kassabudjetoinnin avul-
la nähdään miten rahat riittävät ja 
tarvitaanko muutoksia toimintaan. 
Jos laskuihin tai lainojen lyhennyk-
siin joudutaan neuvottelemaan li-
sää maksuaikaa, budjetti näyttää 
milloin ne pystytään maksamaan 
ja luottamus luotonantajaan säi-
lyy parempana. Budjetti vähentää 

yrittäjien stressiä laskujen hoidos-
ta. Tuotantopanosten hinnat vaih-
televat vuoden aikana ja budjetoin-
nilla kassan riittävyys voidaan suun-
nitella niin, että tarvikkeet voidaan 
hankkia edullisimman ajankohdan 
mukaan.

Tulosanalyysi

Talouden jatkuva analysointi näyttää 
taloustilanteen kehityssuunnan hy-
vissä ajoin ja riskitilanteet päästään 
sivuuttamaan ilman törmäysvaaraa. 
Jos mielessä on suurempi investointi, 
siihen tulisi varautua jo useita vuosia 
etukäteen, jotta saadaan varmistet-
tua rahoitus ja minimoitua investoin-
nin aiheuttamat taloudelliset haas-
teet. Tulosanalyysi on yksinkertainen 
ja samalla hyvin monipuolinen ja kat-
tava seurantalaskelma tilanteen sel-
vitykseen ja seurantaan. Kun se teh-
dään vuosittain, saadaan paljon tie-
toa yrityksen tilanteesta ja kehittymi-
sestä sekä apua päätösten teon tu-
eksi.

Talouden tunnusluvut 
maatilan johtamisen tukena
Maatilayrityksen 
toiminnan päätavoite 
on mahdollisimman 
hyvän tuloksen teke-
minen. Hyvät sato-
tasot tai korkea tuotos 
ovat keinoja tavoitteen 
saavuttamiseen, eivät 
lopullisia päämääriä. 
Jotta päätavoitteeseen 
päästään, yrittäjien 
täytyy tietää maatilan 
taloudellinen tilanne. 

Elina Finnilä
Kasvituotannon 
ja talouden 
asiantuntija

Kuva: ritva-Liisa Nisula
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Lean-toimintatapaan kuu-
luu toiminnan jatkuva parantami-
nen ja hävikin havaitseminen sekä 
sen vähentäminen. Vuosikymmenen 
vaihteessa Lean laajeni myös maa-
talouteen. maatilayrityksessä mm. 
odottelu, käyttämättömät tuotan-
topanokset, turha tavaran kuljetta-
minen ja etsiminen tai hyödyntämä-
tön osaaminen aiheuttavat hukkaa, 
eli eivät tuota hyötyä, mutta kulut-
tavat esim. aikaa, materiaalia ja eu-
roja.

Kun toimitaan Lean-periaattei-
den mukaan, ovat kehittämistyössä 
mukana kaikki prosessissa työsken-
televät. Yhdessä suunnitellen, kes-
kustellen ja tehden koko työporukka 
sitoutuu toiminnan parantamiseen, 
kun työvaiheista hoksautetaan asioi-
den syy-seuraussuhteet.

Lean-ajattelussa on muokattu 

yksinkertaisia ja toimivia arkea hel-
pottavia ja euroja säästäviä työka-
luja yrityksen johtamiseen. Tällaisia 
ovat esim. työohjeet, Kanban-kortis-
to, suunnittelutaulu, taulupalaverit 
parannustauluineen, 5S ja arvovir-
takuvaus.

Työohjeet

Työohjeet eli SoPit (Standard ope-
ration Procedures) kuvaavat tekemi-
sen selkein tekstein ja kuvin siten, et-
tä kuka tahansa voi tehdä työvaiheet 
samalla tavalla. Esim. appeen teko ja 
jako voivat eri henkilöiden tekeminä 
tuottaa vuositasolla 50 lehmän kar-
jassa liki kymppitonnin arvosta rehu-
hävikkiä. Valmasta valiolaiset tuotta-
jat voivat löytää lypsytyöohjeen poh-
jan, jota itse voi muokata omalle ti-
lalleen sopivaksi.

Kanban

Kanban-kortisto on ostojen ohjaus-
järjestelmä. Sitä apuna käyttäen ei 
varastosta puutu mitään sellaista, 
jota tarvitaan, mutta toisaalta va-
rastoon ei myöskään osteta yli tar-
peen. Tuotannossa Kanbanin idean 
mukaisesti tuotetaan vain tarvittava.

Suunnittelutaulu

Suunnittelutaulun avulla kerrotaan 
seuraavan viikon työt. Työn jakami-
nen päivittäisiin ja harvemmin tehtä-
viin töihin selkeyttää tekemistä ja ta-
saa kuormitusta. Lyhytkestoisessa tau-
lupalaverissa jaetaan tietoa ja kehite-
tään tekemistä. Sekä suunnittelu- et-
tä parannustaulussa käytetään tyypil-
lisesti valkoista taulua, joka sijoitetaan 
kaikille näkyvään paikkaan. Taulupa-
laverin parannustaulu-osiossa kehite-
tään arkityörutiinia, mutta tavoitteet 
ovat taustalla ohjaamassa tekemistä.

5S

5S-menetelmä tekee työpisteestä su-
juvakäyttöisen niin, että tavarat ovat 
vaivattomasti käyttöön otettavissa. 
Arvovirtakuvauksessa kartoitetaan 
työnkulku nykytilanteen selvittämi-
seksi ja hukan havaitsemiseksi. Työn-
kulusta arvioidaan arvoa tuottavia 
ja arvoa tuottamattomia asioita. 
Taustalla on tieto palavasta alustas-
ta, haasteesta, joka haittaa proses-
sille asetettujen tavoitteiden saavut-
tamista. Arvovirtakuvaukseen liittyy 
tyypillisesti myös ns. Gemba-kierros, 
jossa työvaihe käydään oikeasti läpi.

Meneekö kuin Strömsössä?
 

Tanskalainen yrittäjä kertoi, että 
haaverin takia ei viikoittaista 15 mi-

nuutin taulupalaveria oltu viikkoihin 
pidetty. Tila oli ennen saanut Leanis-
ta apuja toiminnan parantamiseen, 
mutta tekeminen ei ehtinyt vakiin-
tua, kun arki karkasi lapasesta. Syn-
tynyt hukka oli mm. epäselviä työlis-
toja, korjaamattomia työkaluja, tur-
hia henkilöstön työtunteja ja mene-
tettyjä maitolitroja.

Eikö Leanille ole tarvetta, kun ei 
ole henkilöstöä? Leanin työkalut aut-
tavat myös pienemmässä yrityskoos-
sa ja jopa yksityiselämässä.

Haluatko tietää lisää? ota yh-
teyttä, minä autan.

Sujuvamman ja tuottavamman 
työn työkalut maitotilalla

Työohjeet eli SOPit (Standard Operation Procedures) kuvaavat tekemisen selkein 
tekstein ja kuvin siten, että kuka tahansa voi tehdä työvaiheet samalla tavalla.

Liisa Koskela
puh. 050 5120 615

Lean-tuloksia 
maataloudesta:
• tehokkaampi ja 

selkeämpi työnteko
• ei haaskata aikaa

ja tarvikkeita
• enemmän 

itsenäisesti tekeviä
• työn parempi 

tuottavuus
• vähemmän virheitä
• vähemmän stressiä

• hyvä työn jälki
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Monella viljelijällä on tämän 
vuoden aikana ollut tarvetta järjes-
tellä lainojaan. maatalouden toimin-
taympäristön muutos on ajanut ah-
taalle. maksamattomia laskuja on 
alkanut kertyä aiempaa enemmän. 
Laskupinon kasvu on vaikuttanut yö-
uniin. monen viljelijän henkinen jak-
saminen on lujilla. 

maatilojen maksamattomien las-
kujen määrä on lisääntynyt. Lasku-
pino on kasvanut, vaikka pankkilai-
noissa ei rästejä olekaan. Automaat-
tinen lyhennysohjelma pitää pankin 
lainat aikataulussa, vaikka maksa-
mattomien laskujen määrä lisääntyy. 
Kun lainat maksettiin käsin, pank-
ki osasi reagoida nopeammin mak-
suvalmiusongelmiin. Nyt pankki ei 
välttämättä havaitse kiristynyttä ta-
loustilannetta, vaikka maksamatto-
mia laskuja olisi kymmeniä tuhan-
sia euroja.

Taloudellisten paineiden alla on 
tärkeää saada oikea kokonaiskuva 
asiasta. Se helpottaa epätietoisuu-
den tunnetta ja mahdollistaa oikei-
den toimenpiteiden tekemisen. Ta-
voitteena on päästä tilanteeseen, et-
tä voi nukkua rauhassa ilman maksa-
mattomien laskujen taakkaa. 

Vapaaehtoinen järjestely

Kun maksuvalmiusongelma ei ole 
kovin iso, velkajärjestely toteutetaan 

vain päävelkojan tai muutaman pää-
velkojan vapaaehtoisella menettelyl-
lä. Tyypillisiä toimenpiteitä ovat ly-
hennysten lykkäys tai takaisinmak-
suaikojen pidentäminen. Luonteva-
na osana järjestelyä on yleensä ai-
na myös tilan tuotannon tarkastelu 
Tilakuntoraportin perusteella. Tila-
kunto kertoo kaikki keskeiset tuotan-
non tunnusluvut vertaillen omia lu-
kuja muihin suomalaisiin tiloihin. Se 
kertoo hyvin ne asiat, joilla itse pys-
tyy parhaiten vaikuttamaan maksu-
valmiuden paranemiseen.

Vapaaehtoisessa järjestelyssä voi 
olla mukana myös omaisuuden rea-
lisointeja sekä lainapääoman alenta-
mista. Varsinkin lainapääoman alen-
taminen vapaaehtoisessa järjestelys-
sä edellyttää kuitenkin aina selkeät 
perusteet menettelylle.

Yrityssaneeraus 

maatiloilla toteutetaan myös yritys-
saneerausmenettelyjä. Käräjäoikeu-
den vahvistama saneerausohjelma 
voidaan hyväksyä, jos se johtaa kaik-
kien velkojien kannalta parempaan 
lopputulokseen kuin pakkohuuto-
kauppa. Hakemus yrityssaneerauk-
sesta jätetään alueellamme joko ou-
lun tai Pohjanmaan käräjäoikeuteen. 
mikäli menettely alkaa, käräjäoike-
us määrää selvittäjän, jonka tehtä-
vänä on laatia ehdotus saneeraus-

ohjelmaksi. ohjelma sisältää kolme 
asiakokonaisuutta: toiminnallinen 
saneeraus, omaisuuden realisoinnit 
ja velkajärjestelyt. 

Toiminnallisessa saneeraukses-
sa selvittäjän tulee esittää toimen-
piteet, joilla tilan tuotanto saadaan 
kannattavammaksi. Tyypillisiä toi-
menpiteitä ovat esimerkiksi keski-
tuotoksen nosto tai pellon satota-
son lisääminen. omaisuuden rea-
lisoinneissa selvittäjän tulee tehdä 
esitys siitä varallisuudesta, joka on 
kokonaisuutta ajatellen perusteltua 
myydä tässä vaiheessa. Kesämök-
ki tai lomaosakkeet tulevat yleensä 
realisoitavaksi yrityssaneerauksessa. 
Sama pätee metsävarallisuuteen. 
Koska saneerausmenettelyn tavoit-
teena on jatkaa toimintaa, yritystoi-
minnan kannalta keskeisiä peltoja, 
maatalousrakennusta, eläimiä, ko-
neita ja asuinrakennusta ei yleen-
sä realisoida. Velkajärjestelyssä on 
mahdollista alentaa korkoa, piden-
tää takaisinmaksuaikaa sekä alen-
taa velan määrää. 

Yrityssaneerauksessa on muka-
na käräjäoikeuden päätöksen mu-
kaisesti kaikki velat ja maksamatto-
mat laskut. Käräjäoikeuden tehdes-
sä saneerauksen aloittamispäätök-
sen, kaikille veloille tulee ohjelman 
laadinnan ajaksi maksu- ja perintä-
kielto. Saneerausohjelman vahvista-
misen jälkeen kaikkia velkoja mak-

setaan uuden ohjelman mukaisesti. 
Saneerausohjelman käsittely kestää 
käräjäoikeuden aloittamispäätök-
sestä ohjelman vahvistamiseen noin 
puoli vuotta.

Aikaisessa vaiheessa 
liikkeelle

Viljelijällä on yleensä aina kova halu 
hoitaa kaikki syntyneet velat ja las-
kut. Toivoa ja uskoa veloista selviä-
miseen riittää. Usein käy niin, että 
ensimmäisten eräpäivän yli mennei-
den laskujen jälkeen niiden määrä 
ei alenekaan, vaan rästilaskut alka-
vat pikkuhiljaa lisääntyä. Kun mak-
samattomia laskuja alkaa kertyä, ul-
kopuolista tukea kannattaa kysyä 
mahdollisimman aikaisessa vaihees-
sa. Kun korjausliike tehdään heti, 
selvitään ehkä takaisinmaksuaikojen 
pidentämisellä. myöhemmässä vai-
heessa tarvitaan jo isompia toimen-
piteitä. 

Liikaa velkaa?

Juha Nivala
Talousjohtamisen 
erityisasiantuntija
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Talous

Jos kirjanpitoa ei ole pidet-
ty juoksevasti kunnossa, nyt 
syystöiden pellolla helpot-
taessa on aika hoitaa asia 
kuntoon. Suuri osa vuoden 
rahaliikenteestä on jo ta-
pahtunut ja loppuvuoden 
tuloista ja menoista on jo 
varsin hyvä tieto. Tilitoimis-
toa käyttävien on syytä huo-
mata, että tilitoimistoilla on 
syksyisin vielä aikaa paneu-
tua yksilölliseen verosuun-
nitteluun. Kevään tilinpää-
töskiireissä ajaudutaan her-
kästi kaavamaisiin yleisrat-
kaisuihin.

Tasainen tulo 
verotuksellisesti paras

Tuloverotuksen progressiivi-
suuden takia edullisinta on 
tavoitella tasaisesti nouse-
vaa verotettavaa ansiotu-
loa. Kassaperiaatteen takia 

merkittävimmät verotuk-
seen vaikuttavat toimet teh-
dään ennen vuodenvaihdet-
ta. Tilinpäätöksen yhteydes-
sä tehdään tarvittava säätö 
halutun tuloksen saavutta-
miseksi.

maatalouden nykyises-
sä talouskriisissä verotetta-
va tulo uhkaa useilla tiloil-
la jäädä normaalia pienem-
mäksi. Verotuksellisesti on 
edullista pienentää poisto-
ja tai jättää ne kokonaan te-
kemättä. Yhteiskunta osal-
listuu kuluvan omaisuu-
den hankintaan yli puolella 
(marg.vero yli 50 %) vasta 
yli 73 000 euron ansiotuloil-
la ja noin 45 %:lla 42 000 
euron verotettavan tulon 
jälkeen. Jos verotettava tulo 
jää alle 16 000 euron henki-
löä kohti, poistoja on syytä 
leikata ja/tai hyvinä vuosina 
tehtyjä tasausvarauksia tu-

louttaa suoraan tulokseen, 
koska marginaalivero jää 
tällöin alle 20 %:n ja pois-
toista saatava verotushyöty 
jää hyvin vähäiseksi. Tasai-
set verotettavat tulot ovat 
sitä tärkeämmät, mitä al-
haisemmalla verottavan tu-
lon tasolla liikutaan.

Nettovarallisuus 
palkitsee

Verottavan tulon noustessa 
yli 51 000 euron pääoma-
tulojen veroaste jää ansiotu-
lojen keskimääräistä veroas-
tetta alemmaksi. marginaa-
liveron osalta näin tapahtuu 
jo 25 000 euron ylittävältä 
osalta. Nykyinen verojärjes-
telmä kannustaakin ansio-
tulojen muuntamiseen pää-
omatuloiksi. Se tapahtuu 
maatalouden nettovaralli-
suutta kasvattamalla.

Nettovarallisuuden kas-
vattaminen vaatii pitkäjän-
teisyyttä, sillä se tapahtuu 
käytännössä lyhentämäl-
lä velkoja nopeammin kuin 
verotuksessa käytetään ku-
luvan omaisuuden poisto-
ja. Poistot ylittävältä osal-
ta velkaa joudutaan lyhen-
tämään jo verotetulla tulol-
la, mikä kiristää maksuval-
miutta 5–10 vuoden ajan. 
Hyvään tulostasoon yltävillä 
tiloilla hyvä nettovarallisuus 
takaa kohtuullisen verotuk-
sen pitkällä aikavälillä. Toi-
minnan yhtiöittäminen ei ole 
silloin tarpeen, ainakaan ve-
rotussyistä. 

Verosuunnittelu on osa
taloussuunnittelua

Pitkäjänteistä verosuunnit-
telua tehdään osana muuta 
taloussuunnittelua. Siksi se 

kannattaa liittää osaksi Pro-
Agrian talousjohtamispalve-
lua. Toimivin kokonaisuus 
saadaan, jos kirjanpitoa ja 
budjetointia hoidetaan tii-
viissä yhteydessä ProAgrian 
kanssa, jolloin ProAgrian ta-
lousasiantuntijalla on aina 
käytettävissään tuorein seu-
rantatieto ja myös tieto lä-
hitulevaisuuden rahaliiken-
teestä. 

ota yhteyttä niin katso-
taan sinulle järkevin koko-
naisuus!

Syksy on vero- 
ja taloussuunnittelun aikaa

Juha Hämäläinen 
Kehityspäällikkö

Syksy on paras aika maati-

lan verotuksen suunnitte-

luun. Maatalousverotuksessa 

käytetään henkilöverotuk-

sen tavoin kassaperiaatet-

ta eli tulot ovat sen vuoden 

tuloja, jolloin ne saatu ja 

menot sen vuoden kuluja, 

jolloin ne on maksettu muu-

tamia poikkeuksia lukuun 

ottamatta. Tämä antaa hy-

vät mahdollisuudet säätää 

verotusta optimaaliseksi.

Nykytilanteen analyysissä, kassabudjetoinnissa ja muissa taloudenhallintapalveluissa auttavat: 

Maakunnan eteläosat

Elina Finnilä
043 825 4283

mika Jouppila
044 523 4430

Kirsi Saarikettu
043 825 4280

Helena Hohenthal
040 847 9908

Maakunnan pohjoisosat

Teemu Kinnunen
043 825 4279

maija Eerikkilä
040 521 6416

Seija roimela
040 847 9740

Juha Hämäläinen
0400 126 335

Taina Kulla
0400 723 288

Jouni Huhtala
040 512 3703

etunimi.sukunimi@proagria.fi
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riitta Huhtala
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
maa- ja kotiseutunaiset

Toiminnanjohtaja johanna hylkilä 040 1964 434
Kotitalousneuvonta ja -koulutus, hygieniatestaukset ja
malo-luokitukset, järjestötyö seija Varila 0400 137 899
Ympäristöpalvelut jaana höglund  043 8254 284
Kruunuvoudintalo, Kaarlelankatu 43, Kokkola, 
tapahtumat ja ruokapalvelut Auli saukko  043 8254 281etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

oletko haaveillut yrittäjyydestä? oletko pohtinut, voisiko harrastuksen 
muuttaa kannattavaksi liiketoiminnaksi? Askarruttavatko sinua yritystoi-
mintaan liittyvät käytännön asiat?

Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset, Taito Keski-Pohjanmaa ja 
Kokkolan Yrittäjänaiset kutsuvat Sinut verkostoitumaan ja kouluttautumaan 
mikroyrittäjyydestä Tullipakkahuoneelle ma 21.11.2016 klo 18.30. Luvas-
sa mielenkiintoisia puheenvuoroja, verkostoitumista sekä pientä iltapalaa. 

Yrittäjyyttä suunnittelevat, yrittäjyyden alkutaipaleella olevat ja dynaa-
mista naisverkostoa Keski-Pohjanmaalle kannattavat naiset, lämpimästi ter-
vetuloa!

Illan yhteistyökumppanina oP Keski-Pohjanmaa.

lisätiedot ja ilmoittautumiset (tarjoilujen järjestämiseksi) viimeistään 
18.11.2016 mennessä Johannalle: johanna.hylkila@maajakotitalousnaiset.fi. 

Verkostoitumistapahtuma 
yrittäjyyttä suunnitteleville naisille

Minustako mikro?

Kruununvoudintalolla valmistaudutaan pikku hiljaa joulun ajan tapahtu-
miin. Pikkujouluvarauksia on otettu kiitettävästi vastaan; kaikki viikonloput 
marraskuun alkupuolelta lähtien ovat löytäneet asiakkaansa. Jouluruokia 
nauttimaan vielä sopii arkipäiville ja -illoille, joten tervetuloa esimerkiksi 
osaston väen kanssa yhdessä nauttimaan jouluisista ruuista.

Joulupöytään varataan hyvin perinteisiä herkkuja kuten rosollia, sienisa-
laattia, kevyttä vihreää salaattia, lohta, laatikoita, kinkkua makoisalla kastik-
keella, perunoita, jouluista leipää ja torttuja kahvin kera. Lisäksi on tarjolla 
joulupuuroa ja rusinasoppaa sitä haluaville.

Joulun lähestyessä nautimme myös jouluisesta musiikista yhdessä Kokko-
lan seurakunnan kanssa. Joulunkynttilät johdattavat meidän kuusentuoksui-
seen ja rauhoittavaan jouluun tärkeän sanoman myötä. 

Kruununvoudintalon 
kuulumisia Aulilta

Mihin se aika meni?
Vuoden lähestyessä loppuaan mietimme taas, että kuinka se aika vieräh-
ti – juurihan aloitimme tämän vuoden. Sanotaan, että mitä vanhemmak-
si elää, sen nopeammin aika juoksee. omalta kohdaltani totean, että nyt 
jo huimaa päätä tulevaisuuden vauhti jos jo tässä iässä on viikossa vain 
maanantai ja sunnuntai. 

Loppuvuodesta meillä on tapana tehdä yhteenvetoa kuluneesta vuo-
desta. monesti mietimme, mitä työelämässä tai luottamustehtävässä ta-
pahtui. Saimmeko aikaan sitä mitä suunniteltiin? Toteutuivatko meille 
asetetut tavoitteet? Vuoden yhteenvetoa on hyvä tehdä myös henkilökoh-
taisessa elämässä. miten perheeni kanssa jaksoimme? Sainko tehdä asioi-
ta, jotka lisäsivät minun ja läheisteni hyvinvointia? 

maa- ja kotitalousnaisten vuodessa on taas tapahtunut monenlaista. 
Keskipohjalainen työ tunnetaan järjestössämme sekä sen ulkopuolella hy-
vin, ja se on saanut paljon hyvää palautetta. Seijan, Aulin, Jaanan ja Jo-
hannan työpanos ja tekemisen meininki ovat ihailtavaa seurattavaa ja pu-
heenjohtajana saan olla ylpeä heidän tekemästään työstä. Toiminnassa 
on sopivasti perinteistä neuvontatyötä, mutta myös paljon uutta toimin-
taa. Keski-Pohjanmaalla on kehitetty uusia tapoja yhteisöllisyyteen, ei pel-
kästään toimimalla aktiivisesti olemassa olevissa tapahtumissa vaan myös 
luomalla uusia malleja toimia yhdessä. Tästä hyviä esimerkkejä ovat mm. 
Kruununvoudintalon tapahtumat ja maaseudun naiset -kiertueet. Katse 
on vahvasti tulevaisuudessa ja siinä kuinka maa- ja kotitalousnaiset voivat 
ylläpitää toimintaansa niin paikallisesti kuin maakunnallisestikin. 

Kiitos kaikille toiminnassamme mukana olleille! rentouttavaa ja rau-
hallista joulun aikaa! 

Syksyn lehdet, naatit, ruohosilppu ja muu puutarhajäte voidaan kompostoi-
da omalla tontilla mullaksi. Puutarhajätteen kompostointi onnistuu vaikka 
kasalla, mutta kompostorissa maatuminen on nopeampaa.

Aloita puutarhakompostin rakentaminen laittamalla pohjalle haketta, 
silputtuja oksia, kuoriketta tai pieniä risuja turvaamaan kompostin ilman-
saanti. Kasaa komposti kerroksittain: vuorotellen typpipitoisia vihreitä kas-
vinosia, haravointijätettä ja ilmavuutta lisäävää oksasilppua. 

Pieneliöt, kuten sädesienet ja bakteerit, tuottavat elintoiminnoillaan 
kompostiin lämpöä. Kompostin lämpötilan noustessa kompostoituvan jät-
teen hajoamisnopeus kasvaa. Kompostointi onnistuu vaikka lautakehikos-
sa tai kasalla, mutta pieneliöiden tuottama lämpö saadaan säilymään kom-
postissa paremmin, jos kompostoidaan kompostorissa. mitä paksumpi eris-
te kompostorissa on, sitä tasaisemmin kompostimassa lämpenee eikä ulkoil-
man lämpötila vaikuta kompostin lämpötilaan.

Kastelemalla varmistetaan, että kompostista tulee sopivan kostea. Kuiva 
jäte ei lahoa, kun taas liika märkyys estää ilmankierron kompostissa, jolloin 
jäte alkaa mädäntyä. oikea kosteus voidaan todeta, kun 10–20 cm syvyy-
destä otetaan kourallinen kompostia ja puristetaan sitä nyrkissä. Kompos-
timassasta tulisi irrota muutama tippa vettä. Syksyllä koottu puutarhakom-
posti käännetään ensi keväänä. Näin varmistutaan, että komposti kypsyy ta-
saisesti. Puutarhajätteen muhiminen mullaksi vie 1–2 vuotta. Kompostoin-
tia helpottaa, jos käytössä on kaksi kompostoria; toista täytetään ja toinen 
saa muhia rauhassa.

PUUtArhAjätteen koMPostoinnin AbC
1.  Kokoa kompostin pohjalle pieniä oksia tai haketta.
2.  Lisää kerroksittain vihreitä kasvinosia, lehtiä ja haketta.
3.  Nopeuta kompostoitumista ripottelemalla puutarhajätteen 
  joukkoon kanankakkarakeita tai kompostiherätettä.
4.  Kastele komposti.
5.  Käännä komposti ensi kesänä.
6.  Komposti on valmista käytettäväksi 1−2 vuoden kuluttua.

Kompostoi syksyn lehdet mullaksi
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ruokamatkalle Kreikkaan 5.–12.5.2017
muistattehan ilmoittautua mukaan ensi kevään ruokamatkalle Kreikkaan! 
Kyseessä on ruokamatka, jossa eletään viikon verran pienessä kreikkalaises-
sa Drepanon kylässä ja tutustutaan kreikkalaiseen ja välimerelliseen ruokava-
lioon itse tekemällä. matkaohjelmaan mahtuu myös nähtävyyksiä ja muuta 
mukavaa. Tälle matkalle kannattaa lähteä! Ilmoittautumiset TrioTravelsiin.

Maa- ja kotitalousnaisten lahja itsenäiselle 
100-vuotiaalle Suomelle on MAiSTUVA MAASeUTU
maistuva maaseutu -kampanjan tarkoituksena on juhlistaa itsenäisyyden 
satavuotisjuhlaa tarjoamalla maaseudun makuja maistuva maaseutu -tilai-
suuksissa ympäri Suomea. Kampanjassa näkyy monipuolisesti maa- ja koti-
talousnaisten ydintoiminta ja osaaminen: maistuvaa maaseutua tarjoillaan 
ja nautitaan yhdistyksissä, maisemassa, maaseutuyrityksissä, kursseilla, työ-
pajoissa ja retkillä. Yhdessä tekeminen ja syöminen ovat kampanjan keski-
össä. Kampanja on osa Syödään yhdessä -kokonaisuutta ja juhlavuoden vi-
rallista ohjelmaa. 

Uusi jäsenrekisteriohjelma otetaan käyttöön ensi vuonna
Uuden jäsenrekisteriohjelman käyttöönottoon liittyviä koulutuksia järjeste-
tään maakunnassa alkuvuonna 2017. Huolehdittehan jäsenlistanne ja yh-
distyksenne jäsenmaksun ajantasalle, jotta tietojen syöttäminen jäsenrekis-
teriohjelmaan käy mahdollisimman vaivatta. Koulutustilaisuuksista lisätie-
toa myöhemmin.

Johanna 
muistuttaa
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TAPAHTUMAT JA KoULUTUKSeT

Makeaa jouluksi -kurssi

ma 14.11. klo 18–21 kruununvoudintalolla, 
kaarlelankatu 43, kokkola

Tule leipomaan somat jouluher-
kut ja virittäytymään joulun tun-
nelmaan! makeaa jouluksi -ruo-
kakurssilla loihditaan joulun 
makoisimmat makeiset, herkulli-
simmat leivonnaiset ja hauskim-
mat piparikoristeet.

Kurssi toteutetaan yhteis-
työssä maku-lehden ja maa- ja 
kotitalousnaisten kanssa. resep-
tit ovat Suomen suosituimman 
ruokalehden, maku-lehden, toi-
mituksen kehittämiä ja testaa-
mia.

Hinta 20 €/hlö (sis. alv 24 
%). Lisätietoja ja ilmoittautumi-
nen 9.11. mennessä Seija Varilal-
le tai Auli Saukolle. Vain 15 en-
simmäistä mahtuu mukaan.

tervetuloa!

P i k k u j o u l u t
w w w . n a i s i d e a . f i / k r u u n u n v o u d i n t a l o

V a r a u k s e t :  p .  0 4 3  8 2 5  4 2 8 1  /  
a u l i . s a u k k o @ m a a j a k o t i t a l o u s n a i s e t . f i

retrorUokiA 
1960–70-lUVUiltA
äitien ja mummojen reseptit ovat 
aarteita. maa- ja kotitalousnaisten 
järjestämillä retroruokakursseilla tu-
tustumme äitien ja mummojen re-
septeihin ja keittokirjoihin. Teem-
me löytöjä hyvistä ja jopa juhlavista 
ruuista ja leivonnaisista, jotka ovat 
jääneet unholaan. ottakaa yhteyt-
tä Seijaan, kurssit suunnitellaan ta-
pauskohtaisesti.

hYgieniAkoUlUtUksiA jA 
hYgieniAtestAUksiA voi tilata 
Seija Varilalta, p. 0400 137 899.
Hygieniakoulutuksen hinta on 62 €/ 
hlö (sis. alv), joka sisältää koulutuk-
sen, testin ja passin. Pelkkä testi ja 
passi 43,40 €/ hlö (sis. alv).

lähirUokAkUrssi
Lähiruoka on mahdollisimman lä-
hellä tuotettua suomalaista ruokaa, 
jonka alkuperä, tuottaja ja valmis-
taja tiedetään. Lähiruokakurssilla 
tutustutaan alueemme tuotettuihin 
raaka-aineisiin, joista valmistam-
me erilaisia ruokia. ottakaa yhteyt-
tä Seijaan, kurssit suunnitellaan ta-
pauskohtaisesti.

seniorit keittiÖssä
Yllätä läheisesi ja ystäväsi valmis-
tamalla herkullinen maittava ate-
ria. Eläkkeellä on aikaa nauttia ruu-
asta. oikein rakennettu ateria an-
taa mielihyvää ja kohottaa mieli-

alaa sekä pitää vireänä. Ikääntyvän 
ruuan määrä ei ole sama kuin työ-
ikäisellä, joten pienemästä määräs-
tä pitää saada tarvittavat ravintoai-
neet. Kurssilla valmistamme yhdessä 
maittavia kotiaterioita. ottakaa yh-
teyttä Seijaan, kurssit suunnitellaan 
tapauskohtaisesti.

sUolAisiA jA MAkeitA 
leiVonnAisiA 
Pikkusuolaiset piiraat ja piirakat so-
pivat kahvipöytään ja ovat ruokai-
sia tarjottavia illanistujaisissa ja juh-
lissa. makeat leivonnaiset kuuluvat 
kaikkiin kodin juhlahetkiin. Kurssilla 
valmistamme tuttuja, mutta myös 
trendikkäitä suolaisia ja makeita lei-
vonnaisia. ottakaa yhteyttä Seijaan, 
kurssit suunnitellaan tapauskohtai-
sesti.

Maa- ja kotitalousnaisten tilai-
suuksista ja kursseista lisätietoja 
seija Varila, p. 0400 137 899 
seija.varila@maajakotitalousnaiset.fi 
tai Auli saukko p. 043 825 4281, 
auli.saukko@maajakotitalousnaiset.fi. 

seijAn sYYs-
tArjottiMellA MYÖs 

marmeladi- ja joulumakeiskurssi
muksut keittiössä
riistaa pataan
Kastikkeesta kokki tunnetaan
ruisleivästä - patonkiin
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Välimeren 
terveellisen 

ruokakulttuurin 
nautintoja

Kreikan vanha ja 
rikas kulttuuriperintö 
sekä upeat maisemat 

Luomuviinitilavierailu

Monipuolinen 
kokkikurssi

Lisätiedot ja varaukset: 
TRIO TRAVELS OY
sales@triotravels.fi
p.  020 756 8615

Matkamme suuntautuu Peloponnesoksen niemimaalle 

keskelle kreikkalaista elämänmenoa. Matkalla aistimme 

Kreikan kiehtovaa historiaa ja kulttuuria, ihastelemme 

kaunista luontoa sekä nautimme herkullisesta, paikallises-

ta ruoasta sekä viinistä. Runsas retkiohjelma sisältää vierai-

luja alueen maatiloilla ja idyllisissä kylissä. Kokkikurssilla 

pääsemme omakohtaisesti tutustumaan kreikkalaiseen 

upeaan ruokakulttuuriin.

Tutustu matkaohjelmaan 
osoitteessa www.triotravels.fi

5.–12.5.2017

Maa- ja kotitalousnaisten 
ruokakulttuurimatka

Kreikkaan

Matkan hinta: 1485 eur/hlö 

jaetussa 2hh:ssa (sis. kotimaan liitty-

mäkuljetus, lennot Helsinki-Ateena, 

kuljetukset kohteessa, ***hotelli 

aamupalalla, kokkikurssi raaka-

aineineen, runsas retkiohjelma, 

ruokailut matkaohjelman mukai-

sesti, suomenkielinen opas), 1hh-

lisä 160 eur/hlö, Trio Travelsin 

palvelumaksu 15 eur/hlö

Matka täynnä sisältöä 
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