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ProNurmi

Nurmessa on alueemme yöttömässä yössä paljon käyt-
tämätöntä kasvupotentiaalia. Nurmen satotasojen nos-
to vähentää nauta- ja lypsykarjatilojen nurmenkorjuukus-
tannuksia. Pellon kasvukunnon ja vesitalouden paranta-
minen ovat keinoja rehusatojen lisäämiseen. Ne vähentä-
vät ostorehujen ja lannoitteiden tarvetta sekä pienentävät 
ravinneylijäämiä tuoden kaivattuja säästöjä maatilojen ta-
loustilanteeseen. 

Nurmirehujen tuotannon tehostamisessa keskeistä on 
satotasojen nostaminen ja korjuuajankohta. Hyviin satoi-
hin johtavia toimenpiteet ovat nurmen huolellinen perusta-
minen, pellon hyvä peruskunto, säännöllinen kalkitus ja vil-
jelykiertojen suunnittelu. Pellot tuottavat laatua ja määrää 
kun niiden perusasiat ovat kunnossa. maanäytteet antavat 
pohjan lannoitukselle ja kalkitukselle pellon vaatimalla ta-
valla. Viljelykierto, kunnossa oleva ojitus ja maan muotoilu 
pitävät maan vesitalouden kunnossa. Niihin sijoitetut eurot 
maksavat itse itsenä, olipa kesä märkä tai kuiva. 

Nurmen satotason nosto voi olla pienestä kiinni. Se 
vaan jää työn touhussa tai totuttujen tapojen vuoksi huo-
maamatta. Toinen silmäpari saattaa huomata pelloilla 
asioita, jotka parantavat satotasoa nopeasti. Yhdessä op-
piminen ja kokeileminen on antoisampaa kun yksin miet-
timinen. ProAgria tarjoaa osaamista ja palveluja nurmi-
tuotannon kehittämiseen. Nurmiasiantuntijat ovat apuna 
satotason ja sadon laadun nostamisessa ja kannattavuu-
den parantamisessa. esim. 2000 ka kg /ha satotason nos-
to tuo 4 sentin säästön maidon tuotantokustannuksiin lit-
raa kohden.

Nurmi on ja tulee olemaan jatkossakin lypsykarjaval-
taisen Keski-Pohjanmaan tärkein viljelykasvi. Nurmiviljelyn 
osaaminen ja sen kehittäminen on merkittävä maatilayri-
tyksen taloudentekijä. ProAgria panostaa jatkossakin nau-
ta- ja lypsykarjatiloille tärkeään nurmiasiantuntemukseen, 
joka edistää keskipohjalaistilojen kilpailukykyä kiristyvässä 
taloustilanteessa. 

ritva-Liisa Nisula
johtaja
ProAgria Keski-Pohjanmaa

KoneAgria 6.-8.10. Jyväskylän Paviljonki

Maaseudulla on tulevaisuus -seminaari, 
3.10. klo 10 reisjärvi, Pitokartano

Minun Maatilani -koulutukset 
Kalajoki, ti 20.9. klo 9.45-15, Tapion tupa
Kannus, to 22.9. klo 9.45-15, kunnantalo
Kaustinen, ma 26.9. klo 9.45-15, kunnantalo
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen koulutus-
päivää elina Järvenojalle puh. 0400 260 575 tai 
elina.jarvenoja@proagria.fi. Koulutukset toteutuvat, 
kun koossa on vähintään 10 osallistujaa.

hienopienryhmät (ajat ja paikat osallistujien toivei-
den pohjalta)
7.10. Tuotanto kuntoon: ummessaoloaika, poikimi-
nen ja vasikan ensimmäiset viikot, eLL Virpi Kurkela
17.11. Nuorkarjan ruokinta, olosuhteet ja hoito, Pro-
Agrian huippuasiantuntija minna Norismaa 
19.1.2017 Tavoitteista totta ja kokonaisuus hallin-
taan, päivässä mukana minna rintamäki Fabasta.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Sari Hihnala 
sari.hihnala@proagria.fi tai puh. 0400 974 165

ruokinnan pienryhmät (ajat ja paikat osallistujien 
toiveiden pohjalta)
mitä säilörehu analyysi kertoo / Tiina Kivelä
4.10. Perho/Veteli
5.10. Kalajoki/Kannus
6.10. Toholampi/Sievi 
ruokinnan onnistuminen / Anna-riitta Leinonen
1.11. Perho/Veteli

2.11. Kalajoki/Kannus
3.11. Toholampi/Sievi 
Tuotosseurannan raportit / Sari Hihnala
7.12. Perho/Veteli
8.12. Kalajoki/Kannus
9.12. Toholampi/Sievi 
Ilmoittautumiset ja lisätietoja Sari Hihnala, 
sari.hihnala@proagria.fi tai puh. 0400 974 165

Maa- ja kotitalousnaisten toiMinta 
superruokaa Pohjolasta -aluetapahtumat
Kokkola, Keskiaikaiset markkinat, la 3.9. klo 10
Kokkola, Yrittäjän onnenpäivä - työhyvinvointitapah-
tuma, ma 5.9. klo 16
lohtaja, Alaviirteen markkinat, su 11.9. klo 10
Perhon elojuhla, maaseutuoppilaitos, la 17.9. klo 10
lohtajan Perunakekkerit, kyläkauppa Wihtori, 
su 18.9. klo 10
Vetelin sadonkorjuutapahtuma, Taidekartano, 
la 8.10. klo 9

superruokaa Pohjolasta -kurssit
halsua, nuorisoseurantalo, to 6.10. klo 10.30
Perho, Peltokankaan työväentalo, to 6.10. klo 18.30

Kasvisruokakurssit
lohtaja, seurakuntakoti, ti 6.9. klo 18.30
halsua, nuorisoseurantalo, ke 7.9. klo 11
Ullava, seurakuntatalo, pe 9.9. klo 11 

syyssatoa pataan ja pöytään -kurssi 
Kälviä, Vuolteen kylätalo, la 1.10. alk. klo 10. 
järj. Vuolteen maa- ja kotitalousnaiset

Kasvisruokakurssit yhteistyössä Perhonjokilaakson 
ja Suomenselän kansalaisopistojen kanssa
lestijärvi, yläkoulun opetuskeittiö, ke 5.10. klo 17.30
Veteli, Pulkkisen nuorisoseurantalo, ti 11.10. klo 18
Kinnula, yläkoulun opetuskeittiö, ke 12.10. klo 17.30

hygieniatestit
Perho, moL, to 1.9. klo 17
Perho, yläkoulu, ke 7.9. klo 15
Kokkola, Yritystalo evald, ProAgria 3. krs. 
ma 26.9. klo 17
Kinnula, yläkoulu, ma 3.10. klo 17.30

Pakkausmerkinnät kerralla kuntoon -tietoiskut elin-
tarvikeyrittäjille
Kalajoki, Pitkäsenkylän koulu, ti 4.10. klo 18
Kaustinen, mäntymaja, ma 10.10. klo 18

Kruununvoudintalolla (Kaarlelankatu 43, Kokkola) 
tapahtuu 
17.9. Perinnepäivä klo 10–15 
22.9. Keittolounaspäivä klo 11–13
28.10. Kruununvoudin illalliskutsut klo 19–21
20.10. Keittolounaspäivä klo 11–13 

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

Tapahtumakalenteri
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Puheenjohtaja

Poutaa odotellessa
Syksy tekee tuloaan ja illat pimenevät. Hyviä puintikelejä odotellaan -ja peltojen kui-
vumista.

Valitettavasti liian runsaat sateet ovat tehneet tuhojaan maakunnan vilja-, peruna- 
ja nurmikasvustoissa. Tosin isoja alueellisia eroja on maakunnan sisällä. Alkukesä oli 
parempi, ja nurmen korjuut onnistuivat monin paikoin hyvin. Nyt poutaa tarvitaan, 
että saadaan korjattua pois se, mitä siellä korjattavissa on. 

Lannoitemarkkinat yllättivät positiivisesti, raaka-aineiden hintojen lasku maail-
malla on jatkunut ja toteutunut pudotus siirtyi myös Suomessa lannoitevuoden aloi-
tushintoihin. Lannoitevuoden aloitushinnat ovat lannoitelajista riippuen 22-26 pro-
senttia viime kesän hintojen alapuolella. Tämän hetkiseen maatalouden markkinati-
lanteeseen lannoitteiden hinnanlasku on enemmän kuin tarpeellinen. Toivottavasti 
myös muissa tuotantokustannuserissä hinnat laskisivat.

Kun tuottajahinnat ovat laahanneet todella matalalla ja ennusteiden mukaan 
myös pysyvät pitempään alhaisina, on kaikki tuotantokustannuksia alentavat tekijät 
pyrittävä ottamaan käyttöön. Yksi sellainen voisi olla tilojen välinen viljakauppa, jos-
sa on mahdollista välttää rahti- ja muita välillisiä kustannuksia.

Toivotaan, että viljat saadaan korjattua, jotta viljakauppaakin päästään teke-
mään.

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

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

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

Maaseutuneuvonnan asiantuntijapalvelut
Tuotosseuranta
 elina Järvenoja 0400 260 575
 Salme Asiala 040 5234 124
 Armi Hotakainen (perhevapaalla) 
 Katja Kellokoski  040 8492 870 
 Jonna-minna Lassila  0400 644 261
 Kirsi Leppikorpi (mittalaitteiden testaus, robotti-
 näyttenotto) 0400 367 656
 Leena Hanni (perhevapaalla) 
 Aulikki Yli-Jylhä (tuotosseurantatietojen tallennus) 050 5968 502
energianeuvonta Jari Tikkanen 0400 162 147
Kannattavuuskirjanpito Taina Kulla 0400 723 288
Kasvinsuojeluruiskujen testaus Jouni Huhtala ja 040 5123 703
Jarmo Karhula 044 5212 210
Kasvinviljelyneuvonta, kasvinsuojelukoulutukset, 
myös peruna ja muut erikoiskasvit Sirkku Koskela 0400 137 124
Kasvinviljelyn talous elina Finnilä  043 8254 283
Kotieläinneuvonta, myös luomu Anna-riitta Leinonen 0400 168 647
Lammas- ja vuohitilojen neuvonta 
 milla Alanco 040 706 0558
 Sini Hakomäki 043 825 0526
Luonnonmukainen tuotanto, eu-tukineuvonta 
 Jari Tikkanen  0400 162 147
 Seija roimela 040 847 9740
maatilojen kehityskeskustelut 
 Sari Hihnala 0400 974 165
 Liisa Koskela  050 5120 615
maatilojen talousneuvonta, budjetointi, omistajanvaihdokset
 Teemu Kinnunen  043 8254 279
 Juha Nivala 040 8610 641
  Jouni Huhtala 040 5123 703
 Heikki ojala 040 5342 166
 erkki Laide 0400 137 169
Nurmikasvituotanto Sari Harju  040 5234 114
Puutarhatuotanto Kirsi Voho 0400 387 406
robottilypsyn käyttöönoton apu Sonja Kuronen  043 825 4282
Seosrehuruokinta Sinikka Kreus 044 5263 059
Sikatilojen neuvonta, ProAgria Lihaosaamiskeskus
 Ari Nopanen 0400 432 582

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

kalatalouskeskus
Kalatalousneuvonta eero Hakala 0400 162 445

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

Rakennussuunnittelu
Palvelupäällikkö Timo Korpela 040 596 4032

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

Ruokinnan oHjaus- ja tuotannon  
oHjauspalvelut kotieläintiloille
Halsua, Perho, Veteli Sari Harju 040 5234 114
Perho, Halsua Pekka Polso 040 5234 112
Kaustinen, Kälviä Sirpa Kaskela 0500 862 695
Kalajoki, Sievi Aulikki Yli-Jylhä 050 5968 502
Kannus, Lohtaja, Sievi, Reisjärvi Sinikka Kreus 044 5263 059
Lohtaja, Kälviä Jarmo Karhula 044 5212 210
Toholampi, Reisjärvi, Lestijärvi Armi Hotakainen (perhevapaalla) 
Toholampi, Ullava, Reisjärvi Salme Asiala 040 5234 124
Kälviä, Kannus, Lohtaja, Reisjärvi Sari Hihnala 0400 974 165
Lestijärvi, Reisjärvi, Toholampi, Kaustinen, Veteli Katja Kellokoski 040 8492 870
Kalajoki, Sievi Leena Hanni (perhevapaalla) 
Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi elina Järvenoja 0400 260 575
Toholampi, Reisjärvi, Lestijärvi Sonja Kuronen 043 825 4282
Toholampi, Lestijärvi, Sievi, Kannus, Kokkola Heidi Lehkonen  040 523 4116
Perho, Veteli, Kaustinen, Kokkola Tiina Kivelä  040 684 5111

Kuva: ritva-Liisa Nisula
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Järjestö

Poistouhan alla on noin 41 00 yh-
distystä. Poistomenettely perustuu 
heinäkuussa 2016 voimaan tullee-
seen yhdistyslakimuutokseen, jonka 
tarkoitus on lisätä rekisterin ajanta-
saisuutta ja mahdollistaa toimimat-
tomien yhdistysten poistamiseen re-
kisteristä. Lopettamisuhan alla ole-
vat yhdistykset löytyvät www.prh.fi 
-nettisivun uutisista ja kuulutuksista 
10.8.2016 sekä Virallisesta lehdessä 
numero 91. 

Oman yhdistyksen  
tilanne 

Poistouhan alaiset yhdistykset on 
merkitty listaan kunnittain, ja listas-
ta voidaan tehdä hakuja. Poistouh-
kalistalla on myös toimivia maata-
lousseuroja, maamiesseuroja, maa- 
ja kotitalousseuroja, pienviljelijäyh-
distyksiä, maa- ja kotitalousnais-
ten yhdistyksiä ja vastaavia, joilta 
muutosilmoitukset ovat jääneet te-
kemättä. Nyt on aika huolehtia, et-
tä ilmoitus yhdistyksen toiminnan 
jatkumisesta, muuttuneista nimen-
kirjoittajista ja osoitteenmuutoksis-
ta tehdään Patentti- ja rekisterihal-
litukseen. 

Uinunnasta 
uuteen nousuun

Jos yhdistys ei ole toiminut aikoihin, 
toiminnan uudelleen viriäminen ei 
ole näköpiirissä eikä yhdistyksel-
lä ole varoja, yhdistyksen toiminta 
päättyy yhdistysrekisteristä massa-
poiston yhteydessä. ennen kun yh-
distyksen annetaan lakkautua, kan-
nattaa selvitellä voisiko uinumassa 
olleen yhdistyksen puhaltaa uudel-
leen käyntiin. Tilanteet ovat voineet 
muuttua esimerkiksi paikkakunnal-
le muuttaneiden uusien ihmisten tai 
aikuistuneen uuden sukupolven an-
siosta. Kannattaa selvittää viimek-
si ilmoitetut nimenkirjoittajat ja jär-
jestää yhteistä neuvonpitoa seniori-
toimijoiden sekä mahdollisten uusi-
en toimijoiden välillä. mikäli innos-
tusta riittää, kutsutaan yhdistyksen 
kokous koolle toiminnan jatkami-
seksi. Lähekkäin toimivien yhdistys-
ten yhdistymisvaihtoehtoakin kan-
nattaa harkita. 

Yhdistysten varat

osalla lakkautettavista yhdistyk-
sistä on myös omaisuutta. Jokai-
sen yhdistyksen omissa säännöissä 

on maininta siitä, miten yhdistyk-
sen varat on käytettävä, jos yhdistys 
purkautuu tai lakkautetaan. useis-
sa järjestömme yhdistysten sään-
nöissä todetaan, että varojen käy-
töstä on pyydettävä lausunto Pro-
Agria Keskukselta tai maa- ja kotita-
lousnaisten piirikeskukselta. 

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

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

helena Velin
maa- ja kotitalousnaisten Keskus

JOs YhdisTYs löYTYY 
POisTOUhkalisTalTa, 
TOiMi NäiN 12.1.2017 
MeNNessä:

1) Tehkää normaali muutos-
ilmoitus, jossa ilmoitetaan ajanta-
saiset nimenkirjoittajat ja yhdistyk-
sen osoite rekisteröitäväksi yhdistys-
rekisteriin. Ilmoituksen allekirjoittaa 
yhdistyksen hallituksen puheenjoh-
taja tai hänen valtuuttama henkilö. 
Ilmoitus tehdään joko paperilla tai 
sähköisesti. ohjeet, ilmoituksen hin-
nat ja lomake löytyvät Patentti- ja re-
kisterihallituksen nettisivuilta.

2) mikäli yhdistyksen nimen-
kirjoittajat ja osoitetiedot ovat py-
syneet samoina yli 20 vuoden ajan, 
voi toiminnan jatkumisesta ilmoit-
taa vapaamuotoisesti. Ilmoituksen 
allekirjoittaa yhdistysrekisteriin mer-
kitty hallituksen puheenjohtaja tai 
muu nimenkirjoittaja tai näiden val-
tuuttama henkilö. Ilmoitus lähete-
tään sähköpostitse: kirjaamo@prh.
fi tai postitse Patentti- ja rekisteri-
hallitus, Valvonta- ja lakiyksikkö, PL 
1140, 00101 Helsinki.

ViiMeisiMMäT  
NiMeNkirJOiTTaJaT  
YhdisTYsNeTisTä
Patentti- ja rekisterihallituksen yhdis-
tysnetin (www.prh.fi / yhdistysnetti) 
kautta ostettavasta yhdistyksen re-
kisteriotteesta selviävät viimeksi il-
moitetut yhdistyksen nimenkirjoitta-
jat. rekisteriote maksaa 4,34 € ja se 
maksetaan verkkopankkimaksulla tai 
luottokortilla. rekisteriote on käytet-
tävissä heti maksun jälkeen. 

lisätietoja
Seija Varila, seija.varila@maajakoti-
talousnaiset.fi, 0400 137 899
ritva-Liisa Nisula, ritva-liisa.nisula@
proagria.fi, 040 5849 550
www.prh.fi / yhdistysrekisteri
www.maajakotitalousnaiset / järjes-
tötoiminta

eihän yhdistyksenne 
ole poistolistalla!
Patentti- ja rekisterihallitus on poistamassa yhdistysrekisteristä yhdistyksiä, 

jotka eivät ole tehneet rekisteri-ilmoituksia vuoden 1995 jälkeen. Poistouhan 

alla on toimiviakin yhdistyksiä, joissa esimerkiksi yhdistyksen nimenkirjoittaja- 

ja osoitemuutokset ovat unohtuneet tekemättä. aikaa asian korjaamiseen on 

12.1.2017 saakka, joten nyt on aika toimia.

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

kUN YhdisTYkseN TOiMiNTa  
ON hiiPUNUT
Yhdistyksen jäsenten päätökseen perustuvassa yhdistyksen pur-
kamisessa ja toiminnan lopettamisessa on noudatettava kysei-
sen yhdistyksen sääntöjä. useiden yhdistysten säännöissä pur-
kamispäätökseen vaaditaan 3/4 enemmistö ja lopettamisasia 
on käsiteltävä kahdessa kokouksessa. Lopetettavan yhdistyksen 
kokouksissa voidaan myös tehdä päätökset alaseuran muut-
tamisesta pääseuraksi, päättää omaisuuden luovuttamisesta, 
muuttaa tarvittaessa sääntöjä tai päättää kokonaan uuden yh-
distyksen perustamisesta. ohjeet löytyvät maa- ja kotitalous-
naisten nettisivujen yhdistyssivuilta. 

Kuva: Savon Sanomat/Jukka-Pekka räsänen
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KoneAgria 2016 -näyttely pidetään 6.-
8.10. Jyväskylän Paviljongissa. Näyttelys-
tä odotetaan vilkasta, sillä näytteilleaset-
tajat ovat olleet kiinnostuneita syksyn ai-
noasta maatalousväelle suunnatusta ko-

nenäyttelystä. Näyttelyn painopiste on 
karjataloudessa ja nurmentuotannossa. 
Näyttelyalue laajenee ison halleihin yh-
distettävän teltan myötä. ulkoalue on 
myös käytössä.

Tule tapaamaan asiantuntijoita Pro-
Agrian osastolle. ProAgrian asiantuntijat 
ja huippuosaajat ovat valmiina keskuste-
lemaan mm. lypsylehmien ruokinnasta, 
nurmen tuotannosta ja yritystoiminnan 
yhtiöittämisestä.

KoneAgrian järjestävät ProAgria Kes-
ki-Suomi ja ProAgria Länsi-Suomi.

ajankohtaista

Siirryin elokuussa kotiseudul-
leni ProAgria oulun palveluk-
seen. Kiitän kaikkia asiakkaita-
ni yhteistyöstä sekä siitä, että 
sain olla kehittämässä maati-
lanne nurmirehun tuotantoa 
sekä ProAgria Keski-Pohjan-
maan nurmineuvontapalvelu-
ja. 

ProAgrian Keski-Pohjan-
maa asiantuntijat auttavat jat-
kossakin nurmi- sekä viljely-
neuvontaan liittyvissä asioissa. 

omat asiakkuuteni siirtyvät 

syksyn aikana ProAgria Keski-
Pohjanmaan tutuille ja osaa-
ville asiantuntijoille, joten pal-
velujen jatkumisesta ei tarvitse 
olla huolissaan. 

Parhaimmat kiitokset asi-
akkailleni sekä työkavereilleni.

Jari Vierimaa

Jari Vierimaa 
uusiin haasteisiin

heleNa keTO eläkkeelle
Perhonjokilaaksossa maidontuotannon asi-

antuntijana vuosikymmeniä toiminut he-
lena Keto on siirtynyt kesän aikana eläk-
keelle. ProAgria Keski-Pohjanmaan työ-
kaverit toivottavat Helenalle leppoisia 
eläkepäiviä sekä onnea ja menestystä 

uusien puuhien parissa. Helenan työtä 
jatkavat ProAgria Keski-Pohjanmaan etelä-

osissa työskentelevät asiantuntijat.

Tervetuloa 
koneagriaan 
Jyväskylään

KoneAgria-näyttelyssä riittää nähtävää sekä Paviljongin 
sisätiloissa että ulkoalueella.

to 6.10.
• Yhtiöittäminen
• Yhteisyritys
• maidontuotanto
• maan rakenne
• Pihvikarja
• Pilvipalvelut

Pe 7.10.
• Yhtiöittäminen
• Yhteisyritys
• Nurmentuotanto

koneagria jyväskylä 6.-8.10.2016
Jyväskylän Paviljonki, uno Savolankatu 8
Avoinna: to-pe klo -17, la klo 9-16. Liput: 17 €, 12 € 
www.koneagria.fi

Näyttelyvierailla on vapaa pääsy 
seminaareihin ja tietoiskuihin.

kONeagriaN seMiNaarieN  
Ja TieTOiskUJeN aiheeT

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus 
Perhon toimipaikka 
www.kpedu.fi/perho

Koulutusta kotieläintiloille
High Tensile-koulutus. Kaksi lähiopetuspäivää 8.9. ja 22.9. 
Lisätiedot ja haku kpedu.fi/perho.  
Pienryhmäkoulutus Emolehmätuotannosta kiinnostuneiden ja vasta-alkajien pien-
ryhmä aloittaa lokakuussa Perhossa. oamk.fi/omanauta

Lue lisää ja hae: 
www.kpedu.fi/perho

Maasta ammatti 
Maatalousalan perustutkinto

Aluekehittäjä
-valmennus  
Maaseudun kehittäjän eat

Toimitko projektissa? Haluatko perehtyä projektitoimintaan sekä maaseudun yrit-
täjyyden kehittämiseen? Monimuotokoulutus aloitetaan lokakuussa Keski-Pohjan-
maan alueella. Useimpiin lähipäiviin voi osallistua myös verkon kautta. 
Hae koulutukseen 30.9. mennessä.

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

K
uv

a:
 Ja

nn
e 

Pa
rr

i

• maan rakenne
• minun maatilani -ohjelmisto
• Pilvipalvelut

la 8.10.
• Yhtiöittäminen
• Yhteisyritys
• Luomutuotanto
• Polttopuun kuivatus

6.–8.10.2016
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Kalkituslaskuri:
www.ruukki.fi/maatalous

www.ruukki.fi/maatalous

Sadonkorjuun jälkeen
on taas kalkituksen aika.
 

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

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

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

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

Maksuaikaa
30.11.2016 asti 

TERVETULOA!

KUNNON
T U O T T A J A
M E S SUT

30.9.2016 PIETARSAARI

Tervetuloa Snellmanin Kunnon Tuottajamessuille Pietarsaareen perjantaina 30.9.2016 klo 9–16.

LISÄTIETOJA:
http://anelma.snellman.fi

Messut antavat liha-alan tuottajille ja sidosryhmille mahdollisuuden tutustua Snellmanin Lihanjalos-tuksen ja yhteistyökumppaneiden toimintaan.

Messupäivänä voit lisäksi osallistua seminaareihin ja kumppaneiden infotilaisuuksiin.

OHJELMASSA
messuosastoja | konekenttä 

seminaareja | tarjoilu | maistiaisia 

tutustumista Snellmanin  

toimintaan ym.

KATTO- JA SEINÄPELLIT
sekä alumiiniprofiilit

suoraan asiakkaille edullisesti ja nopeasti

Taipaleen Teräs Oy
Linjalantie 4, 43700 Kyyjärvi

P. 040 8235938, 0400 661379
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kotieläin

laaturehulla eläimet pysyvät terveenä ja 
maidon laatu kunnossa. ruokinnallisten arvojen 
lisäksi maidontuotannossa on tärkeää säilörehun 
hygieeninen laatu. Säilörehu voi maittaa lehmälle 
hyvin, mutta sen ruokinnalliset arvot ovat huonot. 
Paras säilörehu on säilynyt hyvin ja sen ruokinnal-
liset arvot ovat kohdallaan. 

rehunäyte

Tärkein apuväline säilörehun laadun arviointiin on 
säilörehusta otettu rehunäyte. rehunäytteestä sel-
viävät rehun ruokinnalliset arvot ja laatu. rehu-
näytteen tuloksista selviää mm. rehun syönti-in-
deksi. Säilörehun syönti-indeksi kuvaa sitä miten 
paljon lehmät pystyvät syömään säilörehua keski-
määräiseen hyvälaatuiseen säilörehuun verrattu-
na. Yhden indeksipisteen nousu tarkoittaa lypsy-
lehmän syönnin lisääntymistä noin 0,1 kuiva-aine 
kilon verran päivässä. Syönnin lisääntyessä yleensä 
maitotuotoskin nousee. 

d-arvo

D-arvo on tärkeä säilörehun laadun mittari. Tavoi-
te-D-arvo on 680–700 g/kg ka. Liian korkea arvo 

tarkoittaa sitä, että säilörehussa on paljon liukoi-
sia ravintoaineita, jotka voivat aiheuttaa nopean 
pötsikäymisen ja pötsin pH:n laskun. Tämä altis-
taa monille ruokintaperäisille häiriöille, kuten pöt-
sin happamoitumiselle, sorkkakuumeelle, juoksu-
tusmahan siirtymälle ja lannan löysyydelle. D-ar-
von ollessa korkea siinä on vähän NDF-kuitua, mi-
kä lisää pötsin toimintahäiriöiden riskiä ja altistaa 
sorkkakuumeelle. Jos D-arvo on alle 650 g/kg ka, 
heikkenee säilörehun syönti ja tuotos laskee.

Valkuainen

Valkuaispitoisuus rehussa kuvastaa myös säilöre-
hun laatua. Korkealla D-arvolla yleensä valkuais-
pitoisuuskin on hyvällä tasolla. Sopiva taso raaka-
valkuaiselle säilörehussa on 140–170 g/kg ka. Val-
kuaispitoisuuden ollessa korkea tulee ruokinnassa 
huomioida energian riittävyys, jotta valkuainen ei 
jää hyödyntämättä.

säilöntälaatu

Säilörehun syöntiin vaikuttaa myös säilönnällinen 
laatu. Säilönnällisen laadun mittareita ovat pH, 
ammoniakkityppi, liukoinen typpi, maito- ja muu-

rahaishappo sekä haihtuvat rasvahapot. Ammoni-
akkitypen tulisi olla alle 60 g/kg ka, haihtuvat ras-
vahapot, VFA:t alle 2, liukoinen typpi alle 400 ko-
konaistypestä ja sokeria jäljellä rehussa 50-150. 
Liukoisen typen määrän noustessa säilörehu yleen-
sä haisee voimakkaasti ja heikentää näin sen syö-
mistä.

Onnistuminen monen tekijän summa

Nurmikasvustojen tulee olla hyvässä kunnossa. 
rikkakasvit heikentävät säilörehun ruokinnallista 
laatua. Niittoa ei kannata tehdä liian lyhyeen sän-
keen vaan ajatella niin, että jokainen sentti lisää re-
hun laatua, koska niitossa, karhotuksessa ja nou-
kinnassa ei tarvitse pölyttää maan pintaa. Kääri-
essä ei verkkoa kannata säästellä, koska se toimii 
yhtenä säilöntäaineena. mitä tiiviimmäksi paalin 
saa, sitä vähemmän sinne pääsee ilmaa. Kaikkien 
osa-alueiden ollessa kunnossa saa varmasti paras-
ta paalirehua.

Katja Kellokoski
maidontuotannon asiantuntija

Parasta paalirehua

Kuva: ritva-Liisa Nisula
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Tiesitkö?

Nykyajan navetois-
sa tarvitaan myös eri-
tyistä tietokone-kar-

jasilmää eli kykyä 
tulkita tietokoneel-

ta lehmien tilannetta. 
Tietokoneelta saata-

va tietomäärä on suuri. 
Oman rutiinin löytämi-

nen tiedon läpikäyn-
nille tuo varmuutta ja 
tehostaa tuotantoa.

Kuva: mmm mavi martina motzbäuchel

rUOkiNNaN TasaPaiNO PiTää 
UTareTerVeYTTä Yllä
robottitilan ruokinta on tarkkaa, tasapaino saa-
vutetaan asioita mittaamalla. Säilörehusta ja vil-
jasta on syytä olla ajantasaiset analyysit. Säilöre-
huerät merkitään, jotta tiedetään mitä syötetään. 
oikotietä ei ole, ruokinta tulee päivittää säännöl-
lisesti. Jos ruokinta on vinksallaan, lehmät eivät 
liiku toivotusti robotilla. Lehmät joko käyvät siellä 
liian vähän tai liikaa. Liian suuret väkirehuannok-
set robotilla voivat aiheuttaa hapanpötsiä. Lehmä 
ei osaa kertoa, että pötsiin sattuu, vaan ilmaisee 
sen esimerkiksi seisomalla parren lähistöllä ja pot-
kiskelemalla ilmaa paikallaan. Yksi asia johtaa toi-
seen ja hapan pötsi voi aiheuttaa utareterveyden 
heikentymistä ja maidon bakteerien nousua. Ha-
panpötsin seurannassa voi käyttää verkkopalve-
luiden koelypsyraporttia, josta löytyvät yksilölliset 
rasva-valkuais-suhdeluvut. Kun luku on alle 1,1, 
on riski hapanpötsiin.
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kotieläin

Tehokkaaseen robottilypsyyn tarvi-
taan ruokinnanseurannan lisäksi robotin tunnus-
lukujen ja asetusten seurantaa. Nykyajan navetois-
sa tarvitaan myös erityistä tietokone-karjasilmää 
eli kykyä tulkita tietokoneelta lehmien tilannetta. 
Kyseessä ei ole mystinen taito, vaan rutiinitarkas-
tuksen tekeminen tietokoneelle. 

lypsyn tunnusluvut  
ohjaavat muutoksiin

Tietokone-karjasilmän huomio kannattaa kiinnit-
tää päivittäin lypsyn tunnuslukuihin. maitomäärä 
antaa kuvan ruokintatilanteesta. maitoa ei yleensä 
tule tavanomaisessa tuotannossa yli 30kg/vrk/leh-
mä, mikäli ruokinta ei ole ajan tasalla tai esimer-
kiksi ape ei ole tehty oikein. ruokinnan ja sorkka-
terveyden tilannetta voidaan arvioida karjan kes-
kimääräisestä lypsyjen määrästä. Alle 2,4 lypsyä/
vrk kuvaa yleensä liian voimakasta ruokintaa tai 
heikkoa sorkkaterveyttä. Yli 3 lypsyä/vrk kuvaa lii-
an heikkoa ruokintaa. 

Lypsyjen määrää katsottaessa tarkistetaan 
myös robotin kapasiteetti. Jos kapasiteetti on 
täynnä (lypsyjen osuus on yli 80 %), eivät lehmät 
ehdi käymään lypsyllä. Tällöin lypsyjen määrä las-
kee ja solut nousevat. Pitkään jatkuneen ylikapa-
siteetin seurauksena lehmät ehtyvät. Ihannetilan-
teessa lypsyjä pitäisi tulla päivässä yhteensä jo-
pa 170. Irtipotkuja tulisi olla alle 10 %. Kärpäset 
saattavat aiheuttaa irtipotkuja kesäisin. mikäli ir-
tipotkuja on runsaasti, kannattaa tarkistaa tyh-
jiöpumpun toimivuus ja alipaine. Solujen suhteen 
ihannetilanteessa ollaan, kun yli 250 000 solut-
tavia on alle 10 % karjasta. Tietokone-karjasilmä 
löytää soluttajalta ongelmavetimen sähkönjohta-
vuuslukua tarkastelemalla. Kannattaa myös käydä 
itse katsomassa lehmää. Piilevän utaretulehduk-
sen omaavalla solut voivat olla hieman kohollaan 
pidemmän aikaa.

Kerran viikossa olisi hyvä seurata lehmien vii-
kon keskimääräistä maitotuotosta. Alle 20 kg lyp-
säviltä tarkistetaan syy vähäiseen maitotuotok-
seen. Joskus lehmän umpeen laitto on saattanut 
viivästyä. minun maatilani -ohjelmasta tulostetut 
eläintapahtumalistat helpottavat seurantaa. Näp-
pärä kirjaa tärkeät eläintapahtumat, kuten mah-
dolliset vaikeat poikimiset tai heikot kiimat nave-
tan tietokoneelle tuotannonohjausjärjestelmään 
muistiin. Tämä helpottaa, kun muistettavia asioi-
ta on paljon.

huomaamattomien  
ongelmalehmien löytäminen

ongelmalehmien järjestelmällinen havaitseminen 
ja ongelmien korjaaminen tuovat tehokkuutta. 
robottilypsyssä valtaosasta lehmistä on huomaa-
mattomia ja avustusta tarvitsevat lehmät ovat nii-
tä huomattuja. Tietokoneen voi asettaa ilmoitta-
maan soluista, johtavuudesta tai mDI:stä. Häly-
tys antaa mahdollisuuden huomata jotain, mikä 
kiireessä voi mennä ohitse. omien raporttien luo-
misella saa koottua hyviä listoja esimerkiksi aktiivi-
suuteen ja lypsytietoihin. Kätevä itse tehty raport-
ti on myös maitomäärän kehitysraportti, johon 
valitsee viimeisten 7 vrk, 5 vrk ja 2 vrk maitomää-
rät. Sen avulla voi seurata poikineiden ensikoiden 
maitomäärän lisääntymistä tai umpeen menevien 
maidon vähentymistä. Jos ensikoilla maitomää-
rä ei kasva toivotusti, on bongattu huomaamaton 
ongelmalehmä.

Lypsyajan seuraaminen voi tehostaa robotti-
lypsyä merkittävästi. ongelmalehmä voi olla lypsyl-
lä käyvä kiltti lehmä, jolla lypsyaika on liian pitkä. 
Suosituslypsyaika on alle 7 min/lehmä. Pitkä lyp-
syaika vie kapasiteettia ja heikentää karjan tuotan-
totehoa. mikäli lypsyaika on pidempi, tarkistetaan 
lehmän asetukset. Lypsyasetuksia on saattanut jää-
dä kummittelemaan edellisestä lypsykaudesta. uu-
della tuotantokaudella utare on erilainen ja van-
hoja asetuksia ei välttämättä tarvita enää. rehu-
kaukalon sijainti on myös saattanut jäädä väärään 
kohtaan, mikäli on käytetty esimerkiksi automaat-
tista vedinten opetusta. Tällöin lehmä voi olla huo-
nossa asennossa selkä mutkalla robotilla, ja syö-
minen voi olla hankalaa. Jos jokin lehmä käy vain 
kerran päivässä robotilla tai sen tuotos on heiken-
tynyt, kannattaa viedä kyseinen lehmä robottiin ja 
tarkastella mitä muutoksia on tehtävä. 

Tietokoneelta saatava tietomäärä on suuri. 
Haltuunottoa helpottaa tiettyjen päivien, esim. 
parillisten viikkojen maanantait, keskittäminen ra-
porttien tarkempaan syynäykseen. oman rutiinin 
löytäminen tiedon läpikäynnille tuo varmuutta ja 
tehostaa tuotantoa.

Sonja Kuronen
maidontuotannon asiantuntija

Tietokone-karjasilmä

hUONOsTa hYgieNiasTa  
hiTaaMPi lYPsY

Tehokkuutta lypsyyn saa huolehtimalla ro-
botin huollosta ja hygieniasta. Varsinkin 
huono hygienia voi hidastaa robotin toimin-
taa. Joskus robotin tunnistimeen voi tulla 
likaa, esimerkiksi kesäisin tunnistimeen voi 
tulla kärpäsen jätöstä. Tällöin tunnistami-
seen menee tavallista pitempi aika. Kun tä-
mä kertautuu useilla lehmillä, alkaa lypsyllä 
käyntien määrä vähetä. Varsinaista hälytys-
tä ei välttämättä tule. Pitkät utarekarvat hi-
dastavat myös lypsyä. Käsivarren tarttujaan 
voi myös tulla lantaa tai muuta likaa, ja tä-
mä voi hidastaa kuppeihin tarttumista. Hi-
dastusta tulee myös liasta kankeista maito-
letkuista. Kameran silmän pesusieni saattaa 
myös olla kesäisin limoittunut ja pyyhkii ka-
meraa likaisemmaksi. myös peräpelti voi ju-
mittua kuivan lannan tai iskun seurauksena. 
Tällöin lehmät seisovat robotissa väärässä 
kohdassa ja epätäydellisten lypsyjen mää-
rä kasvaa.

Tieto liikkuu lypsy-
robottien ja tieto-
järjestelmien välillä
Pohjoismainen Nordic CDX-tiedonsiirto-
standardi ja rajapintapalvelu kaikille nave-
tanhallintaohjelmistoille mahdollistaa maa-
tilojen ja tuotosseurannan välisen tiedon-
siirtoon. Laitevalmistajille ratkaisu tarjo-
aa yhden rajapinnan tietojen siirtoon kai-
kissa Pohjoismaissa. maatilayrittäjän nä-
kökulmasta tiedon hallinta ja hyödyntämi-
nen maatilan johtamiseen on aiempaa auto-
maattisempaa ja helpompaa. Tiedon mää-
rän kasvaessa sujuvan tiedonsiirron merki-
tys korostuu.

Kuva: elina Järvenoja

ProAgria oulu ja Arkkitehti-
toimisto Jouni Pitkäranta ovat 
perustaneet vuodenvaihteessa 
uuden yrityksen, 4dBarn oy:n. 
Yritys haluaa tehostaa jo toimi-
vien ja suunnitteilla olevien ro-
bottinavetoiden työajan käyt-
töä, lisätä tuottavaa työtä ja 
poistaa esteitä.

Kun suunnitteluun osallis-
tuvat alusta lähtien yrittäjät 
ja asiantuntijaverkosto sekä 

hyödynnetään hyvät käytän-
nöt maailmalta, saadaan uu-
teen robottinavettaan toimiva 
pohja- ja porttiratkaisu. Yrit-
täjän työtä tukevat muun mu-
assa navetan käyttöohjeet ja 
päivän lukujärjestys. Vasikka-
lan ilmanvaihdon suunnitte-
lu ja parantaminen ovat myös 
4dBarn oy:n keskeisiä palve-
luja. 

4dBarn tarjoaa kertaluon-

teisia palveluja, joiden jälkeen 
kehittämistoimia jatkavat Pro-
Agrian paikalliset asiantunti-
jat ja verkostot. Yritys tähtää 
myös yhteistyöhön kansainväli-
sissä verkostoissa, sillä vastaa-
vanlaista palvelua ei ole tällä 
hetkellä tarjolla Suomessa eikä 
maailmalla.

            www.4dbarn.com➽

4dBarn tehostaa robotti-
navetan työajan käyttöä

Tiesitkö?
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NäyteLinkki mobiili on ProAgrian 
uusin sovellus tuotosseurannassa 
oleville maitotiloille. Se yhdistää leh-
mätiedon ja tuotosseurannan näyte-
pikareissa olevaan viivakoodiin, mikä 
helpottaa merkittävästi koelypsyn te-
koa automaattilypsyssä ja muilla lyp-
syjärjestelmillä. Tällä hetkellä yli 40 
% tuotosseurannan näytteistä ote-
taan esikoodattuihin pikareihin.

Näytelinkki nyt  
myös mobiilissa

NäyteLinkin mobiilisovellus lähettää 
koelypsyn maitonäytepullojen viiva-
koodeja suoraan puhelimesta tuo-
tosseurantalaboratorioon. Sovellus 

käyttää viivakoodin lukemiseen pu-
helimen kameraa. Viivakoodi luetaan 
suoraan valitulle lehmälle ja samal-
la lehmälle voi lisätä tiineystestitila-
uksen. Tiineystestitilaus on käytössä 
Valion maidontuottajilla. Viivakoo-
ditiedot voi lähettää suoraan puheli-
mesta lehmäkohtaisesti tai koko kar-
jan koodit kerralla. 

Sovellukseen kirjaudutaan sa-
moilla tunnuksilla, joilla kirjaudu-
taan ProAgrian verkkopalveluihin ja 
minun maatilani Ammu-ohjelmaan. 
esikoodattujen pikarien käyttö tilal-
la pienentää virheiden mahdollisuut-
ta ja vähentää työtä, kun tarroja ei 
enää tarvitse liimata tuotosseuran-
tapikareihin. 

ProAgria maatalouden Laskenta-
keskus oy:n tuottama sovellus on la-
dattavissa Android- ja Windows-pu-
helimiin sovelluskaupasta. Sovellus 
on tuotosseurannan jäsenille mak-
suton. 

NäyteLinkin mobiilisovellus ja 
ohjeet löytyvät oheisista Qr-koo-
deista: 

kotieläin

Viime vuoden alusta alkaen tuotos-
seurannassa kerättävän tiedon laa-
tua on seurattu laatupisteiden avul-
la. Laatupisteet kertovat jokaisen 
koelypsyn jälkeen, ovatko tiedot kun-
nossa. Aiemmin tuotosseurantavuo-
den tiedon laatua seurattiin vuosita-
solla ja edellisen vuoden tiedon laa-
dusta sai tietoa vasta seuraavassa 
maaliskuussa tuotoslaskennan jäl-
keen. Nyt tuotosseurannan tiedot 
ovat virallisia, kun laatupisteiden 
vuoden keskiarvo on yli 0. 

Viime vuoden alusta lanseerat-
tu laatupistejärjestelmä kehittyy vä-
hitellen. Aikaisemmin lopulliset tuo-
tostiedot saatiin käyttöön vasta seu-
raavan vuoden toukokuun alussa, 
koska tietoja korjattiin myös vuo-
denvaihteen jälkeen epävirallisuus-
selvitysten perusteella. Laatupiste-
järjestelmän ansiosta tilojen, joiden 
laatupisteet ovat nollan yläpuolella, 

Laatupisteiden kehitys vuosina 2014–2016 (ProAgria tuotosseuranta 2016)

Kirsi Leppikorpi
maidontuotannon  
tekninen eritys- 
asiantuntija

kOelYPsYJeN  
TalleNNUsViiVe
Koelypsyjen tallennusvii-
ve kertoo, montako päivää 
kuluu koelypsystä sen tulos-
ten tallentamiseen tietokan-
taan. Keskimääräinen tal-
lennusviive tällä hetkellä on 
14,8 päivää.

Koelypsytietojen tallen-
nus kannattaa tehdä heti 
koelypsyn jälkeen, jotta käy-
tettävissä ovat ajantasaiset 
tuotosseurannan raportit. 
Jotta koelypsyllä kerätty tie-
to saataisiin viipymättä hyö-
tykäyttöön, kannattaa tal-
lennuspalvelua käyttävien 
tuotosseurannan asiakkai-
den lähettää koelypsytiedot 
heti asiantuntijalle. robot-
titilojen ei kannata turhaan 
siirtää asiaa viikkojen pää-
hän. Haluttaessa asiantunti-
ja voi noutaa ja lähettää tie-
dot etäyhteydellä.

Helppo ja nopea vink-
ki koelypsytietojen lähettä-
miseen, on näpätä valoku-
va koelypsykortista älypu-
helimella ja lähettää saman 
tien asiantuntijan sähköpos-
tiin. myös valmiiksi makse-
tut, osoitteelliset kirjekuoret 
ovat edelleen käytettävissä.

Kirsi Leppikorpi

laatupisteet lypsykarjan 
tuotosseurantatiedoissa

tiedot ovat ajan tasalla heti vuoden 
vaihtuessa. Tammikuun laatupisteet 

eivät vaikuta edellisen vuoden kes-
kiarvoon.

Näytelinkki mobiili yhdistää 
lehmätiedon ja viivakoodipullon

keskimääräiset laatupisteet 
kehittyneet jatkuvasti
Laatupisteet mahdollistavat aikai-
sempaa paremmin tiedon laadun 
jatkuvan kehittämisen, kun sekä ti-
lat että asiantuntijat pystyvät reagoi-
maan laatupisteiden muutoksiin re-
aaliajassa. Verrattaessa kuluvan vuo-
den laatupisteiden keskiarvoa vuo-
den 2014 keskiarvoon samalla ajan-
jaksolla, nousua on tapahtunut 25 
% ja viime vuodesta 11 %. Laatupis-
teiden keskiarvo viikoilla 1-30 oli tä-
nä vuonna 6,3, kun se viime vuonna 
oli 5,6 ja 2014 samalla jaksolla 4,7.

Tiesitkö?
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Tuoreen säilörehun ja esi-
kuivatun säilörehun ruokinnallisen 
arvon hallinta ratkaisee lypsyleh-
män ruokinnan onnistumisen. mo-
nen ruokinnallisen ongelman syynä 
on huono säilörehu. Hyvän sulavuu-
den lisäksi hyvä käymislaatu on toi-
nen ratkaiseva tekijä, joka mahdol-
listaa säilörehun runsaan syönnin ja 
hyvän tuotantovaikutuksen. Säilöre-
hun mikrobiologinen laatu on tär-
keää myös maitotuotteiden laadun 
kannalta. mitä enemmän rehussa ta-
pahtuu virhekäymistä, sitä enemmän 
rehun energia- ja valkuaisarvot heik-
kenevät. 

laatu ruokinnan  
tavoitteiden mukaiseksi 

ruokinnallinen laatu muodostuu 
pellolla ja säilönnällinen laatu pel-
lolla ja varastossa. Kaikkeen muu-
hun voi vaikuttaa paitsi sääoloihin. 
Sulavuuteen, valkuaiseen ja kuituun 
vaikutetaan mm. viljelytoimien ajoi-
tuksilla ja nurmiseoksen valinnalla. 

Jos säilörehun ruokinnallinen laa-
tu ei ole tavoitteiden mukainen, tut-
ki ensimmäisenä korjuuajan valinta-
tekniikkasi, korjuun kestoaika alusta 
loppuun sekä nurmiseoksen todelli-
nen seossuhde kasvustoissa suhtees-
sa ravinteisiin. 

Säilönnällinen laatu saavutetaan 
huolellisuudella. maan pinnan tasai-
suus ja sopiva niittokorkeus estävät 
lannan ja maan pääsyn rehun jouk-
koon. Säilönnän onnistumiseen vai-
kuttavat mm. esikuivatusaika, säi-
löntäaineen laatu ja määrä suhtees-
sa kuiva-ainepitoisuuteen sekä ha-
pettomuus. 

rehujen analysointi  
ruokinnan suunnittelun  
perustana
Kotoisten rehujen laatu ratkaisee 

ostorehujen tarpeen, määrän ja 
laadun. Säilörehun analysointi aut-
taa säästämään rehukuluissa. esi-
merkiksi 1 kg/päivä täysrehua (hin-
ta 300 €/tn) liian paljon lehmää 
kohti tarkoittaa 60 lehmän karjas-
sa 540 € kuukaudessa ja 6 570 
€ vuodessa. Käytetään rehut nii-
den laadun mukaan oikeille eläin-
ryhmille, periaatteella parhaat re-
hut heruville ja korkeatuottoisille 
lehmille, täyttävämmät rehut um-
messa oleville ja matalan tuotan-
non vaiheeseen.

Kaikista syöttöön tulevista säilö-
rehu- sekä viljaeristä kannattaa teet-
tää analyysit ja laskettaa niiden poh-
jalta ruokintasuunnitelmat. Suurim-
mista siiloista ja aumoista kannat-
taa ottaa näytteitä syötön edetes-
sä vähintään kerran kuukaudessa ja 
aina kun rehun aistinvarainen laa-
tu muuttuu. Laaja kivennäisanalyy-
si on järkevä keino estää virheellisen 
kivennäisruokinnan aiheuttamat on-
gelmat karjassa.

Kotoisen rehuerän, maidon tai 
ostorehun hinnan vaihtuessa ruo-
kinta kannattaa optimoida. ruokin-
nan ohjaus -palvelun olennainen osa 
on ruokinnan optimointi tilan kar-
jan, kotoisten rehujen määrän ja laa-
dun sekä hintojen pohjalta. Kysy li-
sää omalta maidontuotannon asian-
tuntijaltasi!

Heidi Lehkonen
maidontuotannon asiantuntija

rehulla on väliä

Säilönnällisen laadun merkitys taloudelliseen lopputulokseen.

D-arvolla on merkitystä lehmän tarvitsemaan väkirehumäärään.

Kuva: Sonja Kuronen

Jos säilörehun ruokinnallinen laa-
tu ei ole tavoitteiden mukainen, 
tutki ensimmäisenä korjuuajan 
valintatekniikkasi, korjuun kesto-
aika alusta loppuun sekä nurmise-
oksen todellinen seossuhde kas-
vustoissa suhteessa ravinteisiin. 

Mahdollistaako ny-
kyinen säilöntätapa ja 
työn laatu siilolla, au-
malla tai paalissa ha-
pettomat olosuhteet 
rehuillesi? ProAgrian 

nurmiasiantuntijat voi-
vat olla apunasi tavoit-
telemassa suurempia 
satotasoja ja laadu-

kasta säilörehua.
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        Benchmarking   
             – Parhaita käytäntöjä  
        ja kokemusten vaihtoa

Ruokinta hallintaan
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www.proagria.fi/pienryhmat

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

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton  
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti. 

Mikä on Ruokinta hallintaan 
-pienryhmä?

AjAnKohtA jA Aihe: 

4.-6.10.2016  Tavoitteista ja tuloksista liikkeelle. mitä säilörehu-
 analyysi kertoo?

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

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

 opittuun. 

hinta: 125 €/yritys/pv + alv 24 %. 

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

lisätietoja ja ilmoittautumiset: Elina Järvenoja puh. 0400 260 575,
Sari Hihnala puh. 0400 974165 tai Tiina Kivelä puh. 040 684 5111.

ProAgria Pienryhmät 

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

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

Tuotanto kuntoon. ummessaoloaika, poikiminen ja vasikan 
ensimmäiset viikot. Aihetta alustaa eläinlääkäri Virpi Kurkela.

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

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

KoKoontUMisKertojen teeMAt: 
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Lisää tuottoja 
nuorkarjasta
Hiehopienryhmä jatkaa 
7.10.2016

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

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

7.10.2016

17.11.2016

19.1.2017
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Nettipohjaista minun maatilani -oh-
jelmistoa käytetään eläinrekisteritie-
tojen ilmoituksiin ja karjatietojen hal-
lintaan. ohjelma korvaa tulevaisuu-
dessa vanhan Ammu&elmer -ohjel-
mistokokonaisuuden. molempia oh-
jelmia on mahdollista käyttää rinnak-
kain vuoden 2016 loppuun saakka. 

ajasta ja paikasta riippu-
maton näppärä työkalu

minun maatilani -ohjelmisto toimii 
netissä, jolloin erillistä tietojen ha-
kua ja lähetystä ei tarvita ja tiedot 
tallentuvat suoraan rekisteriin. Käy-
tössä on aina uusin versio, eikä eril-
lisiä päivityksiä tarvitse tehdä. ohjel-
maa voi käyttää älypuhelimen, table-
tin tai PC:n kautta yleisimmillä netti-
selaimilla, myös mac- ja Linux-ympä-
ristöissä. esimerkiksi poikimailmoi-
tukset voi tehdä jo navetassa puheli-
men välityksellä. 

minun maatilani -ohjelma koos-
tuu räätälöitävistä moduuleista, jois-
ta voi koota sopivan toiminnallisen 
kokonaisuuden. Perusmoduuli sisäl-
tää eläinrekisteri-ilmoitukset ja nauta-
rekisterin viralliset raportit. muokat-
tavilla raporteilla voi luoda omia ra-
portteja ja ryhmittelyjä. maidontuo-
tanto-osioissa tallennetaan tuotos-
seurantatiedot. Lehmien tilanteesta 

saa graafisia kaavioita koosteina. Ti-
lasiemennys-moduuli on tarkoitettu 
tilasiemennyksien tallennukseen.

Ohjevideot  
opastavat käyttöön

minun maatilani -ohjelman käyt-

töönotto on helppoa www.minun-
maatilani.fi sivustolla. Käyttäjätun-
nus ja salasana ovat samat kuin van-
hassa ohjelmassa. Kaikki tarvittavat 
toiminnot selviävät ohjevideoista, 
jotka löytyvät ohjelman ylävalikosta 
oikealta kysymysmerkki-painikkeen 
takaa. Jokaiselle toiminnolle löytyy 

oma opasvideonsa. Lisäksi ruudulle 
aukeaa mLoY:n ohjelmistotuen apu-
chat ja etusivulta löytyy palaute-laa-
tikko, joiden kautta saa ongelmati-
lanteissa helposti apua. 

syksyllä koulutuksia  
keski-Pohjanmaalla

ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää 
syyskuussa koulutuksia minun maa-
tilani –ohjelman käyttöön. Koulu-
tuksissa käydään ohjelman perustoi-
minnot läpi sekä kerrotaan vinkkejä 
toimintojen monipuoliseen hyödyn-
tämiseen. erityisesti raporttityökalun 
kanssa pähkäilevien kannattaa tul-
la mukaan, sillä päivän ohjelmassa 
on perustoimintojen ja harjoitusteh-
tävien lisäksi myös omien raporttien 
luonti ohjelmaan. mukaan kannat-
taa ottaa oma kannettava tietokone 
tai tabletti, jotta ohjelman toiminto-
ja pääsee heti kokeilemaan ja teke-
mään itse raportteja.

Minun Maatilani -ohjelmalla tiedot 
nopeasti ja helposti rekisteriin

Etusivun palaute-laatikon ja MLOY:n chat-laatikon kautta saa apua ohjelmasta he-
ränneisiin kysymyksiin.

ProAgria Keski-Pohjanmaan järjestämät pienryhmätyyppiset

Minun Maatilani -koulutukset 
Kalajoki, ti 20.9.2016 klo 9.45-15, Tapion tupa
Kannus, to 22.9.2016 klo 9.45-15, kunnantalo
Kaustinen, ma 26.9.2016 klo 9.45-15, kunnantalo

Ohjevideoiden avulla pääsee nopeasti uuden ohjelman käytössä alkuun. Jokaiseen toimintoon löytyy oma äänellinen ohjevideo.

Koulutuksen hinta 50 €/hlö + alv 24 %.  

ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen koulutuspäivää 
Elina Järvenojalle puh. 0400 260 575 tai elina.jarvenoja@proagria.fi. 
Koulutukset toteutuvat, kun koossa on vähintään 10 osallistujaa.

elina Järvenoja
maidontuotannon asiantuntija

ohjelMA (kaikissa sama):

Klo 9.45-10  kahvi

Klo 10-12  minun maatilani -ohjelman 
 toimintojen esittely

Klo 12-13  lounas (omakustanteinen)

Klo 13-15  harjoitustehtäviä, raporttityökalun 
 käyttö ja omien raporttien luonti

Klo 15.00  koulutus päättyy

oma kannettava tietokone tai tabletti mukaan!

ProAgria Pienryhmä 
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Syönti-indeksiin vaikuttavat rehun 
D-arvo, kuiva-ainepitoisuus, NDF-
kuidun määrä, käymislaatu, onko re-
hu ensimmäistä satoa vai jälkisatoa 
sekä sisältääkö rehu apilaa, sinimai-
lasta tai kokoviljasäilörehua. Säilöre-
hun syönti-indeksi suurenee, kun säi-
lörehun sulavuus (D-arvo) suurenee 
ja käymislaatu paranee (kokonais-
happojen pitoisuus pienenee). Kui-
va-ainepitoisuuden vaikutus on käy-
räviivainen siten, että syönti on suu-
rimmillaan kun säilörehun kuiva-ai-
nepitoisuus on n. 420 g/kg ka. Tätä 
kuivemman rehun syönti-indeksi las-
kee. ensimmäisen sadon rehua syö-
dään enemmän kuin koostumuksel-
taan samanlaista, mutta jälkisados-
ta tehtyä rehua. Jos kasvustossa on 

apilaa, sinimailasta tai tehdään ko-
koviljasäilörehua, D-arvo on yleen-
sä nurmea matalampi, mutta syönti-
indeksi vastaavalla D-arvolla selvästi 
korkeampi.

hyvä syönti-indeksi

Keskimääräisen hyvän säilörehun 
syönti-indeksi on 100. rehussa on 
silloin käymishappoja 80 g/kg kui-
va-ainetta, ammoniakkiluku on 5 ja 
D-arvo 69. Kunkin ominaisuuden 
muuttuminen ohjearvoista lisää tai 
vähentää indeksiä sadasta pisteestä. 
rehun voimakas käyminen voi las-
kea syönti-indeksiä kahdella tavalla: 
kun muodostuneiden käymishappo-
jen määrä on yli 80 g/kg kuiva-ainet-

ta tai kun ammoniakkiluku on yli 5. 
Voimakas käyminen vaikuttaa suo-
raan negatiivisesti rehun syönti-in-
deksiin ja sitä kautta rehun syöntiin. 
mitä paremmin säilynyttä säilörehu 
on, sitä paremmin ja enemmän leh-
mät sitä myös syövät.

syönti-indeksillä suuri  
taloudellinen merkitys

Syönti-indeksin pudotessa 10 pistet-
tä, on väkirehumäärää lisättävä kah-
della kilolla, jotta päästään samaan 
kuiva-aineen syöntiin. Huonoa D-ar-
voa voidaan kompensoida lisäämäl-
lä väkirehun määrää, mutta käymis-
laadultaan heikkoa säilörehua ei voi 
täysin korvata väkirehulla. Tämän 

vuoksi rehun säilönnän onnistumi-
seen on panostettava huolella. Syön-
ti-indeksin noustessa voidaan väkire-
humäärää pudottaa. on tiloja, joil-
la päästään 60 kilon päivätuotoksiin 
jopa reilusti alle 15 kilon väkirehu-
määrillä, kun käytössä on täysin va-
paasti säilörehua, jonka D-arvo ja 
syönti-indeksi ovat korkeita.

Tiina Kivelä 
maidontuotannon 

asiantuntija 

syönti-indeksi

Osalla keskipohjalais-
tiloja päästään 
60 kilon päivä-
tuotoksiin jopa 

reilusti alle 15 kilon 
väkirehumäärillä, 
kun syötössä on 

vapaasti säilörehua, 
jonka D-arvo ja 
syönti-indeksi
ovat korkeita.
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säilörehun määrä ja laatu ruokintapöydällä ratkaisevat pitkälti sen, kuinka paljon lehmät 

lypsävät. säilörehun syönti-indeksi kertoo miten paljon rehua lehmät pystyvät syömään. 

säilörehun syönti-indeksillä on todella merkitystä!
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Tänä vuonna ohralajikkeena oli 
Brage, koska olen vaihtamassa sie-
mentuotantolajiketta. rehuohraa 
viljelyssä oli 15 hehtaaria, siementi-
moteita 11 hehtaaria ja viherlannoi-
tusnurmea 6 ha. Kasvukausi oli 15.8. 
lämpösummaltaan pitkän aikavälin 
keskiarvon yläpuolella, arviolta pari 
viikkoa edellä. Sademäärä oli viime 
vuoden lukemissa 216 millillä heinä-
kuun loppuun mennessä. 

Kevät oli kuiva ja toukotyöt su-
juivat hyvin. Kun sateet kesäkuussa 
alkoivat, on niitä sitten piisannut-
kin. Sadetta on tullut 305 mm 22.8. 
mennessä. edellinen huippu on vuo-
delta 2012, jolloin oli satanut 246 
mm. Kahdessa kuukaudessa tuli vet-
tä 205 mm eli kaksinkertaisesti nor-
maaliin nähden. Kesäkuun sateet 
tappoivat oraita päisteissä ja raivi-
oilla, mutta korrenkasvuaikana hei-
näkuussa tulleita sateita kasvusto on 
kestänyt paremmin. Vaikka nollasa-
don pinta-alaa on puolta enemmän 
kuin 2015, on sitä vain 15 % koko 
alasta. Viljelykierron sekä tihennetyn 
salaojituksen (13 ha) maan vesita-
loutta parantavat vaikutukset ovat 
selvät. Niihin sijoitetut eurot tuovat 
parhaan tuoton tänäkin vuonna.

kylvöt

ohran kylvöt saatiin päätökseen 
31.5. mennessä. Pellot lautasäestet-
tiin kahteen kertaan ja kylvettiin nel-
jimetrisellä rapidilla. Tänäkin vuon-
na urakoitsijat hoitivat kylvöni ko-
konaan, itse keräsin vain kiviä. Niitä 
kertyikin enemmän kuin edellisvuon-
na, n. 15 m3. Konemiehiä saa hel-
pommin töihin kuin kiven kerääjiä. 
Kylvätin ohran matalaan (2 cm) ja 
oraat lähtivät kohtuullisen nopeas-
ti kasvuun (alle 10 vrk). Kasvukau-
den paras viljelyratkaisu oli viherlan-
noituksen perustaminen 6 hehtaa-
rin lohkoilla, joissa oli eniten ongel-
mia viime vuonna. eivät menneet sil-
lä lohkoilla siemen- ja lannoiterahat 

hukkaan!
Brage-ohraa kylvin keskimäärin 

200 kg/ha, eli 493 orasta/m2 ja täh-
kiä oli noin 520 kpl/m2. Käytin nor-
maalia (575 kpl) vähemmän siemen-
tä, koska en halunnut ostaa suur-
säkillistä siemeniä, josta olisi kulu-
nut vain puolet. Timotein olin perus-
tanut vuonna 2013 siemenmääräl-
lä 4,4 kg/ha. Viherlannoitusnurmen 
perustin 1.6. seoksella sinimailanen 
48 %, puna-apila 12 %, valkoapila 8 
% ja timotei 32 % määrällä 7,2 kg/
ha, joka oli hieman alle tavoitteen 
(11 kg/ha). 

Typpeä annoin ohrille 84 kg/ha, 
josta urakoitsijan levittämässä nau-
dan lietelannassa tuli 36 kg/ha (20 
m3/ha syksyllä) ja loput Yara Hiven 
salpietarista tai Yara Hiven NK2:sta, 
joita käytin keskimäärin 173 kg/ha. 
Timoteille typpimäärä oli 65 kg/ha, 
joka tuli Yaramila Y3:sta määrällä 
287 kg/ha urakoitsijan levittämänä 
2.5. 

Annoin fosforin ohralle naudan 
lietelannassa. Käytin hyödyksi fosfo-
rin karjanlantapoikkeusta, mikä mie-
lestäni on tarpeen. Fosforimääränä 
oli ohrilla kokonaisuudessaan 15 kg/
ha ja nurmille keskimäärin 5 kg/ha. 
myös peltojeni kaliumin puute tulee 
naudan lietelantaa käyttämällä hoi-
dettua paremmin ja sen levitysmää-
räksi tuli ohrilla 61 kg/ha ja timoteil-
la 25 kg/ha. Karjanlantaa hyödyn-
tämällä kasvustot ovatkin olleet sa-
topotentiaaliltaan paljon paremmat.

kasvinsuojelu

rikkakasvit torjuin itse ohralta 
24.6. seoksella Ariane S 1,75 l/ha 
+ moddus 0,16 (0,1-0,2) l/ha, joi-
den isäksi annoin multiplea 1,35 l/
ha. Kasvustot olivat jo silloin tauti-
sia kolmanneksi ylimmässä lehdes-
sä, minkä takia lisäsin seokseen vie-
lä Amistar 0,27 l/ha + Proline expert 
0,27 l/ha. ensimmäisellä kierroksel-
la oli tankissa kunnon cocktail. Tois-

ta ruiskutuskierrosta en sitten sade-
määrän takia yrittänytkään ruiskut-
taa, vaikka tarve olisi ollut. 

ruiskututin siementimotein rikat 
22.5. Ariane S 1,75 l/ha + Primus 
0,05 l/ha -seoksella ja samalla meni 
entirea 1,75 l/ha. Laontorjunta teh-
tiin 30.5. Trimaxxilla 0,75 l/ha ja sa-
malla meni Zoomia 1,75 l/ha. Viher-
lannoitusnurmen rikantorjunta suo-
ritettiin 15.7. Basagran SG:llä 1,1 kg/
ha. Timotein ja viherlannoitusnur-
men ruiskutti urakoitsija leveämmän 
työleveyden sekä GPS-ohjauksen ta-
kia, joka takaa tasaisemman ruisku-
tusjäljen. 

Kasvinsuojelun vaikutukset olivat 
erinomaiset, etenkin ohralla lehti-
lannoitteiden osalta. Varsinkin man-
gaanin vaikutus näkyi parissa päiväs-
sä, koska peltojen pH on 7,0. Timo-
teilla taas voikukat sekä saunakukat 
saatiin hyvin pois. Viherlannoitus-
nurmen ruiskutus epäonnistui osit-
tain, koska vesisade tuli heti ruisku-
tuksen jälkeen. onneksi muut rikat 
kuin saunakukat saivat kunnolla sii-
peensä. Saunakukat tuli pääosin tu-
hottua toiseen kertaan mekaanises-
ti. uusintaruiskutus lienee edessä en-
si vuonna.

kasvustot

Kasvustot pysyivät hyvin pystyssä. 
ohrien tuplalannoitukset päisteissä 
eivät olleet laossa, mutta multaisim-
milla paikoilla ohrilla on pieniä lako-
ja ja nurmilla on pyörteisyyttä nel-
jänneksellä alasta, eli lannoitustaso 
ja korrenvahvistus olivat aika koh-
dillaan. 

Kasvuston pituuskin on hyvä 
(+90 cm). Kasvukauden ylihyvän sa-
dekertymän ansiosta ohrat pystyivät 
kasvamaan pituutta, joka on hyvä 
asia sadonmuodostuksen kannalta. 
Jyvät täyttyvät koko kasvin yhteyttä-
mistuotteilla, ja jos kasvi on lyhyt, 
jää yhteyttämistuotteiden määrä vä-
häiseksi ja siten tähkän jyvät pieniksi 
ja lukumäärältään vähäisiksi. 

Kasvitauteja näkyi ennen tauti-
ruiskutusta ja sen jälkeenkin paljon, 
mutta niitä ei ole liikkaa (lippulehti 
pääosin puhdas), jolloin tähkä pys-
tyy edelleen täyttymään. Tähkäkoko 
on pienempi kuin normaalisti, mutta 
parempi kuin viime vuonna. Tähkissä 
on pääsääntöisesti 42–48 jyvää ja yli 
50 jyvän tähkiäkin on (max 60). Jy-
väkoko vaikuttaa hyvältä tämänvuo-
tiseksi, pääosin lajikevaihdon takia. 
Viljelykierto, hivenravinteet ja oikea-
aikainen tautitorjunta varmistavat 
laadukkaan sadon haasteellisissakin 
olosuhteissa.

Timoteilla tähkät olivat pitkiä, 
muttei niin pitkiä kun viime vuonna 
(+10 cm), ollen pääsääntöisesti 8–9 
cm ja kasvustot ovat n. 120 cm, kos-
ka käytin väkilannoitetta sopivasti (N 
65 kg, vastaten viljelyhistorian keski-
arvoa) ja lannoitus oli aikainen. 

Satomäärät sitten seuraavassa 
lehdessä, jos päästään puimaan tä-
nä vuonna.

Jo toinen ei niin hyvä vuosi

YhteenVeto KoKo tilAn ViljelYtiedoistA
Pellon käyttö p-a n sato-vaste n P K sato yht. kg
ohra 15,02  84 15 61 
timotei 11,22  65 5 25 
VlV 5,46  0 0 0

heiKKi PellonPientAreellA

Heikki ojala
Talousjohtamisen
erityisasiantuntija

Kuva: Heikki ojala
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LuomuWiki kokoaa yhteen luon-
nonmukaiseen tuotantoon liitty-
vää ammattitietoa käytännönlä-
heisestä näkökulmasta. Aikaisem-
min hajanaisesti eri nettisivuilla 
olleet tiedot löytyvät nyt kootus-
ti luomuwikistä osoitteessa www.
luomuwiki.fi. 

Luomuwikin tietoartikkelit 
ovat wiki-periaatteiden mukaises-
ti toisten käyttäjien muokattavis-
sa. Artikkeleja on julkaistuna jo 46 
kappaletta. Artikkelien kirjoittajat 
ovat pääasiassa ProAgrian luomu-
asiantuntijoita. Jatkossa kuka ta-
hansa voi lisätä tekstiä ja kuvia se-

kä muokata muiden kirjoittajien 
tuottamia aineistoja. LuomuWiki 
mahdollistaa jatkossa nykyaikai-
sen tiedon välitystavan. Wikimuo-
toisena tiedot päivittyvät yhteisöl-
lisesti silloin, kun käyttäjät täyden-
tävät tekstejä.

kokemukset jakoon

Luomutuottajien omalla tilalla ha-
vaitut parhaat käytännöt ja koke-
mukset, joista on vaikea löytää tie-
toa painetuista lähteistä, sopivat 
hyvin Luomuwikiin. Sisältöä rikas-
tuttavat valokuvat ja YouTube-vi-

deot ovat myös tervetullutta ma-
teriaalia wikiin. Luomuwiki ehdot-
taa uuden artikkelin luontimah-
dollisuutta, jos sen aiheesta sisäl-
töä ei ole vielä olemassa. Se myös 
rohkaisee seikkailemaan tietomää-
rässä runsaan artikkelienvälisen 
linkittelyn kautta. Kirjoittaminen 
vaatii rekisteröitymisen, mutta ai-
neistot ovat vapaasti luettavissa il-
man kirjautumista. 

Suomenkielisestä wikipedias-
ta ei juuri löydy maatalouteen liit-
tävää sisältöä, jota ammattilai-
set voisivat hyödyntää. Ammatti-
asiat kuitenkin kiinnostavat ja esi-

merkiksi muutama vuosi sitten jul-
kaistussa LammasWikissä vierailee 
noin 2000 kävijää kuukaudessa. 
Luomuwikin kehittäminen on osa 
Tuottavaa luomua -hanketta, jota 
rahoittaa maa- ja metsätalousmi-
nisteriön Laatuketju.

Jari Tikkanen
Luomutuotannon 
erityisasiantuntija

luomuWiki 
– uusi luomun tietopankki

VilJaN rehUarVON MUkaiNeN hiNTa  
TilOJeN Välisessä rehUkaUPassa

Tilojen välinen rehukauppa on kannattava yhteistyön muoto. Tilat saavat molemminpuo-
lista hyötyä, kun tarvittava rehu voidaan toimittaa lähelle ilman välikäsiä. Lisäksi saadaan 
kustannussäästöjä tiettyjen menoerien poisjäämisellä, varsinkin jos vilja otetaan vastaan 
suoraan tuoresäilöntään. Tilojen välinen viljakauppa on ratkaisu tilanteissa, joissa viljan-
tarve on lisääntynyt esimerkiksi yksikkökoon kasvun myötä ja oma tuotanto ei riitä enää 
kattamaan viljan tarvetta. Viljan hankinta tilojen välisen kaupan kautta on hyvä vaihtoeh-
to varsinkin tapauksissa, joissa tehokas viljantuotanto vaatisi lisäinvestointeja tai merkit-
tävää panostusta tuotannon kehittämiseen. ProAgrian sivuilla olevan viljanhintalaskurin 
avulla voiarvioida tilojen välisessä kaupassa käytettävää viljan hintaa senhetkisen markki-
nahinnan, viljan hehtolitrapainon sekä viljan kosteuden perusteella. 

       www.farmarinporssi.fi 

Tarkempia tietoja, käytäntöjä ja sopimusmalleja tilojen väliseen rehukauppaan Far-
marin Pörssin sivuilta www.farmarinporssi.fi

VilJaN TUOTaNTO- 
kUsTaNNUslaskUri
Viljan tuotantokustannusten arviointiin on ProAgri-
an nettisivuilla käytettävissä laskuri, jossa saavute-
tun sadon määrän ja käytetyn typpilannoituksen pe-
rusteella voidaan arvioida viljan tuotantokustannus-
ta sekä sen pohjalta sadon vähimmäishintavaatimus-
ta. Sadon hintavaatimus kuvaa, millainen myyntihin-
ta olisi vähintään saatava kattamaan kustannukset 
ja pitämään tuotanto kannattavana. Tarkemman ku-
van omista tuotantokustannuksista saa tekemällä ti-
lakohtaisen tuotantokustannuslaskelman, jossa kus-
tannukset poimitaan tilan todellisista tiedoista. Kas-
vintuotannon tuotantokustannuslaskelman tekemi-
nen auttaa hahmottamaan millä hinnalla, milloin ja 
millaisissa erissä kannattaa sato myydä. Tuotanto-
kustannusten laskennan kautta päästään kiinni te-
kijöihin, joissa pääomaa on kiinni tehottomasti ja 
rahaa valuu hukkaan. ProAgrian asiantuntijat teke-
vät tilan tietoihin ja toteutuneisiin tuloihin ja menoi-
hin perustuvia tuotantokustannuslaskelmia esimer-
kiksi osana ViljelyKasvu tai ViljelyTuotto -palvelui-
ta. Tämän lisäksi netissä toimivalla laskurilla, Tuot-
topehtorilla (www.tuottopehtori.fi) pystyy vertaile-
maan eri tuotannontekijöiden vaikutuksia tuotanto-
kustannuksiin.

       www.proagria.fi/viljalaskuri

lUoMUAsiAntUntijoillA on AsiAA

Kuva: Jari Tikkanen

➽
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Maksuvalmiuden yllä-
pito on haasteellista erityi-
sesti investointeja viime vuo-
sina tehneillä maatiloilla. 
Talouden suunnittelulla voi 
ajoittaa tuloja ja menoja pa-
remmin kohdalleen ja vält-
tää lisäkulujen tai tuottome-
netysten syntymistä. Han-
kintojen ajoittamisen lisäksi 
tämä tarkoittaa myös neu-
votteluja tavarantoimittajien 
ja rahoittajien kanssa. Nii-
hin kannattaa ryhtyä ajois-
sa. realistisella maksusuun-
nitelmalla voi rakentaa luot-
tamusta sidosryhmien suun-
taan, mikä helpottaa myö-
hempiä neuvotteluja.

liikkeelle lähtötilan-
neanalyysillä

Valtion osittain rahoitta-
massa budjetoinnin käyn-
nistyspalvelussa tilan talou-
dellinen kokonaistilanne sel-
vitetään lähtötilanneanalyy-

sillä ennen varsinaisen kas-
sabudjetin laadintaa. Lähtö-
tilanneselvitys kuuluu budje-
tointipalvelun hintaan silloin 
kuin työtä jatketaan kassa-
budjetointipalveluna. Jos 
alkukartoitus osoittaa, et-
tä muut toimet ovat budje-
tointia tähdellisempiä, läh-
tötilanneanalyysin hinta on 
syvyysasteesta riippuen 170-
320 € (alv 0 %). 

seuranta yhtä tärke-
ää kuin suunnittelu

Budjetti ilman seurantaa ei 
ohjaa toimintaa. Siksi kas-
sabudjetointipalvelu si-
sältää aina seurantakäyn-
nin, jonka yhteydessä aiem-
min tehty budjetti päivite-
tään. Lähtötilanneanalyy-
sin ja kaksi budjetointiker-
taa vuodessa sisältävä ko-
konaisuus maksaa toimisto-
työnä 850 €. Jos maksuval-
mius on tiukka, suunnittelu-

jännettä tihennetään.
maksuvalmiuden suun-

nittelun lisäksi budjetointi-
palveluun kuuluu myös tuo-
tannon tehostamismahdol-
lisuuksien selvitys ja siihen 
pohjautuvat kirjalliset toi-
menpide-esitykset. Tavoit-
teena on rahan määrän kas-
vattaminen pelkän maksu-
valmiuden suunnittelun si-
jasta. ProAgrian budjetoin-
tipalvelu on kokonaisvaltai-
nen maatalousyrityksen joh-
tamispalvelu.

Kassabudjetoinnin yhtey-
dessä tehdään myös vero-
suunnittelua. Kuluvan vuo-
den veroennakoihin ennätet-
tää vielä vaikuttaa ja tarvi-
kehankintojen ajankohtia ja 
maksuaikoja voidaan suun-
nitella myös verotus huomi-
oon ottaen. Parhaan hyö-
dyn budjetointipalvelusta 
saa, jos tilan kirjanpito on 
ProAgrian hoidossa. Tällöin 
budjetin seuranta on jatku-

vaa myös ProAgrian puolel-
ta ja korjaaviin toimenpitei-
siin päästään heti poikkea-
mien ilmetessä. 

Juha 
Hämäläinen 
Kehityspäällikkö

Budjetointi ja verosuunnittelu 
– maksuvalmiuden tukipilarit

monen mielessä pyörii ajatus siitä, 
kuinka saada tarpeeksi tuottoa tuote-
tuille maitolitroille, viljatonneille ja li-
hakiloille, jotta tilalta saisi itselleen riit-
tävän palkan. Lähtökohta on aina sel-
vittää missä mennään, eli laskea tuo-
tetut litrat ja kilot sekä niiden laatu. Jo 
monelle tutuksi tullut ajatus ”mitä mit-
taat – sitä voit parantaa”, ei ole van-
hentunut. Se on edelleen taloudelli-
sen johtamisen kivijalka. Tulosten seu-
raaminen ja vertaileminen antaa arvo-

kasta tietoa toiminnan kehittymises-
tä. Jatkuva analysointi auttaa huo-
maamaan nopeasti muutokset ja 

mahdollistaa oikeat korjausliikkeet. 

kaikki vaikuttaa kaikkeen

Tulokseen vaikuttavia asioita on niin 
paljon, että harva pystyy ne erittele-
mään ja analysoimaan. Päätä hui-
maa kun yrittää listata laadukkaaseen 
lopputuotteeseen vaikuttavia asioita. 

maatalousyrittäjien käytettävissä on 
laaja asiantuntijoiden joukko, josta ai-
na löytyy joku joka tietää vastauksen tai 
osaa sen selvittää. Tilakokonaisuudesta 
voi varmasti sanoa, että kaikki vaikut-
taa kaikkeen. mitä monipuolisemmin 
esim. neuvonnan palvelut ovat käytös-
sä, sitä nopeammin ja tehokkaammin 
tuloksetkin ovat nähtävissä. 

laskelmat päätöksenteossa

Parasta katetta kohti päästään, kun 
huomioidaan kaikki tulokseen vaikut-
tavat tekijät. esimerkiksi kasvintuotan-
non talouslaskelmalla voidaan selvittää 
kotoisten rehujen hinnat ja sitä kautta 
niiden osuus rehukustannuksesta. Päi-
välaskelma kertoo konkreettisesti rehu-
jen hintojen vaikutuksesta maidon kat-
teeseen. Tulosanalyysi avaa tilan talou-
den kriittiset kehittämiskohteet ja antaa 
erinomaista vertailutietoa muihin tiloi-
hin monipuolisilla hakuvaihtoehdoilla. 

raporteista selviää esim. tilan poikkea-
va konekustannus saman kokoluokan 
muihin tiloihin. Budjetointi auttaa hal-
litsemaan kassavirtaa, helpottaa stres-
siä ja auttaa ostopäätösten teossa. 

Tässä on vain muutama esimerkki 
tarjolla olevista palveluista. Päätösten 
tekeminen on aina haastavaa, oli kyse 
isosta tai pienestä asiasta. ProAgria tu-
kee oikeaan ratkaisuun päätymistä pe-
rustellen ja haastamalla erilaisiin vaih-
toehtoihin. Ajatusten kanssa ei tarvit-
se painia yksin, kuuntelijoita löytyy ja 
yhdessä etsitään ja löydetään jokaiselle 
sopivat vaihtoehdot. 

Mitä mittaat sitä voit parantaa

elina Finnilä
Kasvituotannon 
ja talouden 
asiantuntija

Nykytilanteen analyysissä, kassabudjetoinnissa ja muissa taloudenhallintapalveluissa auttavat: 

Maakunnan eteläosat

elina Finnilä
043 825 4283

mika Jouppila
044 523 4430

Kirsi Saarikettu
043 825 4280

Helena Hohenthal
040 847 9908

Maakunnan pohjoisosat

Teemu Kinnunen
043 825 4279

maija eerikkilä
040 521 6416

Seija roimela
040 847 9740

Juha Hämäläinen
0400 126 335

Taina Kulla
0400 723 288

Jouni Huhtala
040 512 3703

etunimi.sukunimi@proagria.fi
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Syksyn tullen kannattaa keräillä ku-
luneen vuoden kuitit ja tuoda ne tili-
toimistoon kirjattavaksi. Suositukse-
na on toimittaa kuitteja pitkin vuotta, 
sillä ajantasainen kirjanpito on maa-
tilan taloudenhallinnan perusta. Kun 
kirjanpito on ajan tasalla, yrittäjällä 
on jatkuvasti oikea kuva liikevaihdon 
ja tuloksen kehittymisestä. Tulojen ja 
menojen seuraaminen sekä tulevai-
suuden ennakointi on helpompaa. 

hintaporras  
vaihtuu lokakuussa

muistathan hintaporrastuksemme. 
Kun tuot kuitit lokakuun loppuun 

mennessä, saat alkuvuoden kirjanpi-
don edullisempaan hintaan. 

Välitilinpäätös

Nyt on aika sopia myös välitilin-
päätöksen laadinnasta. Välitilin-
päätös kannattaa tehdä, sillä se 
kertoo kuluvan vuoden taloudelli-
sen tilanteen, antaa viitteitä tulok-
sen kehittymistä loppuvuoden osal-
ta ja varmistaa tarvittaessa mah-
dollisuuksia vaikuttaa tulokseen 
enemmän kuin tilinpäätösvaihees-
sa. myös lopullinen tilinpäätös su-
juu helmikuussa vaivattomammin, 
jos tulosta ja verotusta on suunni-

teltu jo välitilinpäätöksen yhteydes-
sä syksyllä.

Muista myös budjetointi  
ja veropäätökset

Talouden ja kassavirran tarkem-
masta seurannasta on monille ti-
lalle apua. Kassabudjetointipal-
velun avulla ennakoidaan tulevien 
kuukausien tuloja ja menoja, jolloin 
niihin on helpompi varautua etukä-
teen. Vuoden 2015 verotus päättyy 
31.10.2016. Tähän mennessä lähe-
tetään myös viimeiset verotuspää-
tökset asiakkaille, jos esitäytetylle 
veroilmoitukselle on keväällä tehty 

muutoksia. Verotuspäätös kannat-
taa tarkistaa, jotta varmistutaan, 
että kaikki on mennyt suunnitellun 
mukaan.

Kirsi Saarikettu
Tilipalveluasiantuntija

Tilitoimiston vaihtaminen on 
käynyt monella mielessä, kun yhteis-
työ nykyisen tilitoimiston kanssa tun-
tuu hankalalta tai monimutkaiselta. 
Vaihtopäätöksen tekeminen on kui-
tenkin vaikeaa, vaihto koetaan työ-
lääksi ja uuden tilitoimiston etsiminen 
tuottaa päänvaivaa. usein taustalla 
on myös henkilökohtainen tuttavuus, 
jolloin vaihtaminen tuntuu vielä han-
kalammalta. Käytännössä tilitoimis-
ton vaihtaminen ei ole niin monimut-
kaista, kuin yrittäjä usein kuvittelee.  

Päätös ja aikataulu
Kun päätös tilitoimiston vaihtami-
sesta on tehty, seuraavaksi mietitään 
missä vaiheessa tilikautta vaihtami-
nen tehdään. Vaihto onnistuu lähes 
kaikissa tilikauden vaiheissa. Hel-
pointa vaihto on tehdä seuraavan ti-
likauden alussa tai uuden tilikauden 
muutaman ensimmäisen kuukauden 
aikana. Tilikauden lopussakin vaih-
taminen on mahdollista, silloin uu-
den tilitoimiston tehtäväksi jää pe-

rehtyä koko tilikauden aikaisiin ta-
pahtumiin. Tilinpäätöskuukauteen 
tilitoimiston vaihtoa ei suositella. 

irtisanomisaika ja  
sopimuksen purkaminen

Jos yrityksellä on edellisen tilitoimis-
ton kanssa kirjallinen toimeksian-
tosopimus, on siitä syytä tarkistaa 
mahdollinen sopimuksen irtisano-
misaika, -tapa ja se, kuinka irtisa-
nomisajan kuluminen lasketaan. So-
pimuksen puuttuessa yrittäjä ottaa 
henkilökohtaisesti yhteyttä tilitoimis-
toon ja ilmoittaa tilitoimiston vaih-
tamisesta hyvissä ajoin, jotta edelli-
selle toimistolle jää riittävästi aikaa 
saattaa kirjanpito loppuun niin, että 
vaihtaminen onnistuu vaivatta. 

Uuden tilitoimiston  
etsiminen

uutta tilitoimistoa valittaessa kan-
nattaa kuunnella toisten yrittäjien 

kokemuksia. Netistäkin löytyy pal-
jon taloushallintopalveluita tarjoa-
via yrityksiä ja hinnastoja. Kannat-
taa muistaa, että halvin tilitoimisto 
ei välttämättä pysty tarjoamaan sitä, 
mitä yrittäjä tarvitsee. myös tilipal-
veluyrityksen tarjoamien analyysipal-
velujen laajuuteen kannattaa kiinnit-
tää huomiota.

mikäli yrityksellä on kiinnostus-
ta ottaa käyttöön tai on jo käytös-
sä sähköinen taloushallinto, on syy-
tä varmistaa, että tulevalla tilitoimis-
tolla on valmiudet hoitaa yrityksen 
asioita. Nykyaikaiselta tilitoimistol-
ta täytyy löytyä ajanmukaiset sähköi-
set taloushallinnon järjestelmät sekä 
osaava ja koulutettu henkilöstö nii-
den käyttöön. 

Tapaaminen ja  
toimeksiantosopimus

Potentiaalisen uuden tilitoimiston 
kanssa on hyvä sopia tutustumis-
käynti, jossa on mahdollisuus tavata 

myös tuleva taloushallinnon asian-
tuntija, joka hoitaa yrityksen asioi-
ta. Tapaamisessa käydään läpi tili-
toimiston käytännöt, aikataulut, toi-
mintatavat sekä yrittäjän omat toi-
veet. Käynnillä sovitaan asiakkuuden 
siirtoon liittyvien asioiden hoito en-
tisen tilitoimiston kanssa. uuden ti-
litoimiston kanssa laaditaan kirjal-
linen toimeksiantosopimus. Siinä 
sovitut toimintatavat, aikataulut ja 
työnjako on merkattu selkeästi kir-
jalliseen muotoon. Se helpottaa se-
kä yrittäjää että tilitoimistoasiantun-
tijaa luottamuksellisen yhteistyösuh-
teen synnyttämisessä.

Heidi Laaninen
Yritystalouden asiantuntija

ProAgria Pohjois-Karjala

Tilitoimiston vaihtaminen

Muista lokakuun hintaporras
terVeisiä tiliPAlVelUistA

Yrityksille, jotka haluavat lisää tuottoa pellolta

Hyödyt 
  Suunnittelemme pellonkäyttösi 

tehokkaaksi ja tuottavaksi

  Valitsemme sopivat nurmiseokset ja 
mitoitamme tuotantopanokset

  Kasvukaudella varmistamme sadon 
määrän ja laadun

  Kerromme miten voit kehittää rehun-
tuotantoasi, jotta saat lisää tuottoa

Sisältö räätälöidään tarpeen mukaan

Rehun määrän ja laadun suunnittelu  
- eri eläinryhmien rehuntarpeen arviointi ja aikai- 

sempien pellon tuotantotulosten analysointi
- asiantuntijan tekemä korjuuajankohdan määritys 

Aktiivinen yhteydenpito 
- nurmentuotannon kehittämispalaveri, jossa  

mukana myös ruokinnan asiantuntija
- nurmirehun tuotantokustannuslaskelma ja  

palautekeskustelu
- aktiivinen suunnittelu, seuranta ja  

tulosten arviointi 

Vertailutietoa ja toimenpide-ehdotuksia
- lohkopankista vertailutiedot

NurmiTuotto Tuotto

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton  
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti. 

Korjuuajan määritys
TAI kasvustokäynti

TuottoTuotanto- 
kustannuslaskelma  
ja palautekeskustelu

Viljelysuunnittelu ja 
lohkokirjanpito erillisen 
hinnaston mukaan

Nurmituotannon  
kehittämispalaveri TAI
säilörehukartoitus

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

Tehdään yhdessä
Tapaamisissa keskitytään havain- 
nointiin, pohdintaan ja keskusteluun.

Laskelmat ja raportit teemme  
pääsääntöisesti toimistolla.  
Täydennämme ne kommenteilla ja 
toimenpide-ehdotuksilla.
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ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti. 

Mistä varmuutta
tulevaisuuden
tekemiseen?
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Selkeytä tavoitteesi ja valitse oikea  
kehityspolku kanssamme. Autamme sinua 
saamaan enemmän tuottoa nykyisestä toiminnastasi 
löytämällä oikeat tehostamiskeinot.

Hyödynnä kehittämiskeskustelua, kun mietit inves- 
tointia, sukupolvenvaihdosta, yritystoiminnan myyntiä, 
uutta liiketoimintaa, rahojen  riittävyyttä, tuotannon 
tehostamista, omaa jaksamista tai osaamisen  
kehittämistä.

Pohdi tulevaisuuden mahdollisuuksia yhdessä 
toimialan tuntevan asiantuntijamme kanssa!

Hyödynnä heti edullinen mahdollisuus.
Tilaa helposti ja vaivattomasti.
Ota yhteyttä omaan ProAgrian asiantuntijaan   
tai tee tilaus osoitteessa www.proagria.fi/tilaus

KEHITYSPOLKU MAKSUVALMIUDEN HALLINTAAN
Kassabudjetoinnin ja seurannan avulla varmistat,  että yrityksesi maksuvalmius säilyy hyvänä.
1.  Katso kanssamme tulevaisuuteen 
2. Kootaan taravittavat tiedot taloudesta ja tuotannosta3. Kassabudjetoinnin ja seurannan avulla saat yrityksesi  maksuvalmiuden hallintaan 
4. Syvennytään yhdessä tuloksiin ja tehdään tulosta

MAKSU- 
VALMIUS  

HALLINTAAN

Kehittämis- 
keskustelu

Kassa- 
budjetoinnin 
käynnistys

Kassabudjetointi 
ja seuranta

Analysointi

e

1 2
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Esimerkki Neuvo-palvelujen hyödyntämisestä 
kotieläin- ja kasvintuotantotilalla

Tukipuntari
Ympäristökorvauksen  
ja viherryttämisen ehdot 
ja muutokset
Kasvinsuojelusuunnitelma

eläinten hyvinvointikorva-
uksen ehtojen täyttyminen
Kartoitus luomuun  
siirtymiseksi

Integroidun kasvinsuojelun 
Neuvo-käynti

Täydentävien ehtojen 
vaatimusten esim.  
nitraattiasetuksen  
täyttyminen

ravinnetaselaskelma
maan rakenteen arviointi
maatilan  
ympäristösuunnitelma
maatilan energiasuunnitelma

eläinten  
hyvinvointikorvauksen 
laskuri ja vaihtoehtojen 
pohtiminen

TALVI
            

KeVäT / KeSä SYKSY                           
         

Tilaaminen on helppoa ja vaivatonta
  Valitse neuvonnan aihe 

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

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

  Ja valmista tuli
  Neuvonnan jälkeen tarvitaan vain vahvistus  

neuvontaan käytetystä ajasta. 

 
 

Varmuutta oikeellisuudesta ja 
vähemmän huolia 

Selvityksiä ja kartoituksia 
varmojen valintojen pohjaksi

Hyviä käytäntöjä ja 
vinkkejä pienryhmistä

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

Palvelua asiakkaille rahoittaa Maaseuturahasto.

1.

2.

3.

HYÖDYNNÄ  
RAHANARVOISET  
NEUVO 2020 
-PALVELUT!

Tutustu tarjontaamme
www.proagria.fi/neuvo2020

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

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

RAHANARVOISET  
NEUVO 2020 
-PALVELUT

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

ProAgria Keski-Pohjanmaa

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

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

Koskela Liisa, 050 512 0615

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

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

Tikkanen Jari, 0400 162 147

Yli-Jylhä Aulikki, 050 596 8502

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

Kasvinsuojelu

Luomu

EnergiaYmpäristö

Tuotanto- 
eläimet www.proagria.fi/kp

Jäikö Vielä 
kehiTeTTäVää? 
Hyödynnä ProAgrian asiantuntijoita yritys-
toimintasi kehittämisessä. muista myös Neu-
vo 2020 -palvelut, joissa käytettävissäsi on  
3 500 euroa koko ohjelmakauden aikana. 

 www.proagria.fi/
 neuvo2020➽

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti. 

Mistä varmuutta
tulevaisuuden
tekemiseen?
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Selkeytä tavoitteesi ja valitse oikea  
kehityspolku kanssamme. Autamme sinua 
saamaan enemmän tuottoa nykyisestä toiminnastasi 
löytämällä oikeat tehostamiskeinot.

Hyödynnä kehittämiskeskustelua, kun mietit inves- 
tointia, sukupolvenvaihdosta, yritystoiminnan myyntiä, 
uutta liiketoimintaa, rahojen  riittävyyttä, tuotannon 
tehostamista, omaa jaksamista tai osaamisen  
kehittämistä.

Pohdi tulevaisuuden mahdollisuuksia yhdessä 
toimialan tuntevan asiantuntijamme kanssa!

Hyödynnä heti edullinen mahdollisuus.
Tilaa helposti ja vaivattomasti.
Ota yhteyttä omaan ProAgrian asiantuntijaan   
tai tee tilaus osoitteessa www.proagria.fi/tilaus

KEHITYSPOLKU MAKSUVALMIUDEN HALLINTAAN
Kassabudjetoinnin ja seurannan avulla varmistat,  että yrityksesi maksuvalmius säilyy hyvänä.
1.  Katso kanssamme tulevaisuuteen 
2. Kootaan taravittavat tiedot taloudesta ja tuotannosta3. Kassabudjetoinnin ja seurannan avulla saat yrityksesi  maksuvalmiuden hallintaan 
4. Syvennytään yhdessä tuloksiin ja tehdään tulosta
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Kassa- 
budjetoinnin 
käynnistys

Kassabudjetointi 
ja seuranta

Analysointi
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Liisa Koskela p. 050 5120 615
Sari Hihnala p. 0400 974 165

nYt 
ajan-

koHtaista!

Yrityksille, jotka haluavat lisää tuottoa pellolta

Hyödyt 
  Suunnittelemme pellonkäyttösi 

tehokkaaksi ja tuottavaksi

  Valitsemme sopivat nurmiseokset ja 
mitoitamme tuotantopanokset

  Kasvukaudella varmistamme sadon 
määrän ja laadun

  Kerromme miten voit kehittää rehun-
tuotantoasi, jotta saat lisää tuottoa

Sisältö räätälöidään tarpeen mukaan

Rehun määrän ja laadun suunnittelu  
- eri eläinryhmien rehuntarpeen arviointi ja aikai- 

sempien pellon tuotantotulosten analysointi
- asiantuntijan tekemä korjuuajankohdan määritys 

Aktiivinen yhteydenpito 
- nurmentuotannon kehittämispalaveri, jossa  

mukana myös ruokinnan asiantuntija
- nurmirehun tuotantokustannuslaskelma ja  

palautekeskustelu
- aktiivinen suunnittelu, seuranta ja  

tulosten arviointi 

Vertailutietoa ja toimenpide-ehdotuksia
- lohkopankista vertailutiedot

NurmiTuotto Tuotto

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton  
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti. 

Korjuuajan määritys
TAI kasvustokäynti

TuottoTuotanto- 
kustannuslaskelma  
ja palautekeskustelu

Viljelysuunnittelu ja 
lohkokirjanpito erillisen 
hinnaston mukaan

Nurmituotannon  
kehittämispalaveri TAI
säilörehukartoitus

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

Tehdään yhdessä
Tapaamisissa keskitytään havain- 
nointiin, pohdintaan ja keskusteluun.

Laskelmat ja raportit teemme  
pääsääntöisesti toimistolla.  
Täydennämme ne kommenteilla ja 
toimenpide-ehdotuksilla.
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Selkeytä tavoitteesi ja valitse oikea  
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uutta liiketoimintaa, rahojen  riittävyyttä, tuotannon 
tehostamista, omaa jaksamista tai osaamisen  
kehittämistä.

Pohdi tulevaisuuden mahdollisuuksia yhdessä 
toimialan tuntevan asiantuntijamme kanssa!

Hyödynnä heti edullinen mahdollisuus.
Tilaa helposti ja vaivattomasti.
Ota yhteyttä omaan ProAgrian asiantuntijaan   
tai tee tilaus osoitteessa www.proagria.fi/tilaus

KEHITYSPOLKU MAKSUVALMIUDEN HALLINTAAN
Kassabudjetoinnin ja seurannan avulla varmistat,  että yrityksesi maksuvalmius säilyy hyvänä.
1.  Katso kanssamme tulevaisuuteen 
2. Kootaan taravittavat tiedot taloudesta ja tuotannosta3. Kassabudjetoinnin ja seurannan avulla saat yrityksesi  maksuvalmiuden hallintaan 
4. Syvennytään yhdessä tuloksiin ja tehdään tulosta
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Sari Harju p. 040 5234 114
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Tervetuloa AgriBisnes II -infoon 
Kausssen Kansanlääkintäkeskukselle 
6.9. klo 12.00 - 14.00!
Kahvitarjoilu

6.–8.10.2016

 
 

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

Joka viides hivenravinnepaketti (Cu, Mn, Zn) 
kaupan päälle syys-lokakuussa!

Viljojen DON- ja valkuaisanalyysit meiltä!

Huom!

Katso pätevyysalue www.finas.fi

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

Viljavuus-
      tutkimukset

Kotimainen
       asiantunteva palvelu!

Ilmaista 2016!
Järjestetty maanäytteiden kuljetus 

useasta maatalousliikkeestä 
syys-joulukuussa!

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

KIVENNÄIS- 

JA ERIKOISREHU-

KAMPANJA

Myynti: 
maatalouskaupat

Lisätiedot kampanjasta:
www.kinnusenmylly.fi

Kampanja voimassa:
1.9.–31.10.2016

Ledlenser 
iSEO 5R

-otsavalaisin

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

tai 2 000 kg muita jauheisia kivennäisiä kerralla

Kaupan päälle

Tiedossa loistava
  kivennäissyksy

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

120 metriin asti. Valaisimen mukana kypäräkiinnikkeet ja -klipsit.
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Maidon perushinta on pysynyt 
samana, mutta lisähintaa meijerit ei-
vät enää maksa. Nyt maidosta saa 35 
snt/l ja lisäksi lisiä pitoisuuksien mu-
kaan. maitomarkkinoilla on edelleen 
liikaa maitoa, mikä ei ole hyvä asia 
maitokriisin ratkaisun kannalta. 

Maitoa liikaa markkinoilla

eu:n komission ylläpitämän eu milk 
market observatoryn mukaan eu-
tasolla maitomäärä on kasvanut 
tammi-toukokuussa + 4,5 % vuodes-
ta 2015 vuoteen 2016. Vuoden 2015 
alkupuolella maitoa oli jo riittäväs-
ti markkinoilla ja alkuvuoden aika-
na maitomäärä on kasvanut litrois-
sa 3 mrd. litraa. Suomen tuotanto 
on vaihdellut viime vuosina n. 2,3 
– 2,4 mrd. litran välillä. Tuotanto 
on siis kasvanut alkuvuonna yli Suo-
men vuosituotannon verran. Huhti- 
ja toukokuussa tuotanto oli vuoden 
2015 tasolla, joten tuotannon kas-
vutahti on laantunut. Kuitenkin Hol-
lannissa tuotantomäärä toukokuus-
sa 2015 oli 200 miljoonaa litraa vii-

me vuotta suurempi. Toivottavaa oli-
si, että kasvu taittuisi ja tuotanto-
määrä lähtisi laskuun ja samalla ky-
syntä paranisi. Ilman sitä toiveet hin-
nannoususta ovat turhia.

Käytännön maamiehen maito-
markkinakatsauksen mukaan vuo-
den 2016 tuotantomäärän eu:ssa 
odotetaan kasvavan 1,4 % vuoden-
takaisesta ja huhti- joulukuussa las-
kevan 0,4 % (Km 29.7.2016). Toivei-
ta tuotannon kasvuvauhdin taittu-
misesta siis on muuallakin olemassa. 

Hollannissa maidon SPoT-hin-
ta on ollut pitkään reilusti mak-
settua tuottajahintaa alhaisempi. 
SPoT-hinta kuvaa juuri sillä hetkel-
lä maidosta maksettavaa hintaa, mi-
kä yleensä ennakoi tulevaa. maidon 
hinnan on voinut sen perusteella siis 
olettaa laskevan, kuten on käynyt. 
Tällä hetkellä SPoT-hinta on melko 
lailla maidosta maksettavan hinnan 
tasolla eli jonkinlaisen tasapainohin-
nan voidaan olettaa saavutetun. mi-
käli näin on, maidon hinta ei toivot-
tavasti nykytasosta laske. Kannattaa 
kuitenkin varautua 1-2 snt/l laskuun. 

riittävätkö  
eU-tason toimet?

Hiljattain uutisoitiin eu-tasolta sää-
detystä maatalouden kriisipaketista. 
Noin puolen miljardin euron pake-
tista Suomelle ei paljon lohkea, vain 
muutamia miljoonia. Tämä tarkoit-
taa keskimäärin muutamien satasten 
tai korkeintaan muutamien tuhansi-
en eurojen kriisitukea tilaa kohti. Pa-
ketista 150 miljoonaa euroa ohja-
taan maidontuotannon rajoittami-
seen. eräs maidontuottaja totesi, et-
tä tukea ei tarvitsisi maksaa ja kaik-
ki varat pitäisi kohdentaa tuotannon 
rajoittamiseen ja markkinoiden tasa-
painottamiseen. Ajatus on fiksu, kos-
ka eivät muutamat sataset tai ton-
nit tilannetta ratkaise. markkinoiden 
tuotto on olennaisinta. 

eu-tason toimet eivät ratkaise 
maitokriisin, ainakaan vielä. Näyttää 
siltä, että globaali kysynnän kasvu, 
tuottajien luopuminen tuotannosta 
sekä eu-tason toimet yhdessä voi-
vat pitkällä aikavälillä vaikuttaa ti-
lanteeseen.

Positiivinen suhtautuminen 
auttaa jaksamaan

Vaikka tilanne näyttää edelleen haas-
tavalta, tasaantumisen merkkejä on 
ilmassa. Tuottajahinnan nousu puo-
len vuoden aikajänteellä on epäto-
dennäköistä ja laskuakin voidaan 
nähdä. Jossakin vaiheessa hinta kui-
tenkin nousee.

useilla tiloilla on kehitettävää 
ja mahdollisuuksia vastata vallitse-
vaan tilanteeseen. mahdollisuuksia 
taloustilanteen parantamiseen alhai-
sesta hintatasosta huolimatta on. 
Positiivinen suhteutuminen asioihin 
auttaa jaksamaan ja jaksaminen nä-
kyy usein saavutetuissa tuloksissa. 

Talous

Maidontuotannon tulevaisuus 
näyttää vakaammalta

Teemu Kinnunen
Talousjohtamisen
asiantuntija
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Useilla tiloilla on 
kehitettävää ja 
mahdollisuuk-

sia vastata vallitse-
vaan tilanteeseen. 

Mahdollisuuksia ta-
loustilanteen pa-

rantamiseen alhai-
sesta hintatasosta 

huolimatta on.
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hankkeet: Viskuri

Kansaa puhututtavat nyt 
erikoisemmat kasvit, ku-
ten tattari, kvinoa, ruusun-
juuri, maca- ja maraljuurek-
set, goji-marja, härkäpapu 
ja erilaiset luonnontuot-
teet kuten villiyrtit, mah-
la, karpalo ja sienet. Uudet 
viljelykasvit ovat haasta-
vampia kuin perinteiset oh-
ra, kaura ja nurmi, mut-
ta niistä on mahdollisuus 
saada enemmän tuottoa. 
Talouslaskelmien mukaan 
1 ha yrttejä vastaa 25 ha oh-
raa. Yrttien ja erikoiskasvi-
en viljelyllä on pienemmillä-
kin peltoaloilla mahdollisuus 
kannattavaan toimintaan.

Kuva: Liisa Koskela

maatalouteen kaivattu tuottavuus-
loikka edellyttää tilan tuotantopro-
sessien hiomista, mutta myös yhteis-
työtä. Pärjäämisen kannalta oleellis-
ta on pitää ajatus kirkkaana siitä, 
mikä on maaseutuyrityksen tavoite 
ja miten tuottoa saadaan riittäväs-
ti myös jatkossa. on myös hyvä tie-
tää markkinat ja kuluttajan toiveet. 
Kuluttaja voi ohjata kaupan kautta 
elintarviketuotantoa. 

Mahdollisuuksien maakunta

Joillekin tiloille sopii työskentely per-
heviljelmänä, apuna koneet ja auto-

matiikka. Toisille on parasta erikois-
tua esim. maitoon, palkata työnteki-
jöitä ja verkostoitua hiehon kasvatta-
jan ja nurmentuottajan kanssa. Työ-
tä voidaan hankkia konerenkaan ja 
työosuuskunnan kautta. Keski-Poh-
janmaalle mahtuisi laajemmin muu-
takin viljelytoimintaa kuin perinteis-
tä. Yrtit ovat tulleet kuluttajatietoi-
suuteen joko villeinä tai viljeltyinä. 
Isommista peltokasveista esim. kvi-
noa, hamppu ja humala ovat erikois-
kasveja, joilla tulevaisuudessa voi ol-
la merkitystä joillakin tiloilla. Luon-
nonvarapuolelta sammaleennostos-
ta rahkakasoilta saattaisi tulla jo-

pa valtakunnallinen vientituote, jo-
ka toisi jopa 1 000 euron hehtaari-
tuoton keruukustannusten jälkeen. 
maailmalla puutarhapuolen nouse-
via trendejä ovat pimeä-, kontti- ja 
kerrosviljely.

erikoisuudesta  
valtavirtaan

Suomen maatiloilta löytyy helpos-
ti majoitus- ja pitopalvelutoimin-
taa, mutta myös erilaisuuksia kuten 
poninkasvatusta, kaninlihan tuot-
tajaa, navettamyymälää, rokkifesta-
ria sekä ainakin yksi äänitysstudio ja 

golfkenttä. maaseudulle on syntynyt 
erilaisia konefirmoja, jotka markki-
noivat omat innovaationsa itse tai 
toimivat alihankkijoina. maaseudul-
la tuotettujen asioiden kirjo on lu-
kuisa, unohtamatta luonnontuottei-
den keruuta. 

Liisa Koskela
Viskuri-hanke 
puh. 050 5120 615

kiinnostavatko yrtit, 
kerrosviljely, kaninkasvatus 
tai riistatarhaus

Viskurin kautta 
liikkeelle
Yrittämisen mahdollisuudet ovat moninaiset, joten ei ole perustee-
tonta väittää, että maaseudulla on tulevaisuus, loppujen lopuksi 
jopa valoisa sellainen. Viskuri-hankkeessa annetaan tilaa erilaisille 
ajatuksille. meillä on jo yhteydenottoja monista hyvistä ajatuksis-
ta ja lisää ideoita mahtuu Viskuri-sampoon. Kun kolmessa maaseu-
dun yrityksessä kiinnostutaan samasta ajatuksesta, pistetään Vis-
kuri-kehittämisryhmä pystyyn ja aletaan kerätä lisää tietoa ajatuk-
sen jalostamiseksi liiketoiminnaksi. Siten voidaan yhdessä puhaltaa 
idea suurempaan roihuun ja hioa kokoontumisten aikana ajatusta 
paremmaksi. 

olipa ideasi millainen hyvänsä, otapa yhteyttä, kenties jo syys-
talvella olet ajatuksiesi ja ideoidesi kanssa hyvässä kehitysvauh-
dissa.
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hankkeet: Viskuri

lisätietojA 
Viskuri-hankkeesta erkki laide, p. 0400 137 169
erikoiskasveista jari tikkanen, p. 0400 162 147
ärmätti-osuuskunnasta www.armatti.fi

erikoistuminen ja keskittymi-
nen ovat joillekin maaseutu-
yrityksille sopivin tapa paran-
taa ansaintaa, mutta verkos-
toituminen ja yhteistyö lisää-
vät kaikille mahdollisuuksia 
sekä talousnäkökulman että 
jaksaminen kannalta. Lisää 
pärjäämisen keinoja löytyy 
myös uusista tuotteista. Ku-
luttaja on kiinnostunut tuo-
reen leivän kaltaisesta perus-
luksuksesta, mutta myös uu-
tuuksista, kuten nyhtökau-
rasta. Härkäpavulla on jat-
kettu eläinten valkuaistarvet-
ta, mutta käyttö on lisäänty-
nyt myös elintarvikkeena.

Verkostoituminen esim. 
osuuskunnaksi on hyvä vaih-
toehto parantaa tuotteen me-
nekkiä ja varmistaa parem-
paa hintaa. osuuskunta me-
rimaskun Peruna varmistaa 
myös pienempien tuote-eri-
en myynnin, kun tuotteet tu-
levat samaan varastoon. Poh-
jois-Pohjanmaalla toimiva 
osuuskunta Yrttiaika keskit-
tyy nimensä mukaisesti yrttei-
hin ja niistä tehtyihin jalostei-
siin. Lihapuolella Finn Angus 
–osuuskunta keräsi yhteen 
kasvattajia, jotka halusivat 
kehittää tuotantoa ja myyn-

tiä. Isomman volyymin kans-
sa on myös helpompi saada 
riittävästi tarjontaa kaupoille 
ja ravintoloille. Löytyy myös 
viljelijäporukoita, jotka ovat 
myyneet viljaa yhdessä, lä-
himpänä esimerkkinä reisjär-
ven luomuviljan myynti.

uusimpia esimerkke-
jä osuuskunnista on sievi-
läinen työosuuskunta Dewi-
sa ja verkossa toimiva palk-
kaus.fi. Työosuuskunta oli-
si myös maataloussektoril-
la hyvä idea. reilun vuoden 
toiminnassa ollut saksalainen 
osuuskunta Bioboden har-
joittaa maataloutta, mutta 
ennen kaikkea vuokraa maa-
ta luomuviljelijöille. maat on 
hankittu kuluttajilta kerätyl-
lä miljoonalla eurolla. uSAs-
sa on jo 40 vuotta sitten pe-
rustettu Greenmarket–torijär-
jestö yhdistää pientuottajia ja 
kuluttajia, jolloin tuottaja saa 
reilumpaa hintaa tuotteesta. 
meillä ruokaasuomesta.fi -si-
vusto listaa tilat, joilta voi os-
taa lähiruokaa suoraan tuot-
tajalta.

Kuluttajakyselyiden mu-
kaan ihmiset haluavat syödä 
lähellä tuotettua mahdolli-
simman pitkälle. Lähiruokaa 

on totuttu hakemaan kaup-
pahalleista ja toreilta, mutta 
enenemässä määrin sitä saa 
myös omasta kaupasta. Isoja 
myyntipisteitä Suomessa ovat 
mm. Heinolan Heila ja Kaup-
pakylä Wihtori Lohtajalla. To-
pin maatilamyymälä muuru-
vedeltä tarjoaa satoja artik-
keleita luomuna tai lähiruo-
kana joko maatilamyymäläs-
sä, Kuopion kauppahallissa 
tai nettikaupassa. elintarvik-
keita halutaan myös suoraan 
pellolta pöytään, tuottajalta 
kuluttajalle, ilman välikäsiä. 
Keski-Pohjanmaalle rantau-
tuivat pari vuotta sitten reko-
renkaat, joissa kansa käy ja 
kauppaa syntyy. Tilamyymä-
löitäkin löytyy harvakseen.

Viskuri-hankkeessa voim-
me pyörähtää tutustumassa 
meillä ja maailmalla toimiviin 
yhteistyömalleihin ja selvitel-
lä parhaita käytäntöjä, joilla 
muut ovat onnistuneet. 

Liisa Koskela
Viskuri-hanke 
puh. 050 5120 615

Yhteistyössä on vaihtoehtoja

konekimpasta 
pelto-osuuskuntaan

Matti Veijola ja osuuskunta ärmätti on eri-
koistunut nokkosen viljelyyn ja jalostuk-
seen. Paltamon pohjois-osissa sijaitseval-
la pientilalla matti Veijola viljelee nokkos-
ta neljän hehtaarin alueella. osan sados-
ta hän kuivaa ja osan pakastaa suurtalouk-
sille. Kuivatusta sadosta tehdään karkeita 
jauheita ja rouheita. Lisäksi niistä tehdään 
puristeita. ärmätin tuotteet markkinoidaan 
terveystietoisille ihmisille, jotka välittävät 
omasta, perheensä tai lemmikkieläintensä 
hyvinvoinnista. Nokkosen terveysvaikutuk-
sia ei voi kiistää kun lukee tutkimustuloksia 
nokkosen sisältämistä ainesosista. Se on oi-
kea terveyspommi. 

Nokkosen viljely on vaativaa, sillä sie-

menten saaminen, niiden itäminen ja rikka-
ruohon torjuminen on haasteellista. mat-
ti Veijola toteaa, että markkinoille pääsy ja 
tuotantoprosessien kehittäminen toimivik-
si ovat olleet kaikkein vaikeinta, mutta niis-
sä ovat tulleet myös suurimmat onnistumi-
set. Veijola on käytännössä itse valmistanut 
nokkosen jalostukseen sopivat koneet. ole-
massa olevia koneita on modifioitu niin, että 
nokkossato saadaan mahdollisimman no-
peasti ja puhtaasti talteen.

erkki Laide
Viskuri-hanke 
puh. 0400 137 169

Viljeltyä nokkosta 
pellolta pussiin

Viskuri-hanke
Maaseudulla menestytään yhteis-
työllä. Yhteistyöhön kannustavat 
laaja-alaiset suunnittelutarpeet, 

riskien hallinta, jaksamiseen ja hy-
vinvointiin liittyvät asiat sekä yrit-
täjyydessä osaaminen, työnjako 

ja olennaiseen keskittymisen tar-
ve. Viskuri-hanke innostaa keski-

pohjalaistiloja yhteistyöhön ja uu-
siin avauksiin esim. erikoiskasvien 

viljelyssä ja resurssien käytössä. 

Maaseudulla on 
tulevaisuus -seminaari

ma 3.10.2016, klo 10–16 
reisjärvellä

maaseudulla menestytään yhteistyöllä. maaseu-
dulta löytyy jo useita esimerkkejä maaseutuyri-
tysten ja yrittäjien sekä yhteisöjen ja erilaisten 
organisaatioiden välisestä yhteistyöstä. Yhteis-
työhön kannustavat muun muassa laaja-alaiset 
suunnittelutarpeet, riskien hallinta, jaksamiseen 
ja hyvinvointiin liittyvät asiat sekä yrittäjyydessä 
osaaminen, työnjako ja olennaiseen keskittymi-
sen tarve. 

Maaseudulla on tulevaisuus -seminaari koko-
aa yhteen maaseudun toimijoita maatalousyrit-
täjistä maaseudulla toimiviin yhteisöihin ja alan 
viranomaisiin. Seminaari pidetään Kangaskylän 
Pitokartanossa reisjärvellä 3.10.2016, klo 10–
16. Aamupäivällä yhteisessä osuudessa visioi-
daan tulevaisuutta mm. valtakunnantason pu-
hujien toimesta. Iltapäivän teemaryhmissä kuul-
laan esimerkkejä yhteistyöstä ja päästään jutut-
tamaan eri alojen asiantuntijoita. Tilaisuus on 
samalla Viskuri-hankkeen käynnistysseminaa-
ri. Seuraa lehti-ilmoittelua lähempänä. Tervetu-
loa kuuntelemaan hyviä kokemuksia ja uusia aja-
tuksia! 

Järjestelyistä vastaavat Viskuri-, VYYHTI II- ja 
Kolmen Vyyhti -hankkeet.
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hankkeet: Uhma

rummelö-harrbådanin 
alue sijaitsee Kaustarinlahden ran-
nalla vain parin kilometrin päässä 
Kokkolan keskustasta. rummelö-
Harrbådan edustaa tyypillistä Poh-
janlahden maankohoamisrannikon 
luontoa. Alueella esiintyy laajoja me-
renrantaniittyjä, ruovikoita sekä re-
heviä lehti- ja sekapuumetsiä. Alu-
een arvokkainta luontoa edustaa 
monimuotoinen lintulajisto. Yli 200 
hehtaarin alue kuuluu myös Natu-
ra 2000 -verkostoon. Laajoja meren-
rantaniittyjä hoidetaan laidunnuk-
sella. Niityillä laiduntavat lappajär-
veläisen viljelijän ylämaankarja sekä 
vöyriläisen lampurin lampaat. rum-
melö-Harrbådan kuuluu Kokkolan 
kaupungin omistukseen ja on myös 
suosittu ulkoilualue. 

laidunnus välttämätöntä

Ilman ylämaankarjan ja lampaiden 
laidunnusta laajat, avoimet rantanii-
tyt ruovikoituisivat ja kasvaisivat um-
peen. Alueen linnuston arvon säily-
minen on riippuvainen eläinten lai-
dunnuksesta. Laidunnus pitää ran-
taniityn matalakasvuisena ja estää 
ruovikon leviämisen sekä rannan um-
peenkasvun. Pesivät ja muuton ai-
kana levähtävät kahlaajat sekä vesi-
linnut viihtyvät vain matalakasvuisil-
la niityillä ja lieterannoilla. Linnus-
toarvojen säilyttämisen lisäksi eläin-

ten laidunnus mahdollistaa tyypilli-
sen kasvi- ja hyönteislajiston esiin-
tymisen. 

Lappajärvinen ylämaankarja on 
matkaillut maakuntarajan yli Kok-
kolaan jo kymmenen kesää. Karjan 
omistavien jyrki ja susanna Aution 
mukaan eläimet viihtyvät merenran-
nalla. Yhteistyö kaupungin ympäris-
tötoimen kanssa on sujunut hyvin. 
Autiolla on 50 eläimen emolehmä-
tila Lappajärvellä. osa eläimistä on 
Highland-karjaa ja osa Herefordia. 
Kokkolan, n. 15 ha suuruisella lai-
tumella laiduntaa tänä kesänä 22 
eläintä. Autiot kertovat, että luon-
nonlaitumelta eläimet saavat kaiken 
tarvitsemansa ravinnon eikä lisäre-
huja tarvitse syöttää. – Luonnonlai-
tumia hyödyntämällä kotitilan nur-
mia voidaan käyttää rehun tekoon, 
Jyrki Autio toteaa. rantaniittyjen 
hoitoa varten Autiolla on maatalou-
den ympäristösopimus, jonka tuen 
avulla katetaan aitauksesta, kulje-
tuksesta ja valvonnasta aiheutuvat 
kustannukset. Laidunnuksessa ole-
va luonnonhoitokohde on hyvä esi-
merkki uHmA-hankkeessa yhdisty-
vistä arvoista ja tavoitteista.

Jaana Höglund
maisema- ja  
ympäristö- 
asiantuntija

laidunnusta
kokkolan 
rantaniityllä

UhMa-hankkeesta apuja maaseutuluonnon hoitamiseen
eu:n maaseuturahaston rahoittaman uhan-
alainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöl-
lä eli uHmA-hankkeen tavoitteena on lisätä 
maaseutumaiseman arvostusta sekä innostaa 
maanomistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, yrityk-
siä ja muita toimijoita luonnon monimuotoi-
suutta parantaviin hoitotoimiin. Hankkeen ai-

kana verkostoidutaan, yhdistetään luonnon-
hoitokohteita ja tekijöitä toisiinsa sekä ediste-
tään maakuntien välistä yhteistyötä mm. lai-
duntamisessa. Perinnemaisemien säilymisek-
si selvitetään maisemalaiduntamisen mahdol-
lisuuksia erilaisissa kohteissa ja aktivoidaan 
mm. laidunpankkitoimintaa. 

lisätietojA 
Jaana Höglund, p. 043 825 4284, 
jaana.hoglund@maajakotitalousnaiset.fi 
www.keski-pohjanmaa.proagria.fi / 
kehitystoiminta / hankkeet / uHmA

Logot 
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Kokkolan Rummelö-
Harrbådanin merenranta-
niittyllä laiduntaa Jyrki ja 
Susanna Aution ylämaan-
karjaa. Rantaniittyjen hoi-
toa varten Autiolla on maa-
talouden ympäristösopimus, 
jonka tuen avulla kate-
taan aitauksesta, kuljetuk-
sesta ja valvonnasta aiheu-
tuvat kustannukset. Onko 
sinulla hoitamattomia van-
hoja laitumia tai peltoja? 
Oletko kyllästynyt niittä-
mään? UHMA-hanke etsii 
ja kartoittaa potentiaalisia 
luonnonlaitumia ja maise-
malaiduntajia. Ota yhteyt-
tä, niin mietitään yhdes-
sä ratkaisuja kohteeseesi.

maaseudulla ja taajamissa on paljon alueita, joita voi-
taisiin hoitaa laiduntamalla. Siellä on myös eläimiä, 
jotka voisivat laiduntaen hoitaa näitä alueita. Laidun-
pankki on verkossa toimiva palvelu (www.laidunpank-
ki.fi), joka yhdistää kysynnän ja tarjonnan. Laidun-
pankista voi hankkia lisälaidunta eläimille tai löytää 
eläimiä maisemanhoitajiksi. Tavoitteena on lisätä so-
pimuksellista yhteistyötä, joka hyödyttää molempia 
osapuolia. 

Laidunpankin sivuilta löytyy pankkipalvelu sekä 
eläimiään että laidunalueitaan tarjoaville. Lisäksi si-
vustolla on kattava tietopaketti kaikesta laidunnuk-

seen liittyvästä. Sivustolta löytyvät sopimusmallit ovat 
käytännössä testattuja ja hyväksi havaittuja. Sivustol-
ta löytyy myös maatalouden ympäristösopimukseen 
liittyvää tietoa.

Laidunpankissa on vain muutamia ilmoituksia 
pohjalaismaakunnista. ProAgrian/maa- ja kotitalous-
naisten kehittämä palvelu on helppokäyttöinen ja sii-
hen kannattaa käydä tutustumassa. uHmA-hankkeen 
tavoite on lisätä Laidunpankin käyttöä myös Keski-
Pohjanmaalla.

      www.laidunpankki.fi

laidUNPaNkki

➽
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Maatalouden pankki- ja 
vakuutuspalveluiden asiantuntija 

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

Yhdessä hyvä tulee. 

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

Aloita uusi aika karjasi kehittämisessä!

Paranna lehmiesi
geneettistä vastustuskykyä
Immunity+ -sonneilla!

Semexin jalostussuunnitelman ja
eläinaineksen avulla parannat karjasi
kannattavuutta.
Terveet ja tuottavat lehmät tuovat
hyvinvointia myös hoitajille.

Ota yhteyttä paikalliseen ProMate-alue-edustajaasi!
Semex Finlandin listalta löytyy sekä jälkeläisarvosteltuja että genomi-
arvosteltuja Immunity+ -sonneja holstein-, ayrshire- ja jersey-roduista.
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kolmen vyyhti -han-
ke edistää vesien- ja ympä-
ristönhoitoa tukemalla ka-
lastuskuntia, kyläyhdistyk-
siä ja muita toimijoita vesien 
kunnostuksissa ja hoidossa 
Pohjanmaan kolmen eteläi-
simmän maakunnan alueilla. 
Tarkoitus on lisätä luonnon 
monimuotoisuutta ja ympä-
ristön viihtyisyyttä sekä pa-
rantaa vesien tilaa ja kalojen 
elinolosuhteita. 

Kolmen vyyhti -hanke jär-
jestää työpajoja, joissa ker-
rotaan kunnostusten rahoi-
tusmahdollisuuksista se-
kä tarvittavista luvista. Ve-
sistökunnostushankkeiden 
suunnittelu ja toteutus on 
yhä enemmän siirtymässä 
paikallistoimijoille, joilla ei 
ole useinkaan aiempaa ko-
kemusta hanketoiminnas-
ta. Valtion varoista voidaan 
tukea esimerkiksi vesistö- ja 
ranta-aluekunnostuksia sekä 
tulvasuojelua, kosteikoiden 
tekemistä ja ylläpitoa, kala-
taloudellisia kunnostuksia ja 
muita hankkeita, jotka pa-
rantavat ympäristön- ja ve-

sien tilaa.
Hankkeessa järjestetään 

myös opintoretkiä, lyhytkurs-
seja ja seminaareja. Tapah-
tumat jakaantuvat maakun-
nittain ja osa toteutetaan yh-
teisesti koko hankealueella. 
Tapahtumien ajankohdista 
ilmoitetaan paikallislehdis-
sä, sosiaalisessa mediassa ja 
sähköpostitse. 

Vesiympäristöjen tilan 
pysyvä parantuminen edel-
lyttää vesistön, rantojen ja 
valuma-alueen muodosta-
man kokonaisuuden saman-
aikaista tarkastelua. Kolmen 
vyyhti -hanke auttaa paikal-
lisia ihmisiä tai yhteisöjä te-
kemään valuma-alueselvityk-
siä, rantojen ja vesienhoidon 
suunnitelmia sekä toteutta-
maan niitä. Hankkeessa to-
teutetaan ja esitellään esi-
merkkikohteiden toimenpi-
teitä, esim. lisääntymis- ja 
elinaluekunnostuksia, vesi-
kasvien poistoa tai veden-
pinnan nostoa. muutamil-
le valuma-alueille laadittavat 
mallisuunnitelmat sisältävät 
erilaisia kunnostusehdotuk-

Logot 

 

 
 
 

 
 
   

                  
   
 
Kuvat 
Aluekartta 
Kuikat 

KolMen VYYhti -hAnKe 
etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakuntien 
vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan -hanke. 
Hanketta hallinnoi Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry.
Hankkeen osatoteuttajat: ProAgria etelä-Pohjanmaa, 
ProAgria Keski-Pohjanmaa ja Österbotten Svenska 
Lantbruksskällskap r.f. 
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016–31.3.2018
rahoituslähde: manner- Suomen maaseudun kehittämis-
ohjelma 2014–2020
Hankkeen luonne: Alueiden välinen yleishyödyllinen 
kehittämishanke
Kohdealue: etelä- ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan 
maakunnat

lisätietojA:
Eeva-Kaarina Aaltonen, 
0400 924 848, eeva-kaarina.aaltonen@vesiensuojelu.fi, 
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
Eero Hakala, 
0400 162 445, eero.hakala@proagria.fi, 
Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus
Jaana Höglund, 
043 825 4284, jaana.hoglund@maajakotitalousnaiset.fi, 
ProAgria Keski-Pohjanmaa ry

lähivesistöä 
kunnostamaan

hankkeet: kolmen vyyhti

sia, kuormituslaskelmia ja 
ranta-alueiden suunnitelmia 
sekä selvityksiä.

Kolmen vyyhti -hank-
keen avulla vahvistetaan ai-
kaisemmissa hankkeissa al-

kanutta vesistökunnostajien 
yhteistyötä ja luodaan uusia 
verkostoja, jotka helpottavat 
kunnostusten suunnittelua 
ja toteutusta. 

Jos sinulla tai yhdistyk-

selläsi on tiedossa kunnos-
tuksia kaipaava kohde tai 
jos haluat lisätietoa kun-
nostusmahdollisuuksista, 
ole yhteydessä hanketoimi-
joihimme.

satu järvenpää
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, 

044 777 8839, satu.jarvenpaa@vesiensuojelu.fi
www.facebook.com/KolmenVYYHTI/

www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa

Kuva: Juha Huusko
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mauno Korhonen
puheenjohtaja
Kalatalouskeskus

kalatalouskeskus

Toiminnanjohtaja 
eero Hakala

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

kalatalouskeskus

Vääräjoen varrelta
Sievissä odotellaan veden laskua Vääräjoessa, jotta pääsisi etsimään virran 
mukanaan viemiä ravunpyydyksiä. Se, että pyydyksiä on pyynnissä, on merk-
ki siitä, että Vääräjoen alajuoksulla alkaa taas olla pyydettävä rapukanta. 
Hyvä niin. uusi kalastuslaki ja ravustusharrastus toivat tullessaan sen, et-
tä minäkin sain hakemuksella uuden tittelin ”kaupallinen kalastaja”. esitel-
lessäni uutta titteliäni kyläkauppiaallemme, hän ilmoitti kalatiskissä olevan 
tilaa minunkin pyytämille kaloille. en kuitenkaan ota saaliista liian suurta 
stressiä. rion kisoissa nähtiin, mitä liian suuret paineet tuovat tullessaan – 
epäonnistumisia. 

Toinen uuden kalastuslain tuoma muutos koskee myös näitä Vääräjoen 
varsia, nimittäin 64 leveyspiirin raja taimenen pyynnissä. meillä Sievissä pi-
tää rasvaevälliset taimenet vapauttaa, mutta alempana rautiossa niitä voi 
ottaa, jos niitä on. Jokivartta kulkiessa en ole vielä törmännyt rajakylttei-
hin, mutta eiköhän uusi raja jollain nykyajan sovelluksella tarvittaessa löydy.

Kuten alussa mainitsin, veden laskua odotellaan. Kaikkia pyydyksiä ei tul-
va toki vienyt, mutta niin ovat ajat muuttuneet, että kun ennen sai reilun 40 
millin sateen jälkeen odotella pari päivää, että tulva nousi, nousee vesi nyt 
puoli metriä sateen kestäessä ja vajaan puoli vuorokautta sateen päättymi-
sestä se on kaksi metriä korkeammalla. Aikojen saatossa veden värikin on 
vaihtunut kauniin suklaakiisselin ruskeaksi. Nämä tämän kesän sateet (esim. 
heinäkuussa 159 mm) ovat aiheuttaneet sen, että Vääräjoen kalataloudel-
lista kunnostusta ei ole voitu jatkaa veden korkeuden vuoksi. Veden pysymi-
nen korkealla on aiheuttanut puheita, että kunnostuksella on aiheutettu tul-
vimista pelloille. on ikävää, jos asiasta tulee vastakkainasettelua maatalou-
den ja kalatalouden välille. 

Itselläni on kalastukseen vielä sellainen vanhanaikainen asenne, että ka-
loja pyydetään sen vuoksi, että niistä voidaan valmistaa mitä erilaisimpia 
ruokia. Päälle tulee luonnossa liikkumisen nautinto. Kun seuraa mediaa, 
huomaa, että yhä enemmän tulee virkistyskalastuskohteita, joissa kaikki pyy-
detyt kalat on vapautettava. Tämäkö on tulevaisuus? Istutetaan kaloja vesis-
töihin, jotta voimme leikkiä niiden kanssa ja päästää sitten henkihieverissä 
takaisin veteen. Sitten syödä retkieväänä korkealle jalostettuja tuotteita, kun 
voisi nauttia tuoretta kalaa. on korkea aika sisällyttää kalastusmatkailuun 
myös kalojen hyödyntäminen ruuaksi. Istutetaan ja pyydetään sellaisia kalo-
ja, joista voidaan nauttia myös suun kautta.

Lopuksi totean, että sanonta ”työlki ellää, mut kaupal rikastuu” ei ole 
ainakaan vielä muuttunut todellisuudeksi tässä kaupallisen kalastajan ar-
jessa.

Keskipohjalaisten vesien rapukanta 
vaihtelee runsaista hävinneisiin. Niil-
lä alueilla, joilla ravustettavasti ra-
pua esiintyy, on hyvä muistaa muu-
tama perusasia:

• älä siirtele ravustusvälineitä ve-
sistöstä toiseen 

• jos on pakko siirtää ravustuk-
seen käytettyjä vermeitä paikas-
ta toiseen, niin ne on siirtojen vä-
lissä desinfioitava huolellisesti
– desinfiointiin käy pyydysten 
keittäminen kiehuvassa vedessä 
väh. 10 min.
– pyydysten/välineiden kuumen-
nus (vähintään 80 °C ja 3–4 tun-
tia)
– pakastaminen (–20 °C, vähin-
tään 4 päivää) 
– Virkon S (3 g/litraan vettä, vä-
hintään 15 minuuttia)

• sumputa saalisrapuja vain siinä 
vesistön osassa, josta ravut on 
pyydetty

• käytä ravustusvedestä pyydettyjä 
syöttikaloja tai pakasta (4 päi-
vää vähintään –20 °C pakkases-
sa) syötit ennen pyyntiin laittoa

 
• siirrä rapuja pyyntivesistön alu-

eellakin vain jos olet varma, että 
ravut ovat terveitä (viisainta on 
aina kysyä istutuksiin lupa ja oh-
jeet paikallisesta eLY:stä)

• jos epäilet tai havaitset rapu-
jen käyttäytyvän tavallisuudesta 
poikkeavasti, ota yhteys eviraan 
(p. 029 530 4962), eLY -keskuk-
seen tai neuvojaan

• TäPLärAPuA ei saa istuttaa kes-
kipohjalaisiin vesiin.

ravustuksesta

Kuva: Tapio Gustafsson/Kalatalouden Keskusliitto

lisätietoja neuvojalta tai paikalliselta kalatalousviranomaiselta:
Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus: 
Eero Hakala, eero.hakala@proagria.fi, p. 0400 162 445
Ely Kalajokilaakson alueella: 
Kalle Torvinen, kalle.torvinen@ely-keskus.f, p. 0295 023 589
Ely Lesti- ja Perhonjoella: 
Kyösti Nousiainen, kyosti.nousiainen@ely-keskus.fi, p. 0295 028 602
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kalatalouskeskus

Vaelluskalojen kalastusta koskevista rajoituk-
sista todettakoon, että uusi kalastuslaki toi ko-
ko joukon uusia vaelluskalojen kalastusta kos-
kevia rajoituksia ja täsmensi aiemmin voimassa 
olleita kieltoja tai rajoituksia. rajoitusten tar-
koituksena on vähentää uhanalaisiin vaeltaviin 
kaloihin kohdistuvaa kalastusta sekä antaa ka-
loille mahdollisuus lisääntyä vähintään kerran 
ennen kalastuksen kohteeksi joutumistaan. 

Kalastussäädöksissä on rajoitettu vaelta-
vien kalojen kalastusta erityisesti jokialueilla 
ja jokisuissa. meidän alueellamme rajoitukset 
tarkoittavat mm sitä että:
• vaelluskalavesien jokisuissa (1 km joki-

suusta ulospäin) sekä jokialueilla verkko-
kalastus on kielletty 15.8.–30.10. välisenä 

aikana
• kalatiessä ja 200 m matkalla kalatiestä 

alas- ja ylöspäin on kalastus kokonaan kiel-
letty

• 100 m joen poikki rakennetun padon ala-
puolella on kalastus kielletty 

• puroissa ei saa kalastaa seisovilla tai kiin-
teillä pyydyksillä

• onkiminen (esim. mato-onki) on vaelluska-
lavesien virta-alueilla (kosket ja nivat) kiel-
lettyä 

Lain (KL 58 §) mukaan alamittainen tai 
rauhoitusaikana pyydetty tai rauhoitettu kala 
on aina vapautettava takaisin veteen.

oheiseen taulukkoon Pirkanmaan Kalata-

louskeskus on koonnut muutamien lohikalojen 
alimpia pyyntimittoja ja rauhoituksia, ne sovel-
tuvat lohen, taimenen ja harjuksen osalta hyvin 
meidänkin alueellemme. eLY keskus voi erityi-
sin syin määrätä itse tai päättää hakemukses-
ta laissa tai asetuksessa säädetyistä poikkeavia 
kalojen ala- tai ylämittoja. Näistä rajoituksista 
saa tietoa eLY -keskuksista ja www.kalatusra-
joitus.fi -sivustolta. 

Vesialueen omistajat ja kalastusoikeuden 
haltijat voivat kalastuslupia myydessään an-
taa lakia tai asetusta tiukempia lupaehto-
ja (mm. saaliskiintiöt). esimerkiksi Lestijo-
ella kaikki taimenet, ovatpa ne eväleikattuja 
tai eivät, on osakaskuntien yhteisen päätök-
sen mukaisesti vapautettava takaisin veteen. 

Kalastusasetuksessa säädetyt rauhoitukset ja 
pyyntimitat antavat suojaa kalalajeille ja varmistavat 
kalojen luontaista lisääntymistä. Laki mahdollistaa 
asetuksesta poikkeavien alueellisten pyyntimittojen 
asettamisen, jos ne ovat kalakantojen suojelemiseksi 
tarpeen. tarkista paikalliset rajoitukset ennen 
kalastuksen aloittamista.

rauHoitusajat pYYntimitat/saaLisKiintiÖt

Suomenlahdessa kokonaan rauhoitettu. Vuodesta 2019 
kokonaan rauhoitettu kaikilla merialueilla

Sisävesissä leveyspiirin 64º00´N eteläpuolella 
kokonaan rauhoitettu. Ei koske taimenta joka 
on pyydetty purosta tai lammesta, johon ei ole 

vaellusyhteyttä merestä tai järvestä

Joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Leveyspiirin 67º00´N pohjoispuolisissa vesissä 
alamitta 50 cm

Muualla missä kalastus sallittu alamitta 60 cm

Purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä 
merestä tai järvestä ylämitta 45 cm 

rasvaeväleikattu
taimen

Joessa ja purossa 1.9.-30.11. Alamitta 50 cm

Lohi Joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Alamitta 60 cm
Vapaa-ajankalastuksessa 2 lohta/vrk/hlö

Leveyspiirin 63º30´N pohjoispuolella 
Perämeressä alamitta 50 cm

rasvaevällinen
järvilohi

Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä kokonaan rahoitettu
Joessa ja purossa 1.8.-30.11. Muualla alamitta 60 cm

rasvaeväleikattu 
järvilohi

Vuoksen ja Hiitolanjoen asetuksen 
karttaliitteen mukaisissa vesissä 1.6.-31.8.

Joessa ja purossa 1.8.-30.11.

Alamitta 60 cm
Vapaa-ajankalastuksessa 1 lohi/vrk/hlö 

Vuoksen vesistössä

nieriä
Kokonaan rauhoitettu Kuolimossa ja Saimaassa 

Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella

Muualla Vuoksen vesistössä 1.9.-30.11.

Muualla Vuoksen vesistössä alamitta 60 cm

Inarinjärvessä alamitta 45 cm

Harjus
Meressä kokonaan rauhoitettu 

Sisävesissä leveyspiirin 67º00`N 
eteläpuolella 1.4.-31.5.

Leveyspiirin 67º00´N eteläpuolella sisävesissä 
alamitta 35 cm ja pohjoispuolella 30 cm

siika Mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.-30.11. -

nahkiainen 1.4.-15.8. -

Kuha - Alamitta 42 cm 

jokirapu, täplärapu
kapeasaksirapu

1.11.-21.7. kello 12 -

YKsinKertainen 
LupajärjesteLmä

● Kalastonhoitomaksussa yhdistyvät aiemmat 
kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehelupa. 
Kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä va-
valla kaikkialla Suomessa lukuun ottamatta vaelluskala-
vesistöjen koski- ja virta-alueita, kalastuskieltoalueita, 
erityiskohteita ja Ahvenanmaata.

● Kalastonhoitomaksun maksavat kaikki 18–64-vuo-
tiaat kalastajat, jotka harjoittavat muuta kalas-
tusta kuin ongintaa, pilkintää ja silakan litkausta. 
Maksun suuruus on 39 euroa/vuosi, 12 euroa/viikko ja 
5 euroa/vuorokausi.

● Kalastonhoitomaksun voi maksaa verkossa 
Eräluvat.fi-sivujen kautta, soittamalla Metsähallituk-
sen maksuttomaan palvelunumeroon 020 69 2424, tai 
Metsähallituksen luontokeskuksissa ja R-kioskeissa. 
Palvelunumero vastaa arkisin kello 8‒16.

● Maksun yhteydessä kalastaja rekisteröityy 
kalastonhoitomaksurekisteriin. Rekisteröitymisessä 
kysytään nimi, yhteystiedot ja syntymäaika. 

● Pyydyskalastukseen kuten verkko- ja katiskapyyn-
tiin, kalastukseen usealla vavalla sekä ravustukseen 
tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi aina vesialueen 
omistajan lupa. Onkiminen, pilkkiminen ja silakan 
litkaus ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia, 
joihin ei tarvita lupaa.

● Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet, kalas-
tuskieltoalueet, kohdekohtaisen luvan vaativat erityis-
kohteet sekä Ahvenanmaan maakunta jäävät kalas-
tonhoitomaksulla kalastettavan alueen ulkopuolelle. 
Rajoituksista löytyy lisätietoja Kalastusrajoitus.fi-
palvelusta sekä kalatalousasioita hoitavista Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksista.

Kalastonhoitomaksu on sijoitus 
kalakantoihin. maksusta kertyvät varat 

käytetään kalavesien hyväksi.

rasvaevällinen 
taimen

kalastukseen tarvittavat luvat
Vuoden 2016 alusta voimaan as-
tuneen kalastuslain tavoitteena on 
selkeä ja tietoon perustuva kalas-
tuksen järjestäminen. onkiminen 
ja pilkkiminen sekä silakan litka-

us ovat jokamiehen oikeuksiin rin-
nastettavia ja siten kaikille maksut-
tomia oikeuksia. muuta kalastus-
ta tai ravustusta harjoittavan pitää 
suorittaa ennen kalastamaan ryh-

tymistä jonkin sortin maksu. Tau-
lukkoon on koottu tiivistetysti se 
mitä lupia kalastukseen tarvitaan. 
erityisvesillä tarkoitetaan esim. lo-
hi- ja siikapitoisten virtavesien vir-

ta-alueita (kosket, nivat) ja ns. is-
tuta ja ongi -vesiä (kalastus rajoi-
tettu eLY:n päätöksellä). Niistä saa 
tietoa esim. www.kalatusrajoitus.fi 
-sivustolta. 

lupajärjestelmä 2016 tiivistetysti
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kohti syksyä
Kesä meni taas nopeasti ja kelit olivat vaihtelevat. Kesä on kuitenkin kesä, 
satoi tai paistoi. Toivottavasti saimme energiaa ja lämpöä niistä päivistä 
kun olimme vapaalla ja saimme tehdä meille mieluisia asioita sekä tava-
ta ystäviä ja tuttuja. 

Naisten kesän tähtihetket ajoittuivat omat Avaimet -kesäteatterinäy-
töksiin Kruununvoudintalolla. Näytelmän suunnittelussa ja toteutuksessa 
sekä yleisön palautteesta henki yhteisöllisyys, kiitollisuus ja ammattitaito 
ottaa vastaan isojakin haasteita ja projekteja. Itse sain olla osana näitä il-
toja keittiön puolella ja yleisnaisena. mukava ja unohtumaton kokemus 
kokonaisuudessaan. Lämmin kiitos vielä kaikille näyttelijöille, talkoolaisil-
le sekä muille esityksen toteutukseen osallistuneille, myös yleisölle. ehkäpä 
näytelmä saa myöhemmin lisäesityksiä omassa maakunnassa, jonne esi-
merkiksi paikallisyhdistykset voivat sen tilata. mahdollisuus on laajentaa 
reviiriämme viemällä esitys myös naapurimaakuntiin nähtäväksi. 

Pikkujoulukausi lähestyy kovaa vauhtia. Kruununvoudintalon emäntää 
ovat ilahduttaneet lukuisat yrityksiltä ja yhteisöiltä tulleet pikkujouluvara-
ukset. Kruununvoudintalo tarjoaakin tunnelmaltaan ainutkertaiset puit-
teet juuri joulunalustapahtumiin. ennen pikkujoulukautta on kuitenkin 
monenmoista tapahtumaa Kruununvoudintalon järjestämänä. esimerkik-
si syyskuun 17. päivä järjestettävässä perinnepäivässä esitellään perinteisiä 
kädentaitoja ja -taitajia, syödään perinneruokia sekä nautitaan Kruunun-
voudintalosta ja sen miljööstä. 

Hyvää alkanutta syksyä kaikille lukijoille. Nautitaan syksyisten metsien 
sadosta ja luonnosta liikkumisesta. 

riitta Huhtala
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
maa- ja kotiseutunaiset

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

Kruununvoudintalo kutsuu!
Tervetuloa kyläilemään ja kokoustamaan Kruununvoudintalolle! Sopikaa 
kyläilyaikataulu ja kyläilyn tarjoilut Kruununvoudintalon emännän, Auli 
Saukon kanssa. Aulin tavoitatte numerosta 043 825 4281 tai sähköpos-
titse auli.saukko@maajakotitalousnaiset.fi.

Kruununvoudintalon tapahtumakalenteri:
•	 17.9. Perinnepäivä klo 10–15: perinnepäivässä esitellään käsityö- ja 

kädentaitoja. Tervetuloa mukaan esittelemään omia taitojanne, myy-
mään käsitöitänne tai vain vierailemaan ja nauttimaan kahvila Voudin-
tuvan perinneherkuista. myyntipaikkavaraukset Aulilta. 

•	 22.9. Keittolounaspäivä klo 11–13: Kruununvoudintalon emäntä tar-
joaa herkullista keittoa lisukkeineen ja maukkaine jälkiruokineen.

•	 28.10. Kruununvoudin illalliskutsut klo 19–21: elämysillallistapah-
tuma, joka rakentuu maistuvan ruoan ympärille, lisukkeina tunnel-
mallinen musiikki ja historiallinen näytelmä kruununvoudin elämästä 
1600-luvulla.

•	 20.10. Keittolounaspäivä klo 11–13: Kruununvoudintalon emäntä tar-
joaa herkullista keittoa lisukkeineen ja maukkaine jälkiruokineen 

•	 Marras-/joulukuussa Kruununvoudintalon pikkujoulut; varatkaa sopi-
va ajankohta Aulilta yhdistyksenne pikkujouluruokailulle.

ehdottakaa vuoden  
maa- ja kotitalousnaista!

Vuoden 2016 maa- ja kotitalousnainen valitaan jälleen.

Kriteerit:
•	 edistää alueellaan maa- ja kotitalousnaisten toimintaa
•	 toimii alueellaan aktiivisesti maa- ja kotitalousnaisten hyväksi
•	 innostaa ja kannustaa muita naisia toimintaan mukaan

 

ehdotuksia voivat tehdä yhdistykset sekä yksityiset henkilöt. 
ehdotukset Johannalle 21.10.2016 mennessä. Lisätietoja ja 
hakulomakkeita saa piirikeskuksesta tai maa- ja kotitalous-
naisten yhdistyssivuilta.

Johanna Hylkilä
toiminnanjohtaja
p. 040 1964 434
johanna.hylkila@maajakotitalousnaiset.fi

vuoden maisemateko 2016 
osallistukaa maa- ja kotitalousnaisten kilpailuun pienestä tai suu-
resta maisemateosta, joka on muuttanut maisemaa paremmaksi. 
Kilpailussa valitaan alueellisesti Vuoden maisemateko. maakuntien 
parhaista valitaan Suomen Vuoden maisemateko.

Kilpailussa etsitään pientä tai suurta maisematekoa, joka on muut-
tanut maisemaa paremmaksi. maisemateko voi olla esimerkiksi 
näkymien aukaisemista, rakennusten tai rakennelmien kunnosta-
mista, luonnon monimuotoisuuden lisäämistä, rantojen hoitoa tai 
kylämaiseman parantamista.

ottakaa maisemasta valokuvia ennen ja jälkeen maisemateon. 
Kuvailkaa maisemateon tulokset. Kertokaa, mitä teitte ja ketkä teon 
tekivät. Perustelkaa, miksi juuri teidän tekonne olisi vuoden maise-
mateon arvoinen.

Lähettäkää kuvailu syyskuun loppuun mennessä Jaanalle. Alueelli-
nen maisemateko valitaan lokakuussa ja valtakunnallinen valinta 
tapahtuu marraskuussa.

Lähetä kuvailu: 
Jaana Höglund, maisema- ja ympäristöasiantuntija, 
jaana.hoglund@maajakotitalousnaiset.fi, p. 043 825 4284

www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko

etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

pakkausmerkinnät uudistettava 
– tietoiskut ruokayrittäjille

uusi elintarviketietoasetus velvoittaa yrittäjiä kertomaan kuluttajil-
le entistä tarkemmin tarjoamastaan ruuasta. Pakattujen elintarvik-
keiden lisäksi asetus velvoittaa antamaan tietoja pakkaamattomista 
elintarvikkeista. uusi asetus koskee ravintoloita, kahviloita, torimyyjiä 
ja muita yrityksiä, jotka valmistavat ruokaa paikan päällä syötäväksi 
tai mukaan ostettavaksi. 

Maa- ja kotitalousnaisten järjestämät 
Pakkausmerkinnät kerralla kuntoon -tietoiskut
Kalajoki, 4.10. klo 18, Pitkäsenkylän koulu
Kaustinen, 10.10. klo 18, mäntymaja

Tilaisuudessa käydään läpi uudistuneen lainsäädännön aiheuttamia 
muutoksia pakkausmerkintöihin, kuullaan terveystarkastajien vin-
kit ruokayrityksille sekä yritysten omia kokemuksia siitä, miten pak-
kausmerkintöjen uudistus kannattaa hoitaa. Lisätietoja Seija Varila,  
p. 0400 137 899, seija.varila@maajakotitalousnaiset.fi.

Lisätietoja:
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Maa- ja kotitalousnaisten tunnustuspalkinto 2016
maa- ja kotitalousnaisten tunnustuspalkinto on järjestöllinen huomionosoi-
tus, jonka maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n hallitus myöntää. Vuosit-
tain jaetaan yksi tunnustuspalkinto siten, että kahtena vuonna palkinto jae-
taan yhdistykselle ja kolmantena vuonna piirikeskukselle. Tänä vuonna pal-
kinto myönnetään yhdistykselle. 

Yhdistykset tekevät hakemuksensa tunnustuspalkinnosta omalle piirikes-
kukselleen. Hakemukseen selvitetään pääasiassa kuluvan ja edellisen vuoden 
toimintaa. Kukin piirikeskus valitsee hakijoista yhden ehdokkaan maa- ja 
kotitalousnaisten Keskus ry:n hallituksen käsiteltäväksi, joka valitsee palkin-
non saajan. Palkinnon myöntämisessä painotetaan ammatillisten valmiuk-
sien kehittämistä, järjestöllistä aktiivisuutta, osallistumista oman alueen yh-
teiskunnalliseen kehittämiseen sekä yhteistyötä muiden järjestöjen ja yhtei-
söjen kanssa. 

Yhdistykset toimittavat hakemukset liitteineen (www.maajakotitalous-
naiset.fi g yhdistyssivut) omalle piirikeskuksille 1.10.2016 mennessä. Pal-
kinto jaetaan voittajalle maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen varsinaisessa 
kokouksessa Helsingissä 24.11.2016.

Johanna 
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TaPahTUMaT Ja kOUlUTUkseT

kansallisruoka satavuotiaalle
mistä suomalaisista ruuista olet erityisen ylpeä? entä mi-
tä ruokia haluaisit tarjota ulkomailla makupaloina suo-
malaisuudesta? elo-säätiö, mTK, maa- ja kotitalous-
naiset ja joukko muita ruoka-alan järjestöjä halua-
vat antaa satavuotiaalle Suomelle herkullisen lahjan: 
oman kansallisruuan. minulla on kunnia olla muka-
na 12-henkisessä raadissa, joka valitsee kansalaisten 
ehdotuksista parhaat ruoka-aarteemme. 

meillä on monta syytä olla ylpeitä omasta ruu-
astamme. Suomessa tuotetaan maailman puhtainta 
ja turvallisinta ruokaa. ruokakulttuurissamme näkyy 
hienolla tavalla vuodenaikojen vaihtelu ja luonnonlähei-
syys. maailman pohjoisimmilla alueilla kasvaneissa raaka-
aineissa voi maistaa talven roudan ja sitä seuranneen kesän 
yöttömän yön. Suomessa on aina osattu jemmata ruokaa pitkän 
talven varalle. meillä on taidokkaasti suolattu, hapatettu, kuivattu ja hil-
lottu. Tämä kekseliäisyys satokauden ruuan säilyttämisessä on jättänyt voi-
makkaan jäljen ruokapöytäämme, ja on suorastaan trendi ravintoloissa ja 
kotikeittiöissä. 

me maa- ja kotitalousnaiset osaamme tehdä todellista kansallisruokaa. 
maaseudun naisten laittama ruoka on selkeää ja rakkaudella valmistettua 
omista korkealaatuisista raaka-aineista. ruuanlaiton taidon olemme saa-
neet perintönä maalaiskulttuurista, äideiltämme ja isoäideiltämme. osaa-

misen siirtyminen tuleville sukupol-
ville ei ole kuitenkaan enää itses-
täänselvyys. me järjestönä voimme 
vaalia perinteisiä reseptejä, ruoka-
taitoja ja -tajua. Tuomalla ruoka-
aarteita nykypäivään pidämme hen-
gissä maakuntien ruokaperinteitä. 
Kansallisruokaäänestys on yksi kei-
no innostaa keskusteluun alueelli-
sista erikoisuuksistamme. 

Iloitsen joka päivä siitä, että 
saan syödä hyvää ja puhdasta ko-
timaista ruokaa. omia suosikkejani 
Suomen kansallisruuiksi ovat herne-
keitto, läskisoosi, kesäkeitto ja lant-
tulaatikko. mitkä ovat sinun? 

Maija silvennoinen
keittiömestari
hallituksen puheenjohtaja, 
maa- ja kotitalousnaisten Keskus

Valmistetaan monipuolisia ja maukkaita 
aterioita uuden sadon kasviksista.  
Kokataan ja maistetaan myös  
nyhtökauraa ja härkapapua.

Raaka-ainemaksu 5-10€/osallistuja. 
Kurssin kesto n 3h.

Järjestelyjen vuoksi etukäteis- 
ilmoittautuminen suotavaa viim.  
pari päivää ennen tilaisuutta.

Ilmoittautumiset:  
seija.varila@maajakotitalousnaiset.fi, 
0400 137 899. 

Tervetuloa!

Järj. Kylien Ääni- hanke/ Pirityiset ry ja  
Keski-Pohjanmaa Maa-ja Kotitalousnaiset

TI 6.9. klo 18.30 LOHTAJA 
Seurakuntatalo

KE 7.9. klo 11.00 HALSUA 
Nuorisoseurantalo

PE 9.9. klo 11.00 ULLAVA 
Seurakuntatalo

KASVISRUOKAKURSSIT

äänestä 
kansallisruokaa 

osoitteessa 
www.kansallis-

ruoka.fi. Valinta 
julkistetaan 

tammikuussa 
2017. 

sUPerrUoKAA PohjolAs-
tA -AlUetAPAhtUMAt
Kokkola, Keskiaikaiset markki-
nat, la 3.9. klo 10
Kokkola, Yrittäjän onnenpäivä 
- työhyvinvointitapahtuma, ma 
5.9. klo 16
lohtaja, Alaviirteen markkinat, 
su 11.9. klo 10
Perhon elojuhla, maaseutuop-
pilaitos, la 17.9. klo 10
lohtajan Perunakekkerit, 
kyläkauppa Wihtori, su 18.9. 
klo 10
Vetelin sadonkorjuutapah-
tuma, Taidekartano, la 8.10. 
klo 9

sUPerrUoKAA 
PohjolAstA -KUrssit
halsua, nuorisoseurantalo, to 
6.10. klo 10.30
Perho, Peltokankaan työväenta-
lo, to 6.10. klo 18.30

sYYssAtoA PAtAAn jA 
PöYtään -KUrssi 
Kälviä, Vuolteen kylätalo, la 
1.10. alk. klo 10. järj. Vuolteen 
maa - ja kotitalousnaiset

Kasvisruokakurssit yhteistyös-
sä Perhonjokilaakson ja suo-
menselän kansalaisopistojen 
kanssa
lestijärvi, yläkoulun opetuskeit-
tiö, ke 5.10. klo 17.30
Veteli, Pulkkisen nuorisoseuran-
talo, ti 11.10. klo 18
Kinnula, yläkoulun opetuskeit-
tiö, ke 12.10. klo 17.30

PAKKAUsMerKinnät 
Kalajoki, Pitkäsenkylän koulu 
ti 4.10. klo 18
Kaustinen, mäntymaja, 
ma 10.10. klo 18

hYgieniAtestit
Perho, moL, to 1.9. klo 17
Perho, yläkoulu, ke 7.9. klo 15
Kokkola, Yritystalo evald, 
ma 26.9. klo 17
Kinnula, yläkoulu, ma 3.10. 
klo 17.30

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

Maa- ja kotitalousnaisten tilaisuuksista lisätietoja 
seija Varila, p. 0400 137 899, seija.varila@maajakotitalousnaiset.fi.
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Välimeren 
terveellisen 

ruokakulttuurin 
nautintoja

Kreikan vanha ja 
rikas kulttuuriperintö 
sekä upeat maisemat 

Luomuviinitilavierailu

Monipuolinen 
kokkikurssi

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

Matkamme suuntautuu Peloponnesoksen niemimaalle 

keskelle kreikkalaista elämänmenoa. Matkalla aistimme 

Kreikan kiehtovaa historiaa ja kulttuuria, ihastelemme 

kaunista luontoa sekä nautimme herkullisesta, paikallises-

ta ruoasta sekä viinistä. Runsas retkiohjelma sisältää vierai-

luja alueen maatiloilla ja idyllisissä kylissä. Kokkikurssilla 

pääsemme omakohtaisesti tutustumaan kreikkalaiseen 

upeaan ruokakulttuuriin.

Tutustu matkaohjelmaan 
osoitteessa www.triotravels.fi

5.–12.5.2017

Maa- ja kotitalousnaisten 
ruokakulttuurimatka

Kreikkaan

Matkan hinta: 1485 eur/hlö 

jaetussa 2hh:ssa (sis. kotimaan liitty-

mäkuljetus, lennot Helsinki-Ateena, 

kuljetukset kohteessa, ***hotelli 

aamupalalla, kokkikurssi raaka-

aineineen, runsas retkiohjelma, 

ruokailut matkaohjelman mukai-

sesti, suomenkielinen opas), 1hh-

lisä 160 eur/hlö, Trio Travelsin 

palvelumaksu 15 eur/hlö

Matka täynnä sisältöä 
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Kokkolassa Kruununvoudintalolla järjestettiin tänä kesä-
nä ensimmäistä kertaa kesäteatteria. Kirsti Mannisen kä-
sikirjoittaman omat avaimet – yhdeksän tarinaa maaseu-
dun naisten elämästä 1800-luvulta nykypäivään -kuvael-
man näki neljässä esityksessä noin 450 katsojaa.

OMaT aVaiMeT –TeaTTeri-
esiTYkseT saaVUTTiVaT 
sUUreN sUOsiON – Kiitos!

Kuvat: Ville Hylkilä


