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Puheenjohtaja

EU-ohjelmakauden vaihtuminen näkyy ja kuuluu yh-
teisen maatalouspolitiikan eli cap-keskustelun kiihty-
misenä. Joka seitsemäs vuosi tehdään uutta cap-refor-
mia eli muutetaan, kehitetään, parannetaan tai muu-
ten myllätään yhteistä maatalouspolitiikkaa. 

Seuraavassa uudistuksessa maatalouspolitiikan ha-
lutaan vahvistavan maatalouden ympäristövaikutusten 
hallintaa, tukevan ilmastomuutoksen hillintää ja edis-
tävän kestävää kehitystä. Kaikissa näissä maatalou-
della on tärkeä rooli, joten julkisten varojen käyttö ta-
voitteiden toteuttamiseen on perusteltua. EUn komis-
sio on jo väläytellyt tulevaa: kahden pilarin malli säilyy, 
samoin suorat tuet ja maaseudun kehittämisrahoitus. 
Muutoksia on tulossa tukien jakautumiseen jäsenmai-
den välillä, eikä ainoa syy siihen ole brexit. Monessa 
EUn jäsenmaassa maataloudella on sosiaalipoliittinen 
rooli. Se näkyy tulevassa uudistuksessa panostukse-
na pienten tilojen toimintaedellytysten turvaamiseen. 
Investointeja ohjataan tuotannon nykyaikaistamiseen, 
ympäristön tilan parantamiseen ja uusien menetelmi-

en kehittämiseen ja käyttöönottoon. Myös uusien vilje-
lijöiden aloittamisedellytyksiä parannetaan.

EUn rooli tavoitteiden ja toimenpiteiden asetta-
jana vähenee ja jäsenmaat saavat itse päättää, mi-
ten yhteistä maatalouspolitiikkaa haluavat toteuttaa. 
Ajatus on, että jäsenmaat voivat valita parhaat ja olo-
suhteisiinsa soveliaimmat keinot. EUn ilmastotavoite 
ja budjettiraami kuitenkin rajoittavat valinnanvapa-
utta. Ilmasto- ja ympäristötoimiin on kytkeytymässä 
lähes puolet tuista. Turvemaille esitetään käyttörajoi-
tuksia ja uudelle pellolle raivauskieltoa. Kotieläintuo-
tannossa tavoitellaan hiilineutraalisuutta ja maidos-
ta tehdään valkoista kultaa vientimarkkinoille itään 
ja länteen.

Millaisena cap-uudistus lopulta Suomessa toteu-
tuu, riippuu kansallisesta tahdosta ja lobbauksen on-
nistumisesta. Seuraavan maatalouspoliittisen uudis-
tuksen valmistelussa voisi jo katsoa pidemmälle kuin 
seuraavaan seitsemään vuoteen. Katsottaisiinko jo 
2050-luvulle?

Tänä vuonna on käyty kovaa keskustelua lihansyönnin ympäristövaikutuksista. Naudanlihantuottajana olen 
välillä tuntenut oloni syylliseksi ja samalla alkanut miettiä asioita hieman eri näkökulmista. 

Tässäkin asiassa on paljon tekijöitä, jotka on syytä ottaa huomioon ennen kuin kantoja lyödään lukkoon 
ja ympäristön pelastamiseksi lopetetaan naudanlihan syöminen. Maaperän ja ilmaston kannalta monivuoti-
nen nurmiviljely on paras vaihtoehto, jossa pystytään lisäämään peltojen hiilensidontaa. Naudat pystyvät hyö-
dyntämään nurmea kasvamiseensa ja ne tuottavat lihan lisäksi myös maitoa. 

Maapallolla on paljon alueita, jotka eivät sovellu viljanviljelyyn. Maapallon väkimäärä kasvaa koko ajan ja 
tulevaisuudessa ruoasta tulee olemaan pula. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa niin, että iso osa maapallon 
ruoantuotantoalueesta kuivuu lämpenemisen seurauksena. Niillä alueilla ei voi enää ravintoa tuottaa. Siel-
lä missä ei ole edellytyksiä viljan tuottamiseen, kannattaa nurmen kasvattaminen ja hyödyntäminen nautojen 
kautta elintarvikkeiksi. Tulevaisuuden Suomessa on tarve tuottaa elintarvikkeita nykyistä laajemmalle ihmis-
joukolle. Täällä vettäkin riittää kasvien kasvattamiseen. 

En sittenkään taida lopettaa naudanlihantuottamista.

Jyrki Halonen
ProAgria Keski-Pohjanmaan hallituksen puheenjohtaja
Maatalousyrittäjä, naudanlihan tuottaja, Reisjärvi

Tapahtumakalenteri

Ritva-Liisa Nisula
johtaja
ProAgria Keski-Pohjanmaa

Maatalouspolitiikkaa 
uudistetaan – jälleen kerran

ProAgria Keski-Pohjanmaa 
Tiedotuslehti asiakkaille, ilmestyy 4 kertaa vuodessa, 33. 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, 2018
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

Onko naudanlihantuotanto
kestävää maataloutta

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

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

MAASEUTUNEUVONNAN ASIANTUNTIJAPALVELUT
Tuotosseuranta
 Elina Järvenoja (perhevapaalla) 
 Salme Asiala, mekaanisten maitomittareiden testaus 040 5234 124
 Armi Hotakainen, näytteenotot, koelypsyt, asemantestaukset, 
 robottimaitojen tallennukset, viivakoodien opastukset  0400 644 261
 Katja Kellokoski  040 8492 870 
 Jonna-Minna Lassila (perhevapaalla) 
 Kirsi Leppikorpi (opintovapaalla) 
 Leena Hanni (perhevapaalla) 
Energianeuvonta Jari Tikkanen 0400 162 147
EU-tuet Sirkku Koskela ja 0400 137 124
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
 Elina Finnilä (kasvinviljelyn talous) 043 8254 283
 Sari Harju  040 5234 114
 Sirkku Koskela (peruna ja erikoiskasvit)  0400 137 124
 Taina Kulla 0400 723 288
 Pekka Polso 040 5234 112
 Jari Tikkanen (luomu ja luomukoulutukset) 0400 162 147
Kasvinsuojelukoulutukset Sirkku Koskela  0400 137 124
Kotieläinneuvonta, myös luomu Anna-Riitta Leinonen 0400 168 647
Lammas- ja vuohitilojen neuvonta Milla Alanco ja 040 706 0558
Sini Sillanpää 043 825 0526
Luonnonmukainen tuotanto, EU-tukineuvonta Jari Tikkanen ja 0400 162 147
Seija Roimela 040 847 9740
LEAN, maatilojen kehityskeskustelut Liisa Koskela  050 5120 615
Maatilojen talousneuvonta, budjetointi, omistajanvaihdokset
 Erkki Laide 0400 137 169
 Juha Nivala 040 8610 641
 Matti Poutiainen 043 825 4287
 Ville Moilanen 043 827 2866
  Jouni Huhtala 040 5123 703
 Heikki Ojala 040 5342 166
 Teemu Kinnunen 0400 137 899

Neuvo2020 Jari Tikkanen 0400 162 147
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 Liha Osaamiskeskus
 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
Yritysten talousjohtamisen asiantuntijapalvelut,  
turkistilojen spv-palvelut Erkki Laide 0400 137 169
Yritysjohtaminen ja laatuasiat Liisa Koskela 050 5120 615
Ympäristöneuvonta, ympäristötukiasiat
 Sirkku Koskela 0400 137 124
 Jari Tikkanen 0400 162 147

KALATALOUSKESKUS
Kalatalousneuvonta Eero Hakala 0400 162 445

MAA- JA KOTITALOUSNAISET 
etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi
Toiminnanjohtaja Kirsi Varila 040 196 4434

RAKENNUSSUUNNITTELU
Elina Tiinanen 040 560 9038

TILITOIMISTOPALVELUT
Sievin tilitoimisto 
 Maija-Leena Eerikkilä 040 5216 416
 Seija Roimela 040 847 9740
Kaustisen tilitoimisto
 Mika Jouppila  044 5234 430
 Kirsi-Maria Saarikettu  043 8254 280
Reisjärven tilipalvelut
 Teemu Kinnunen 0400 137 899
 
RUOKINNAN OHJAUSPALVELUT KOTIELÄINTILOILLE
Halsua, Perho, Veteli Sari Harju 040 5234 114
Perho, Halsua Pekka Polso 040 5234 112
Kannus, Lohtaja, Sievi, Reisjärvi Sinikka Kreus 044 5263 059
Lohtaja, Kälviä Jarmo Karhula 044 5212 210
Lestijärvi, Reisjärvi, Toholampi, Kaustinen, Veteli Katja Kellokoski 040 8492 870
Toholampi, Himanka Sonja Kuronen 043 825 4282
Toholampi, Lestijärvi, Sievi, Kannus, Kokkola Heidi Lehkonen  040 523 4116
Kalajoki, Sievi Tuija Korpela 0400 260 575
Sievi, Reisjärvi, Kälviä, Lohtaja ja Himanka Jenny Klemola 043 827 2872
Perho, Veteli, Kaustinen, Ullava ja Halsua Saara Viitala 040 684 5111

ProAgria Keski-Pohjanmaan sekä Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokoukset
pe 23.11. klo 10, Kokkola, Kruununvoudintalo, Kaarlelankatu 43

Maissipäivä
ke 28.11. klo 10-14.30, Ylivieska, Centria-ammattikorkeakoulu, Vierimaantie 7
Ohjelma: www.kpedu.fi/ajantasalla. Ei osallistumismaksua. Lounas/kahvitarjoilu. 
Ilmoittautumiset viikkoa ennen nettisivuilla tai kati.uusimaki@mtk.fi, 
p. 050 438 4444.

Pottupäivä
to 29.11. klo 9.30-15, Kalajoki, Santa´s Resort & Spa Hotel Sani, Jukupolku 5
Ohjelma: www.kpedu.fi/ajantasalla. Ei osallistumismaksua. Lounas/kahvitarjoilu. 
Ilmoittautumiset viikkoa ennen nettisivuilla tai kati.uusimaki@mtk.fi, 
p. 050 438 4444.

Varautumiskoulutus viljelijöille
24.1.2019, klo 8.30, Toholampi, kunnantalon kulttuurisali
Yksityiskohtaisempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet Maanpuolustuskoulutus ry:n 
kotisivulla, https://mpk.fi/

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN TOIMINTA 
Ruoka-ala kasvuun-tilaisuus 
3.12. klo 12.30-16, Kokkola, Kruununvoudintalo, Kaarlelankatu 43 
Ilmoittautumiset 26.11.2018 mennessä http://ty.fi/ruoka-keskipohjanmaa

Joulumyyjäiset su 16.12. klo 10-15, Kokkola, Kruununvoudintalo, Kaarlelankatu 43 
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Kuva: Ritva-Liisa Nisula

Maissipäivä

Pottupäivä

ke 28.11.2018, klo 10.00-14.30 
Ylivieska, Centria-ammattikorkeakoulu, Vierimaantie 7

to 29.11.2018, klo 9.30-15.00
Kalajoki, Santa´s Resort & Spa Hotel Sani, Jukupolku 5

Ohjelmat: www.kpedu.fi/ajantasalla. Ei osallistumismaksua. 
Lounas/kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset viikkoa ennen 
nettisivuilla tai kati.uusimaki@mtk.fi, p. 050 438 4444

Ajantasalla-hanke

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

VUOSIKOKOUS
pe 23.11.2018 klo 10.30

Kruununvoudintalo, Kaarlelankatu 43, Kokkola
Autot voi ajaa Urheilutalon parkkipaikalle.

Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus klo 10.
Vuosikokous klo 10.30.

Kokouksessa käsittelyssä sääntömääräiset 
vuosikokoukselle kuuluvat asiat.

Vuosikokousesitelmä
Tietotekniikasta digiaikaan, esimerkkinä uudistuva 

MinunMaatilani.fi – Wisu ja Smartfarming: 
Christian Jurvanen, toimitusjohtaja, Mtech Digital Solutions Oy

Muistamiset ja huomioinnit
Joulupuuro

Tervetuloa!                                                  Hallitus
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Ajankohtaista Järjestö

Rauhallista Joulua  
Onnea vuodelle 2019
asiakkaillemme, jäsenillemme ja  
yhteistyökumppaneillemme!

ProAgria Keski-Pohjanmaa 

Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset 

Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus

Ruokavirasto aloittaa 
toimintansa 1.1.2019
Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto ja osa Maanmittauslai-
toksen tietotekniikan palvelukeskusta ovat 1.1.2019 alkaen Ruokavirasto.

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

Tieteestä TIETOA

Tarkista nyt, että viljavuustutkimuksesi 
on voimassa tulevalla viljelykaudella!

    Järjestetty maanäytteiden kuljetus n. 80 
 maatalousliikkeestä 4.9.18-8.1.19!

Keräilypisteet ja aikataulu osoitteesta www.hortilab.fi

Ilmaista 
2018!

Katso pätevyysalue www.finas.fi

Viljojen itävyys- ja DON-tutkimukset meiltä!

Muista!

Paikallisyhdistysten 
syyskokoukset
Niiden paikallisyhdistysten, joiden säännöissä on kaksi yleistä ko-
kousta, tulee pitää syyskokouksensa joulukuun loppuun mennessä. 
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talous-
arvio. Muistattehan tarkastaa omaa yhdistystänne koskevat kokous-
asiat säännöistänne. 

Toimintasuunnitelmat 
vuodeksi 2019 
Kun syyskokous on pidetty ja toimintasuunnitelma hyväksytty, kopio 
siitä lähetetään Keski-Pohjanmaan ProAgrialle. Toivomme, että huo-
mioitte toimintasuunnitelmassanne Maa- ja kotitalousnaisten kam-
panjat, tempaukset ja teemapäivät, ruokakurssit sekä erilaiset ret-
ket. Sihteerit voivat pyytää syyskokousten asialistat ja toimintasuun-
nitelmapohjat järjestövastaava Ritva Karrilta, puh. 040 523 4113 
tai ritva.karri@proagria.fi. Lomakkeet ovat myös tulostettavissa net-
tisivuiltamme www.proagria.fi/kp -> Järjestö ja kumppanuudet -> 
Yhdistykset -> Paikallisyhdistysten avuksi. 

Tietosuoja-asetus
Toukokuussa voimaan tullut tietosuoja-asetus velvoittaa kaikkia 
henkilörekisterejä ylläpitäviä huolehtimaan tietoturvasta entistä tar-
kemmin. Asetus koskee myös ProAgrian ja maa- ja kotitalousnais-
ten jäsenyhdistyksiä. Kaikki yhteisöt, joilla on jäseniä (=jäsenrekiste-
rin ylläpitäjä) käyvät läpi, millaisia tietoja jäsenistä on tallennettu. 
Jäsenrekisteriin kerätään vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia 
yhdistyksen toiminnan kannalta. Jäsentietojen virheettömyys tarkis-
tetaan ja todennetaan, että henkilötietojen käsittely on asianmu-
kaista ja turvallista. Jokainen rekisterinpitäjä vastaa siitä, että omat 
jäsenrekisterit ovat kunnossa, ne on suojattu ja niitä käsitellään tie-
tosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Yhdistyksen pitää selvittää 
myös, millaisia mahdollisia tietoturvariskejä sen jäsenrekisterin hal-
linnassa on. Kaikesta tästä tehdään kirjallinen dokumentti, joka on 
nimeltään tietosuojaseloste. 

Sense-jäsenrekisterissä 
jäsentiedot tietosuoja-
asetuksen mukaisia
Sense on ProAgrian ja Maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistys-
ten käyttöön tarkoitettu jäsenrekisteriohjelma. Sense antaa yh-
distyksille hyvät valmiudet uuden tietosuojalain edellyttämään 
henkilötietojen käsittelyyn. Sensessä yhdistyksen jäsenrekisterin 
pääkäyttäjällä on oikeus käsitellä rekisteriin tallennettuja henki-
lötietoja. Pääkäyttäjälle ja katseluoikeudellisille henkilöille luo-
daan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat allekirjoit-
tamalla jäsenrekisterin käyttäjäsopimus. Sense on jo useilla yh-
distyksillä ahkerassa käytössä. Jäsentietojen ylläpito ja jäsenlas-
kutus jäsenrekisteriohjelman kautta on helppoa ja jäsenviestin-
tä vaivatonta. 

Koulutuksia ja kertauskursseja järjestetään tarpeen mukaan, 
ota yhteyttä Ritva Karriin, p. 040 523 4113 tai ritva.karri@proa-
gria.fi

Tulorekisteri tulee 2019 
– onko yhdistyksenne 
valmis?
Tulorekisteri muuttaa yhdistysten ja säätiöiden palkkatietojen il-
moittamista. Tulorekisteri koskee kaikkia yhdistyksiä (myös sää-
tiöitä ja rekisteröimättömiä yhdistyksiä), jotka maksavat palk-
koja tai muita ansiotuloja. Tulorekisteriin ilmoitetaan makse-
tut palkat, päivärahat, ateriakorvaukset ja kilometrikorvaukset. 
Myös luontoisedut, kuten puhelinetu tai autoetu, on ilmoitetta-
va. Verovapaita henkilökuntaetuja (kuten nettietu) ei ilmoiteta. 
1.1.2019 jälkeen maksetut palkka- ja ansiotulot on ilmoitettava 
tulorekisteriin. Tiedot tulee ilmoittaa jokaisen maksutapahtu-
man jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa.

 Lisätietoja Verohallinnon sivuilla 
 www.vero.fi -> Yhdistykset ja säätiöt

RITVA KARRI

Pellon Group Oy  |  Puh. 06-483 7555  |  www.pellon.com

Keski-Pohjanmaa
Kalle Karhu
puh. 0400-155 144
kalle.karhu@pellon.fi

Perhonjokilaakso ja 
rannikko
Göran Nygård
puh. 0500-265 946
goran.nygard@pellon.fi

Pellon myynti:

UUTUUS! 

• Enemmän syöntiä, enemmän tuotosta
• Aina tarkka annostelu
• Eri ruokintaryhmien hallinta helposti
• Aktiiviset eläimet käyvät useammin robotilla
• Rauhallinen ruokailu
• 50% säästö energiakuluissa verrattuna traktorin käyttöön
• Säästää työtunteja
• Vähemmän seosrehun lajittumista ja lämpenemistä  

ruokintapöydällä

Automaattinen ruokintajärjestelmä:

Perho
Tapio Rinnekari
puh. 044-768 4426 
tapio.rinnekari@pellon.fi

Pyhäjärvi, Pihtipudas
Mika Karjanlahti
puh. 0500-265 947
mika.karjanlahti@pellon.fi

➽

www.laatulastu.fi

LAATULASTU ON BAKTEERITON, 
100 % AITOA JA PUHDASTA SUOMALAISTA 

HUIPPULAADUKASTA KUIVIKEKUTTERIA.
Helposti levittyvä, tasalaatuinen, riittoisa ja vähäpölyinen kuivittaja.

TARJOUSPYYNNÖT JA TILAUKSET
 045 890 6230 tai myynti@laatulastu.fi

Kuiviketta saatavana 
myös irtokuormina 

suoraan tiloille 
toimitettuna ympäri 

Suomen!

kestopalkki@kestopalkki.fi

Tilaa Maatalouskalenteri 2019 
– kalenteri, tietopankki ja 
muistikirja yksissä kansissa.

AMMATTIJULKAISUT 
helposti ja nopeasti verkkokaupasta

JULKAISUT          PROAGRIA  COLLECTION          JÄRJESTÖTUOTTEET  

Maatalousalan kattavin valikoima: 
www.proagriaverkkokauppa.fi

Tilaa verkkokaupastamme 
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HankeHanke
Kuvat: Ritva-Liisa Nisula

Pohjanmaan Ravinnera-
tas -hanke (2018–2020) toi-
mii kaksikielisenä Etelä-Poh-
janmaan, Keski-Pohjanmaa ja 
Pohjanmaan maakunnissa se-
kä Pohjois-Pohjanmaalla Ka-
lajokilaaksossa. Hankealueel-
la on runsaasti happamia sul-
faattimaita, soita ja suometsiä 
sekä intensiivistä jokilaaksoi-
hin keskittynyttä kotieläin- ja 
turkistuotantoa. Hanke tehos-
taa lantojen ja ravinnevirtojen 
hyödyntämistä, vähentää vesis-
tökuormitusta ja siten paran-
taa hankealueen vesistöjen ti-
laa. Ekosysteemipalvelut kehit-
tyvät ja virkistyskäyttömahdol-
lisuudet kohenevat. 

Hankkeen kohderyhmä-
nä ovat valuma-alueen maan-
omistajat, maaseutuyrittäjät ja 
muut toimijat. Hankkeessa tar-

kastellaan laajassa asiantunti-
jayhteistyössä valuma-alueiden 
vesiensuojelun painetekijöitä ja 
vesien tilaa kokonaisuutena. Eri 
organisaatioiden sähköisiä tie-
tolähteitä, työkaluja ja olemas-
sa olevaa tutkimustietoa hyö-
dyntämällä haetaan kohdealu-
eita, joille laaditaan käytännön 
toimenpidesuosituksia ja malli-
suunnitelmia. 

Työpajoissa ja infotilaisuuk-
sissa edistetään sähköisten ve-
siensuojelutyökalujen ja data-
pankkien käyttöä ja uusien toi-
mintatapojen käyttöönottoa. 

Samalla kehitetään yhteistyö-
malleja ja liiketoimintamahdol-
lisuuksia maaseutuyrittäjille. 
Demonstraatiot ja kokeilut ha-
vainnollistavat eri käsittelyme-
netelmiä. Monikanavaiset tie-
dotustoimet, maastoretkeilyt ja 
oppilaitosvierailut levittävät tie-
toa ja edistävät uusien toimin-
tatapojen käyttöönottoa han-
kealueella. Hanke jatkuu vuo-
den 2020 loppuun. 

Satu Järvenpää
Pohjanmaan vesi 

ja ympäristö ry

Ravinneratas pyörii

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Poh-
janmaan alueella vesien ekologinen tila on pää-
osin tyydyttävä tai välttävä ja myös kemiallinen 
tila on paikoin hyvää huonompi. Yleiseurooppa-
laisen vesien hoidon suunnittelun tavoitteena on 
vesien hyvä ekologinen ja kemiallinen tila. Vesien 
tilaa voidaan parantaa kunnostuksilla ja vesistö-
kuormituksen vähentämisellä. Vesien tilan parane-
minen lisää virkistyskäyttömahdollisuuksia, alueel-
lista vetovoimaa ja ekosysteemipalveluiden kysyn-
tää, luonnon monimuotoisuutta ja korjaa kalojen 
elinolosuhteita. Kolmen Vyyhti -hankkeessa on tar-
kasteltu vesistön sekä sen valuma-alueen ja ranto-
jen muodostamaa kokonaisuutta, sillä vesien tilan 
ja veden laadun pysyvä parantuminen edellyttää 
myös valuma-alueelta tulevan kuormituksen vä-
hentämistä ja toimenpiteitä rannoilla. 

Kunnostuksia, retkiä ja työnäytöksiä

Kolmen Vyyhti -hankkeessa on järjestetty työpajo-
ja ja tuettu kalastuskuntia, kyläyhdistyksiä ja mui-
ta toimijoita valuma-alueiden, rantojen ja vesien 
kunnostuksissa. Välittäjäorganisaatiotoimintaa 
on kehitetty käytännön tasolla lukuisten toimijoi-
den kanssa laatimalla suunnitelmia ja hakemuk-

sia sekä neuvomalla paikallistoimijoita hankkei-
den toteutuksessa. Paikallisia toimijoita on akti-
voitu ja kannustettu myös lyhytkursseilla, retkeilyil-
lä sekä työnäytösten ja mallisuunnitelmien avulla 
vesien hoitoon ja kunnostuksiin. Kouluyhteistyö-
tä on tehty kutualuekunnostuksissa ja olemalla 
mukana erilaisissa teemapäivissä. Happamien sul-
faattimaiden ongelmiin ja hoitokalastuksen haas-
teisiin tutustuttiin retkeilyllä. 

Paikalliset mukana  
kolmessa maakunnassa 

Hankkeen pääkohderyhmiä ovat olleet Keski- ja 
Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan vesialueiden 
omistajat, yhdistykset, kansalaisjärjestöt ja muut 
vesistöjen hoidosta ja kunnostuksesta kiinnostu-
neet toimijat. Hyödynsaajia ovat myös kunnostet-
tujen tai hoidon piiriin tulevien kohteiden käyttä-
jät ja asukkaat sekä vesiluonto. Pohjanmaan vesi 
ja ympäristö ry:n yhteistyökumppaneina hanketta 
ovat toteuttaneet Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjan-
maan ja Österbottenin ProAgriat. Tavoitteena on 
ollut yhdistää vesienhoidon ja maatalouden vesien-
suojelun osaamista vesistöjä hyödyttävällä taval-
la. Kolmen Vyyhti -hankkeen toteuttaminen kolmen 

maakunnan yhteishankkeena on ollut tärkeää, kos-
ka jokivesistöt virtaavat maakuntien halki yhdistäen 
hankealueen luontevaksi kokonaisuudeksi.

Hankkeen päätösseminaari järjestettiin 
8.11.2018 Lappajärvellä. Ohjelmassa oli mielen-
kiintoista asiaa vesien- ja ympäristönhoidosta ja 
vesistöjen kunnostamisesta. Päätösseminaaris-
ta huolimatta kunnostushankkeiden edistämistä 
jatketaan vuoden 2018 loppuun täydellä teholla. 
Kiitokset kaikille hankkeen toimintaan ja tapah-
tumiin osallistuneille. Lämpimät kiitokset hanke-
kumppaneille hyvästä yhteistyöstä koko hankkeen 
aikana. Yhteistyössä on voimaa!

Satu Järvenpää
Pohjanmaa vesi ja ympäristö ry

Kolmen Vyyhti -hanke 
edisti vesistöjen kunnostuksia

➽
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 www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa/
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 www.facebook.com/KolmenVYYHTI/

Vyyhti-hankkeen loppuseminaaria aloittelemassa vas. Eeva-Kaarina Aaltonen, 
Satu Järvenpää, Asta Asunmaa ja Rainer Rosendahl.

Vas. Riikka Asunmaa, Marko Aalto, Eeva-Kaarina Aaltonen, Eero Hakala ja 
Satu Järvenpää esiintyivät Vyyhti-hankkeen loppuseminaarissa.

Uusiin, alkuvuonna alkaviin 
yritysten kilpailukyvyn parantami-
seen ja yhteistyön lisäämiseen täh-
tääviin kehittämisryhmiin mahtuu 
yrittäjiä. Ryhmässä on vähintään kol-
me yrittäjää tai siksi aikovaa. Voitte 
kerätä myös itse oman, teille sopi-
van porukan. Ryhmien viimeiset ta-
paamiset ovat syksyllä 2019. Visku-
ri-hanke hommaa ryhmän tavoittei-
siin liittyvät asiantuntijat auttamaan 
asiassa. Vertaistieto on päivän sana. 
Saamme kuulla viljelijöiden ja yrittä-
jien omia kokemuksia sekä tutkimuk-
sesta saatua tietoa. Ryhmien toiveet 
kootaan ensimmäisenä päivänä ja si-

sältöä muokataan porukan tarpei-
den mukaan.

Kiinnostavatko uudet kasvit

Uusista rehukasveista ja viljelijöiden 
välisestä yhteistyöstä kiinnostunei-
den ryhmässä mietitään kilpailuky-
vyn parantamista kasvinviljelyn ke-
hittämisessä yhteistyön kautta. Tuot-
teita ja tarvikkeita voidaan hankkia 
yhdessä mm. osto- ja myyntiosuus-
kuntana ja yhteiskaluston soveltu-
vuutta pohtia vaikka maissin kylvö- 
ja korjuukaluston osalta. Rehukas-
veina voivat olla esim. sinimailanen, 

maissi, syysruis, ruisvehnä, härkäpa-
pu ja muut palkokasvit.

Osakeyhtiön hallinto

Osakeyhtiön hyvä hallintotapa -ryh-
mä on tarkoitettu jo osakeyhtiök-
si toimintansa muuttaneille tai sitä 
pohtiville yrityksille. Ryhmässä mieti-
tään hallituksen ja toimitusjohtajan 
toimintaa sekä sitä, mitä heiltä vaa-
ditaan ja mitä on oikeus vaatia. Ryh-
mässä pohditaan miten tietoa saa-
daan hallitukselle päätösten tueksi 
ja miten hallitus toimeenpanee pää-
töksiä. Ryhmässä voidaan myös kes-
kustella vaikka yhteisen toimitusjoh-
tajan palkkaamista.

Elintarvikkeita jalostamaan

Mikäli elintarvikejalostaminen tai tuot-
teistaminen kiinnostavat, voimme pe-
rustaa pienelle porukalle oman kehit-
tämisryhmän, jossa otetaan selvää 
mm. elintarvikelainsäädännöstä, elin-
tarviketilojen vaatimuksista sekä yrityk-
sen ja verkkokaupan perustamisesta.

Erikoiskasveja

Erikoiskasviryhmään haemme esim. 
hampun, kvinoan, pellavan tai yrttien 
ja sienien viljelystä kiinnostuneita. 
Mikäli kiinnostuneita on enemmän, 
voimme perustaa aiheeseen tai aluee-
seen sopivia omia ryhmiä. Pohjoi-
set kasvuolosuhteet tuovat kasveihin 
oman aromin ja pitoisuudet, joista 

elintarviketeollisuudessa ollaan kiin-
nostuneita. Sienien osalta voidaan 
mm. koivunkantosienten tai osteri-
vinokkaan viljelyssä hyödyntää hak-
kuu- ja sahatoiminnan sivuvirtoja jo-
ko osana metsien elintarviketoimin-
taa tai laitosmaisessa kasvatuksessa.

Lomitus

Itsejärjestetystä lomituksesta kiin-
nostuneille perustamme omat ryh-
mät. Lomitus ja kiireapu -ryhmä on 
tarkoitettu erityisesti maatiloille, tur-
kistarhoille sekä esim. kunnallisil-
le lomittajille. Ryhmissä mietitään 
mm. työjärjestelyjä ja työn ostamista 
esim. työosuuskunnan kautta.

Ihan oma ryhmä

Pienellä porukalla saattaa jo ol-
la mietitty omaa aihetta esim. 
bio-osuuskunnan tai konerenkaan 
osalta. Nyt kannattaa kysyä, voisim-
meko hankkeen kautta auttaa idean 
etenemistä!

Viskurin kehittämis-
ryhmät kutsuvat

Lisätietoa ja
ilmoittautumiset ryhmiin 
Liisa Koskela, 
p. 050 5120 615
liisa.koskela@proagria.fi

Pääsääntö avioeron sattuessa on: hätiköinti 
pois ja maltti mukaan! Lisäksi kannattaa olla hy-
vissä ajoin yhteydessä ProAgrian talousasiantun-
tijaan, jotta voidaan miettiä verotehokkaat mal-
lit avioeron toteuttamiseen. Parhaimmillaan vero-
säästöt ovat viisinumeroisia. 

Vaikka päätös avioerosta on varmistunut, kan-
nattaa silti pitää tilan taloudelliset tarpeet huomi-
oiva suunnittelupalaveri ennen kuin laittaa avio-
erohakemuksen vireille. Palaverissa käydään läpi 
aviopuolisoiden oikeudet ja tavoitteet erotilan-
teessa. Samalla mietitään, miten avioero voitaisiin 
toteuttaa mahdollisimman sopuisasti ja minkälai-
sia vero- ja talousseuraamuksia erilaiset vaihtoeh-
dot tuovat mukanaan. Kalleinta avioero on pesän-
jakajan tekemänä. 

Erohakemus ja harkinta-aika

Suunnittelun jälkeen alkavat avioeron viralliset toi-
met eli tehdään avioerohakemus lähimpään kärä-

jäoikeuteen. Siitä alkaa 6 kuukauden harkinta-ai-
ka, jonka jälkeen puolisoiden tulee hakea lopullista 
avioeroa uudella käräjäoikeuteen tehtävällä hake-
muksella 6 kk:n sisällä. Jos avioeroa ei haeta viimeis-
tään vuoden kuluessa käräjäoikeuden määräämän 
harkinta-ajan alkamisesta, avioero raukeaa. 

Ositus

Avioeron saamisen jälkeen tehdään ositus, jossa 
puolisoiden varallisuudet joko erotellaan (jos on 
avioehto) tai ositetaan (ei avioehtoa). Ositus kat-
sotaan kaupaksi, jos osituksen yhteydessä käyte-
tään pesän ulkopuolisia varoja. Sen vuoksi talou-
dellisinta olisi käyttää osituksessa vain pesän varo-
ja. Jos omaisuutta joudutaan realisoimaan, jotta 
pesään saadaan ositusvaroja, realisoituvat puoli-
soille yleensä korkeat luovutusvoittoverot.

Avioeron toteutus suunnitelmallisesti vie noin 
1,5 vuotta. Tällöin voidaan miettiä ja suunnitel-
la tarvittavia toimia osituksen tarkoituksenmukai-

simpaan toteutukseen eli ositusvarallisuuden han-
kintaan. Riittävä suunnittelu- ja toteutusaika ja-
kaa toimet jopa kolmen eri verovuoden ajalle, mi-
kä mahdollistaa verotehokkaan avioeron.

Vaihtoehtona maatalousyhtymä

Hyvä malli on sekin, että puolisot jakavat maati-
laomaisuuden omistuksen keskenään tasan ja jat-
kavat maatalousyhtymänä myyden tilan aikanaan 
lapselleen maatilan spv-kauppahinnalla. Tällöin ti-
la ei velkaannu liikaa ja tilan luovutus on kaikkein 
verotehokkain (ei luovutusvoiton veroja luopujille 
eikä lahjaveroja jatkajalle). Onnistuakseen tämä 
edellyttää puolisoiden järkeviä asumisjärjestelyjä 
ja jatkajan täysi-ikäisyyttä. 

Suunnitelmallisuutta avioeroihin

Heikki Ojala
Talousjohtamisen 
erityisasiantuntija

Johtamisasioita pohditaan lähes joka yrityksessä. Kuvan tanskalaistilalla edistetään 
mm. 5S:n avulla henkilöstöjohtamista ja sujuvampaa arkea. 

Kuva: Liisa Koskela
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Tilalla on varauduttu maidon hin-
tavaihteluihin pitämällä kassaa vah-
vana. – Ongelma on tuottajahinnan 
ja kustannusten suhde. Pitäisi löytää 
ratkaisu markkinoiden kautta, eikä 
nopeita keinoja juuri ole, kun sääs-
täminen on rajallista, sanoo Markus 
Kivelä. Tilan toimintaa tehostetaan 
pitemmällä aikavälillä ja pellot pidet-
tään hyvässä kasvukunnossa tilusra-
kenteesta maan kasvukykyyn.

Pellosta se lähtee
Kivelät pitävät säilörehun määrän 
ja laadun merkitystä todella suure-
na. – Se vaikuttaa eläinten kulkemi-
seen ja ostorehulaskuihin. Tilusten 
on oltava siinä kunnossa, että re-
hut saadaan korjattua tehokkaasti. 
Maan kasvukunnosta ei ole vara tin-
kiä, koska se vaikuttaa rehun laatuun 
ja määrään, miettivät Niina ja Mar-
kus Kivelä. Lannoitusta suunnitelta-
essa on hyvä huomioida, että liet-
teen arvo kasvaa lannoitteiden hin-
nan noustessa. Tilalla ajetaan nur-
melle myös lehtilannoitteita. Nur-
messa on apilaa, nurminataa, raihei-
nää ja timoteitä. 

Eläinmäärä optimoidaan pin-
ta-alan mukaan ja siihen jätetään 
myös riskivaraa. Karkearehu on tuo-
tettava tehokkaasti eläimille. – Kun 
asiat ovat tehty onnistuneesti pel-
lolla, vaikuttaa se tulevan sisäruo-
kintakauden toimintaan. Toinen 
vaihtoehto on tietysti tuottaa viljaa 
myyntiin ja saada siitä hieman ra-
haa. Oman näkemyksen mukaan vil-
jan tuottajalla ei ole väliä. Viljan hin-
ta annetaan merkkinoilta ja karjati-
lallisen kannattaa miettiä kykeneekö 
itse tuottamaan siihen hintaa, pohtii 
Markus Kivelä.

Rehuanalyyseja Kivelät teettävät 
noin kerran kahdessa kuukaudessa 
ja joka varastosta erikseen, sillä laa-
tu voi vaihdella varaston sisällä. – 
Tarvitaan jatkuvaa analysointia ja 
ruokintaa päivitetään sen mukaan. 

Mitä tasalaatuisempia pellot ovat, 
sen tasalaatuisempaa myös rehu 
yleensä on. Rehuanalyysejä tehdään 
sekä nurmesta että viljasta, kertoo 
tilan väki.

Suunnittelua ja  
aikataulutusta
Kivelät suunnittelevat ja aikataulut-
tavat töitään ja ostojaan etukäteen. 
Perhe ja suuri eläinmäärä vaativat ar-
jen ja tekemisten suunnittelua. Van-
hempi polvi on nuoremman apuna. 
Hankintoja suunnitellaan huomioi-
den muu tilan toiminta ja kassati-
lanne. Lannoitteet on hankittu ensin 
keväälle ja juhannuksen tienoilla lop-
pukesän tarpeeseen. Markus Kivelän 
mukaan kustannustasoon voi pelto-
puolella vaikuttaa. Siksi kannattaa 
tuottaa hyvälaatuista säilörehua. 

Sopivasti töitä
Tilalla käytetään urakoitsijoita.  – Ei 
saa koskaan arvioida omia resurs-
sejaan liian suureksi. Jos yrittää it-
se tehdä liikaa, voi se tulla kalliim-
maksi, kun muut asiat kärsivät. Vaik-
ka kuinka paljon tykkäisi peltotöistä, 
ei siinä ole taloudellista järkeä, kun 
verrataan urakoitsijoiden käyttämiin 
taksoihin. Lannanlevitystä on hanka-
la laskea järkeväksi itse tehtynä, sa-
noo Markus Kivelä.

Hyvin suunniteltu  
on helppo toteuttaa 
Suunnittelu on jatkuvaa, eikä tilal-
la tehdä asioita kahteen kertaan. 
Esimerkiksi rakennusprojekteista 
keskustellaan alan ammattilaisten 
kanssa. 

– Hankala nähdä, että voisi suun-
nitella liikaa, sillä asioita on pohdit-
tava ja laskettava tilanväen sekä per-
heen kesken. Asioiden toteuttamatta 
jättäminen on mahdollinen suunnit-
telun tulos, summaa Markus Kivelä. 

– Teemme kirjanpidon itse. Ti-
linpäätöksessä käytetään ProAgrian 
asiantuntija Heikki Ojalan palvelui-
ta. Taloushallinnon pitäminen omis-
sa käsissä ja sen ymmärtäminen sekä 
tietoisuus taloustilanteesta on tär-
keää. Budjetointia tehdään itse sekä 
kuukausi- että vuositasolla.

Viime vuosina vaihtelevat sääolosuh-
teet ovat hankaloittaneet rehunkor-
juuta ja aiheuttaneet paikoin sadon-
menetyksiä. Todennäköistä on, että 
viime vuosien kaltaiset olosuhteet tu-
levat jatkossa lisääntymään. Kevään 
ja kesän kuivuus ja lämpötilan nou-
su lisää veden haihduntaa, mikä tuo 
jatkuvia sateita syksyyn ja talveen. 
Kasvukauden ennustetaan pidenty-
vän 3-5 viikkoa vuoteen 2050 men-
nessä erityisesti syksystä. 

Kasvukausi pidentyy,  
sadot kasvavat
Nurmilla pidentyvä kasvukausi avaa 
mahdollisuuksia monipuolisemmil-
le laji- ja lajikevalinnoille ja samal-

la lajikkeiden säänkestävyys koros-
tuu. Keskieurooppalaiset nurmila-
jit tulevat mukaan pohjoisiin nurmi-
seoksiin. Suuret sademäärät voivat 
aiheuttaa nurmien lakoontumista ja 
ojituksien toimivuus korostuu. Sää-
tösalaojituksen ja kastelun tarve kas-
vaa. Syksyisin tiivistymisriski märässä 
maassa on korkea ja näkyy pelloilla 
jo nyt etenkin päisteissä. 

Pitenevä kasvukausi yleistää kol-
men niiton strategiaa ja niitot aikais-
tuvat. Lämpötilan noustessa korjuu-
aika pienenee. Eri lajikkeiden käytöl-
lä sadonkorjuuaikaa voidaan kasvat-
taa. Lajien ja lajikkeiden lämmön-
kestävyys vaikuttaa myös lajikevalin-
toihin. Timotein optimilämpötila on 
17-21˚C ja englanninraiheinän 20-

25˚C. Seoksiin tarvitaan hyvin kui-
vuuttakin kestäviä lajeja, kuten ruo-
konataa, rainataa ja puna-apilaa. 
Poudanarkoja ovat englanninraihei-
nä ja timotei. Kuivuudessa poudan-
arka kasvi alkaa korsiintua nopeam-
min, jolloin sulavuus laskee. Sopivil-
la lajikkeilla satoisuudet voivat kas-
vaa lannoitusrajoitusten puitteissa. 

Talvehtimisvauriot ja  
talvituhot lisääntyvät
Kosteat ja leudot talvet altistavat tal-
vehtimisvaurioille. Vesi- tai jääpeit-
teet aiheuttavat hapenpuutetta ja lu-
men puute pakkasvaurioita. Kasvin-
jalostuksella on haasteita jalostaa 
kolmen ja jopa neljän niiton taktiik-

kaan sopivia talvenkestäviä lajikkeita. 
Lisäksi Keski-Euroopassa käytettävät 
lajikkeet, jotka muuten soveltuisivat 
meille kasvukauden pituuden perus-
teella, ovat herkkiä talvituhoille. Tal-
venkestoa heikentävät myös syksyn 
säävaihtelut, jolloin kasvien karaistu-
minen talvea varten heikkenee. 

Monipuolisemmat  
lajiseokset
Sääolosuhteiden vaihtelevuuden li-
sääntyessä saman lajin eri lajikkeiden 
säänkestolla ei ole merkittäviä ero-
ja. Ratkaisuna on useampien eri kas-
vilajien käyttöönotto. Eri lajiseosten 
käyttö hyödyntää paremmin erilai-
sia kasvualustoja, tehostaa ravintei-
den käyttöä ja vähentää rikkakasvi- 
sekä kasvitautipaineita. Tutkimuksis-
sa myös niittojen välinen satovaihte-
lu pienenee.

TalousKasvi

Elina Finnilä
Kasvituotannon ja 
talouden asiantuntija

Nurmet 
ilmastonmuutoksessa
Nurmeen perustuva karjatalous on ympäristöystävällisintä karjataloutta 
koko maailmassa. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on tärkeää elin- 
keinon säilymiselle. Ennusteiden mukaan nurmiviljely tulee hyötymään 
muutoksista pitenevän kasvukauden ja hiilidioksidimäärän lisääntymisen 
kautta, mutta samalla se aiheuttaa myös haasteita. 

Kivelän tilalla tehokkuus 
syntyy pellolta
Markus ja Niina Kivelä ovat maidontuottajia 
Kokkolan Kälviällä. Lypsylehmiä on tällä  
hetkellä 110 kpl, toinen lypsyrobotti on  
otettu käyttöön kesäkuussa. Markus on ollut 
maatalousyrittäjänä vuodesta 2011 ja Niina 
vuodesta 2014. Tilalla viljellään säilörehu-
nurmea ja rehuviljaa.

Tilusten on oltava siinä 
kunnossa, että rehut 
saadaan korjattua 
tehokkaasti.  Maan 
kasvukunnosta ei 
ole vara tinkiä, koska 
se vaikuttaa rehun 
laatuun ja määrään, 
miettivät kälviäläiset 
Niina ja Markus Kivelä.Matti Poutiainen

Talousjohtamisen 
asiantuntija

Kuva: Maaseutuverkosto/Yrjö Tuunanen
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Kotieläin Kotieläin

Valio Artturi® raaka-ainenäytteiden tulosten 
perusteella kesän 2018 säilörehussa on vaihtele-
vuutta. Analyysien perusteella ensimmäisen säi-
lörehusadon D-arvo Keski-Pohjanmaalla on ollut 
keskimäärin 700 g/kgka tienoilla ja NDF-kuitu kes-
kimäärin 518 g/kgka. Raaka-aineanalyysistä tutki-
taan säilöttävän karkearehun D-arvo, kuiva-aine, 
raakavalkuainen, NDF-kuitu, iNDF-kuitu, tuhka, 
ME, MJ/kg ka (energiapitoisuus), OIV, PVT ja so-
keri. Näyte kerätään rehuntekovaiheessa suoraan 
karholta eri puolilta peltoa tai siilolle tai tornille 
tulevista kuormista. Edustavan raaka-aineanalyy-
sin pohjalta voidaan ruokinnansuunnittelu aloit-
taa jo hyvissä ajoin ennen kuin säilörehuerät tule-
vat syöttöön. 

Kivelän tilalla kiireinen kesä

Keski-Pohjanmaalla Valio Artturi® raaka-aine-
näytteitä otettiin viime kesänä ensimmäisestä sa-
dosta 161 kappaletta ja toisesta säilörehusadosta 
82 kappaletta. Kysyinkin Petteri ja Jaana Kivelältä 
mielipidettä raaka-ainenäytteiden vähäiseen mää-

rää. – Kesä on ollut poikkeuksellinen sääoloiltaan 
ja se on tehnyt töiden ajoittamisesta haasteellis-
ta. Hengähdystaukoja on ollut vasta syksyllä. Se 
voi olla yksi syy vähäiseen määrään, Petteri toteaa. 

Tilan jokaisesta sadosta lähtee lohkokohtai-
set säilörehuanalyysit, jotka otetaan syksyisin Pro- 
Agrian asiantuntijan kanssa. Raaka-aineanalyyse-
jä emme oli ottaneet. Täyttyy aktivoitua asian suh-
teen, jotta ruokinnan suunnittelua voitaisiin vielä 
tehostaa, Petteri sanoo. 

Maidon hinnoitteluperusteen muutos aiheutti 
hieman pelkoa Kivelän tilalla. Pelko on kuitenkin 
hälventynyt. – Maidosta maksettava hinta pysyy 
lähes samana tämänhetkisillä pitoisuuksilla. Mai-
don pitoisuuksiin on kiinnitettävä enemmän huo-
miota ruokinnan ja eläinten jalostuksen kautta, 
tinkimättä kuitenkaan maidon määrästä ja eläin-
ten terveydestä, Petteri ja Jaana sanovat. 

Maidon pitoisuuslaskuri

Valma-tuottajapalvelun sivustolle on lisätty mai-
don pitoisuuslaskuri, josta Valion tuottajat voi-

vat tarkistaa kuinka pitoisuushinnoittelun muu-
tos vaikuttaa kullakin tilalla. Kivelän tilalla rasva-
pitoisuuden nosto 4 prosenttiyksiköllä ja valku-
aispitoisuuden nosto 2-3 prosenttiyksiköllä toisi 
maidosta maksettavaa hintaa ylös noin 1-2 sent-
tiä/litra.

Ruokinnan suunnittelua tilalla tehdään yhteis-
työssä ProAgrian asiantuntijoiden ja rehufirman 
kanssa. Kesän säilörehut tuottavat haasteita ruo-
kinnan onnistumiseen, koska säilörehut ovat su-
lavia ja NDF-kuitu on alhaisempi. – Mietinnässä 
on ollut seosrehuvaunun hankinta, jotta saataisiin 
erilaisia säilörehuja sekoitettua keskenään ja tar-
vittaessa voisi lisätä kuitupitoista heinää tai olkea. 
Kokonaan seosrehuruokintaan ei ainakaan tässä 
vaiheessa siirrytä, Petteri tuumii.

Kivelöillä ruokitaan pitoisuuksia

Lämpimän kesän jäljiltä on ilmennyt re-
hujen jälkilämpenemistä. Hyvin kuivilla säilöre-
huilla on myös homehtumisriski, koska kuivan 
rehun tiivistäminen on vaikeaa. Tämä heiken-
tää rehun syöntilaatua ja maittavuutta. Läm-
peneminen vähentää energia-arvoa 5-10 %. Eri-
tyisesti sokerin määrä on ollut korkea tämän 
vuoden säilörehuissa. Ruokinnan suunnittelussa 
saa olla tarkkana, että solunsisällyshiilihydraat-
tien määrä ei ole liian korkea. Tyypillistä säilöre-
huille on ollut myös se, että sulamattoman kui-
dun määrä on alhainen, mutta karkearehun kui-
tu on tavoitteessa. Tästä voidaan päätellä, että 
sato on ollut lehtevää ja nuorta korjattaessa. 

Kivennäistasapaino  
– kaikkia tarvitaan, muttei liikaa
Kivennäisanalyyseissä fosfori ja magnesium jää-
vät usein alle tavoitteen. Etenkin kevätsadossa 
kivennäiset ovat olleet alhaisemmat kuin kesä- 
ja syyssadossa. Karkearehujen kivennäis- ja hi-
venaineet on tärkeää analysoida.

Säilörehuanalyyseistä voidaan päätellä kuinka 
säilörehun kylvö, kasvinsuojelu, lannoitus ja kor-
juu ovat onnistuneet. Viljelysuunnittelussa täytyy 
siis miettiä, millaista säilörehua halutaan. ProAg-
rian kasvintuotannon asiantuntijat auttavat var-
mistamaan säilörehun laadun, korjuun ja säi-
lönnän tekemällä viljely- ja kasvinsuojelusuunni-
telmia. Ruokinnanasiantuntijat avittavat uusien 

ruokinnan ojaukseen liittyvien täsmäpalveluiden 
avulla laittamaan korjuuaika kohdilleen, vähentä-
mään hukkaa ja parantamaan syöntilaatua. 

Tarvitaanko lisää kuitua  
tai magnesiumia
Lehmillä liiallinen nuolemien voi olla oire ki-
vennäisten tai kuidun puutteesta. Umpilehmil-
lä magnesiumin puutos aiheuttaa poikimahal-
vausta. Myös ensikoilla kohtutulehduksen ris-
ki vähenee, kun magnesiumin saanti on riittä-
vää ennen poikimista. Magnesiumin imeytymis-
tä heikentää säilörehun korkea kalium. Magne-
siumin puutos voi näkyä karjassa myös yleisenä 
hermostuneisuutena.

Kalsiumia lehmät tarvitsevat lypsykauden ai-
kana maidontuotantoon ja nuorkarja luuston 
kasvuun. Fosforin puutoksesta kärsivät lehmät 
ovat huonokuntoisia. Tällaiset lehmät saattavat 
yrittää syödä ruuaksi kelpaamatonta materiaa-
lia. Myös hiehoilla fosforin saanti saattaa jäädä 
alle suosituksen. 

Hivenaineet – pienet  
määrät, vakavat oireet
Hivenaineista sinkki ja mangaani ovat usein ma-
talia säilörehunäytteissä. Pellon korkea pH hei-
kentää niiden imeytymistä kasviin. Puutos voi 
heikentää sorkan sarveisaineen laatua. Tähän 
vaikuttaa myös kupari ja koboltti. Niiden saanti 

heikentyy, kun lehmällä on hapanpötsi. Vakava 
kuparin puutos näkyy vaaleina renkaina lehmien 
silmien ympärillä. Nuorkarjalla kasvu hidastuu 
ja nivelet paksunevat. 

Ruokinnan onnistumisen seuranta

ProAgrian uudella Seurantalaskelmalla saa-
daan tietoa ruokinnan onnistumisesta, tehok-
kuudesta ja taloudellisesta kannattavuudesta. 
Tätä tietoa hyödynnetään myös Minun Maatila-
ni ja KPI-mittareissa. Laskelmassa otetaan huo-
mioon karjan tuotos ja maidon pitoisuudet, joi-
ta verrataan syötössä olevien rehujen kulutuk-
seen ja hintaan. Seurantalaskelmalla voidaan 
laskea typen ja fosforin hyväksikäyttö. Välttä-
mällä yliruokintaa voidaan rehujen hyväksikäyt-
töä tehostaa. Keskimäärin typen hyväksikäyt-
tö maidontuotantoon on vain 25 % eli rehun 
typestä 75 % tulee ulosteen mukana. Ruokin-
nansuunnittelulla voidaan pienentää ympäris-
töhaittoja. Seurantalaskelmia tekevät ProAgrian 
maidontuotannon asiantuntijat. 

Säilörehu on sellaista, 
millaiselta pellolta se korjataan

Rehujen hinnat ovat nousussa ja 
osalla tiloista säilörehusato jäi niu-
kaksi. Näiden vaikutukset tuotoksiin 
ja talouteen voidaan todentaa ja si-
muloida KarjaKompassi-ruokinnan-
suunnittelu- ja seurantaohjelmistol-
la. ProAgrian ruokinnanohjaukses-
sa optimoidaan ruokinta siten, et-
tä maitotuottojen ja rehukustannus-
ten välinen ero on suurin mahdol-
linen käytettävissä olevilla rehuilla, 
eläimillä ja hinnoilla. Säännöllinen 
seuranta eli ruokinnan onnistumisen 
arviointi sekä sen perusteella tehdyt 
korjaukset eli ruokinnon ohjaus var-
mistavat tasaisen maitovirran eivät-
kä rehukulut pääse nousemaan huo-
maamatta. Mitä useammin ruokin-
taa seurataan, sitä useammin syn-
tyy tilan johtamisen avuksi ruokin-
nan taloudellisuuden tunnuslukuja 
ja niistä johdettuja mittareita. Tasa-
painoiseksi suunniteltu, hyvälaatui-
seen säilörehuun perustuva ruokinta 
on myös paras keino parantaa tai pi-
tää entisellään maidon pitoisuudet, 
joiden painoarvo maidon hinnoitte-
lussa on lisääntymässä.

Ruokintaosaaja apuna

Ruokinnanohjaus koostuu ruokin-
nan suunnittelu- ja seurantakerrois-
ta, joiden määrä sovitaan tilakohtai-
sesti. Ruokinnan toteutus ja onnis-
tuminen arvioidaan navetassa eläi-
miä havainnoimalla. Ruokinnanoh-
jauksen asiantuntijoilla on tähän se-
kä työkaluja että osaamista. Suun-
nittelu- ja seurantakäyntien lisäksi 
sovitaan, kuinka monta kertaa kar-
jaa seurataan navetassa. 

Ruokinnanohjauksen tueksi on 
tarjolla yhden napakan tilakäynnin 
mittaisia täsmäpalveluja. Ruokinta 
on sekä kustannuksiltaan että vai-
kutuksiltaan merkittävin tuotoksen 
ja eläinterveyden osatekijä, mutta 

myös jalostuksella, olosuhteilla, hoi-
dolla ja työrutiineilla on suuri vai-
kutus. Näihin asioihin on mahdol-
lista keskittyä tilakäynnillä ja saada 
toimenpiteiden toteutukseen spar-
rausapua. Yleisimmät tuotosta ra-
joittavat asiat ovat vasikoiden ensim-
mäiset kaksi kuukautta, hiehon kas-
vatus ensikoksi sekä seosruokinnan 
toimivuus ja taloudellisuus. 

Täsmäpalvelut  
tiettyyn tarpeeseen
Täsmäpalveluissa keskitytään yhteen 
maidontuotannon osa-alueeseen, 
esimerkiksi vasikoihin, nuorkarjaan 
tai herumisvaiheeseen perusteelli-
sesti. Asiantuntija kerää ennakkoon 
kaikki aiheeseen liittyvät tilakohtai-
set tiedot raporteista ja laskelmista. 
Navetassa syvennytään aiheeseen eri 
näkökulmista yhdessä havainnoimal-
la, pohtimalla ja parhaisiin käytän-
töihin vertailemalla. Käynnin jälkeen 
selviää tarkastelussa olleen asian tu-
loskunto ja sen parantamismahdol-
lisuudet.

Täsmäpalveluista löytyy ratkaisu-
ja myös seosrehuruokinnan haastei-
siin, kun Seostsekki-palvelussa käy-
dään läpi koko seosprosessi rehu-
siilolta vaunun kautta ruokintapöy-
dälle ja lehmiin. Vasikoilla vauhtiin 
-palvelussa keskitytään alle kahden 
kuukauden ikäisiin vasikoihin vasi-
kan ensihetkestä ternimaitoon ja va-
sikanhoitoon. Lean on täsmäpalve-
luissa aina mukana: lean-ajattelun 
mukaisesti poistetaan turhaa ja yli-
määräistä, etsitään sujuvampaa toi-
mintamallia ja yhdenmukaistetaan 
tekemistä.

Tuija Huhtamäki
Johtava asiantuntija, 
lypsykarjan ruokinta

ProAgria Keskusten Liitto

ProAgrian uudet ruokintapalvelut  
räätälöidään tilan tarpeisiin ruokinnan-
ohjauksesta ja uusista täsmäpalveluista  
muodostuvalla kokonaisuudella, jolla karjan
tuotanto ja terveys pysyvät hyvinä, rehujen
hyväksikäyttö on tehokasta ja tuotanto 
kannattavaa.

Ruokinnanohjauspalvelut 
avaavat tuotannon solmukohtia 
ja lisäävät tuottoja

ProAgria uudisti ruokinnanohjaus-palvelunsa

Eläinravitsemuksen asiantuntijat: 
www.proagria.fi/ruokinnanasiantuntijat

Valtakunnalliset huippuosaajat: 
www.proagria.fi/huippuosaajat 

Lisää Ruokinnan ohjaus -palvelusta: 
www.proagria.fi/ruokinnanohjaus

➽
➽
➽

Vasikan ensimmäiset kaksi tuntia ratkaisevat, 
jääkö se henkiin. Ensimmäiset kaksi kuukautta 
ratkaisevat, millainen lehmä siitä tulee.
Terveyden ja tuotoksen perusta luodaan 
kahden ensimmäisen elinkuukauden 
aikana.  Vasikoilla vauhtiin -täsmäpalvelu 
paneutuu vasikoiden hoidon, ruokinnan 
ja olosuhteiden kriittisiin kohtiin.
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Jenny Klemola 
Maidontuotannon 
asiantuntija

Saara Viitala 
Maidontuotannon 

asiantuntija
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Kotieläin

Puh. 010 289 3000       www.nipere.fi

RIVAKKA-TUOTTEILLA:
SÄÄSTÄ RAHAA

- Tee oma sähkö auringolla!
- Säästät energiakuluissa - 
  vältä siirtomaksut
- Rivakka aurinkosähköjärjestelmän
  saat valmiiksi asennettuna ja se tuottaa 
  tilalle joka kuukausi! 

SOITA JA SÄÄSTÄ ENERGIAKULUISSA!
Muista myös investointituki aurinkosähköön!

AURINKOENERGIAJÄRJESTELMÄ

RIVAKKA -MYLLYJÄRJESTELMÄLLÄ
TUOTTOA TILOILLE!

- Valssi- ja vasaramyllyt
- Eräsekoittimet
- Rehutehtaat
- Lietsot viljan siirtoon

OTA YHTEYTTÄ JA 
SÄÄSTÄ REHUKULUISSA!

www.kinnusenmylly.fi

Kinnusen Myllyn jauhot

Läheltä 
meitä

Jauhettu ja pakattu Utajärvellä

Palveluntarjoajat: TerveysHelppi: Mehiläinen Oy ja Terveysvakuutus: LähiTapiola alueyhtiöt. 

99 % suomalaisista 
haluaa, että apu on 
aina saatavilla.  
TERVE! on uudenlainen tapa vakuuttaa  
terveyttä kaikille suomalaisille, ikään tai 
sairaushistoriaan katsomatta. Asiakkaanamme 
saat TerveysHelppi-palvelusta heti yhteyden 
terveyden-hoidon ammattilaisiin – suoraan  
puhelimellasi. 
lahitapiola.fi/maatilanterveysvakuutus 

Kalkituslaskuri:
www.ssab.fi/kalkituslaskuri

®Arvomme kaikkien BESTON -kalkituksen 
elo-joulukuun 2018 aikana tilanneiden 
kesken laadukkaan dronen (arvo n. 800 €) 
ja lisäksi 20 kappaletta  Kari Hotakaisen 
uutuuskirjaa Tuntematon Kimi Räikkönen.

®Tilaa nopea BESTON .
Voita drone. Tai Räikkönen.

Voita laadukas drone 
DJI PHANTOM 3 ADVANCED (n. 800 €) 
tai Tuntematon Kimi Räikkönen

Tilaa 
®heti BESTON  

ja voita!

 

Kustannustehokkain kalkitusaine on BESTON  Masuunikuona.®

http://kaytannonmaamies.fi/share/21317/d4a87f

BS

Seuraa, tykkää ja tägää meitä somessa
@ProAgria #proagria

Elämme tautisia aikoja. Sai-
rastaminen ei ole hääviä. On myös 
stressaavaa tehdä ylimääräistä työtä, 
jos karjassa on hoidettavia. Osa kar-
janomistajista ottaa asian silti rau-
hallisesti. Heillä asiat on mietitty val-
miiksi ja myös tautiriskit hallitaan. 
Kuinka he sen tekevät?

Ennaltaehkäise  
eläinkaupassa
Parasta on ennakoida tautitilanteet 
tai ainakin rajoittaa niitä. Riskipaik-
koja on monia ja koko tilan väen tu-
lee ottaa vastuu tautisuojauksesta. 
Muistin virkistämiseksi asiat voitai-
siin kirjata SOP-tyyppiselle työohje-
sivulle. Yleinen siisteys on hyvä olla 
talon tapa, varsinkin kulkureittien 
ja työskentelytilojen osalta. Eläimiä 
ostetaan vain yksittäisistä ja mata-
lariskisistä Naseva-karjoista. Karan-
teenitila on hyvä, mutta haastavam-
pi järjestää. Eläimiä myytäessä tilan 
väki itse siirtää eläimet esim. lähelle 
lastaussiltaa, joka on helposti siis-
tittävissä ja desinfioitavissa. Tilan 
oma väki myös luovuttaa eläimen 
hakijalle. Mikäli hakijan on pakko 
tulla eläintilaan, hän käyttää kerta-
käyttöisiä suojaimia.

Ei tuoda eikä viedä

Kun tilalle tulee vieraita, esim. sähkö-
mies, eläinlääkäri tai tuotantoasian-
tuntija, varataan heille puhtaita, so-
pivan kokoisia suojavälineitä. Tilan 
vakiokävijöille voidaan hankkia pes-
täviä suojavaatteita ja turvakenkiä. 
Harvoille ja satunnaisille vieraille riit-
tää myös kertakäyttöiset. Suojavaat-
teiden ja -kenkien on syytä olla hyvä-
kuntoisia. Mikäli ne ovat rikkinäisiä, 
ne paikataan tai uusitaan. Rikkinäi-
set eivät suojaa, kun ideana on, et-
tä tautia ei tuoda eikä viedä. Vierai-
den tarvikkeiden alle varataan kui-
via ja puhtaita sanomalehtiä. Kun 
käydään eläintiloissa, muistetaan 
myös käsihygienia. Näin huolehdi-
taan myös omasta terveydestä, sillä 

osa eläintaudeista on todellisuudes-
sa zoonooseja.

Kun visiteeraat tilalla

Mikäli vierailijalla on omasta takaa 
puhtaita haalareita ja kenkiä, voi nii-
tä tilan väen luvalla käyttää. Tällöin 
käytetään myös kenkäsuojia. Autos-
sa voi käyttää esim. sanomalehtiä 
tarvittavien tarvikkeiden alla. Pape-
ri on helppo hävittää polttojättees-

sä. Käytön jälkeen vaatteet ja kengät 
siistitään kunnolla.

Miten pesty  
desinfioidaan?
Perinteinen kiehuva vesi on hyvä joi-
denkin tarvikkeiden desinfioinnissa, 
mutta kaikki materiaalit eivät kestä 
sitä. Vaatteiden ja kenkien on syy-
tä olla yli 60 asteen vesipesua kes-
täviä. Kengät voi laittaa desinfiointi-

Muista tautisuojaus!

Valinnanvaraa desinfiointiaineissa

Tilan vakiokävijöille voidaan 
hankkia pestäviä suojavaatteita 
ja turvakenkiä. Harvoille ja 
satunnaisille vieraille riittävät 
kertakäyttöiset suojavarusteet. 

veteen kymmeneksi minuutiksi. Sau-
nottaminen 2-3 tuntia tepsii useim-
piin bugeihin, jos desinfioitava kes-
tää löylytyksen. Elektroniset laitteet, 
jotka eivät kestä vettä eivätkä löylyä, 
pyyhitään puhdistuksen jälkeen de-
sinfiointiaineeseen kostutetulla pyyh-
keellä.

Kemiallisista  
desinfiointiaineista  
sana ja toinenkin
Desinfiointiaineita on monenlai-
sia. Hyvä idea on käyttää laajakir-
joisia aineita. Perinteisesti tiloilla 
on käytetty kauppanimellä VirconS 
myytävää tuotetta. Markkinoilla on 
myös esim. Virex, jota on ollut tar-
jolla myös käyttäjäturvallisempina 
annospusseina. Desinfiointiliuok-
sia valmistettaessa on annostelus-
sa syytä muistaa oikeat käyttösuh-
teet ja työturvallisuus. Em. desin-
fiointiaineet ovat hienojakoisia jau-
heita, jotka voivat ärsyttää silmiä 
ja hengityselimiä, joten muistetaan 
aineen mukainen henkilösuojautu-
minen (käsineet, silmäsuojat, hen-
gityssuojain).

Ennakoivassa toiminnassa tu-
tustutaan kemiallisten aineiden 
käyttöturvallisuustiedotteisiin jo 
silloin, kun aineita hankitaan tilal-
le. Kun hallitaan riskejä, mietitään 
muutkin asiat ennakkoon valmiiksi. 
Asetetun reagointikynnyksen ylityt-
tyä osataan toimia heti. Siksi mo-
nilla tiloilla eivät eläintauditkaan ai-
heuta suurempaa stressiä eivätkä 
tuotantokatkokset tai -menetykset 
ole merkittäviä.

Liisa Koskela
Yritysjohtamisen
erityisasiantuntija

Virex on nopeatehoinen desinfioin-
tiaine, joka torjuu bakteerien, vi-
rusten ja sienien kasvua. Virex on 
testattu puolueettomasti taudin-
aiheuttajia (mm. helikobakteeri, 
streptokokki, listeria, E.coli, sal-
monella, kambylobakteerit) vas-
taan EN-testausmenetelmällä. Te-

hoaa alhaisissa lämpötiloissa, ko-
vassa vedessä ja orgaanisen mate-
riaalin kanssa. Aine on hyväksyt-
ty myös salmonellasaneerauskoh-
teisiin.

VirconS on laajakirjoinen desin-
fiointiaine (pH 2,5), jossa teho pe-
rustuu hapetusreaktioon. VirconS 

on myös ympäristölle ystävällinen, 
se hajoaa biologisesti. Tehoaa jo 
muutamassa minuutissa esim. vi-
ruksiin, bakteereihin, sieniin, homei-
siin ja itiöihin. Toimii myös alhai-
sessa lämpötilassa, esim. jalkineiden 
huuhtelualtaissa ja juomavesijärjes-
telmissä.

Kuva: Liisa Koskela
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Esa Rahja laskee, että navettaa on 
laajennettu jo seitsemän kertaa ja 
mahdollinen kahdeksas laajennus on 
odottamassa. – Kun otimme Mar-
ja-Leenan kanssa tilan haltuumme 
1987, meillä oli lähes uusi 16 lehmän 
navetta, joka oli otettu käyttöön kak-
si vuotta aikaisemmin itsenäisyyspäi-
vänä, kertoo Esa Rahja. Tämän jäl-
keen navettaa on laajennettu 1993, 
jolloin hiehopuoli otettiin maidon-
tuotantoon ja navettaan mahtui 25 
lehmää. Vuonna 1999 tehtiin ensim-
mäinen pihatto 2x3-lypsyasemalla 
54 lehmälle. – Robottiaikaan meil-
lä siirryttiin 29.4.2009 klo 16.30 ja 
vuotta myöhemmin 2010 jatkettiin 
navettaa 86 lehmälle, kertoo Esa 
Rahja. Lypsyasema muutettiin kesto-
kuivikepohjaiseksi poikimakarsinak-
si 2015. Elokuussa 2017 hankittiin 
toinen robotti. Viimeinen toteutet-
tu investointi on tältä vuodelta, kun 
entisestä latokuivurista tehtiin kesto-
kuivikepohjainen umpilehmien tila.  
– Tällä järjestelyllä lehmiä on 
1.1.2019 tasan sata. Kahdeksatta 
investointia varten olisi Ely-keskuk-
sen rahoituspäätös olemassa. Jos se 
toteutetaan, olisi lehmiä 127, sanoo 
Esa Rahja. 

Investoinnit  
omalla rahalla
Rahjojen periaate on ollut, että in-
vestoinnit tehdään kassaperustei-
sesti, oli sitten kyse konehankinnois-
ta tai rakentamisesta. – Aina on voi-
tu itse päättää mitä tehdään, eikä 
lainamäärä ole määrännyt elämää. 
Ehkä ollaan huono asiakas pankil-
le, mutta meillä on hyvä neuvotte-
lumahdollisuus myös lainakorkoi-
hin, Rahja pohtii. Tilalla on arvos-
tettu säästäväisyyttä. – Varmaankin 
olisi voitu tehdä asioita toisinkin 
pikkusen suuremmalla riskinotolla, 
mutta ei tämä yhtään harmita. Us-
kon myös, että stressikäyrä on ollut 
näin pienempi. Aina on haluttu pi-
tää vahva kassa, onko se sitten it-
sesuojeluvaistoa vai mitä, Esa Rah-
ja miettii.

Tilakuntokortista  
tiedot kehittämiseen

Rahjat seuraavat omaa tilakunto-
korttiaan säännöllisesti. Tilakun-
to mittaa keskeisiä tuotannon tun-
nuslukuja. Korttia onkin hyvä seura-
ta, kun lähes kaikki tunnusluvut ovat 
keskiarvoa parempia. Tilalla kiinni-
tetään paljon huomiota siihen, et-
tä pellolta tulee paljon laadukasta 
rehua. – Navetassa emme kiinnitä 
huomiota pelkkään keskituotokseen, 
vaan siihen, että homma olisi talou-
dellisesti kannattavaa. Se edellyttää 
hyvää peltoviljelyä. Pitää olla määrä-
tavoitteita, joita on helppo asettaa ja 
seurata. Meillä on koko ajan paran-
nettavaa, se pitää sopivasti mielen-
kiinnon yllä, toteaa Rahja.

Vaikka Rahjan tilalla on teh-
ty monta investointipäätöstä, isän-
tä toteaa, että nyt investointipäätök-
sen tekeminen on vaikeampaa kuin 
kertaakaan reilun 30 vuoden yrittä-
jäuran aikana. Omat päätökset vai-
kuttavat ratkaisevasti tilan kannatta-
vuuteen. – On mietittävä, millä hin-
nalla ostan peltoa, mikä on hyväksyt-
tävä parsipaikan hinta, minkä hintai-
silla koneilla suostun tekemään töi-
tä, kenen rahaa haluan ja minkälai-
sella korkomarginaalilla haluan pe-
lata, olenko renki vai isäntä? sanoo 
Esa Rahja.

Eläinten ja ihmisten hyvin-
vointi parantaa taloutta
Maataloutta tuntematon saattaa 
ajatella, että viljelijä säästää rahaa, 
eikä kiinnitä huomiota eläinten hy-
vinvointiin. Rahja näkee asian toi-
sinpäin. Hyvinvoivilla eläimillä saa 
paremman taloudellisen tuloksen.  
– Terveet ja tuottavat eläimet ovat 
kannattavan maitotilan runko. Py-
rimme hoitamaan eläinten hyvin-
voinnin niin, että niillä voi teh-
dä tulosta. Eläimet kertovat meil-
le paljon itsestään, vaikka eivät pu-
hukaan. Sen olemus, liikkuminen, 
syönti, miten se menee maaten ja 
miten nousee ylös, miten näyttää 

kiiman ja kokeeko se hoitajan ystä-
vänä vai uhkana, vaikuttavat merkit-
tävästi taloudelliseen tulokseen, Esa 
Rahja sanoo.

Omaa hyvinvointiaan Rahjat sa-
novat hoitavansa nukkumalla. Pelk-
kää nukkumista vapaa-aika ei kui-
tenkaan ole. Esa hoitaa MTK Kala-
joen puheenjohtajuutta ja on kirk-
kovaltuuston jäsen. Marja-Leena on 
mukana lasten musiikki- ja urheilu-
harrastuksissa. Keittiön pöydällä on 
saksankielinen Bachin Matteus-pas-
sio, jonka bassoa Esa laulaa Jokilaak-

sojen Oratoriokuorossa. Kalenterikin 
laitettiin uusiksi nuorten SM-hiih-
tojen takia. Voitaneen varmaan sa-
noa, että hyvän taloudellisen tulok-
sen edellytys on myös hyvä työstä ir-
tautumisen taito.

TalousTalous

Juha Nivala
Talousjohtamisen 
erityisasiantuntija

Kahdeksas navetan 
laajennus harkinnassa
Vuoden 2017 maaseutuyrityksenä Kalajoella 
palkittua Rahjan tilaa on laajennettu jatkuvasti 
pienin askelin. Isoja kertainvestointeja ei ole 
tehty ja velkavetoisia investointiriskejä on 
varottu. Tavoitteena on aina ollut, että 
merkittävä osuus investoinnista voidaan 
toteuttaa omalla pääomalla.

Esa Rahja tapailee Bachin saksankielistä Matteus-passiota seinällään kunniakirjat 
Walter Ehrströmin säätiön kultaisesta mitalista, Panda-lehmän 100-tonnin tuotok-
sesta ja Kalajoen vuoden 2017 maaseutuyrityksen huomionosoituksesta.

Puutteellisen tai puuttuvan johta-
misen seurauksena syntyy yleensä 
tuottamatonta työtä, josta ei saa-
da korvausta menetetylle ajalle. Jotta 
tuottamaton työ saadaan minimoi-
tua, vaatii se yrittäjältä päätöksen-
tekokykyä ja operatiivista johtamis-
osaamista. Työtä ja tuotantoa kan-
nattaa mitata mahdollisimman pal-
jon, sillä sellaista mitä ei mitata, ei 
voida myöskään kehittää. Kiinnittä-
mällä huomiota työskentelyaikoihin 
ja tuotannon tunnuslukuihin yrittä-
jä saa hyvän kuvan yrityksensä tilan-
teesta, jolloin päätöksiä niiden kehit-
tämiseksi voidaan tehdä. 

Satotasoja mittaamalla ja re-
huanalyyseja teettämällä voidaan 
optimoida viljelyalan määrää ja 
maksimoida rehun hyötysuhde ruo-
kinnassa. Tämä tuo kustannussääs-
töjä niin rahassa kuin ajassa, jol-
loin karja saa samalla käyttöönsä 
mahdollisimman täyteläistä ja ta-
salaatuista nurmirehua. Tulosana-
lyysi johtamisen työkaluna soveltuu 

erinomaisesti tuotannon ja talou-
den tunnuslukujen mittaamiseen, 
jolloin saadaan määriteltyä lähtö-
kohdat, mistä lähteä liikkeelle te-
hokkaan ja taloudellisemman tuo-
tannon saavuttamiseksi.

Strateginen johtaminen tuo 
säästöä ja vakavaraisuutta
Tilalla tulisi olla aina pitkän aikavälin 
toimintasuunnitelma. Oli kyseessä 
sitten tuloksen kasvattaminen, suku-
polvenvaihdos tai yhtiöittämissuun-
nitelmat, tulisi tilalla olla tavoitease-
ma, johon päästään toimintasuunni-
telmaa noudattamalla. Tällöin saa-
vutetaan parhaat ja edullisimmat 
lähtökohdat seuraavalle strategisel-
le askeleelle. 

Jos tähtäimessä on oman tilan 
yhtiöittäminen, pitää hyvissä ajoin 
keskittyä nettovarallisuuden kerryt-
tämiseen ja tuloksen kasvattami-
seen. Tämä tarkoittaa tarkkaa pois-
to- ja lainanlyhennysohjelman nou-

dattamista, harkittuja investointeja 
ja tuotannon jatkuvaa tehostamista. 
Tilan lähtökohdat yhtiöittämiselle 
ovat helpommat, kun net-
tovarallisuus on kor-
kea ja tuloksen teko 
saatu riittävän ko-
valle tasolle. Yh-
tiöittämiseen 
varautumaton 
tila onnistuu 
huonoimmas-
sa tapaukses-
sa lisäämään 
työmäärään-
sä ja vaikeutta-
maan rahaliiken-
nettään, ilman et-
tä yhtiöittämisestä 
saadaan mitään hyö-
tyjä.

Työkaluja johtamiseen

Maksuvalmiuslaskelma on hyvä joh-
tamisen työkalu, kun halutaan tar-
kastella yrityksen toimintaa pitkäl-
lä aikavälillä. Se antaa mahdollisuu-
det suunnitella verotusta, investoin-
teja ja toiminnan tehostamista. Sen 
avulla voidaan asettaa pitkän aika-
välin tavoitteita ja simuloida vaadit-
tavia toiminnan muutoksia, jotta ta-
voiteasema saavutetaan. 

Nykypäivän johtamista on tietää 
tilansa taloudelliset ja tuotannolliset 

tunnusluvut. Niihin on kyettä-
vä suhtautumaan kriit-

tisesti, jolloin niitä 
voidaan kehittää. 

On myös tär-
keää pysähtyä 
välillä, jotta 
näkee mis-
sä ollaan ja 
minne ol-
laan me-
nossa. Ny-
kyisen teke-

misen pitää 
palvella ennal-

ta määriteltyjä 
tulevaisuuden ta-

voitteita. Yritysjoh-
tamisen kulttuuri on jo 

rantautunut maatalouden puo-
lelle ja sen merkitys korostuu, kun tu-
losta pitää tehdä haastavan kannat-
tavuuden toimintaympäristössä. Te-
kemisen lisäksi vaaditaan myös joh-
tamista.

Johtamistaidot 
maatalousyrityksessä

Ville Moilanen
Talousjohtamisen 
asiantuntija

On välitilinpäätösten aika. Verotuksen suunnit-
telua kannattaa tehdä pidemmällä tähtäimellä 
niin, että verotus pysyy kohtuullisena myös vuo-
sien kuluttua. Me ProAgrian tilipalveluissa olem-
me mielellämme apuna kaikissa verotukseen liit-
tyvissä asioissa.

Kakkoslomakkeen palautus  
helmikuussa tai huhtikuussa
Maa- ja metsätalouden veroilmoitusten (2 
ja 2C-lomakkeiden) jättöaikaa pidennetään 
2.4.2019 saakka. Samalla yrittäjä antaa henki-
lökohtaisen verolomakkeensa sekä elinkeinonhar-
joittaja 5-lomakkeen. Pelkkää metsätaloutta har-
joittava jättää veroilmoituksensa jo 28.2.2019. 
Myös ei-arvonlisäverollinen metsänomistaja jät-
tää ilmoituksensa 28.2. 

Maatalousyhtymät jättävät uuden 2Y-lomak-
keensa entiseen tapaan 28.2. 2Y-lomake on muo-
kattu perinteisestä 2-lomakkeesta vastaamaan pa-
remmin yhtymän tarpeita. Lomake 36 eli yhtymä-
selvitys on poistettu käytöstä, tiedot ilmoitetaan 
jatkossa uudella 2Y-lomakkeella. Energiatuotteen 
valmisteveron palautushakemus ja vuosimenette-

lyssä olevan arvonlisäveroilmoitus on jätettävä en-
tiseen tapaan jo 28.2., eikä niihin voi saada lyk-
käystä.

Myöhästymismaksu 

Ilmoitukset kannattaa jättää sähköisesti OmaVe-
ro-palvelussa. Ilmoituksen voi jättää myös pape-
risena, mutta tällöin kannattaa huomioida postin 
kulku, sillä veroilmoitusten tulee olla perillä vero-
hallinnossa viimeistään määräpäivänä. Myöhäs-
tymisestä seuraa myöhästymismaksu, joka on 50 
euroa luonnolliselle henkilölle sekä kuolinpesälle 
ja 100 euroa muulle verovelvolliselle (esim. yhty-
mä, yhtiö). 

Uusia päivämääriä

Jatkossa verotus voi myös päättyä eri henkilöillä eri 
aikoina, kuitenkin viimeistään 31.10. Päättymis-
päivä ilmoitetaan lopullisella verotuspäätöksellä. 
Myös veronpalautusten ja jäännösverojen maksu-
ajat muuttuvat. Veronpalautus maksetaan vero-
tuksen päättymistä seuraavan toisen kuukauden 
3. päivä. Jäännösveron maksupäivä on verotuksen 

päättymistä seuraavan toisen kuukauden 1. päivä 
(1. erä) ja neljännen kuukauden 1. päivä (2. erä).

Kansallinen tulorekisteri  
palkanmaksajille
Myös palkanmaksussa käytännöt muuttuvat he-
ti vuoden alusta, kun käyttöön otetaan kansalli-
nen tulorekisteri. 1.1.2019 lähtien maksetut pal-
kat ilmoitetaan tulorekisteriin viiden päivän sisällä 
maksusta. Jatkossa tämä tulee keventämään työn-
antajan ilmoitusvelvollisuutta, koska tulorekisterin 
tietoja pääsevät jo ensimmäisessä vaiheessa käyt-
tämään verohallinto, työeläkeyhtiöt, työttömyys-
vakuutusrahasto ja Kela, joille ei siis tulevan vuo-
den palkoista tarvitse erillisiä ilmoituksia tehdä. 
Tänä vuonna maksetuista palkoista jätetään vuo-
si-ilmoitukset vielä normaalisti tammikuun lop-
puun mennessä.

TILIPALVELUT MUISTUTTAA

Paljon muutoksia tulossa

Johtamistaidot ovat nousseet maataloudessa 
merkittävään arvoon yleisen kannattavuuden  

heikentyessä ja tilakokojen kasvaessa.

Kirsi Saarikettu
ProAgrian tilipalvelut, 
Kaustisen tilitoimisto

Kuva: Juha Nivala
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Kotieläin

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

Lehmän hyvästä ja pitkästä elämästä rakentuu lypsykarjatilan kannattavuus.

LAATUA TILAN
JALOSTUSTYÖHÖN

Raija Rissanen sekä kolme Brawlerin tytärtä samasta 
alkiohuuhtelusta, emänisä Goldwyn. Etummaisena 
4 kertaa poikinut AK Jádorenita VG85-CAN, 305 pv (3.) 
12604 kg, keskellä 4 kertaa poikinut AK J’taimenita 
VG85-CAN, 305 pv (3.) 11613 kg ja takana 3 kertaa 
poikinut AK Jabounita VG85-CAN, 305 pv (2.) 10907 kg.

Juha ja Raija Rissanen Ala-Korholan tilalta ovat tyytyväisiä 
Semexin eläinainekseen. ”Tuotosta ja rakennetta tulee jalostaa 
tasapainoisesti niin, että saadaan tasaisesti lypsäviä, 
rakenteeltaan kestäviä ja terveitä lehmiä.”

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

hp@halsua.fi       
www.hietalahtijapojat.fi 

  

Hietalahti ja Pojat Oy 

Hietalahti ja Pojat Oy Hietalahti ja Pojat Oy 

Länsi-Suomen Metsätilat
Oy LKV

n SIKALA JA PELTOA 17,5 HA Halsua, 
Meriläinen.
Sikala ja biovoimalaitos, rakennettu 2003. 
Kerrosala 2543m2. Muunneltavissa muuhunkin 
käyttöön, ternivasikkakasvattamo, dogness, 
varastokäyttö jne. Sähköä ja lämpöä tuottava 
biovoimalaitos. Kohteen koko ala 29,3 ha, 
josta peltoa 17,50 ha. Tarjouksen voi jättää 
kokonaisuudesta tai erikseen pelloista.
H. 130 000 €/ pelto+metsä 
Sikala, biovoimalaitos/ Tarjous/ Heikkilä

n PELTOA  6,18 HA ja vanha 
maatilan pihapiiri Halsua, 
Kanala. Kohteessa 6,18 ha 
peltoa, 0,6 ha metsää ja 0,6 ha 
tontti rakennuksineen. Sähkö- ja 
vesiliittymät on.
H. 46 000 €/ pelto+ pihapiiri 
rakennuksineen/ Tarjous 
27.11. / Heikkilä

Esitteet www.metsatilat.fi/lansisuomi  

0400-167825 • timo.heikkila@metsatilat.fi       

Hometoksiinit ovat näkymättö-
miä, mauttomia ja hajuttomia ho-
mekasvuston muodostamia aineen-
vaihduntatuotteita, jotka voivat ol-
la myrkyllisiä. Näkyvä home ei välttä-
mättä merkitset sitä, että toksiineja 
on muodostunut, mutta homeeton 
kasvimassa tai vilja ei automaattises-
ti tarkoita, etteikö siinä voisi olla tok-
siineja. Toksiineja voi esiintyä kaikis-
sa rehuissa, viljoista olkiin asti.

Nurmisäilörehun homeet

Nurmisäilörehujen hometoksiinipi-
toisuuksia on tutkittu huomattavasti 
vähemmän kuin maissisäilörehun ja 
viljojen. Suuri kosteuspitoisuus joko 
kasvustossa tai ilmassa, äärimmäiset 
lämpötilat ja niiden vaihtelut, tuho-
hyönteisten aiheuttamat vahingot ja 
viljelykäytännöt altistavat kasvuston 
homeelle ja hometoksiineille. Nurmi-
säilörehussa yleisimmät homesieni-
suvut ovat Aspergillus, Penicillium ja 
Fusarium. Niiden metaboliatuotteet 
ovat yleisimmät säilörehusta löyty-
vät hometoksiinit. Muita säilörehus-
sa esiintyviä homesukuja ovat Alter-
naria, Mucor, Byssochlamys, Geot-
richum, Monascus ja Scopulariopsis. 
Nurmessa olevat homeet ja toksiinit 
siirtyvät säilörehuun. Hyvällä säilö-
rehun tekotavalla voidaan hillitä siir-
tymää. Varastoinnin aikana homei-
den ja toksiinien pitoisuus voi pysyä 
samana tai suurentua. Fusarium on 
pääosin peräisin kasvustosta, Asper-
gillus ja Penicillium -homeet voivat 
tuottaa toksiineja myös varastoinnin 
aikana. Yleensä rehussa on useita eri 
hometoksiineja, jotka muodostavat 
yhdessä suuremman riskin, koska 
sen vaikutukset eläimeen ovat mo-
ninkertaiset yhden toksiinin vaiku-
tuksiin verrattuna. Hometoksiiniris-
ki on olemassa koko ruokintajakson 
ajan, koska toksiineja tuottavat ho-
meet jatkavat kasvuaan. Toksiinit si-
nällään ovat stabiileja.

Hometoksiinit aiheuttavat 
epämääräisiä oireita 
Nautojen kuiva-aineen syönnis-
tä suurin osa on säilörehua, jolloin 
toksiinien saantimäärät säilörehus-
ta voivat olla hyvinkin merkittäviä. 
Toksiinit vaikuttavat naudan pötsin 
pieneliöstöön sekä ravintoaineiden 
tuotantoon ja imeytymiseen. Home-
toksiinit heikentävät yleisesti eläin-
ten immuniteettia, mikä edistää in-
fektioita. Hometoksiineille altistumi-
nen nähdään eläimissä usein heiken-
tyneenä ja vaihtelevana rehun syön-
tinä, neurologisina, hormonaalisina 
(hedelmällisyyden heikkeneminen, 
sikiöiden epämuodostumat), hepa-
toksisina (maksasairaudet) ja immu-

nologisina muutoksina. Odotettua 
pienempi maitotuotos sekä maidon 
somaattisten solujen määrän kasvu 
ilman selvää taudinaiheuttajaa, he-
rättävät yleensä epäilyn toksiinien 
esiintymisestä. 

Märehtijät kestävämpiä

Pötsin mikrobisto pystyy hajotta-
maan ja tekemään tehottomaksi 
hometoksiineja, minkä seuraukse-
na märehtijät ovat yksimahaisia kes-
tävämpiä hometoksiineille. Kuiten-
kin pötsin mikrobiston kyky hajot-
taa toksiineja voi heikentyä, jos altis-
tus jatkuu pitkään. Aineenvaihdun-
nassa toksiinit voivat muuntua toi-
siksi toksiineiksi, jotka voivat olla jo-
pa haitallisempia kuin alkuperäinen 
toksiini. Tästä syystä hometoksiinien 
ja niiden aiheuttamien reaktioiden 
tunnistaminen on vaikeaa. Haitalli-
set vaikutukset voivat esiintyä akuut-
teina suuren yksittäisen annoksen 
saannin jälkeen tai kroonisina, pien-
ten jatkuvien määrien seurauksena. 
Nauta pyrkii pääsemään eroon tok-
siineista erittämällä sitä ulosteeseen 
ja maitoon. Säilörehussa useimmiten 
esiintyvät toksiinit eivät juurikaan eri-
ty maitoon.

Yleisesti on ajateltu, että useim-
milla eläinlajeilla nuoret eläimet ovat 
aikuisia herkempiä hometoksiinien 
vaikutuksille. Maitoa tuottavat eläi-
met syövät paljon, joten on mahdol-

lista, että käytännössä vasikat ja hie-
hot altistuvat hometoksiineille har-
vemmin kuin lypsylehmät. Tutkittua 
tietoja tästä on kuitenkin vähän.

Toksiinien tutkiminen sekä 
homesiepparit ja -sitojat
Parantunut analyysitekniikka ja tie-
teellisen tutkimuksen lisääntymi-
nen ovat lisänneet tutkittuja raa-
ka-ainenäytteitä. Yleisimmin näyt-
teitä otetaan viljasta, nurmirehusta 
tai valmiista apeseoksesta. Edusta-
van näytteen saaminen on haasta-
vaa, koska toksiinit eivät ole jakaan-
tuneet tasaisesti rehumassaan. Näyt-
teen voi ottaa säilörehunäytepussiin 
tai vakuumipussiin mahdollisimman 
ilmatiiviisti. Näytepussi kannattaa 
säilöä viileässä.

Hyvät homemyrkkysiepparit vai-
kuttavat nopeasti. Viimeistään parin 
viikon sisällä siepparien käytön aloit-
tamisesta pitäisi karjan oireiden lie-
vittyä. Toksiinien sitojia löytyy useilta 
valmistajilta ja niitä voidaan käyttää 
seosrehun seassa, säilörehun päälle 
tai lisätä rehutehtaalla suoraan tilal-
le tulevaan väkirehuun.

Nurmisäilörehun home-
toksiinit ja tuotantoeläimet

Nautojen kuiva-aineen 
syönnistä suurin osa 
on säilörehua, jolloin 
toksiinien saantimäärät 
säilärehusta voivat 
olla isoja. Toksiinit 
vaikuttavat naudan 
pötsin pieneliöstöön 
sekä ravintoaineiden 
tuotantoon ja 
imeytymiseen. Home-
toksiinit heikentävät 
yleisesti eläinten 
immuniteettia, mikä 
edistää infektioita.

Kuva: Leena Hanni

LÄHTEET
Nick Adams: Hometoksiinien vaikutus 
tuotantoeläimiin Suomessa ja maailmalla
Erja Koivunen ja Arto Huuskonen: Säilö-
rehun hometoksiinit ja niiden vaikutuk-
set naudoilla
Ulla Tennberg (KMVet 5/2017): Home-
myrkkyjen haitat naudoilla pahempia kuin 
aiemmin uskottiin

Tuija Korpela
Maidontuottaja- 
asiantuntija
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nille yksin tai tarvittaessa yhdessä 
maatalouden asiantuntijan, työfy-
sioterapeutin tai työterveyslääkärin 
kanssa. Tilakäynnillä moniammatil-
linen osaaminen näkyy työterveyden 
ja työskentelyn kannalta työympä-
ristön ja ergonomian arvioimisena. 
Kun maatalouden asiantuntija on 
mukana, laajenee riskien tarkaste-
lun näkökulma myös yrityskokonai-
suuteen ja tuotantotoimintaan. Pri-
orisoitujen kehittämistoimien kautta 
työn tekeminen sujuu helpommin ja 
kannattavammin, jolloin työn teon 
mielekkyyskin paranee. Tilakäyntejä 
voidaan tehdä myös kohdennetusti 
niin, että työterveyshoitajan kanssa 
katsotaan maatalousasiantuntijan 
tarve ja laitetaan toimeksianto seu-
raavalle vuodelle.

Liisa Koskela
Yritysjohtamisen
erityisasiantuntija

TalousTalous

Maatalousyrittäjien työterveyshuol-
to auttaa ylläpitämään ja paranta-
maan työkykyä, ehkäisemään työpe-
räisiä sairauksia ja ohjaa tarvittaes-
sa kuntoutukseen. Työterveyshuol-
lon tilakäynnillä ei kytätä, vaan teh-
dään havaintoja työterveyden, -suo-
jelun ja -turvallisuuden näkökulmista 
ja arvioidaan työkykyä uhkaavia teki-
jöitä niin työssä kuin työympäristös-
säkin. Maatalousyrittäjän hyvinvoin-
ti ja terveyden edistäminen on työ-
terveyshuollon moniammatillisen yh-
teistyön ydintehtävä.

Yrittäjälle vapaaehtoista, 
työvoimalle pakollista
Työterveyshuolto on yrittäjälle itsel-
leen vapaaehtoista, mutta lämpimäs-
ti suositeltavaa. Työnantajana toi-

miessaan on maatalousyrittäjällä ai-
na lakisääteinen velvollisuus järjestää 
työterveyspalvelut työntekijöilleen jo 
ensimmäisestä päivästä alkaen. Sivu-
toimisen maatalousyrittäjän kannat-
taa ostaa myös maatalousyrittäjien 
työterveyspalvelut, koska päätyönan-
tajan järjestämä työterveyshuolto ei 
huomioi sivutoimisen oman maatilan 
töistä aiheutuvia terveysriskejä.

Hae Kela-korvaus ajoissa!

Myel-vakuutetulle tilakäynti korva-
taan täysmääräisenä korvauskat-
toon asti. ProAgria Keski-Pohjan-
maan toiminta-alueen kunnissa työ-
terveyshuolto on yhdistetty isommik-
si yksiköiksi tai yhtiöiksi. Kaikilla toi-
mijoilla ei ole vielä suoraveloitusoike-
utta Kelalta, joten lasku tilakäynnis-

tä tulee suoraan tilalle. Myel-vakuu-
tetun kannattaa maksaa lasku heti ja 
hakea saman tien Kelalta korvausta, 
ettei asia veny määräajan yli. 

Terve ja turvallinen  
työympäristö
Työterveys on laaja kokonaisuus, jo-
hon vaikuttavat työikäisen elämäs-
sä monet asiat. Ravitsemus ja lepo, 
yksityiselämä ja työ sekä sosiaaliset 
verkostot ja harrastukset muokkaa-
vat eloa ja oloa. Esim. tilatoiminnan 
jatkuvuus on merkittävä asia useim-
milla maatalousyrittäjillä. Huoli toi-
meentulosta tai tilan jatkuvuudesta 
vaikuttavat henkiseen jaksamiseen ja 
motivaatioon. Mitä väliä -ajattelun 
myötä kasvaa tapaturmaherkkyys. 
Tuotannon takkuaminen näkyy vas-

ta pidemmällä viiveellä myel-vakuu-
tetun terveydentilassa. Huolet ovat 
työterveyden näkökulmasta haasta-
vampia kuin kipeä selkä.

Kaikilla on oikeus hyvään työ-
ympäristöön ja työssä viihtymiseen. 
Maatalousyrittäjä itse muokkaa työ-
ympäristöään näköisekseen ja itsel-
leen sopivaksi. Joskus vaan ei itse 
miellä vaaranpaikoiksi esim. poikki-
kuilujen pyöristyneitä lankkuja, lyp-
sypisteen melua tai kulkureitillä ole-
via vesiletkuja. Maatalousyrittäjä itse 
osaa varoa, mutta osaako tilalle tule-
va uusi seminologi, jalostusihminen 
tai sähköasentaja?

Moniammatillisuudesta  
hyötyä
Työterveyshoitaja voi tulla tilakäyn-

Työterveyshuolto apuna työterveyden  edistämisessä Työterveyshuoltoon voidaan liittää 
myös sairaanhoitopalvelut. Ehkäise-
vään työterveyshuoltoon kuuluvat:
• työn ja työympäristön vaarojen 

ja kuormitustekijöiden terveydel-
lisen merkityksen arviointi

• työterveyden ja työkyvyn edistä-
minen

• työ- ja toimintakyvyn arviointi ja 
niiden tukeminen

• ammattitautien ja työperäisten 
sairauksien ennaltaehkäisy, to-
teaminen ja seuranta

• työtapaturmien torjunta
• kuntoutukseen ohjaaminen 
• työhön paluun tukeminen.

Hintariskin merkitys maidon-
tuotannossa on kasvanut. Maito-
kiintiöiden poistuminen, muutok-
set ulkomaankaupassa sekä kilpai-
lu ovat vaikuttaneet Suomen mai-
tomarkkinoihin. Maidontuottajille 
tilanne realisoitui viimeistään, kun 
maidon tuottajahinnan taso alen-
tui vuoden 2015 alussa. Sen jälkeen 
maidon keskimääräinen tuottaja-
hinta on pysytellyt noin 38 snt/lit-
ra -tasolla.

Yksittäisen maidontuottajan vai-
kutusmahdollisuudet tuottajahin-
taan ovat vähäiset. Maidon rasva- 
ja valkuaispitoisuuksiin tuottaja voi 
vaikuttaa jonkin verran, lähinnä ruo-
kinnan ja eläinaineksen kautta. Täl-
löin on syytä selvittää lisäkymmenys-
ten tuottamisen kustannus suhtees-
sa saatavaan hyötyyn ja tehdä pää-
töksiä vasta sen jälkeen. 

Ennen ja jälkeen  
Venäjän pakotteiden
Maidon tuottajahinnat muuttujina 
Hinta ja Vuosi -kuviossa on kuvattu 
maidon tuottajahinnan kehittymistä 
vuosina 2004-2017. Kuvaajan perus-
teella maidon tuottajahinta on ollut 
korkeimmillaan vuonna 2008 sekä 
toisaalta vuosina 2012-2014. Mai-
don tuottajahinnassa on ollut mer-
kittävää vaihtelua myös ennen vuo-
den 2015 alussa tapahtunutta mai-
don hinnan alentumista. Tuottaja-
hinnan vaihtelun voi olettaa jatkuvan 
myös tulevaisuudessa. 

Osalla tiloista näyttää siltä, että 
rahaa ei riitä korvausinvestointeihin 
eikä kassaa kerry. Toisaalta yhä har-
vempi laajennusinvestointi on kan-
nattava toteuttaa. Syy ei välttämättä 

ole vain maidon hinnassa, vaan kus-
tannustasossa, joka ei ole joustanut 
maidon hinnan alentumisen muka-
na. Tuotantopanosten, koneiden, li-
säpellon ja erityisesti rakentamisen 
kustannukset ovat jääneet korkean 
maidon hinnan tasolle. 

Taloudellisesti ajatteleva mai-
dontuottaja kiinnittää huomiota 
kustannusrakenteeseensa, sillä se on 
asia johon maidontuottaja voi jon-
kin verran vaikuttaa. Avainasia on 
peltojen satotasot, joita nostamalla 
voi tehostaa tuotantoa ja parantaa 
maksuvalmiutta. Satotasojen nos-
taminen alentaa esim. tuotetun säi-
lörehukilon tuotantokustannusta, 
vaikka hehtaarikohtainen kustannus 
nousisi. 

Suunnitelmallisuutta  
ja pitkäjännitteisyyttä

Rahat kannattaa sijoittaa laadukkaan 
ja määrällisesti suuren sadon tuotta-
miseen sekä peltojen perusparannuk-
siin. Vastaavasti kalliiden koneiden 
ja lisäpellon hankkimisen järkevyyttä 
kannattaa selvittää talouslaskelmien 
avulla. Virheinvestointi voi johtaa ti-
lan talousongelmiin. Suunnitelmalli-
sen ja pitkäjänteisen toiminnan mer-
kitys on kasvanut, kun maidontuo-
tannon kate on pienentynyt.

Maidon tuottajahintaan ei voi 
vaikuttaa, mutta tuotetun mai-
don määrään voi vaikuttaa. Maito-
markkinoiden näkökulmasta tuotet-
tua maitomäärää tulisi alentaa, kun 

maidon hinta alenee. Luonnonvara-
keskuksen tilastojen mukaan meijeri-
maidon tuotantomäärä näyttää vii-
me vuosina reagoineen maidon hin-
nan muutoksiin noin parin vuoden 
viiveellä. Tilatasolla olennainen asia 
on maitolitran tuottamisen kustan-
nus suhteessa maidosta saatavaan 
tuottajahintaan ja maidontuotan-
non säätäminen sen perusteella. Ti-
lakohtainen maitolitran tuotanto-
kustannus voidaan selvittää Tulosa-
nalyysin avulla. 

Selviytymiskeinoja maito-
markkinoiden puristuksissa

Matti Poutiainen
Talousjohtamisen 
asiantuntija

Suomessa ensimmäisenä maa-
ilmassa 1912 aloitettuun kannat-
tavuuskirjanpitoon liittymiseen on 
monta hyvää syytä. Toiminnassa mu-
kana olevana yrittäjänä saat tilallesi 
laaditut tuotto- ja kustannuserittelyt 
sekä tuloslaskelmat ja taseet. Nämä 
ovat jo sellaisenaan arvokas apu ti-
lan johtamisessa, talouden seuran-
nassa ja suunnittelussa sekä myös ra-
hoittajien kanssa käytävissä neuvot-
teluissa. Kannattavuuskirjanpitoon 
kuuluvana saat joka vuosi vertailu-
raportin, josta käy ilmi tilasi kehi-
tys pitkällä aikavälillä sekä suhteessa 
muihin tiloihin. Se antaa yhdellä sil-
mäyksellä kuvan yrityksen vahvuuk-
sista ja kehitettävistä osa-alueista.

Analyysipalveluita  
Taloustohtori-sivustolta
Lisää analyysi- ja vertailupalveluita 
on tarjolla Taloustohtori-verkkopal-
velussa (www.luke.fi/taloustohtori). 
Kun kirjaudut palveluun omilla tun-
nuksillasi, voit ladata raportteja säh-
köisenä Maa- ja puutarhatalous-pal-
velusta. Palvelusta voit hakea satoja 
tulosraportteja, joissa oma tilasi on 
yhdessä sarakkeessa ja vertailua var-
ten viereisissä sarakkeissa haluamiesi 
tilaryhmien keskiarvotulokset. Omaa 
tilaasi koskevat tulosennusteemme 
sekä vertailut hyvin ja heikosti me-
nestyviin vastaavanlaisiin tiloihin 
auttavat kehittämiskohteiden löytä-

misessä. Kaikki edellä kuvatut rapor-
tit ja palvelut ovat ilmaisia, mutta tu-
losten tulkintaa ja hyväksikäyttöä tu-
kemaan voit hakea myös esim. Neu-
vo 2020 -rahoitusta. Kirjanpidossa 
noudatetaan laskentatoimen suori-
teperiaatetta, joten saamasi rapor-
tit puhuvat myös pankkien ymmär-
tämää kieltä.

Oikeaa tietoa päättäjille

Kannattavuuskirjanpitoon liittymi-
nen auttaa sinua myös välillisesti. 
Kirjanpitoon osallistuvana yrittäjänä 
olet luomassa kuvaa toimialan ta-
loustilanteesta Suomen maatalous-
poliittisen päätöksenteon, kannat-
tavuusseurannan ja EU-neuvottelu-
jen pohjaksi. Jokainen EU-jäsenmaa 
toimittaa kannattavuuskirjanpitoai-
neiston ilman yrittäjien tunnistetie-
toja myös osaksi EU:n FADN -aineis-
topankkia, joka on EU:n tärkein ja 
ainoa yritystason aineisto EU:n maa-
talouspolitiikan suunnitteluun ja 
vaikutusseurantaan. Aineiston vies-
ti EU:lle on se, että Suomen maa-
talouden kannattavuus on Euroo-
pan heikoimpia ja että Suomi tarvit-
see näissä pohjoisissa tuotanto-olo-
suhteissa maataloustuet tasapuolis-
ten kilpailuolosuhteiden saamisek-
si muun EU:n kanssa. Tulokset ovat 
erittäin tärkeitä nyt, kun EU:n ohjel-
makausi vaihtuu ja edessä ovat uu-
det väännöt uuden ohjelmakauden 

maatalousohjelmasta ja tukipolitii-
kasta. Alan etujärjestöt nojautuvat 
omassa edunvalvontatyössään laa-
jasti kannattavuuskirjanpidon tuot-
tamiin tietoihin. Liittymällä mukaan 
takaat, että Taloustohtorin palvelui-
den kautta oman alueesi maatalou-
den taloustilanne näkyy ympäri maa-
ilmaa.

Pienellä lisävaivalla  
hyödyllisiä tuloksia
Kannattavuuskirjanpito perustuu ti-
lan veromuistiinpanoihin, viljely- ja 
tuotantotietoihin ja tukitietoihin. 
Lisäksi tarvitaan varastojen, konei-
den, kaluston sekä rakennusten ar-
vot. Työtunneista pidetään kirjaa so-

pivalla tarkkuudella. Kannattavuus-
kirjanpidosta aiheutuva lisätyö ei ole 
suuri talouden hallintaan saataviin 
suoriin ja tukineuvottelujen kautta 
tuleviin välillisiin hyötyihin nähden. 
Tällä hetkellä mukana on 800 yri-
tystä ja lisää otetaan mukaan. Liit-
tymällä kannattavuuskirjapitotilaksi 
nyt, saatat saada tulokset jo tilivuo-
delta 2018. 

Maatalous- ja puutarhayrittäjät, tulkaa mukaan kannattavuuskirjanpitoon!

Kannattavuuskirjanpidosta 
hyötyä sekä yrittäjälle 
että toimialalle

Kuva: Liisa Koskela

K
uva: ScanStockPhoto

Taina Kulla
0400 723 288
taina.kulla@proagria.fi
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Kalatalouskeskus

Kalakuulumisia

Mauno Korhonen
puheenjohtaja
Kalatalouskeskus

Simo teki järville jo siltoja, mutta eipä Martti maata vahvistanut vaan vedet 
lainehtivat taas vapaina ja hyvä niin. Etenkin pienissä ja matalissa järvissä 
happikato uhkaa, jos ei vettä tule ja ole kunnon tuulia. 

Kalamiehet ovat tunnetusti ajan hermolla ja niinpä ensimmäiset pilkki-
miehet ehtivät jo käydä pilkkejä avannossa uittamassa. Liekö kukaan käynyt 
mateita kolkkaamassa. Nuorena miehenä kävin kokeilemassa haukien kolk-
kaamista ensijäillä, mutta kun aseena oli pitkävartinen kirves, hamara meni 
jäästä läpi, eivätkä iskut olleet kovin tehokkaita, joten saalis oli sen mukainen.

KALASTUSALUEISTA KALATALOUSALUEIKSI
Kalastusalueiden alasajo ja kalatalousalueiden toiminnan aloittaminen ai-
heuttavat toimeliaisuutta monella taholla. Me kalatalouskeskuksessa jou-
dumme miettimään Eeron roolia tulevien kalatalousalueiden toiminnassa. Se 
on ainakin varmaa, että osakaskuntien tulee seurata ja lukea Eerolta ja muu-
altakin tulevaa informaatiota ja aktiivisesti osallistua tilaisuuksiin ja kokouk-
siin, ettemme jää sivuraiteelle, kun päätetään tulevasta toiminnasta ja rahan 
käytöstä.

SYÖ SÄRKEÄ
Olen useaan otteeseen puhunut särkikalojen hyötykäytön puolesta. Asiassa 
on tapahtunut valtakunnallisesti paljon myönteistä ja nyt viimeksi oli 5.11. 
Maaseudun Tulevaisuudessa koko sivun artikkeli Luken tutkijoiden kalan 
käyttöön liittyvistä tutkimuksista otsikolla Otetaan kala käyttöön viimeistä 
suomua myöten. Todella mielenkiintoinen juttu. Tutkimuspäällikkö esitti ai-
heellisen kysymyksen siitä, voitaisiinko vaalealihaisesta kotimaisesta särjestä 
ja lahnasta kehittää maukkaita proteiinipitoisia tuotteita sydän- ja verisuoni-
terveyden edistämiseen ja samalla lisätä kotimaisen kalan kulutusta. Tutki-
mukset ovat osoittaneet särkikalojen proteiinilla olevan merkittäviä terveys-
vaikutuksia.

LIHASTA KALAAN
Minut tämä juttu pani miettimään, kuinka paljon talvella ja keväällä särkika-
lasaalista menee pellon lannoitteeksi, vaikka purkkikalaa tehdään ja jauhe-
taan pihvien ja kalapullien raaka-aineeksi. Nyt on oiva tilaisuus parantaa ti-
lannetta, sillä jäin pois hirvijahdista ja keskityin metsäkanalintujen pyyntiin. 
Sen seurauksena jäi pakastearkkuihin usean kymmenen kilon lihavajaus. Sen 
voisi nyt täyttää kalalla. Ei muuta kun muutama vähän pidempi perkausses-
sio ja lihamylly pyörimään, niin on pakaste pullollaan terveellistä lähiruokaa 
ja Itämeri pelastuu. Homma on aloittamista vailla valmis.

Vielä muistutuksena, että kyllä niitä jäitäkin tulee ja kalamiehet pääsevät 
jäälle. Pitäkää jäänaskalit kaulalla eikä pilkkipakissa alimmaisena, ettei käy 
niin että kun niitä sieltä kiskoo, on narussa kiinni kolme pilkkivapaa pilkkei-
neen.

Kuva: Eero Hakala

Kuva: Eero Hakala

Kolmisenkymmentä vuotta 
alueellista kalataloustoimintaa pyö-
rittäneiden kalastusalueiden aika al-
kaa olla lopuillaan, kun niiden toi-
minta loppuu vuoden vaihteessa. Ka-
lastusalueiden tärkein tehtävä on ol-
lut toimia alueellisina vesialueiden 
omistajien ja elinkeinokseen tai va-
paa-aikanaan kalastavien yhteisöjen 
yhteistoimintaeliminä. Siis semmoi-
silla vesillä, jotka ovat kalataloudelli-
sesti yhtenäisiä ja joiden kalatalout-
ta järjestettäessä on ollut tarkoituk-
senmukaista soveltaa yhtenäisiä toi-
menpiteitä. Keski-Pohjanmaalla tä-
mä on tarkoittanut sitä, että Kala-
joen, Lestijoen ja Perhonjoen valu-
ma-alueelle on muodostettu oma 
kalastusalueensa. Rannikkovesillä 
ovat toimineet Lohtajanseutu ja Ete-
läinen Perämeri. Kalastusalueiden 
merkittävimmät toimintasarat ovat 
olleet alueellisten kalataloushankkei-
den eteenpäin tyrkkiminen, paikalli-
nen kalanviljelytoiminta sekä yhteis-
lupa-alueiden pyörittäminen. Siinä 
sivussa alueet ovat edistäneet ja val-
voneet alueensa kalastuksen ja ka-
lakantojen hoidon etua oman käyt-
tö- ja hoitosuunnitelmansa henkeä 
ja kirjainta noudatellen. Kalastusalu-
eiden toimintaa on tuettu kalastuk-
senhoitomaksuvaroista osoitetuin 
avustuksin. Kohtalaisesti tuo systee-
mi on toiminut, siis kalastusaluejär-
jestelmä. 

Uudet käyttö- ja hoito- 
suunnitelmat sitovampia
Nykyistä kalastuslakia valmistelta-
essa arveltiin, etteivät olemassa ole-
vien kalastusalueiden alueet ja voi-
mavarat tule uuden lain tavoitteita ja 
velvoitteita täytettäessä riittämään. 
Laissa päätettiin lopettaa kalastus-
alueet ja perustaa niiden tilalle ka-
latalousalueet, joilla on -yllätys, yl-
lätys- lähes samat tehtävät kuin ka-
lastusalueilla on ollut. Niin ja mel-
kein samat jäsenet. Keskeisintä vuo-
den 2019 alusta perustettavien ka-
latalousalueiden toiminnassa tulee 
olemaan oman alueensa kalatalou- 
dellisen käyttö- ja hoitosuunnitel-
man laadinta ja sen noudattamisen 
valvonta. Nykylain mukaiset suunni-
telmat tulevat olemaan edeltäjäänsä 
sitovampia, eli suunnitelmasta poik-

keavia toimia ei ilman viranomai-
sen lupaa saa tehdä. Konkreettisim-
min se vaikuttaa istutustoimintaan, 
eli kala- tai rapuistutuksia, joita ei 
hoitosuunnitelmassa ole mainittu, ei 
saa tehdä. Tai tulee sakko tai muu 
sanktio. 

Uudet kalatalousalueet  
laajempia
Keski-Pohjanmaalle muodostuu käy-
tännössä kaksi valuma-alueita nou-
dattelevaa kalatalousaluetta eli Per-
honjoen-Lestijoen kalatalousalue ja 
Kalajoen kalatalousalue. Jokilaakso-
jen edustojen merialueet on virka-
päätöksellä yhdistetty jokilaaksojen 
alueisiin. Näin tapahtui, vaikka pai-
kallinen tahto oli toinen. Tänne pi-
ti muodostaa kolme aluetta, eli nuo 
edellä mainitut ja Eteläinen Peräme-
ri, raja kasitiehen. Siitä muotoutui 
kina merialueen yhteisöjen ja viran-
omaisten kesken. Ratkaisua Vaasan 
hallinto-oikeus ei vielä ole antanut. 
Myös Salamajärven alue Perhossa sy-
sättiin vastustelusta huolimatta kivi-
järvisten huomaan, kun Salamanpe-
rältä vedet siihen suuntaan kulkeu-
tuvat.

Perustavat kokoukset  
alkuvuonna
Muutoksenhausta huolimatta tule-
vat kalatalousalueet kutsutaan pitä-
mään perustavaa kokoustaan tam-
mi-helmikuun aikana. Niihin kutsu-
taan jäsenet eli vesialueiden omis-
tajat (käytännössä osakaskunnat) ja 
ne, joille muulla perusteella on kalas-
tusoikeutta riittävässä määrin luovu-
tettu. Kalastuksen edunvalvonta- ja 
neuvontajärjestöt ovat myös ääni-
valtaisia jäseniä. Ympäristöjärjestöt 
saavat kokouksissa puheoikeuden, 
mutteivat äänivaltaa. Ensimmäinen 
ja tärkein tehtävä perustavalla ko-
kouksella on muodostaa hallitus ja 
valita kalatalousalueelle puheenjoh-
taja. Kenestäpä näitä toimekkaita ja 
tulevaan katsovia leivotaankaan! Sie-
tää pohtia. 

Linkki kansalaisen  
ja hallinnon välillä
Valittu hallitus valmistelee alueelle 

säännöt ja pestaa toiminnanjohta-
jan. Kalatalousaluetoimintaa linjaa-
va käyttö- ja hoitosuunnitelma tu-
lee tehdä ja ottaa käyttöön vuoden 
2020 loppuun mennessä. Vaikka ka-
latalousalueen hallinnossa muka-
na olevia säätelee hallintomenette-
lylaki, niin he eivät ole viranomaisia, 
eli he eivät tee virkapäätöksiä. Nii-
tä tekevät virkahenkilöt, joita ovat…, 
ovat…, riippuu maakuntauudistuk-
sesta. Tällä erää Ely on se viranomai-
nen, joka tulee vahtimaan tiukin il-

mein alueiden päätöksiä ja tekosia. 
Kalatalousalue ja sen hallinto on siis 
eräänlainen linkki kansalaisen ja jul-
kishallinnon välillä. 

Mistä rahat

Rahoituksen kalatalousalue saa osit-
tain valtiolta kalastonhoitomaksu-
varoista, joiden kertymä hiipuu si-
tä mukaa, kun harrastajajoukko har-
maantuu. Kalaväki rahoittaa kala-
talousaluetoiminnan itse, siihen ei 

Kalastusalueista kalatalousalueiksi

Tavan kansalaisella saattaa mennä 
sekaisin nämä kalaorganisaatiot: siis 
viranomainen, kalatalousalue ja neu-
vonta. Koetan selventää: 

Viranomainen on valtionhallinon 
(ely-keskus, metsähallitus, poliisi, ra-
javartiosto, tulli yms.) tai kunnan ni-
mittämä virkahenkilö, joka hoitaa 

säädöksiin kirjattuja julkisia tehtäviä 
virkavastuulla.

Kalatalousalue toimii jäsenistön-
sä toimeksiannosta noudattaen yh-
distys- ja kalastuslain säädöksiä ja 
omia sääntöjään sekä päätöksiään. 
Kalatalousalueen toimihenkilöön tai 
hallituksen jäseneen sovelletaan vir-

kavastuullisuussäädöksiä silloin, kun 
he toteuttavat noita em. tehtäviä, 
mutta heillä ei ole valtuuksia tehdä 
virkapäätöksiä.

Neuvontajärjestö, kuten Kes-
ki-Pohjanmaan kalatalouskeskus har-
joittaa neuvontaa ja edunvalvontaa 
yhdistyslain, sääntöjensä ja jäsenis-

tönsä päätösten mukaisesti. Kalata-
louskeskus ei ole kalatalousalueen jä-
sen, mutta kalatalousalue voi olla ka-
latalouskeskuksen jäsen. Kalatalous- 
keskuksella tai sen toimihenkilöillä ei 
ole virkavaltaa eikä virkavastuuta, el-
lei sitä ole heille sopimuksella erik-
seen siirretty.

Kalatalousviranomainen, kalatalousalue, kalatalouskeskus

muita valtion budjettivaroja tör-
sätä, ellei eduskunta toisin pää-
tä. Jo nyt on parin miljoonan eu-
ron väli siinä, mitä maksuja tuu-
mattiin (lakia valmistellessa) kerty-
män ja mitä niitä oikeasti kertyy. 
Pelkästään kalaväen ikääntymisestä 
(ja yli 65-vuotiaiden maksuvapau-
tuksesta) johtuen ei systeemi nilku-
ta, vaan keskuudessamme on ko-
ko joukko maksuvelvollisia 18-64 
-vuotiaita kalastelijoita, jotka eivät 
omaa osuuttaan yhteiseen pottiin 

jostain ilmeisen perustellusta syystä 
kanna. Toki tulevilla kalatalousalu-
eilla on oikeus ja käytännössä lähes 
pakko hankkia tuloja toimintansa 
pyörittelyyn niillä keinoin, joita on 
laillisesti käytettävissä. 

Voi näitä muutoksen aikoja! 
Uskon systeemin lähtevän pelittä-
mään, kunhan sen osaset saadaan 
asentoonsa. En lähde arvailemaan 
kuinka pitkään tuo ottaa.

Eero Hakala
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Riitta Huhtala
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Maa- ja kotiseutunaiset

etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

Ja taas on joulu
Käsillä ovat vuoden viimeiset viikot. Joka vuosi yhä enemmän ihmetyttää 
ajan kulku. Viikoissa on maanantain lisäksi perjantai. Ja vuodessa juhan-
nuksen lisäksi joulu. 

Meidän naisten vuoteen on mahtunut taas monenlaista. Piirikeskuk-
sessa on ollut työntekijävaihdoksia. Haluankin kiittää lämpimästi Aulia ja 
Jaanaa upeasta työstä, jota he tekivät ruoka- ja maisema-asioiden parissa. 
Koko naisväki toivottaa heille menestystä uusiin haasteisiin. Samalla toi-
votamme Kirsin tervetulleeksi toiminnanjohtajaksi. 

Ruokahukka ruotuun -teema on ollut vuoden kärkemme ja sen ympä-
rille olemme saaneet rakennettua hyvää ruokaan liittyvää neuvontatyötä. 
Maisemapuolella on ollut paljon tapahtumia hankkeissa. Maisema-asian-
tuntijan työ onkin muutamassa vuodessa vakiintunut osaksi palveluvali-
koimaamme ja yhteistyökumppanit sekä asiakkaat ovat löytäneet ympä-
ristöön liittyvät palvelumme.

Myös paikallisyhdistykset maakunnassa ovat olleet aktiivisia. Loikkaa 
liikkeelle -liikuntakampanjamme sai naisiin liikettä. Toivottavasti liike jat-
kuu kampanjan jälkeenkin. Maa- ja kotitalousnaisten yhdistyksissä yhtei-
söllisyyttä on edistetty monin tavoin. Ensi vuonna teemme yhtä aktiivisesti 
järjestö- ja neuvontatyötä. Vaikka vuodet kiirivät ja aika rientää, niin jär-
jestömme toiminta on onnistunut mukautumaan nykyaikaiseksi perinteis-
tä neuvontatyötä unohtamatta. 

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta ja puhtia tulevaan!

Toiminnanjohtaja Piia Karhula 040 1964 434
Toiminnanjohtaja Kirsi Varila, p. 043 8254 284

Kruununvoudintalolla 
tapahtuu

Varaa nyt pikkujoulut Kruununvoudintalolle! Herkulliset tarjoilut 
järjestyvät toiveittesi mukaan ja ohjelmaa löytyy nauramisesta lau-
lamiseen ja tonttuilusta historiikkiin. Kysy lisää Kirsiltä!

PERINTEISET JOULUMYYJÄISET JA JOULUPUURO 
Tervetuloa nauttimaan joulupuuroa ja torttukahveja jouluiseen 
Kruununvoudintaloon su 16.12. klo 12-15. Samalla perinteiset 
joulumyyjäiset tunnelmallisessa ympäristössä. Varaa oma myynti-
pöytäsi Kirsiltä (kirsi.varila@maajakotitalousnaiset.fi tai 040 196 
4434). Ensisijaisesti myyntiin toivotaan joululaatikoita ja -leipiä se-
kä muita jouluun liittyvää herkkua. 

Tervetuloa!

Joulutouhut alkavat olla pian ajankohtaisia joka kodissa. Maa- ja koti- 
talousnaisten verkkosivuilta löydät hyviä vinkkejä jouluvalmisteluihin ja ajan-
kohtaista tiedotusta tulee myös Facebookissa eli kaikki somen käyttäjät ter-
vetuloa tykkäämään sivuista. 

Aloitamme uuden vuoden reippaasti toiminnansuunnittelukiertueella. 
Pyrimme tekemään mahdollisimman kattavan kiertueen aina Perhosta Kala-
joelle ja kaikkea siinä välillä. Ohjelmat tehdään paikkakunnittain, seuraa il-
moittelua ja tule mukaan!

KALENTERI 2019
Maa- ja kotitalousnaisilta on ilmestynyt upea seinäkalenteri. Herkullisine ku-
vineen se sopii joka kodin keittiöön. Tilaa nyt kalenteri hintaan 5 € + pos-
tikulut 1,50 €.

NYT ISÄNNÄT KUULOLLE, TÄMÄN HELPOMMIN ET VOI HANKKIA 
JOULULAHJAA RAKKAALLESI
Suomalaista käsityötä oleva helmikorusetti nyt joulupakettiin kääräistynä ja 
postilla kotiin toimitettuna vain 35 € (sisältäen postimaksun 3 €). Puuhel-
met ovat ihanissa juuri tähän hetkeen sopivissa väreissä. Paketti sisältää kau-
lakorun ja rannekorun. Samaan pakettiin saat halutessasi myös Maa- ja ko-
titalousnaisten seinäkalenterin (5 €) ilman erillisiä postikuluja. 

LISÄTIETOA TOIMINNASTA, TUOTTEISTA 
JA KRUUNUNVOUDINTALOSTA

Kirsi Varila
puh. 040 196 4434, kirsi.varila@maajakotitalousnaiset.fi 

Maa- ja kotitalousnaisissa tapahtuu

Ruokasektorin koordinaatiohanke toteuttaa
Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmaa

Ruoka-ala kasvuun – tehoa kehittämistoimintaan yhteistyön kautta

Tervetuloa ruoka-alan kehittäjät, hankerahoittajat, sidosryhmät, yrittäjät ja muut toimijat
Ruoka-ala kasvuun -tilaisuuteen Kokkolaan 3.12.2018!

Valtakunnallinen Ruokasektorin koordinaatiohanke kattaa laaja-alaisesti pk-
elintarvikeyrittäjyyden kehittämisalat lähiruoan, luomun ja luonnontuotteiden
näkökulmista. Yhteistyön tiivistämiseksi ja eri toimijoiden yhteen saattamiseksi järjestetään
maakunnalliset Ruoka-ala kasvuun -tilaisuudet. Tilaisuuksiin kootaan yhteen ruoka-alan
toimijoita ja mietitään, miten kehittämisaloihin liittyvää toimintaa alueella toteutetaan ja
onnistuneita käytäntöjä levitetään. Samalla kuullaan, mitä valtakunnallisesti tällä hetkellä
tehdään ja poimia sieltä sopivia paloja oman maakunnan kehittämistoiminnan tueksi.

Paikka:  Kruununvoudintalo, Kaarlelankatu 43, 67100 Kokkola
Aika: 3.12.2018 klo 12.30 - 16

Ohjelma
Ruokasektorin koordinaatiohankkeen esittely

Lähiruoka, luomu ja luonnontuotteet – valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
Eri toimijoiden lyhyet puheenvuorot

Yrittäjän puheenvuoro

Superhyvä
Eeva-Liisa Häkli, Foodwest Oy

Miten tästä jatkamme?

Ilmoittautumiset 26.11.2018 mennessä http://ty.fi/ruoka-keskipohjanmaa

Lisätietoja:
http://www.aitojamakuja.fi/blogi/?p=3158
Päivi Töyli, Ruokasektorin koordinaatiohanke, Turun yliopiston Brahea-keskus,
paivi.toyli@utu.fi, 040 189 1929
Kirsi Varila, Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset,
kirsi.varila@maajakotitalousnaiset.fi, 040 196 4434
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Maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallisessa Vuo-
den maisemateko 2018 -kilpailussa Keski-Pohjan-
maan alueen voittajaksi valittiin Kangaskylän Maa-
seutuseura ja Kiljanjärven kyläyhdistys Reisjärveltä 
Kotijoki-hankkeellaan. Hankkeen tavoitteena oli Kil-
janjärven ja sen yläpuolisen vesistön parantaminen 
ja ravinnekuormituksen vähentäminen. Alue kuuluu 
Kalajoen vesistöön. Hankkeen ansiosta alueelle ra-
kentui kuusi uutta kosteikkoa, Kotijoen rantatöyräät 
raivattiin ja joen suulle tulevan padon rakentaminen 
aloitettiin. 

Työ alkoi neljä vuotta sitten, kun Kiljanrannan ky-
läyhdistys teki keväällä 2014 kunnostushankealoitteen 
Pohjois-Pohjanmaan ely-keskukselle vesistöjen tilan pa-
rantamisesta Kiljanjärven vesistön yläpuolisella alueel-
la. Toimenpidesuunnitelman laatimiseen osallistuivat 
Jaana Höglung Maa- ja kotitalousnaisista sekä Eero 
Hakala Kalatalouskeskuksesta. Suurin osa työstä on 
tehty maaseutuseuran ja kyläyhdistyksen voimin. Tal-
kootunteja on tullut paljon. Tavoitteeseen on pääs-
ty ravinnekuormituksen vähentämisen osalta ja lisäksi 
alueen viihtyisyys asukkaiden näkökulmasta on paran-
tunut huomattavasti. 

Vuoden maisemateko 2018: Kotijokihanke

Kruununvoudintalo, Kaarlelankatu 43, Kokkola

Kokkolan kotitalous- ja puutarhaseuran naiset kokoontuivat Kruununvou-
dintalolle Kokkolaan kasvisruokakurssin merkeissä. Seuraan kuuluu innok-
kaita naisia, jotka mielellään osallistuvat erilaisiin tilaisuuksiin. Talkoohen-
keä löytyy, sillä samat naiset olivat tekemässä Kruununvoudintalolla syyssii-
vousta muutamaa viikkoa aiemmin. ”Yhdessä tekeminen on mukavaa ja sii-
tä saa aina niin paljon energiaa omaankin jaksamiseen”, tuumaavat naiset 
kuin yhdestä suusta.

Kasviskurssin piti maa- ja kotitalousnaisten pitkäaikainen ruoka- ja ravit-
semusasiantuntija Seija Varila. Seija on jäänyt virallisesti eläkkeelle reilu vuo-
si sitten, mutta on vielä silloin tällöin mukana järjestämässä ruokakursseja. 

Kirsi Varila 

Kasvisruokapäivän eväät 
Maa- ja kotitalousnaisten 
malliin

Vas. Seija Varila Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisista, Leena Sulkala, 
Sinikka Hedström, Ulla Pohjola, Aila Björgren, Irma Liedes, Kaarina Haapaniemi 
ja Irja Junttila Kokkolan kotitalous- ja puutarhaseurasta tekivät kasvisruokia 
Kruununvoudintalolla Kokkolassa.

Ruoka-ala kasvuun – tehoa kehittämis-
toimintaan yhteistyön kautta
Tervetuloa ruoka-alan kehittäjät, sidosryhmät, yrittäjät ja muut toimijat 
Ruoka-ala kasvuun -tilaisuuteen Kokkolaan 3.12.2018

Valtakunnallinen Ruokasektorin koordinaatiohanke yhteistyö- 
kumppaneineen järjestää Ruoka-ala kasvuun -tilaisuuden, johon kutsutaan 
yrittäjiä, tuottajia ja ruoka-alalla toimivia kuulemaan, keskustelemaan ja 
miettimään keinoja keskipohjalaisen ruoka-alan kehittämiseksi.

Paikka:  Kruununvoudintalo, Kaarlelankatu 43, Kokkola
Aika:  3.12.2018 klo 12.30–16

OHJELMA

• Ruokasektorin koordinaatiohankkeen esittely

• Lähiruoka, luomu ja luonnontuotteet – valtakunnallisesti ja 
 maakunnallisesti, Eri toimijoiden lyhyet puheenvuorot

• Yrittäjän puheenvuoro

• Superhyvä, Eeva-Liisa Häkli, Foodwest Oy

• Miten tästä jatkamme?

Ilmoittautumiset 26.11.2018 mennessä http://ty.fi/ruoka-keskipohjanmaa

Lisätietoja: http://www.aitojamakuja.fi/blogi/?p=3158

Päivi Töyli, Ruokasektorin koordinaatiohanke, 
Turun yliopiston Brahea-keskus, paivi.toyli@utu.fi, 040 189 1929

Kirsi Varila, Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset,
kirsi.varila@maajakotitalousnaiset.fi, 040 196 4434

Ruokasektorin koordinaatiohanke 
toteuttaa Manner-Suomen maa-
seudun kehittämisohjelmaa

Kuva: Pekka Sorola

Kuva: Kirsi Varila
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  MAASEUDUN NAISIA

Kerro kuka olet, mistä tulet ja mi-
tä teet?
Olen Anna-Riitta Leinonen ProAgria 
Keski-Pohjanmaan palvelupäällik-
kö ja ruokinta-asiantuntija. Olen ko-
toisin maatilalta Siikalatvalta. Kou-
lutukseltani olen agrologi ja maa -ja 
metsätieteiden maisteri. Olen ko-
ko työurani ollut neuvontajärjestön 
palveluksessa. Vuonna 1991 aloitin 
työt Oulun maaseutukeskuksessa ja 
vuonna 2007 työpaikka vaihtui Kes-
ki-Pohjanmaan puolelle.

Sait haasteen Karoliina Tunkkarilta, 
mitä ajatuksia haaste herätti? 
Totta vie olin yllättynyt haasteesta. 
Tunnen Karoliinan avoimena ja vil-
pittömänä maaseudun naisena, jo-
ten otin haasteen vastaan. 

Miten päädyit nykyiseen ammattiisi? 
Lukion jälkeen olin vuoden Haa-
pajärven maatalousoppilaitokses-
sa. Siellä minulle selvisi, että maa-
talousala sopii myös naisille. Luo-
kan enemmistö oli tyttöjä, ja yhdes-
sä selvisimme niin hitsaus- ja konei-
den korjaustöistä kuin puunkaato-
harjoituksistakin. Lisäksi koin maa-
talousoppiaineet mielenkiintoisek-
si ja opiskeluintoa lisäsivät osaavat 
opettajat, rehtori Jouko Kivi-Manni-
la ja kotieläintuotannon lehtori Lea 
Puumala. 

Agrologiksi valmistuin Ilmajoel-

ta ja sain työpaikan Oulun maaseu-
tukeskuksesta. Siellä olin kymmenen 
vuotta, kunnes pääsin opiskelemaan 
Helsinkiin kotieläintiedettä. Viikissä 
suorittamani kotieläintieteen yliopis-
totutkinto mahdollisti hakeutumisen 
ja pääsyn nykyiseen työtehtävääni.

Mikä on mieleenpainuvin tapaus 
työurasi aikana?
Parasta työssäni on ollut työn vaih-
televuus ja se, että saan olla teke-
misissä erilaisten maaseudun ihmis-
ten kanssa. Kun aloitin työt Oulussa, 
työtehtäviini kuului maitomittarei-
den testaus. Työkaverit valistivat mi-
nua, että kaikki asiakkaat eivät anna 
mittareitaan testata. Kerran kävikin 
niin, että en saanut isäntää vakuu-
tettua maitomittaritestauksen hyö-
dystä, enkä päässyt hommaa teke-
mään. Kun palasin autolleni, isäntä 
tuumasi ääneen, että kyllä maaseu-
tukeskus on sinullekin suojatyöpai-
kan järjestänyt. 

Minkälaisia oppeja tai elämänohjei-
ta olet kotoasi saanut?
Vanhemmat ovat opettaneet työn-
tekoon. Tehtäviä ei voinut valita ja 
työ piti tehdä loppuun saakka. Ko-
tikylällä maa- ja kotitalousnaiset 
ja kotikunnassa 4H-yhdistys toimi-
vat aktiivisesti. Kotona kannustet-
tiin osallistumaan, kokeilemaan ja 
tekemään. 

Mitä harrastat ja mitkä ovat omat 
kiinnostuksen kohteesi?
Harrastan kunto- ja hyötyliikuntaa 
lenkkeillen, hiihtäen, tehden puutar-
hatöitä ja marjastaen. Makean kah-
vileivän ystävänä kokeilen mielelläni 
uusia reseptejä, joita löydän esimer-
kiksi Koti ja maaseutu -lehdestä. 

Keski-Pohjanmaan ja Ylivieskan 
maiseman parhaita paloja?
Ylivieskaan taidetaan ajaa mieluum-
min kauppojen tai kulttuurin peräs-
sä kuin hienojen maisemien vuoksi. 
Olen kaksi kertaa kokenut luonto-
elämyksen seuratessani kaupungin 
läpi virtaavan Kalajoen jäiden läh-
töä. Retkeilykohteeksi suosittelen ke-
säaikaan Törmäjärven ympärillä kul-
kevaa 2,5 km lenkkiä Törmäperällä. 
Minusta hienoimpia keskipohjalais-
maisemia löytyy Määttälän ja Klee-
molan peltoaukealta Toholammilta 
Sykäräisen tien varrelta. 

Miten Maa- ja kotitalousnaiset voi-
sivat pitää yllä vireää maaseutua? 
Maa- ja kotitalousnaiset järjestönä 
joutuvat kilpailemaan ihmisten va-
paa-ajasta. Kun järjestön toimin-
ta elää ajassa ja tiiviisti maaseudun 
naisten ja kyläläisten arjessa, saa-
daan toimintaan osallistujia ja teki-
jöitä. Suomalainen ruoka, ympäris-
töystävällinen toiminta, maiseman 
hoito, puhdas luonto, ihmisen hy-

vinvointi ja arjessa selviytymisen tai-
dot ovat mielestäni tärkeitä teemo-
ja. 

Maa- ja kotitalousnaisten kam-
panjoihin, seminaareihin ja tilaisuuk-
siin kannattaa osallistua ja tilata Ko-
ti ja maaseutu -lehti. Lehden kirjoi-
tukset ovat positiivisia ja hyödyllisiä 
elämän eri tilanteessa oleville maa-
seudun naisille. 

Maa- ja kotitalousnaisilla on me-
neillään kampanja ”Ruokahukka 
ruotuun – katse vesistöihin”. Mi-
kä on paras vinkkisi kampanjaan ja 
kestävään kehitykseen liittyen?
Ruokahukka ruotuun minulla tar-
koittaa sitä, että jääkaapissa on so-
piva määrä ruokaa, josta saa ter-
veellisen aterian, eikä tarvitse kurva-
ta pikaruokaa hakemaan. Työpaikal-
la keitämme kahvia vain sen verran 
kuin on juojia. Jätteiden lajitteluun 
voi jokainen itse vaikuttaa. 

Anna-Riitta, kenet haluaisit haastaa 
mukaan seuraavaan lehteen ja mitä 
haluaisit häneltä kysyä? 
Haastan mukaan maitotilavaliokun-
nan jäsen Päivi Ainalin Kannuksesta. 
Päivi ja Jouni Ainalin pihapiiri on siis-
ti ja taidot järjestyksen pidossa esi-
merkillisiä. Olisi mukava tietää, mikä 
motivoi järjestyksenpitoon.

Kirsi Varila

Haastattelussa 
Anna-Riitta Leinonen

Kuva: Anna-Riitta Leinonen

Tästä jatkuu Maa- ja kotitalousnaisten haastattelusarja, jonka tuo 
esille keskipohjalaisia maaseudun naisia. Sarjassa on haastateltu 
Seija Varilaa Perhosta ja Karoliina Tunkkaria Vetelistä. 


