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Muutoksia tapahtuu, se on normaalia. Menestyk-
sen takana on kyky tunnistaa ja reagoida muutok-
siin. Muutoksen tunnistaminen on ensimmäinen as-
kel. Reagointi, muutokseen vastaaminen ja toimin-
nan muuttaminen seuraavat sitä. Hyvä tulos syntyy 
oikea-aikaisesta ja oikeanlaisesta tekemisestä, joilla 
on tarve ja tarkoitus.

–  Kertositko mihin suuntaan minun pitää mennä täältä?
–  Se riippuu paljon siitä, mihin haluat mennä, Kissa vastasi.
–  En juurikaan välitä, minne menen, Liisa sanoi.
–  Sittenhän sillä ei ole väliä, mihin suuntaan lähdet, 
 vastasi Kissa.

Lewis Carroll: Liisa Ihmemaassa

ProAgrian tehtävänä on auttaa maatalousyrittäjiä 
menestymään ja hallitsemaan muutosta. Sitä ei teh-
dä yksin, vaan yhdessä. ProAgriassa olemme asetta-
neet asiakaskokemuksen ja sen jatkuvan parantami-
sen tärkeäksi kehityskohteeksemme. Haluamme py-
syä muutoksessa mukana ja saada jatkuvaa palau-
tetta asiakaspalvelustamme ja palveluistamme. Al-
kuvuoden ajan olemme kysyneet aktiivisesti asiakkail-
tamme kokemuksia tekstiviestikyselyllä. 

Kun palautetekstiviesti ProAgrialta kilahtaa pu-
helimeenne, teillä on vaikuttamisen paikka. Vastauk-
sillanne on meille iso arvo osaamisemme ja palvelu-
jemme kehittämisessä. Myös avoin palaute on terve-
tullutta, jotta voisimme tehdä paremmin tai uudella 
tavalla. Yhdessä teidän kanssanne.

Onnistumme yhdessä!

Tapahtumakalenteri

Ritva-Liisa Nisula
johtaja
ProAgria Keski-Pohjanmaa
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Vain muutos on pysyvää

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

Julkaisija ja kustantaja ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y. 
Päätoimittaja Jyrki Halonen, toimituspäällikkö Ritva-Liisa Nisula
Levikki 6 000 kpl Kala-, Lesti- ja Perhonjokilaaksoissa
Taitto: Elina Korpiaho. Paino: Botnia Print, 2018
Mediakortti www.proagria.fi/kp
Tilaushinta 20 euroa ISSN 1795-7516
Ilmoitusmyynti: Mainosseppo/Seppo Laitila, p. 0400 954 747, ilmoitukset.kp@proagria.fi
Kannen kuva: Elisa Karhula

KASVINSUOJELUKOULUTUKSET JA -TUTKINNOT 
Kälviä, to 3.5. klo 10-14, aluetoimisto (Kälviäntie 24) 
Kannus, ke 6.6. klo 10-14, kaupungintalo (Asematie 1) 
Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan ProAgrian nettisivujen kautta www.proagria.fi/
kp > Tapahtumat tai sähköpostilla kirsi.saarikettu@proagria.fi tai 
puh. 043 825 4280 viimeistään 7 työpäivää ennen tapahtuman ajankohtaa. 

KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTAUKSET
Kalajoki, 28.5. klo 9.00-15.15, Hankkija
Himanka, 29.5. klo 8.30-9.30, Urheiluhallin piha
Kalajoki, 29.5. klo 10.30-15.15, Tyngän mylly
Lohtaja, 30.5. klo 8.15-11.30, Lantmännen (K-Maatalouden piha)
Ullava, 30.5. klo 12.30-13.00, M-market Lukkari 
Ullava, 30.5. klo 13.30-14.30, Monitoimitalon piha, Rahkonen
Kälviä, 5.6. klo 9.00-15.00, ST1-huoltoasema
Kannus, 6.6. klo 12.45-15.00, Maaseutuopisto, konehallin edusta
Sievi, 7.6. klo 9.15-10.30, Ns-talo, Sievinkylä
Sievi, 7.6. klo 11.00-13.30, Hankkijan piha
Reisjärvi, 7.6. klo 14.30-15.30, Ent. TVH-varikko, keskusta
Sievi, 7.6. klo 16.15-17.15, Kiiskilän vanha kauppa, Kiiskilä
Toholampi, 8.6. klo 9.15-12.15, Lantmännen (K-Maatalouden piha)
Lestijärvi, 8.6. klo 13.00-14.00, Ent. P. Kauppisen huoltoaseman piha
Kaustinen, 11.6. klo 9.15-15.00, Hankkija
Veteli, 12.6. klo 9.15-11.00, SEO
Veteli, 12.6. klo 11.45-13.00, Räyringin tanssilavan piha, Räyrinki
Veteli, 12.6. klo 13.45-14.45, Pulkkisen kylätalo, Pulkkinen
Halsua, 13.6. klo 10.45-11.30, Isokarhu (Syrjäläntie 3), Halsua
Perho, 13.6. klo 12.30-14.15, Perhon Mol, konehallin edusta
Testauksen unohtaneiden ruiskut testataan 18.6. ja 19.6. Hintaan lisätään 
matkakustannukset. Lisätietoja Jouni Huhtala, p. 040 512 3703.

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN TOIMINTA 
Haikon puutarhamarkkinat 10.-11.5.
Reinin laakso, Genevenjärvi ja Maggiorejärvi, 25.9.–2.10.
Patikointi- ja syysmatka Kolin kansallismaisemiin, 27.–30.9.

Maa- ja kotitalousnaisten tapahtumista, matkoista, kursseista ja Kruunun-
voudintalon tapahtumista lisätietoja Auli Saukolta, p. 043 825 4281

Hanna Heikkilä Keski-Pohjanmaalta Lappiin
Muutoksen tuulet puhaltavat ja olen siirtynyt Keski-Pohjanmaan 
ProAgrialta maidontuotannon asiantuntijaksi Lapin ProAgrialle huh-
tikuun alussa. Työkavereita olen jo kiitellyt moneen otteeseen saamas-
tani avusta ja tuesta. Kiitän myös teitä asiakkaat, kanssanne on ol-
lut mukava tehdä töitä. Vastaanotto on ollut lämmin ja positiivinen. 
Keski-Pohjanmaalla olen viettänyt elämästäni noin kahdeksan vuotta 
ja voin sanoa, että mukaan lähtee paljon hyvää ja hyviä muistoja. Ih-
miset täällä ovat ystävällisiä, avuliaita ja olen saanut paljon hyviä ys-
täviä. Keski-Pohjanmaalla on sellaista reipasta otetta, yritteliäisyyttä 
ja tekemisen meininkiä, josta muuallakin voisi ottaa mallia. Syy miksi 
lähden pois, on kaipuu takaisin juurille pohjoiseen. Toivotan teille oi-
kein hyvää kevättä ja jatkoa, ehkäpä tapaamme vielä maidontuotan-
toaiheisissa tapahtumissa.

Hanna Heikkilä

Laitan tietokoneen kiinni viimeisen kerran ja jään hetkeksi miettimään 
– siinä se sitten oli.

Haikein mielin heitän ammatilliset hyvästit teille isännät ja emän-
nät, jotka teitte näistä 37 vuodesta unohtumattomat. Jokaisesta teis-
tä jäi muisto mieleeni. Monta muutosta tähän matkaan on mahtunut 
käsinlypsystä robotteihin, ruokinnan laskemisesta käsin nykyaikaan. 
Sain seurata poikien ja tyttöjen kasvamista isänniksi ja emänniksi jat-
kamaan perinnettä. Moni myös sulki navetan oven viimeisen kerran ja 
jäi katsomaan teurasauton valojen perään.

Teidän kanssa jaettiin ilot ja väliin surutkin. Osan kanssa matkat-
tiin 20 vuotta ja joskus asiakkuuden ja ystä-
vyyden ero oli veteen piirretty viiva.

Kiitos teille jotka teitte ammatistani yh-
den parhaista. 

Kiitos te ketkä jaksatte pitää maaseu-
dun elävänä – työnne on kultaakin arvok-
kaampaa.

Terveisin Sirpa-karjakko
Sirpa Kaskela

Vuosien jälkeen
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Puheenjohtaja

Mennyt talvi on ollut hieman poikkeuksellinen, sillä se on ollut ihan vanhanajan talvi, lunta on ollut paljon ja 
pakkastakin on riittänyt. Toivottavasti moni on kaivanut sukset esille varaston nurkasta ja ehtinyt vielä hiihtä-
määnkin, sillä hiihto hyvä ja monipuolinen kuntoilumuoto.

Kevättä ja kesää kohti mennään ja ajatukset siirtyvät kesän viljelysuunnitelmiin. Erittäin märän syksyn jäljil-
tä pelloille jäi ikäviä raiteita ja keväällä niiden kuivuminen vie varmasti oman aikansa. Omilla pelloillani tulee 
ensimmäisenä mieleen peltojen ojitustilanne, salaojien huuhteluakin ensi kesänä varmasti uutena asiana ko-
keillaan. Sääilmiöt näyttävät entisestään voimistuvan ja toimivan ojituksen merkitys peltoviljelyssä korostuu. 
Näitä asioita peltomaan laatutestissäkin pohdittiin.

Sitäkin on mietittävä, miten järkevää on yrittää saada kunnon satoja vaikeimmin viljeltäviltä peltolohkoilta, 
joilla on toistuvasti ongelmia märkyyden kanssa. Maatalouden kannattavuuden ollessa näin heikolla tasolla 
kaikkia panostuksia on mietittävä aina vain tarkemmin. Uusia kasvilajeja on tullut peltomaisemaan ja niiden 
määrä vain kasvaa. Varmasti myös kasvilajien kirjo tulee lisääntymään pelloilla tulevina vuosina. Sitä kannat-
taa viljellä, mistä saa parhaan katteen omalle työlleen ja panostuksilleen. 

Uusia mahdollisuuksia miettiessä kannattaa käydä keskusteluja asiantuntijoiden kanssa ja pyytää heitä te-
kemään kannattavuusvertailuja eri vaihtoehdoista. Uusi voikin yllättää, kun uskaltautuu tekemään toisin kuin 
on ennen tehnyt.

Loppuun vielä kesän sääennuste: kylmän ja lumisen talven jälkeen uskon kesästä tulevan lämpimän ja au-
rinkoisen.

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

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

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

MAASEUTUNEUVONNAN ASIANTUNTIJAPALVELUT
Tuotosseuranta
 Elina Järvenoja (perhevapaalla) 
 Salme Asiala, mekaanisten maitomittareiden testaus 040 5234 124
 Armi Hotakainen, näytteenotot, koelypsyt, asemantestaukset, 
 robottimaitojen tallennukset, viivakoodien opastukset  0400 644 261
 Katja Kellokoski  040 8492 870 
 Jonna-Minna Lassila (perhevapaalla) 
 Kirsi Leppikorpi (opintovapaalla) 
 Leena Hanni (perhevapaalla) 
Energianeuvonta Jari Tikkanen 0400 162 147
EU-tuet Sirkku Koskela ja 0400 137 124
Jari Tikkanen 0400 162 147
Kannattavuuskirjanpito Taina Kulla 0400 723 288
Kasvinsuojeluruiskujen testaus Jouni Huhtala ja 040 5123 703
Jarmo Karhula 044 5212 210
Kasvinviljelyneuvonta
 Elina Finnilä (kasvinviljelyn talous) 043 8254 283
 Sari Harju  040 5234 114
 Sirkku Koskela (peruna ja erikoiskasvit)  0400 137 124
 Taina Kulla 0400 723 288
 Pekka Polso 040 5234 112
 Jari Tikkanen (luomu ja luomukoulutukset) 0400 162 147
Kasvinsuojelukoulutukset Sirkku Koskela  0400 137 124
Kotieläinneuvonta, myös luomu Anna-Riitta Leinonen 0400 168 647
Lammas- ja vuohitilojen neuvonta Milla Alanco ja 040 706 0558
Sini Sillanpää 043 825 0526
Luonnonmukainen tuotanto, EU-tukineuvonta Jari Tikkanen ja 0400 162 147
Seija Roimela 040 847 9740
LEAN, maatilojen kehityskeskustelut Liisa Koskela  050 5120 615
Maatilojen talousneuvonta, budjetointi, omistajanvaihdokset
 Heikki Ojala 040 5342 166
 Teemu Kinnunen 0400 137 899
 Erkki Laide 0400 137 169
 Juha Nivala 040 8610 641
 Matti Poutiainen 043 825 4287
 Ville Moilanen 043 827 2866
  Jouni Huhtala 040 5123 703

Neuvo2020 Jari Tikkanen 0400 162 147
Nurmikasvituotanto Sari Harju  040 5234 114
Puutarhatuotanto Kirsi Voho 0400 387 406
Robottilypsyn käyttöönoton apu Sonja Kuronen  043 825 4282
Seosrehuruokinta Sinikka Kreus 044 5263 059
Sikatilojen neuvonta, ProAgria Liha Osaamiskeskus
 Ari Nopanen 0400 432 582
 Maija Yliaho 040 529 0832
Viljakaupan tarkkailu Jouni Huhtala 040 5123 703
Viljelijöiden työterveyshuolto
 Sari Harju 040 5234 114
 Jouni Huhtala 040 5123 703
 Liisa Koskela 050 5120 615
 Taina Kulla 0400 723 288
Yritysten talousjohtamisen asiantuntijapalvelut,  
turkistilojen spv-palvelut Erkki Laide 0400 137 169
Yritysjohtaminen ja laatuasiat Liisa Koskela 050 5120 615
Ympäristöneuvonta, ympäristötukiasiat
 Sirkku Koskela 0400 137 124
 Jari Tikkanen 0400 162 147
 Jaana Höglund  043 8254 284

KALATALOUSKESKUS
Kalatalousneuvonta Eero Hakala 0400 162 445

MAA- JA KOTITALOUSNAISET 
etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi
Kotitalousneuvonta ja -koulutus, hygieniatestaukset ja
Kruunuvoudintalo, tapahtumien ruokapalvelut, Auli Saukko  043 8254 281
Ympäristöpalvelut Jaana Höglund  043 8254 284

RAKENNUSSUUNNITTELU
Elina Tiinanen 040 560 9038

TILITOIMISTOPALVELUT
Sievin tilitoimisto 
 Maija-Leena Eerikkilä 040 5216 416
 Seija Roimela 040 847 9740
Kaustisen tilitoimisto
 Mika Jouppila  044 5234 430
 Kirsi-Maria Saarikettu  043 8254 280

RUOKINNAN OHJAUS- JA TUOTANNON                                                            
OHJAUSPALVELUT KOTIELÄINTILOILLE
Halsua, Perho, Veteli Sari Harju 040 5234 114
Perho, Halsua Pekka Polso 040 5234 112
Kannus, Lohtaja, Sievi, Reisjärvi Sinikka Kreus 044 5263 059
Lohtaja, Kälviä Jarmo Karhula 044 5212 210
Kälviä, Kannus, Lohtaja, Reisjärvi Sari Hihnala 0400 974 165
Lestijärvi, Reisjärvi, Toholampi, Kaustinen, Veteli Katja Kellokoski 040 8492 870
Toholampi, Himanka Sonja Kuronen 043 825 4282
Toholampi, Lestijärvi, Sievi, Kannus, Kokkola Heidi Lehkonen  040 523 4116
Kalajoki, Sievi Tuija Korpela 0400 260 575
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TAVOITAT MEIDÄT ARKISIN KLO 8.15-16 

NUMEROSTA  (09) 8566 5980  TAI 
SÄHKÖPOSTITSE tuotosseuranta@proagria.fi

Hei,  
olemme Iina ja Teija.  
Palvelemme sinua tuotos- 
seurannan asiakaspalvelussa. 

Soita meille, kun mietit tuotos- 
seurantaan liittyviä asioita,  
pieniä tai isoja, selvitetään  
ne yhdessä. 

Meille on tärkeää, että saat  
täyden hyödyn tuotosseuran- 
nasta ja saavutat tavoitteesi.  
Sydämemme sykkii tuotos- 
seurannalle!

Iina Näyskä

Onnistumme yhdessä!

Teija Hellberg
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Tuotosseurannan maito- 
näytteestä helposti tiineystesti
Tuotosseurannan asiakkaille merkittävä maidontuotannon kannattavuutta 
lisäävä hyöty on koelypsyn maitonäytteestä tehtävä tiineystesti. Se on help-
po, tehokas ja luotettava työväline kannattavuuden parantamiseen poiki-
maväliä lyhentämällä ja tuotosta lisäämällä. Tiineystesti tilataan koelypsyn 
yhteydessä meijerin ohjeistuksen mukaisesti. Keskimääräinen kustannus tyh-
jästä lehmästä on 5 €/päivä. Testi säästää myös työtä, kun lehmiä ei tarvit-
se ottaa erikseen kiinni tiineystarkastuksia varten eikä tiineystarkastuksia tar-
vitse tehdä ultraäänellä tai rektalisoimalla.

KOKO TIINEYDEN AJAN
Maidosta tehtävät tiineystestit helpottavat tyhjien lehmien havainnointia. 
Tiineystesti havaitsee istukan tuottamat glykoproteiinit eli PAG:t (pregnan-
cy accociated glycoproteins). Tiineys voidaan testata maidosta, kun siemen-
nyksestä on kulunut 28 vuorokautta ja poikimisesta 60 vuorokautta. Mai-
dosta tehtävä tiineystesti on tarkka ja luotettava. Maidosta tehtävän testin 
avulla tyhjät lehmät havaitaan nopeasti ja vähennetään kustannuksia, jotka 
muodostuvat poikimavälin pitenemisestä.

Yrittäjäjäsenedut 2018 
Seuraavista palveluista 5 %, enintään 25 €/yksittäinen palvelu.

LIIKETOIMINNAN 
JOHTAMISPALVELUT
– Kehittämiskeskustelu
– Hallituspalaveri-palvelu,  
 muut tulospalaverit
– Maatilan yhtiöittämispalvelut  
 (aloituspalaveri)
– Tulosanalyysi
– Kassabudjetointi ja -seuranta
– Johtamisjärjestelmien ohjaus  
 ja auditointi
– Yrityksen perustamisvaiheen  
 konsultointi
– Verotilinpäätös

MUUT PALVELUT
– EU-tukineuvonta

JÄSENMOBIILI
– Kasvinsuojelukoulutus-
 todistus (tulossa)

KASVINTUOTANNON 
PALVELUT
– Kasvituotannon seuranta-
 laskelma
– Viljelysuunnittelu
– Nurmipaketit

KOTIELÄINTUOTANNON  
PALVELUT
– Tuotosseuranta
– Karjatsekki
– Bisnes+ -raportit, joista 
 osaan pääsy vain jäsenyyden  
 perusteella

MEDIREXIN 
KUNTOUTUS- JA 
FYSIOTERAPIAPALVELUT
ks. seuraava sivu

EU-tuki -infot 2018
Tuki-infot keskittyvät kevään tukihakuun liittyviin asioihin kolmen 
tunnin tiiviinä pakettina. Mukana Pohjanmaan/Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskuksen, kuntien maaseututoimen sekä ProAgria 
Keski-Pohjanmaan asiantuntijat. Ei ennakkoilmoittautumista, 
tervetuloa mihin infoon vaan! 

Lohtaja, ma 16.4. Lohtaja-talo, klo 11.30-14.30

Kalajoki, ti 17.4. kaupungintalo, valtuustosali, klo 11.30-14.30

Perho, ke 18.4. kunnanvirasto, Haanensali, klo 11.30-14.30

Toholampi, to 19.4. kunnanvirasto, kulttuurisali, klo 11.30-14.30

Sievi, ma 23.4. Jussinpekan koulu, Vääräjokisali, klo 11.30-14.30

Reisjärvi, ti 24.4. kunnantalo, valtuustosali, klo 11.30-14.30

Kannus, ti 24.4. Huom! iltatilaisuus, kaupungintalo, 
valtuustosali, klo 18.30-21

Kaustinen, ke 25.4. Kaustisen evankelinen opisto, 
klo 11.30-14.30

Lisätietoja maaseututoimistoista tai ritva.jaakkola@kpedu.fi, 
p. 044 7250 625 tai www.kpedu.fi/ajantasalla. 
Tuki-infot järjestää Ajantasalla-hanke. 

TERVETULOA!
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ProAgria Keski-Pohjanmaa ry 

Jäsenedut vuodelle 2018 
Kuntoutus- ja fysioterapiapalveluista 
 

 Maatalouteen erikoistuneen fysioterapeutin palvelut -10% 
o Työfysioterapeutti Pia Siipolan alkututkimuksesta ja 

yksilöhoidoista. 
 

 Niskalenkki- ja Selkävoittoryhmistä -10% 
o Fysioterapiaryhmät ovat tuki- ja liikuntaelimistön vahvistamiseen ja 

sairaslomien ennaltaehkäisyyn. 
o Niska- tai Selkävaivoista kärsiville.  
o Uusi ryhmä alkaa 6 viikon välein.  
o Ilmoittautumiset toimisto@medirex.fi tai 06/ 836 2200. 

 
 Kuntosalihinnastosta -25% 

o Kaikista normaalihintaisista kuntosalikorteista 
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Jäsenrekisteri Sense
ProAgrian ja Maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistysten käyttöön tarkoitet-
tu jäsenrekisteri Sense on jo ahkerassa käytössä. Koulutuksia on järjestetty 
maakunnassa viime syksynä ja tänä keväänä. Yhä useampi yhdistys ylläpitää 
jäsentietojaan Sensessä ja on laskuttanut jäsenmaksunsa järjestelmän kaut-
ta. Jäsentietojen ylläpito jäsenrekisteriohjelmassa on helppoa ja jäsenviesti-
nä vaivatonta.

Lisäksi Sense antaa yhdistyksille hyvät valmiudet uuden Tietosuojalain 
edellyttämään henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuojalaki astuu voimaan 
25.5.2018. 

Uusia koulutuksia ja kertauskursseja järjestetään tarpeen mukaan, ota 
yhteyttä Ritva Karriin, p. 040 523 4113 tai ritva.karri@proagria.fi.

Keski-Pohjanmaan Maanviljelys-
seuran Säätiön apurahat

Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseuran Säätiö myöntää apurahoja 
opiskelijoille, jotka edistävät opinnäytetyöllään tai muutoin opin-
noissaan keskipohjalaista maataloutta tai sen lähellä olevia elin-
keinoja (mm. käsityöala, koti- ja puutarhatalous sekä kalatalous) 
tai suorittavat harjoitteluaan em. alojen edistämisorganisaatioissa.

Apurahat ovat jatkuvasti haettavissa. Vapaamuotoiset hake-
mukset, joihin liitetään ansioluettelo ja apurahan käyttösuunni-
telma osoitetaan Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseuran Säätiölle, 
osoite Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola tai s-postilla osoitteella 
ritva-liisa.nisula@proagria.fi. Lisätietoja antaa Ritva-Liisa Nisula, 
p. 040 584 9550.

TULE LEIKKIMÄÄN JA
POLSKIMAAN, SÄÄLLÄ
KUIN SÄÄLLÄ!
Kylpylä-uimahalli sekä sisäleikkipuisto
sisältyvät aina majoituksen hintaan.

Majoitushinnat alk. 67 €/hlö/vrk.
Kaikissa huoneissa Wi-Fi ja Superior-huoneissa
lasitetut parvekkeet merelle päin.

Sisäleikkipuisto päiväkävijöille 5 €/lapsi,
aikuiset ja konttausikäiset ilmaiseksi.

Santa’s Resort & Spa Hotel Sani, kalajoki@santashotels.fi 
tel. +358 8 4692 500, www.santashotels.fi 

Resort&Spa Hotel SaniResort&Spa Hotel Sani
Kalajoki

UUDET
JA UPEAT

HERRAIN

HIEKKOJEN

HUONEISTOT

KÄYTÖSSÄSI!
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P.  015 320 400 • PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli 
P.  044 5885 262 • Sammonkatu 8 • 90570 Oulu 

www.viljavuuspalvelu.fi • www.suomenymparistopalvelu.fi

VILJAVUUSTUTKIMUKSEN 

TULOKSET KOLMESSA VIIKOSSA
ilman lisämaksua
Hyödynnä veloitukseton näytteiden keräilypalvelumme - katso lista kotisivuiltamme

Laatuohrat ja
monipuoliset nurmet

- myös sikuri!
Vesannon Siemen Oy

www.tilasiemen.fi
p. 040 762 96 84

www.vesannonsiemen.fi

Uudet viljelijät tervetulleita mukaan 
sopimustuotantoon.

www.evipe.com      p. 040 5111 343

Evijärven
Peruna Oy

Evijärven Peruna Oy
järjestää

toukokuussa
KEVÄT- 

JAUHATUKSEN

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

Tieteestä TIETOA

Maanäytteiden keräilypisteet Keski-Pohjan-
maalla ja aikataulu osoitteesta www.hortilab.fi

Joka viides hivenravinnepaketti (Cu, Mn, Zn) 
KAUPAN PÄÄLLE huhti-toukokuussa!

Järjestetty maanäytteiden kulje-
tus maatalousliikkeistä 5.4-14.6!

Ilmaista 
2018!

Katso pätevyysalue www.finas.fi

Tutustu uuteen kotisivuumme 
www.hortilab.fi!

Uutuus!

Seuraa, tykkää ja tägää  
meitä somessa  

@ProAgria  #proagria

SALAOJASUUNNITTELU
Maveplan Oy suunnittelee sekä tilakohtaiset 
että useita tiloja käsittävät kuivatusratkaisut.
 
SALAOJAKARTAT MOBIILILAITTEISIIN
Kauttamme saat vanhat salaojakartat puhelimiin tai tabletteihin 
ilmakuvapohjalle, jolloin salaojien paikantaminen helpottuu.

HIHNALA SEPPO 040 028 3570
NIEMELÄ MARKUS  044 741 4339
PELTONIEMI EERO  040 506 8263
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Ajankohtaista

Paikka Aika Testauspaikka
Kalajoki 28.5. klo 9.00-15.15 Hankkija 
Himanka 29.5. klo 8.30-9.30 Urheiluhallin piha
Kalajoki 29.5. klo 10.30-15.15 Tyngän mylly
Lohtaja 30.5. klo 8.15-11.30 Lantmännen (K-Maatalouden piha)
Ullava 30.5. klo 12.30-13.00 M-market Lukkari 
Ullava 30.5. klo 13.30-14.30 Monitoimitalon piha, Rahkonen
Kälviä 5.6. klo 9.00-15.00 ST1-huoltoasema
Kannus 6.6. klo 12.45-15.00 Maaseutuopisto, konehallin edusta
Sievi 7.6. klo 9.15-10.30 Ns-talo, Sievinkylä
Sievi 7.6. klo 11.00-13.30 Hankkijan piha
Reisjärvi 7.6. klo 14.30-15.30 Ent. TVH-varikko, keskusta
Sievi 7.6. klo 16.15-17.15 Kiiskilän vanha kauppa, Kiiskilä
Toholampi 8.6. klo 9.15-12.15 Lantmännen (K-Maatalouden piha)
Lestijärvi 8.6. klo 13.00-14.00 Ent. P. Kauppisen huoltoaseman piha
Kaustinen 11.6. klo 9.15-15.00 Hankkija
Veteli 12.6. klo 9.15-11.00 SEO
Veteli 12.6. klo 11.45-13.00 Räyringin tanssilavan piha, Räyrinki
Veteli 12.6. klo 13.45-14.45 Pulkkisen kylätalo, Pulkkinen
Halsua 13.6. klo 10.45-11.30 Isokarhu (Syrjäläntie 3), Halsua
Perho 13.6. klo 12.30-14.15 Perhon Mol, konehallin edusta

Kasvinsuojeluruiskujen testaukset 2018

Kasvinsuojeluruiskun testauksen ”unohtaneiden” ruiskut testataan 18.6. ja 19.6. Hintaan lisätään matkakustannukset. 
Pakottavissa tapauksissa (testaus vanhentunut) voidaan sopia erillinen tilakäynti.

Kasvinsuojeluruisku tulee olla ehdottomasti pestynä ja siinä tulee olla 200 litraa vettä. Testaajalla on mukana suuttimia ja 
yleisimpiä varaosia ruiskuihin. Mukana myös edullisia tuulikulkeumaa 90 % alentavia suutinkärkiä ja triplet-runkoja. 
Ruiskun testaamisen hinta on 180 € (alv 0 %). Lisätietoja Jouni Huhtalalta, puh. 040 512 3703.

Peltokasvien 
kasvinsuojelu 2018
– mukana myös luomu

Peltokasvien kasvinsuojelu -kir-
ja helpottaa kasvinsuojeluainei-
den valintaa ja vertailua. Kirjas-
sa on rikkakasvien, kasvitautien 
ja tuholaisten torjuntaan mark-
kinoilla olevat kasvinsuojeluai-
neet, niiden käyttösuositukset 
ja hehtaarikustannukset. Uu-
tuutena asiaa luomutuotan-
non kasvinsuojelumenetelmis-
tä ja -valmisteista. 

Peltokasvilajikkeet 2018
Peltokasvilajikkeet-kirja kokoaa 
uusimmat tiedot maassamme vil-
jeltävistä peltokasvien lajikeomi-
naisuuksista ja erityispiirteistä. 
Julkaisu helpottaa sopivimpien 
viljelykasvien ja -lajikkeiden va-
lintaa. 

Kirjoja voi tilata ProAgrian 
verkkokaupasta: 
proagriaverkkokauppa.fi.

ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää tänä keväänä vielä kaksi kasvinsuojelulain edellyttä-
mää koulutusta tutkintotentteineen. Tilaisuudet ovat Kälviällä ja Kannuksessa. Koulutus 
on vapaaehtoinen, mutta tutkintotentti pakollinen. Tentti sisältää 20 kysymystä (oikein/
väärin -väittämiä), joihin on aikaa vastata yksi tunti. Tentti on hyväksytysti suoritettu, jos 
vastauksista vähintään 16 on oikein. Jos tentti ei tule hyväksytyksi ensimmäisellä yrittä-
mällä, sen voi uusia heti saman tien.

to 3.5. klo 10-14, Kälviä, aluetoimisto (Kälviäntie 24)
ke 6.6. klo 10-14, Kannus, kaupungintalo (Asematie 1) 

Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan ProAgrian nettisivujen kautta www.proagria.fi/kp -> ta-
pahtumat tai sähköpostilla kirsi.saarikettu@proagria.fi tai puh. 043 825 4280 viimeis-
tään 7 työpäivää ennen tapahtuman ajankohtaa. 

Koulutuksen ja tutkinnon hinta tarjoiluineen yhteensä 90 €/hlö, sis. alv 24 %. Mak-
su paikan päällä käteisellä tai pankkikortilla. 

Tutkintotentin materiaalia on luettavissa osoitteessa: http://www.tukes.fi/kasvin-
suojelu/story.html. Tilaisuudet järjestetään, jos ennakkoilmoittautuneita on vähintään 
10 hlöä/tilaisuus. 

Kevään 2018 viimeiset kasvin-
suojelukoulutukset ja -tutkinnot 
Keski-Pohjanmaalla
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Palkokasvien lisääminen tilan vilje-
lykiertoon tuo monia etuja. Niiden 
korkea valkuaispitoisuus vähentää 
lisävalkuaisen tarvetta ruokinnassa, 
mikä pienentää ruokinnan kustan-
nuksia. Palkokasvit sisältävät lisäk-
si runsaasti kivennäisaineita. Viljeli-
jäkokemusten mukaan ne ovat myös 
maittavia ja lisäävät karkearehun 
syöntiä. Herneen ja härkäpavun val-
kuaispitoisuus kasvustossa (kokovil-
ja) on noin 200 g/kgka. Palkokasve-
ja suositellaan käytettäväksi ruokin-
nassa seoksina, jolloin ne parantavat 
säilörehun maittavuutta ja nostavat 
syönti-indeksiä.

Korjuutavat ja säilöntä

Keski-Pohjanmaalla palkokasvikas-
vustot on yleensä korjattu kokovilja-
säilörehuina, mutta ne voidaan kor-

jata myös tuorerehuna ja väkirehuk-
si. Härkäpavun siemenen valkuaispi-
toisuus on lähes rypsi- ja rapsipu-
risteen luokkaa (300 g/kgka). Kas-
vuolosuhteet ovat kuitenkin harvoin 
riittävät kasvustojen tuleentumiselle.

Palkokasvien kasvinsuojelu on 
haasteellista varsinkin seosviljelys-
sä. Viljelytoimet onnistuvat kuiten-
kin peruskalustolla ja palkokasveil-
la voidaan tasata työhuippuja kas-
vukauden aikana. Säilönnän kannal-
ta palkokasvit ovat vaativampia, sillä 
niillä on suurempi pH-arvon laskua 
estävä puskurikapasiteetti kuin nur-
milla ja viljoilla. Lisäksi niiden kui-
va-ainepitoisuus on matalampi, mi-
kä pidentää esikuivausaikaa ja voi ai-
heuttaa satotappioita. Seoksina nur-
mien kanssa satomäärät ovat kuiten-
kin yleensä korkeammat puhtaisiin 
nurmikasvustoihin verrattuna.

Kannattaa 
kokeilla

Pellolla palkokasvien 
laaja juuristo parantaa 
maan rakennetta ja monipuo-
listaa viljelykiertoa. Kasvit ottavat 
ison osan tarvitsemastaan types-
tä ilmasta ja juurinystyröihin ladat-
tu typpi vapautuu seuraavan viljely-
kasvin käyttöön. Lannoituskustan-
nukset pienenevät molempina vuo-
sina. Palkokasvit voivat ladata maa-
han typpeä helposti 50 kg/ha. Mi-
tä kalliimpaa lannoitetyppi on, sitä 
enemmän palkokasvien kilpailuky-
ky paranee. Valkuaiskasveille mak-
setaan myös hehtaarikohtaista tu-
kea 45-139 €/ha (tuki C2-alueella 
vuonna 2017) kasvuston palkokas-
vipitoisuudesta riippuen.

Suomen valkuaisomavaraisuus on tällä hetkellä alle 20 % ja tavoitteet 

tuontivalkuaisen korvaamiseen palkokasveilla ovat korkealla. Keski-

Pohjanmaalla tärkeimpiä palko- ja nurmipalkokasveja ovat apilat, her-

ne ja härkäpapu. Vaihtelevalla menestyksellä on kokeiltu muitakin 

lajeja, joista esimerkiksi sinimailanen on kasvattanut suosiotaan. 

Nämä kasvit ovat vaateliaampia kasvupaikan suhteen viljoihin ver-

rattuna, mutta onnistuessaan antavat paremman rahallisen hyödyn 

sekä ruokinnan että peltoviljelyn kustannussäästöjen kautta. 

Keski-Pohjanmaan tärkeimpiä 
palko- ja nurmipalkokasveja 
ovat apilat, herne ja härkä-
papu. Myös sinimailanen on 
kasvattanut suosiotaan.
Kuva: Ritva-Liisa Nisula

KUSTANNUSTEHOKKUUTTA 
tuotantoon palkokasveilla

Palkokasveja suositellaan
käytettäväksi ruokinnassa 
seoksina, jolloin ne 
parantavat säilörehun
maittavuutta ja nostavat 
syönti-indeksiä. 
Herneen valkuaispitoisuus 
kasvustossa (kokovilja) on 
noin 200 g/kgka. 

Kasvi

Elina Finnilä
Kasvituotannon 
ja talouden 
asiantuntija
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Kasvi

Hyvä maanrakenne vaikuttaa 
sadon määrään ja laatuun. Se paran-
taa myös pellon typpitaloutta ja bio-
logista typensidontaa. Se lisää palko-
kasvien viihtymistä ja maan omien ra-
vinnevarojen esim. fosforin hyväksi-
käyttöä. Hyvä maanrakenne paran-
taa poudankestävyyttä,  märkyyden 
sietoa, ravinteiden hyväksikäyttöä ja 
lannoituksen hyötysuhteita.

Roudan vaikutus maan murura-
kenteeseen on yleensä positiivinen. 
Routa kuohkeuttaa maaperää ja eli-
minoi tiivistymisen aiheuttamia hait-
toja. Vaikutuksen suuruus riippuu 
maalajista ja maan kosteuspitoisuu-
desta. Etenkin savimaiden rakennetta 
routa muokkaa rikkomalla kokkareita 
pienemmiksi muruiksi.

Roudan paksuus vaihtelee nol-

lasta puoleentoista metrin syvyyteen, 
riippuen lumen syvyydestä ja pakka-
sista. Sarkaojitetut pellot routaantu-
vat salaojitettuja peltoja syvemmältä. 
Maalajeista hietamaat routaantuvat 
syvempään kuin savimaat ja savimaat 
syvempään kuin turvemaat. Routa 
vaikuttaa maan mururakenteeseen 
ja vesitalouteen. Routakerrokseen 
varastoituu runsaasti vettä. Keväällä 
routa sulaa sekä pinnalta että alhaal-
ta päin. Lumen sulamisen jälkeen rou-
ta häviää pellolta 1–3 viikon aikana.

Hyvärakenteisen maan pintaker-
ros kestää sadetta liettymättä mu-
rurakenteensa ansiosta, myöskin ve-
si imeytyy hyvin maan sisään. Hyvä-
rakenteisen maan ruokamultaker-
ros on murustunut valtaosin pyöreik-
si kokkareiksi (2–7 mm). Kokkareet 

ovat helposti murenevia. Pohjamaas-
sa on runsaasti pystysuuntaisia liero- 
ja juurikanavia sekä halkeamia, joi-
den kautta sadevesi imeytyy nopeas-
ti salaojiin ja juurilla on helppoja kas-
vureittejä.

Maan kasvukunnosta huolehdi-
taan toimivalla ojituksella, kalkituksil-
la, eloperäisen aineksen lisäyksellä ja 
kasvivuorottelulla. Maan tiivistämistä 
vältetään kiinnittämällä huomio sekä 
rengaspaineisiin että akselipainoihin 
ja vältetään peltoliikennettä maan ol-
lessa liian märkä. 

Rakenne ratkaisee 
maan kasvukunnon

Hyvärakenteisen maan 
pintakerros kestää 
sadetta liettymättä 
kestävän muru-
rakenteensa ansiosta.
Pohjamaassa on 
runsaasti pysty-
suuntaisia liero- ja 
juurikanavia sekä 
halkeamia, joiden 
kautta sadevesi 
imeytyy nopeasti 
salaojiin ja juurilla on 
helppoja kasvureittejä.

Sari Harju
Kasvintuotannon 
asiantuntija

Kuva: MartinaMotzbäuchel

PELTOMAAN LAATU-
TESTEJÄ TEKEMÄÄN
Ympäristösitoumuksen vaatimuksena oleva peltomaan 
laatutesti on tehtävä kaikista yli 0,5 ha peruslohkois-
ta, jotka on ilmoitettu kevään tukihaussa ja jotka ovat 
maankäyttölajiltaan peltoa. Testitulokset kirjataan Ma-
vin lomakkeelle nro 480, jonka saa Vipu-palvelusta tai 
viljelysuunnitteluohjelmista. Lomake palautetaan Vi-
pu-palveluun tai kuntaan viimeistään 30.4.2018. 

Peltomaan laatutestissä määritetään maan biologi-
set ja fysikaaliset ominaisuudet ja arvioidaan mm. maa-
perän rakenne, ojitus ja sen toimivuus, kalkitus, pellon 
kuivuminen, muokkautuvuus, mururakenne sekä vilje-
lykierto. 

ProAgriasta saa apua peltomaan laatutestin tekemi-
seen. Voit hyödyntää Neuvo 2020-palvelua.

LAATUTESTEJÄ VOI TILATA SEURAAVILTA 
PROAGRIAN ASIANTUNTIJOILTA:
• Sari Harju, p. 040 523 4114
• Pekka Polso, p. 040 523 4112
• Elina Finnilä, p. 043 825 4283
• Jari Tikkanen, p. 0400 162 147
• Jouni Huhtala, p. 040 512 3703 
• Sirkku Koskela, p. 0400 137 124
• Taina Kulla, p. 0400 723 288
• Seija Roimela, p. 040 847 9740

Sähköposti: etunimi.sukunimi@proagria.fi
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KotieläinTuet

Halsua-Kaustinen-Lestijärvi-
Perho-Reisjärvi-Toholampi-Veteli 
Finnilä Elina 043 8254283
Harju Sari 040 523 4114
Moilanen Ville (myös Kokkola) 043 827 2866
Polso Pekka 040 523 4112
Tikkanen Jari (myös Kokkola) 0400 162 147 

Kalajoki-Kannus-Kokkola
Huhtala Jouni 040 512 3703
Karhula Jarmo 044 521 2210
Koskela Sirkku 0400 137 124
Kulla Taina 0400 723 288

5%

huhtikuu

toukokuu

maaliskuu

Tukien 
valvonta

Eläintukien tilavalvonnat alkavat    tammikuu

Edellisen vuoden asiakirjavalvonnan 
ja kasvipeitteisyysvalvonnan tulokset 
valmistuvat 

Rekisteritietojen tarkastukset 
pinta-alatukiin

syyskuu

Rekisteritietojen tarkastukset 
edellisen vuoden pinta-
alatukiin

Eläintukien tilavalvontojen tulokset valmistuvat      joulukuu

Vuoden viimeiset
eläinten rekisteritietojen
tarkastukset

marraskuu

Peltovalvontojen 
maastokäyntien tulokset 
valmistuvat

Peltovalvonnat alkavat    kesäkuu

VILJELIJÄTUKIEN VUOSIKELLO

Tukihaku 
Vipu-

palvelussa

Haku päättyy 31.1.Eläinten hyvinvointikorvaus 

Haku päättyy 23.3.

Kasvihuonetuotannon 
tuki

Kansalliset kotieläintuet

Haku päättyy 15.6.Päätukihaku

Ympäristökorvauksen
syysilmoitukset

Ilmoitusaika päättyy 31.10.

Ilmoitusaika päättyy 15.2.Eläinmääräilmoitukset

Peruslohkomuutokset Tee peruslohkomuutokset 
viimeistään 30.4.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tai ELY-keskus tekee päätöksen tuesta. 
Mavi maksaa tuet viljelijöille useimmiten yhdessä tai kahdessa osassa. 

Ennen tuen maksamista viranomainen tarkastaa kaikki tukihakemukset ja varmis-
taa, että tuen ehdot täyttyvät. Tämän lisäksi vuosittain noin 5 %:lle maatiloista 
tehdään tarkastuskäynti.

Tukiehtojen noudattamisen lisäksi valvonnalla 
pyritään takaamaan viljelijöiden oikeusturva ja 
tasapuolinen kohtelu hallinnossa.

Täydentävien ehtojen valvonnat alkavat  helmikuu

Edellisen vuoden täydentävien 
ehtojen valvonnan tulokset 
valmistuvat    

Eläinten rekisteritietojen 
tarkastukset alkavat

Kasvulohkotietojen 
ilmoittaminen

Ilmoita kasvulohkotiedot 
viimeistään 15.6.

VIPU-PALVELUSSA VOIT YMPÄRI VUODEN

• selailla maksutapahtumia ja tulostaa maksuilmoituksia
• selailla maatilasi sitoumustietoja
• katsella perus- ja kasvulohkotietoja
• muokata maatilasi käyttöoikeuksia
• muokata osallistietoja, esimerkiksi sähköpostiosoitteita 
   ja puhelinnumeroita. 

Haku päättyy 2.3.

Kuva: Jari Tikkanen

EU-tukineuvontaa tekevät 
ProAgria Keski-Pohjanmaan 
asiantuntijat 2018

Päätukihaku aukeaa Vipu-palvelussa huhti-
kuun puolessa välissä, vk 16, jolloin voi loh-
komuutosten lisäksi tehdä myös varsinai-
sen tukihaun. Tukihaku päättyy 15.6.2018.

0,10 ha:n korvauskelvottoman alan lisäyk-
siä korvauskelpoiseen alaan EI hyväksytä 
tänä vuonna.

Yleistä hehtaaritukea maksetaan myös tänä 
vuonna C2-alueella. Tuki maksetaan kaikel-
le peltoviljelyalalle. Muista hakea ko. tu-
kea!

Uusia ympäristösitoumuksia, ei-tuotannol-
lisia investointeja ja alkuperäisrotujen kas-
vattaminen -sopimusta EI voi hakea tänä 
vuonna.

Korvauskelpoisiksi ymppiin, luomuun ja 
LHK:een voi hakea uusjakoaloja (max. 5 
ha). Lisäksi voi hakea uusia ympäristösopi-
muksia ja Luomu-sopimuksia.

Sadonkorjuuvelvoite 
avomaan vihanneksille: 
Pohjoinen hehtaarituki.

Voit saada saneerauskasvikorvauksen v. 
2018 vain sille peruslohkon alalle, jolla 
on ollut perunaa, sokerijuurikasta tai avo-
maan puutarhakasveja v. 2015, 2016 tai 

2017. 1 ha:n perunan ym. viljelykiertovaatimusta ei 
ole enää. Tukea voi saada max. 25 %:lle korvauskel-
poisesta alasta.

Uudet kasvikoodit: Pienet vierekkäiset alat 
(alle 0,05 ha kutakin voi ilmoittaa yhtenä 
lohkona). Seoskasvusto (typensitojakasvia 
yli 50 %). Seoskasvusto (apila yli 50 % + 

nurmiheinät).

UUTTA viherryttämisestä vapautumiseen: 
Jos tilan peltoalasta yli 75 % on nurmea, 
kesantoa, palkokasveja tai näiden käyttö-
tapojen yhdistelmää vapautuu viherryttä-

misestä, jolloin ei makseta talviaikaisen kasvipeittei-
syyden korvausta.

Mavin viljelijäpostitus tapahtuu huhtikuun 
alussa. Postitus sisältää tietoja tärkeimmis-
tä muutoksista ja tukihaun alkamisesta. EI 
sisällä maatilan esitäyttömateriaalia, jonka 

saa Vipu-palvelusta.

Tarkista tukioikeudet: tukioikeuksien siir-
rot mm. silloin, kun pellon vuokrasopimus 
päättyy tai uutta peltoa tulee hallintaan.

Ympäristökorvauksen vaatimus: Pelto-
maan laatutesti tulee suorittaa 30.4.2018 
mennessä. Laatutestin voi täyttää ja pa-
lauttaa Vipu-palvelussa tai palauttaa lo-

makkeen kunnan maaseutuviranomaiselle.

EU-tukitasot löytyvät Mavin Hakuopas 
2018 -julkaisusta esim. liitteestä H.

(Tiedot perustuvat 22.3.2018 tietoon)

Sirkku Koskela

1
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Muista 
kevään 2018 
tukihaussa

Kalajoki-Sievi
Hihnala Sari 0400 974 165
Roimela Seija 040 847 9740
Eerikkilä Maija 040 521 6416

Luomutilojen EU-tukineuvonta
Roimela Seija 040 847 9740
Tikkanen Jari 0400 162 147

sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@proagria.fi
www.proagria.fi/kp

8

9

10

11
12

13
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Elintarviketurvallisuusvirasto 
ja Maaseutuvirasto ovat julkaisseet 
Täydentävät ehdot 2018 -oppaan. 
Vuosittain julkaistavaan oppaaseen 
on koottu täydentävien ehtojen vaa-
timukset, joiden noudattaminen 
on useimpien viljelijätukien ehtona. 
Muutokset ovat luettavissa verkko-
julkaisun Uutta 2018 -luvusta.

Täydentävien ehtojen kansallises-
ti säädettyihin vaatimuksiin on tul-
lut useita lievennyksiä. Elintarvikehy-
gieniaa koskevista vaatimuksista on 
poistettu esimerkiksi alkutuotanto-
paikasta ilmoittaminen elintarvike-
valvonnalle, lypsykoneen huolto ja 
testaus sekä tilasäiliössä olevan mai-
don lämpötilan kirjaukset. Hyöntei-
sistä saatua käsiteltyä eläinvalkuais-
ta on jatkossa sallittua käyttää elin-
tarviketuotantoeläimistä kalojen ja 
muiden vesiviljelyeläinten ruokin-
nassa. Hyönteisvalkuaista sisältävät 
rehut on käsiteltävä ja varastoitava 
erillään muiden elintarviketuotan-
toeläinten rehuista. Näiden rehujen 
käyttöön voi liittyä ilmoitus- tai hy-
väksymismenettely.

Muutoksia eläinten  
hyvinvoinnin  
vaatimuksiin

Eläinten hyvinvointia koskeva uu-
si vaatimus on, että tilalla on olta-
va riittävästi pätevää henkilökuntaa. 
Lisäksi eläintenpitäjän on annettava 
ohjeita ja opastusta eläinten hoitoon 
ja käsittelyyn osallistuville henkilöil-
le. Täydentäviin ehtoihin on lisätty 
myös vasikoiden nupoutusta koske-
via vaatimuksia sekä elävien nauto-
jen, lampaiden ja vuohien vientivaa-
timuksia.

Viherkesannon  
määritelmä tarkentui
Viherkesantoa eli yksi- tai moni-
vuotisilla riista-, maisema-, niitty- 
tai nurmikasveilla kylvettyä peltoa 
ei voi kylvää pelkästään vilja-, öljy- 
tai valkuaiskasveilla tai niiden sie-
menseoksilla. Määritelmää on täs-
mennetty viherkesannon ekologis-
ta alaa koskevaan EU-säädökseen 
tehdyn tarkennuksen vuoksi. Jatkos-

sa viljelijä ei esimerkiksi voi ilmoit-
taa viherkesannoksi puhdasta kau-
ra-, rapsi- tai apilakasvustoa tai nii-
den seoskasvustoa. Jos viljelijä lisää 
seokseen esimerkiksi nurmi- tai niit-
tykasvin, kasvusto on hyväksyttävä 
viherkesannoksi.

Ekologisen alan  
kesannon päättäminen  
mahdollista vasta  
16.8. lähtien

Ekologisen alan kesannoksi ilmoi-
tettu viher- ja sänkikesanto voidaan 
päättää ja muokata aikaisintaan 
16.8., jos alalle kylvetään nurmikas-
veja tai syksyllä kylvettäviä tai istu-
tettavia kasveja. Aiemmin EFA-ke-
sannon kemiallinen päättäminen 
oli mahdollista 15.7. alkaen. Muu-
tos johtuu viherryttämistukea kos-
kevasta EU-säädöksestä, jonka mu-
kaan kasvinsuojeluaineiden käyttö 
on kielletty ekologisen alan kesan-
noilla kesantokauden aikana 16.8. 
asti. 

Täydentävissä ehdoissa 
muutoksiaja lievennyksiä

www.evira.fi 
> Tietoa Evirasta 
> Julkaisut 
> Eläimet 
> Oppaat 
> Täydentävien 
ehtojen opas

KÄYTÄ HYVÄKSESI MYÖS LISÄPALVELUT, ESIM. 
• Neuvo 2020 -palvelut
• Ympäristösuunnitelma
• Lohkomuistiinpanot
• Lannoitevalvontaa varten tehtävät tarkistukset
• Valvonta-asiakirjojen selvitykset
• Asiantuntija mukaan peltovalvontatilanteeseen

Tukea ja turvaa peltovalvontaan 
– ProAgrian Tukiturva
Tukiturva antaa tiloille var-
muutta ja helppoutta tukivalvon-
taan valmistautumisessa. Tukitur-
va tuo kännykkään muistutukset tu-
kien kannalta tärkeistä päivämääris-
tä ja tekemisistä. Palvelun tarjoam-
me vain tukihakupalvelujemme asi-
akkaille. 

Hyödynnä uusi palvelumme 
ja nuku yösi rauhassa
ProAgria hoitaa tukihakusi parhaim-
malla osaamisellaan ja otamme vas-
tuun palvelusta. Tukiturvassa saat 
vastuuvakuutusturvan 0 euron oma-

vastuulla. Tukiturva sisältää puhe-
lintuen 18.6.–31.10. väliselle ajalle 
valvontatilanteeseen valmistautumi-
seen ja tekstiviestimuistutukset tär-
keimmistä tukiin liittyvistä ajankoh-
dista ja niihin liittyvistä tekemisistä. 
Palveluun kuuluvat myös syysilmoi-
tuksen tekeminen ja siitä muistutus. 

Palvelun hinta on 100 € sataan 
hehtaariin saakka ja 30 € kultakin 
seuraavalta alkavalta sadalta heh-
taarilta + alv 24 %. Hinta sisältää 
edellä kuvatun palvelun. Syysilmoi-
tus sisältyy hintaan maksimissaan 
tunnin palveluna. Lisäpalvelut ja esi-
merkiksi mukanaolot peltovalvonta-
tilanteissa ja muut palvelut laskute-
taan hinnaston mukaisesti erikseen.

Sopii myös luomutiloille, mutta 
ei koske luomuvalvontatilanteita, joi-
hin liittyviä palveluja saa Neuvo 2020 
–palveluna.

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Tukiturva – varmuutta peltovalvontatilanteisiin

Päivystävä puhelintuki, heinä-lokakuu 18.6.-31.10. 
arkisin 8-16, jos tulee tarkastus tai haluaa tarkentaa asioita

Tukiturva-asiakkaanamme saat vastuuvakuutusturvan      
0 euron omavastuulla

Syysilmoituksen tekeminen ja muistutus ajoissa siitä

Tekstiviestimuistutukset tärkeimmistä peltotukiin liittyvistä 
ajankohdista ja tekemisistä

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Tukiturva – varmuutta peltovalvontatilanteisiin

Päivystävä puhelintuki, heinä-lokakuu 18.6.-31.10. 
arkisin 8-16, jos tulee tarkastus tai haluaa tarkentaa asioita

Tukiturva-asiakkaanamme saat vastuuvakuutusturvan      
0 euron omavastuulla

Syysilmoituksen tekeminen ja muistutus ajoissa siitä

Tekstiviestimuistutukset tärkeimmistä peltotukiin liittyvistä 
ajankohdista ja tekemisistä

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Juha Hämäläinen 
Kehityspäällikkö

➽

TILAA NETISTÄ

www.proagria.fi 
> Toimialat 
> Kasvi 
> Tukiturva
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Maatilojen energianeuvonnan 
tavoitteena on kasvattaa energia-
omavaraisuutta ja tuoda kustan-
nussäästöjä tiloille. Maatilan ener-
giasuunnitelma auttaa kehittämään 
maatilan energiatehokkuutta ja uu-
siutuvien energioiden käyttöä sekä 
tuotantoa kustannustehokkaasti. 
Käytännössä tämä tapahtuu selvit-
tämällä energian kulutusta ja ener-
giatehokkuutta tai suunnittelemalla 
esimerkiksi energiantuotantoinves-
tointia tiedetyn energiakulutuksen 
perusteella. Näin esimerkiksi lämmi-
tysratkaisun tai valaistuksen päivityk-
sen kannattavuus ja muutos suhtees-
sa nykytilaan voidaan laskea ja tode-
ta ennen investointia. Viimeaikoina 
on kiinnostanut aurinkoenergian ja 
maalämmön hyödyntäminen.

Energiasuunnitelmissa ja ener-
gianeuvonnassa voidaan hyödyntää 
Neuvo 2020 -palvelua. Viljelijä voi 
valita tutun maatilan energiasuun-
nitelman, aikaisemmin tehdyn suun-
nitelman päivityksen tai neuvontaa 
energiantuotanto- tai energiatehok-
kuusinvestointiin.

Maatilan energiasuunnitelma, 
kuten muutkin energianeuvontapal-
velut, kuuluvat Neuvo 2020 -järjes-
telmän piiriin ja ne voi teettää hy-

väksytyllä energianeuvojalla. Maa-
tilan energiasuunnitelmasta viljelijä 
maksaa vain arvonlisäveron. Viljeli-
jä voi käyttää Neuvo 2020 -järjestel-
män rahoittamia palveluja 7 000 eu-
ron arvosta. Palvelun voi tilata käte-
västi ProAgrian energiasuunnitelmaa 
käsitteleviltä internetsivuilta. 

Hake, maalämpö, 
aurinkoenergia vai biokaasu

Energiasuunnitelmissa kiinnostaa nyt aurinkopaneelien hankinnan taloudellisuus. Maatalouden osalta ne ovat investointituen 
piirissä. 

Tänä vuonna voi hakea luonnonmu-
kaisen tuotannon ja luonnonmukai-
sen kotieläintuotannon sitoumuk-
sia. Vuonna 2015 ja viime vuonna 
alkaneisiin luomusitoumuksiin voi-
daan liittää uutta peltoa enintään 5 
ha. Jos luomusitoumukseen lisättä-
vää peltoa on enemmän kuin 5 ha, 
tehdään kokonaan uusi luomusi-
toumus. Jos edellisinä vuosina tehty 
luomusitoumus muutetaan luomu-
kotieläinsitoumukseksi, kotieläinsi-
toumuksesta tehdään kokonaan uu-
si luomukotieläinsitoumus. 

Uudet luomukasvi- ja luomu-
kotieläinsitoumukset on haettava 
15.6.2018 mennessä Ely-keskuksesta 
paperisella lomakkeella 215. Uusien 
hakijoiden on huomioitava, että hei-
dän on ilmoittauduttava luonnon-
mukaisen tuotannon valvontajärjes-
telmään 30.4.2018 mennessä. Luo-
muvalvontaan on ilmoittaudutta-
va 30.4.2018 mennessä myös silloin 
kun sitoumukselle lisätään eläinlaji. 
Luomukotieläintilojen on syytä liit-
tyä valvontajärjestelmään tätä aikai-
semmin, koska viimeistään 1.5.2018 
alkaen tilan on noudatettava luon-
nonmukaisen tuotannon tuotanto-

ehtoja. Uusien peltojen liittämistä 
voimassa olevaan luomusitoumuk-
seen haetaan 15.6.2018 mennessä. 

Viljelijän on kuuluttava valvon-
tajärjestelmään peltokasvi- ja kas-
vihuonetuotannon osalta. Koti-
eläintuotantoa koskevan luomusi-
toumuksen tekemisen edellytyksenä 
on lisäksi, että viljelijä on hyväksytty 
valvontajärjestelmään sen eläinlajin 
osalta, jota sitoumus koskee. Uuden 
luomukotieläintilan on liityttävä luo-
muvalvontajärjestelmään huhtikuus-
sa 2018, jotta luomutarkastus voi-
daan tehdä ennen luomusitoumuk-
sen alkamista 1.5.2018. Tuotan-
tosuunnan vaihtamisesta ja muis-
ta tilan olosuhteissa tapahtuneista 
olennaisista muutoksista on tehtävä 
ilmoitus valvontajärjestelmään.

Luomusitoumukset haettavissa
Luomusitoumus, kasvitila
- Viisivuotinen sitoumus
- 160 €/ha, puutarhakasveilla 
600 €/ha
- Aktiiviviljelijä, ei yläikärajaa
- Luomutuotannon peruskoulutus 
(5 pv) 15.6.2018 mennessä, koskee 
uusia viljelijöitä
- Vähimmäisala 5 ha, puutarha-
kasveilla 1 ha korvauskelpoista pel-
toa 
- Puutarhakasveja viljelevä voi teh-
dä sitoumuksen vain osalle lohkois-
ta
- Pääsääntöisesti kaikki lohkot lii-
tettävä sitoumukseen, paitsi:
- Hankala laatu tai sijainti
- Ruokohelpilohkot
- Viimeistään toisena vuotena 
kaikki lohkot luomussa
- Huomioi rajoitukset ympäristö-
korvauksessa ja eläinten hyvinvoin-
tikorvauksessa
- Vanhat luomutilat: myyntikasvi-
vaatimus 30 %
- Uudet luomutilat: myyntikasveja 
30 % 4. ja 5. vuonna

- Myyntikasveja ei tarvitse viljellä, 
jos kirjallinen yhteistyösopimus luo-
mukotieläintilan kanssa tai pääosa 
sadosta käytetään oman karjan re-
huksi. Viiden vuoden jälkeen tilan on 
tuotettava myyntikasveja TAI siirret-
tävä karja luomuvalvontaan.

Luomusitoumus, kotieläintila 
- Tilalla oltava kotieläimiä vä-
hintään 0,3 ey/sitoumushehtaari 
(naudat, lampaat, vuohet, siat, ka-
nat, hanhet, ankat) 
- 134 €/ha
- Kahden päivän luomukotieläin-
tuotannon koulutus 
- Viimeisenä sitoumusvuonna tuo-
tettava luomukotieläintuotteita tai 
luomueläimiä myyntiin, jos haluaa 
uusia luomukotieläinsitoumuksen

Hyödynnä energianeuvonnan palveluita:
Jari Tikkanen
Energia-asiantuntija
p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi

Jari Tikkanen
Luomutuotannon erityisasiantuntija
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Luomusitoumus-
lomakkeet ja 

sitoumusehdot löytyvät 
Suomi.fi -sivuilta. 

Siellä kannattaa merkitä 
hakukenttään luomutilat. 
Nämä ovat tässä vaiheessa 
ennakkotietoja. Lopulliset 

ehdot on selvitettävä 
haun yhteydessä.
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 www.maajakotitalousnaiset.fi/maisema 

 

 

 

 

 
 
 

SUUNNITTELUPALVELU 
 
Maastokäynti 

 Alueiden laajuuden määrittely 
 Kohteen ja arvojen määrittely 
 Kohteen hoitotoimien määrittely 

 
(Voidaan korvata Neuvo2020-käynnillä)  
 
Hoitosuunnitelma 

 Kohteen kuvaus 
 Hoidon tavoitteet  
 Hoito-ohjeet ja aikataulu 
 Sijainti- ja suunnitelmakartat 

 
(Ei sisälly Neuvo 2020-palveluun) 
 

Hyödynnä Neuvo2020-palvelu kohteiden 
tukeen soveltuvuuden arviointiin ja 
maastokäyntiin. 

Ota yhteyttä niin keskustellaan 
tarkemmin: 

Jaana Höglund 
Maisema- ja ympäristöasiantuntija 
puh. 043 8254 284 
jaana.hoglund@maajakotitalousnaiset.fi 
 

Tänä keväänä on vielä mahdollisuus hakea 
tukea Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja 
maiseman hoitoon.  
 
Keväällä 2018 sopimusta voi hakea alueille, joita: 

 voidaan hoitaa 1.5 2018 alkaen 
 tai alueille, josta ainakin osa on aiemmin ollut 

ympäristösopimuksessa 
 tai alueille joille on tehty ei-tuotannollinen 

investointituki 
 

Ympäristösopimus tehdään viideksi vuodeksi. 
Sopimusalueiden hoidon tulee perustua 
etukäteen tehtyyn suunnitelmaan. Hoidettavan 
lohkon tulee olla vähintään 0,05 ha ja koko 
sopimusalueen yhteensä vähintään 0,3 ha.  
 
Sopimuksia haetaan jättämällä 
sopimushakemuslomake liitteineen ELY-keskukselle 
viimeistään 15.6 
 
Varaa hoitosuunnitelman teko ennen hakuaikaa. 
Suunnittelukäynnillä yhdessä asiantuntijan kanssa 
selviävät sopimukseen haettavat kohteet ja oikeat 
hoitotoimenpiteet.  

alueille, joita voidaan hoitaa 1.5.2018 alkaen
alueille, joista ainakin osa on aiemmin ollut
ympäristösopimuksessa
alueille, joille on tehty ei-tuotannollinen
investointi.

.

(Sisältyy Neuvo 2020 -palveluun)

(Ei sisälly Neuvo 2020 -palveluun)

Hyödynnä Neuvo 2020 -palvelu kohteiden

maatalousluonnon
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Turvaa satosi
sateen varalta.
Suomen kesä ei ole aina reilu. Täällä  
sataa välillä liikaa ja välillä liian vähän.  
Harvoin sopivasti. LähiTapiolan Sato- 
vakuutuksella turvaat satosi myös  
poikkeuksellisen sääilmiön varalta,  
kuten rankkasade tai pitkään jatkunut sade.  
Viime kasvukauden kokemusten perusteella 
kehitimme tuotetta entisestään.

Lue lisää lahitapiola.fi/satovakuutus

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

hp@halsua.fi       
www.hietalahtijapojat.fi 

  

Hietalahti ja Pojat Oy 

Hietalahti ja Pojat Oy Hietalahti ja Pojat Oy 
Tuottava ja 
hyvinvoiva 
karja
Faban laajasta siemen- ja alkiova-
likoimasta saat varmasti parasta 
eläinainesta karjaasi.

Tuotamme palvelut ja ratkaisut 
karjan tehokkaaseen lisääntymi-
seen, hedelmällisyyteen ja hyvin-
vointiin.

Tutustu koko valikoimaan:
www.faba.fi
webshop.faba.fi

Faban kumppani
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Kotieläin

Toholampisella Satu ja Tom-
mi Lapin robottitilalla on laidunnettu 
aina. Robotin tulo ei vaikuttanut lai-
duntamiseen. Tilanväki haluaa suoda 
lehmillekin oikeuden nauttia kesästä. 
Maidontuotannon asiantuntija Sonja 
Kuronen haastatteli tilanväkeä robot-
titilan laidunnuskokemuksista.

Mitä positiivisia asioita olette saa-
neet laiduntamisesta?
Satu: Lehmät nauttivat ja ovat puh-
taita. Myös sorkkaterveys on ollut 
parempi. Eläimillä on hyvä olla ul-
kona. Laiduntaminen helpottaa työ-
määrässä. Siivoamista on vähem-
män, kun lehmät laiduntavat. 
Tommi: Lehmät tykkäävät olla laitu-
mella, kun keli sopii. Eihän nekään 
aina sinne halua, mutta kun keli on 
mukava niin lehmät haluavat ulos. Ja 
toki lietteenajoa on vähemmän, kun 

lehmät laiduntavat. Lehmät näyttä-
vät hyvin kiimat laitumella. Kun kaik-
ki menee hyvin, niin työt helpottuvat.

Onko laiduntamisen suhteen ollut 
riskejä?
Tommi: Jos petoeläimet kiertelevät 
laitumen ympärillä, niin lehmät saat-
tavat olla vauhkoina. 
Satu: Härkänevalla on tehty pari 
vuotta sitten susihavaintoja. Nähtiin 
kun lehmät liikehtivät oudosti ja siir-
tyivät laitumen toiseen laitaan. Sil-
loin mietittiin, olisiko peto liikkunut 
lähialueilla. Sen jälkeen ei ole ollut 
susihavaintoja. Pari vuotta sitten kui-
tenkin tilattiin ja asennettiin petoai-
dat laitumen ympärille. Nyt voi olla 
turvallisin mielin, pedot eivät pääse 
laitumelle.
Tommi: Ainahan on olemassa riske-
jä, joka asiassa. Kun lehmät lähtevät 

vauhdilla laitumelle, voi syntyä tapa-
turmariski. 
Satu: On mukava nähdä kun ovia 
avatessa lehmät kilpailevat siitä, 
kuka pääsee ensimmäisenä ulos.

Miten laidunnus toimii robot-
tikarjassa?
Satu: Älyportti ei päästä lypsä-
mättömiä lehmiä ulos, vain ne 
jotka ovat käyneet lypsyllä. Se on 
toiminut ainakin meillä. Lehmis-
tä pääsevät ulos ne jotka haluavat. 
Ovien luona on muoviset liuskaver-
hot, ne suojaavat tuulelta ja kärpä-
siltä. Eläinliikenne on toiminut moit-
teettomasti.
Tommi: Lehmät juovat sisällä ja kul-
kevat samalla reissulla myös robo-
tille. Uskon vakaasti, että se on syy 
eläinten kulkemiseen robotille.
Satu: Lehmät käyvät myös sisällä 
syömässä apetta. 

Toimiiko eläinliikenne?
Satu: Lehmiä ei ole tarvinnut hakea 
ulkoa lypsyrobotille. Jos lehmällä on 
siemennys tulossa, niin silloin pitää 
muistaa asettaa lehmälle asetus tie-
tokoneelta, että robotti ohjaa leh-
män hoitokarsinaan.
Tommi: Ulkoa on tarvinnut hakea 
robotille vain niitä lehmiä, jotka ovat 
poikimassa. 

Miten rohkaisisitte muita laidunta-
maan?
Tommi: Kyllähän se on tilakohtainen 
asia. Kaikki saavat tehdä itse omat 
päätöksensä. Onhan laitumista oma 

hommansa, mutta kyllä navetoin-
ti on helppoa sen aikana. Laidun-
tamiseen on oltu tyytyväisiä. Jatkos-
sa on tarkoitus jaloitteluttaa talvel-
lakin. Jäätikön pintaa karhennetaan, 
silloin ei pitäisi tulla liukastumisia.
Satu: Suodaan lehmillekin tilaisuus 
nauttia laiduntamisesta.

Lapin robottitilalla 
laiduntaminen vähentää työtä

Hyvä laidunkierto
• aloitus kun laidunnurmi n. 10–15 cm
• laidunasteen nurmen tavoitekorkeus syöttöön tulevalta alalta n. 25–40 

cm, satotaso 2 500–3 500 kg ka/ha. Mittakehikosta apua satotason ar-
viointiin

• puhdistusniitot heti syötön jälkeen kun korsiintunutta kasvustoa esiintyy
• laitumen jälkikasvukyky heikkenee, jos se syötetään reilusti alle 10 cm:iin 
• lehmä syö laidunnurmea tunnissa noin 1 kg ka, kun laidunta on riittä-

västi tarjolla
• korjuuaikanäyte kivennäisanalyysillä tarjoaa tietoa ravintoarvoista sekä 

lehmien että nurmen kannalta
• matka juomavesipisteelle mieluiten alle 250 m, painevesijärjestelmä hel-

pottaa isojen karjojen työmäärää.

Toholampisella Satu ja Tommi Lapin 
robottitilalla on laidunnettu aina. Robo-

tin tulo ei vaikuttanut laiduntamiseen. 
Tilanväen mielestä robottitilalla työ-

määrä vähentynyt laiduntamisen myötä.
Kuva: Sonja Kuronen

Laiduntaminen on 
hyväksi naudoille sil-
loinkin, kun niillä on 
mahdollisuus liikkua 
sisällä navetassa tai 
ulkotarhassa. Vain 9 
% maidontuottajis-
ta päästää eläimet 
myös talvella ulos ja-
loittelemaan, vaikka 
ympärivuotisella ja-
loittelulla on hyvin-
vointia edistävä vai-
kutus. Lainsäädäntö 
määrittelee, että kyt-
kettyinä pidettä-
vät lypsylehmät ja 
hiehot on päästet-
tävä 1.5.-30.9. vä-
hintään 60 päivänä 
laitumelle tai vastaa-
vaan jaloittelutilaan.
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Sonja Kuronen
Maidontuotannon
asiantuntija
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Suomen 
tuottoisimmat karjat
Vuoden 2018 maidon-
tuotannon tulosten julkis-
tuksen yhteydessä listat-
tiin 500 Suomen tuottoisin-
ta karjaa energiakorjatun 
maitotuotoksen mukaan 
mitattuna ja 500 paras-
ta tilaa, joilla elinikäistuo-
tos on myös Suomen huip-
pua. Energiakorjatun mai-
totuotoksen mukaan Suo-
men tuottoisimpien karjo-
jen kärkikolmikkoon kuu-
luvat Jukka Partasen kar-
ja Kuopiosta, Tiina ja Ka-
ri Kiljusen karja Hollolas-
ta sekä Pekka ja Tuomas 
Mustosen maatalousyhty-

män karja Siikajoelta. Par-
haimman karjan tuotos on 
14 491 kg energiakorjattua 
maitoa.

Keski-Pohjanmaan tuot-
toisimmat karjat ovat Sanna 
ja Markku Rajalalla Reisjär-
vellä, Pasi Hautalalla Reis-
järvellä sekä Rekilän mty:llä 
Kokkolassa. Kolme parasta 
keskipohjalaistilaa sijoittui 
kahdentoista Suomen par-
haimman karjan joukkoon.

Parhaat kolme maitoti-
laa eläinten kestävyyden mu-
kaan mitattuna ovat Poikse-
län maatalousyhtymä Akas-
ta, Ari ja Maija Kanniala 

Oulusta sekä Päivi ja Pek-
ka Maaninka Vaalasta. Par-
haimmalla poistettujen elini-
käistuotos oli 80 821 kiloa 
EKM. Keskipohjalaistiloista 
perholaiset Eija ja Arto Hu-
malajoki sijoittuivat tilastos-
sa kahdeksan parhaimman 
tilan joukkoon.

Energiakorjattu  
maitotuotos
Viime vuonna ProAgria jul-
kaisi ensimmäisen kerran 
500 parasta tuotosseuranta-
karjaa energiakorjatun mai-
totuotoksen mukaan. Kaik-

ki listalla olevat 500 karjaa 
ovat päässeet yli 35 000 ki-
lon keskimääräiseen pois-
tettujen elinikäistuotokseen, 
mikä on kansainvälisesti ver-
tailtuna hyvä luku. Poistettu-
jen eläinten keskimääräinen 
elinikäistuotos oli Suomessa 
27 610 kg vuonna 2017.

Eläinten kestävyys

Maitotuotos nousee aina vii-
denteen lypsykauteen saak-
ka ja yli 10 000 maitokilon 
keskituotos saavutetaan kes-
kimääräisesti karjassa vas-
ta kolmannella lypsykaudel-

la. Kasvatettavien hiehojen 
määrää pystytään pienentä-
mään pitämällä lypsylehmiä 
kauemmin karjoissa. Maito-
tuotos nousee, kun eläimet 
pääsevät näyttämään tuo-
tospotentiaalinsa kehon kas-
vun päättymisen jälkeen. 

Tilastot löytyvät nettisivuilta 
proagria.fi > Maidontuotan-
non tulosseminaari 2018.

Sanna Nokka
johtava asiantuntija, 
ProAgria Keskusten Liitto

Keskituotokset kg/lehmä, 
ProAgria alueittain 2017
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Suomalaisessa tuotosseuran-
takarjassa lypsi viime vuonna kes-
kimäärin 43,8 lehmää ja yksi leh-
mä tuotti 9 675 kiloa maitoa. Mai-
to sisälsi 3,5 % valkuaista ja 4,3 % 
rasvaa. Lehmien keskituotos nousi 
edelliseen vuoteen verrattuna 133 
kg lehmää kohti. Keskimääräinen 
tilakoko kasvoi edelliseen vuoteen 
verrattuna 2,3 lehmällä. Luomutuo-
tosseurantatilat ovat tavanomaisia 
tiloja suurempia. Niillä keskimääräi-
nen tilakoko oli 60,9 lehmää. Kes-
kituotos luomutiloilla oli 8 690 kg/
lehmä, maidon valkuaispitoisuus oli 
3,3 % ja rasvapitoisuus 4,24 %. Tuo-
tosseurantalehmistä 3 % on luomu-
tuotannossa.

ProAgrian ruokintapalveluja käyt-
tää lähes 70 % tuotosseurantatilois-
ta. Karjaa kohti tehtiin 4,6 ruokin-
tasuunnitelmaa viime vuonna. Satei-
nen kesä lisäsi säilörehun kosteutta 
ja laatuvaihteluita, mitä tasapaino-
tetiin tiheämmällä näytteiden otol-
la ja suunnitelmilla. Säilörehun keski-
määräinen laatu D-arvolla mitattuna 

on parantunut edellisvuosiin verrat-
tuna, nyt jo kolmena vuonna peräk-
käin. Säilörehun valkuais- ja kuitupi-
toisuudet nousivat edellisvuosien ta-
solle. Rehujen laatuvaihtelu on selväs-
ti edellisvuotta suurempaa myös tuo-
tokseltaan parhaissa karjoissa. Säilö-
rehunäytteitä otetaan näillä tiloilla jo 
keskimäärin joka kuukausi.

Ruokinnassa ei tapahtunut edel-
lisvuoteen verrattuna muutoksia. Vä-
kirehujen osuus pysyi edellisvuoden 
tasolla ollen 45 %. Väkirehujen osuus 
ruokinnassa vaihtelee aiempaa vä-
hemmän tuotosluokittain. Lehmille 
käytettävästä viljasta ostetaan 23 %. 
Laitumen osuus ruokinnasta on to-
della pieni ja alenee tilakoon suu-
retessa. Tarkasteltaessa kesäajan re-
hustusta ja laiduntavia tiloja touko-
kuun alusta syyskuun loppuun, lai-
tumen osuus oli 19 prosenttia koko-
naissyönnistä.

Sanna Nokka
johtava asiantuntija, 
ProAgria Keskusten Liitto

Tuotosseurantakarjojen 
tuotos nousi ja tilakoko kasvoi

Faktaa Tuotosseurannasta
Tuotosseuranta on tulevaisuuden karjojen valinta maailmanlaajuisesti:
• eläin- ja karjakohtaiset terveys- ja tuotostiedot johtamisessa
• arkea sujuvoittavia työlistauksia
• vertailuja muiden tilojen tuloksiin
• helppoutta maidon laadun hallintaan
• työvälineet eläinaineksen kehittämiseen.

Tuotosseuranta täyttää tänä vuonna 120 vuotta. Juhlistamme 
vuotta erilaisilla tapahtumille koko Suomessa. Seuraa kanaviam-
me netissä ja somessa ja tule mukaan: www.proagria.fi/tuotosseuranta. 

Tuotosseurantaan kuuluvalla 
tilalla on tukenaan laaja asiantun-
tijaverkosto ja paljon tietoa maa- 
talousyrityksen johtamiseen. Tuo-
tosseurantaan kuuluvan tilan kans-
sa eläinlääkärinkin on helppo teh-
dä yhteistyötä, koska eläimistä löy-
tyy terveystietoja mm. säännöllises-
ti otettujen maitonäytteiden perus-
teella. Tuotosseurannan tiedot ovat 

ikuisia, koska ne ovat tietokannassa 
missä ne taatusti pysyvätkin tallessa.

Tuotosseurannasta saatavat tie-
dot ovat jalostuksen pohjana. Ilman 
tuotosseurantaa ei olisi jalostusta. 
Jalostaminen on valintaa, jota var-
ten tarvitaan tietoa, jonka perusteel-
la eläimelle voidaan laskea jalostus-
arvon ennuste. Sillä voidaan erotel-
la mikä osuus eläimen havainnois-

ta johtuu perimästä ja mikä muis-
ta perintötekijöistä. Perintötekijät ei-
vät näy päälle päin, joten tarvitaan 
eläinkohtaista dataa.

Jalostukseen  
tarvitaan tietoja
Jalostuksen pohjana on toimiva tie-
donkeruujärjestelmä ja paikka mihin 
tiedot tallennetaan. Lähtökohtana 
on tieto poikimisesta. Muita tärkei-
tä tietoja ovat eläimen identifiointi, 
poikima-ajankohta, karja sekä pois-
totieto. 

Faba käyttää tuotosseurantaan 
kuuluvan tilan tietoja indeksilasken-
taan. Faba laskee kaikille keinosie-
mennyssonneille ja -lehmille jalostus-
arvot. Jos ei kuulu tuotosseurantaan, 
ei ole mahdollista saada genomi-in-
deksejäkään Faban Navin kautta. In-
dekseillä tilan on helppo tehdä tila-
tasolla eläinvalintaa ja jalostaa vain 
parhaimpia yksilöitä.

Jalostuksessa käytetään hyödyk-
si tuotosseurannan tiedosta polveu-
tumiset, poikimiset, vasikkakuollei-
suus ja poikimavaikeus sekä poistot. 
Tuotostiedoista tarvitaan maidon pi-
toisuudet, solut ja maidon virtaus 
sekä mahdolliset painotiedot, mikä 
selventää eläimen rehunkäyttökykyä. 

Tietojen ajantasaisuus auttaa teke-
mään oikeita johtopäätöksiä eläi-
mestä. Puuttuvat maitotiedot eivät 
anna kuvaa siitä onko lehmä esimer-
kiksi pitkämaitoinen. Eläimen arvos-
teluvarmuus riippuu tiedon määräs-
tä. Arvosteluvarmuus taas vaikuttaa 
indeksiin eli mitä korkeampi arvoste-
luvarmuus, sitä enemmän indeksilu-
ku voi poiketa odotusarvosta.

Tiedot hyödyksi tilalla

Tuotosseurannasta saatava tieto on 
tilojen käytettävissä. Karjakompas-
sin tuottoennusteen tiedot pohjau-
tuvat pitkälle näihin tietoihin. Pro- 
Agrian verkkopalveluista saatavasta 
Maitoisa-käyrästä tilat voivat seura-
ta miten eläinten hoito on onnistu-
nut kuukausitasolla. Mitä mittaat, 
sitä voit parantaa on ollut tuotos-
seurannan tunnuslauseena jo 120 
vuotta ja se pätee edelleen.

Tuotosseuranta
muutakin kuin 
maitomääriä

Tuotosseurantatietojen lähtökohtana on tieto poikimisesta. Muita tärkeitä tietoja 
ovat eläimen identifiointi, poikima-ajankohta, karja sekä poistotieto.

Katja Kellokoski
Maidontuotannon asiantuntija

Kuva: Jyrki Vesa

Kuva: Elina Järvenoja

Keskimääräinen karjakoko 
ProAgria-alueittain 2017
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Saksalaisilla maitotiloilla poi-
kimisen lähestymiseen kiinnitetään 
enemmän huomiota kuin Suomes-
sa. Siirtymäkauden lehmät pidetään 
olkipohjaisissa karsinoissa ja umpi-
ruokinta on kaksivaiheista. Säännöl-
linen karsinoiden puhdistus, tyhjen-
nys ja kuivikkeen lisäys sekä sopiva 
eläinmäärä takaavat eläinten puh-
tauden ja hyvinvoinnin. Ruokinnas-
sa huolehditaan poikivan kalsium- ja 
lisäenergian saatavuudesta. Vasta-
poikineita lehmiä pidetään 4–5 vuo-
rokauden ajan erityistarkkailussa on-
gelmien huomaamiseksi ja sairauksi-
en hoitamiseksi. Raittiin ilman mää-
rään kiinnitetään erityistä huomio-
ta kaikilla eläinryhmillä. Syväkuivike-
parsissa lehmät makaavat kintereet 
ehjinä. Poikimisajan tarkan hoidon 
tarkoitus on ennalta ehkäistä aineen-
vaihduntasairauksia ja tuottaa elin-
voimaisia vasikoita. Ruokinnassa ei 
käytetä GMO-rehuja meijerin mak-
saman lisähinnan vuoksi (1 snt/lit-
ra). Säilörehu tehdään nuorena ja 
siitä otetaan neljä satoa. Ummikoita 
ja hiehoja laidunnetaan. 

FUTTERKAMP

Blekendorfissa sijaitsevassa Futter-
kampin tutkimuskeskuksessa tutki-
taan ja testataan lypsylehmien ruo-
kinta- ja kotieläintuotannon ratkai-
suja, materiaaleja ja laitteita. Koe-
tila toimii myös harjoittelupaikkana 
350 maatalousopiskelijalle. Koetilalla 
on 180 lypsylehmää. Keskituotos on  
11 500 kg ja poikimaväli 431 pv. Um-
peutus tehdään kuusi viikkoa ennen 
poikimista. Ummessaolevat lehmät 
ovat olkipohjaisissa ryhmäkarsinois-
sa. Olkikuivikkeella kuivitetut poiki-
makarsinat ovat olleet käytössä jo 
15 vuotta. Poikimisia seurataan Vel-
Phone-poikima-anturin avulla. An-
turi seuraa lämpötilaa ja sen muu-
toksia, ja lähettää niistä tekstivieste-

jä, joiden perusteella tulkitaan poi-
kimisajankohtaa. Kun vasikka syntyy, 
vesipää työntää ensin lämpömittarin 
ulos ja järjestelmä lähettää ensimmäi-
sen viestin. Toinen viesti tulee, kun an-
turi tippuu maahan. VelPhone -poi-
kimisenvalvontajärjestelmä maksaa 
180 lypsylehmän tilalle 5 000-6 000 
euroa. Poikimista ennakoivien senso-
rien tavoitteena on vähentää vasik-
kakuolleisuutta ja lehmän poikimisen 
jälkeisiä sairauksia, kuten utaretuleh-
dusta ja kohtutulehdusta. 

Poikineen hoito
Useamman kerran poikinut lehmä 
lypsetään yöllä, mutta hieho vasta 
normaalina työaikana. Emälle anne-
taan 20 litraa vettä, mihin on lisät-
ty glukoosia ja elektrolyyttejä (Lakt 
Start Drink). Kalsiumia annetaan kai-
kille yli kolme kertaa poikineille juot-
toveden mukana kaksi pulloa. Tar-
peen mukaan voidaan antaa lisäkal-
siumia (kalsiumglukonaattia). Kipu-
lääkettä ei yleensä anneta. Poikimi-
sesta kirjataan ylös syntymäpaino, 

poikimavaikeus ja ternimaidon mää-
rä ensimmäisen vuorokauden aika-
na. Tarkkailuosastolla emän lämpöti-
la mitataan kolmen ensimmäisen päi-
vän aikana ja viimeistään viiden vuo-
rokauden jälkeen poikinut laitetaan 
lypsävien sekaan, mikäli syönti ja mä-
rehtiminen sujuu hyvin. Poikimahal-
vauksia on vain muutamia vuodessa. 
Ketoosia seurataan maitomäärän ja 
märehtimisen muutosten perusteella 
ja ne hoidetaan tarvittaessa. 

Vasikan vieroitus ja hoito

Vasikka vieroitetaan emästä ensim-
mäisen lypsykerran aikana. Vasikalle 
juotetaan ternimaitoa ensimmäisen 
kahden tunnin aikana 3,5-4 litraa. 
Juottovasikat ovat yksilöigluissa kah-
den viikon ikään saakka. Kerta-an-
noksena ne saavat seitsemän litraa 
juomaa kaksi kertaa päivässä. Vasi-
kat eivät saa koskaan olla nälissään 
ja keskipäivällä tarkistetaan juoman 
riittävyys. Iglut tyhjennetään, pes-
tään ja desinfioidaan aina käyttö-
kerran jälkeen. Päiväkasvutavoite on 
800-1 000 g/pv. Tilan vasikkakuollei-
suus on 5 %. Vasikkalan ryhmäkarsi-
noihin vasikat siirretään 15 päivän 
iässä. Vasikkalassa ne viipyvät puo-
len vuoden ikään saakka. Raikas ilma 
on tärkeä vasikoille. Tyhjäys tehdään 
kahden viikon välein ja desinfiointi 
joka toisella tyhjäyskerralla. Alussa 
vasikoilla on vapaajuotto ja juotolta 
vieroitetaan 11 viikon ikäisenä. Vä-
kirehuna annetaan vasikoiden omaa 
seosta, jossa on maissia, soijaa ja 
ohraa (valkuaista 20 % ja energiaa 
11 MJ). Lisäksi vasikkarehuun sekoi-
tetaan 20 % vehnän olkea. 

 HUHNEN JALOSTUS- 
 KARJATILA

Huhnen tilalla Pohjois-Saksassa 
Kasseedorfissa lypsetään 200 lyp-
sylehmää 2x10 -lypsyasemalla. Ti-

lan 500 ha:n peltoalasta omaa on 
100 ha. Emäntä vastaa karjanhoi-
dosta. Isäntä on töissä yhteisomis-
tuksessa olevalla tilalla, jossa on 
900 lehmää ja 400 päätä nuorkar-
jaa. Tilalla on töissä kolme vakituis-
ta ja kaksi osa-aikaista työntekijää 
sekä kaksi harjoittelijaa. Työväki hoi-
taa sekä navetta- että peltotyöt. Ti-
lalla on korkeatasoinen jalostuskar-
ja ja jalostuseläinten myynti on tär-
keä tulonlähde. Jalostustavoitteena 
on eläinten kestävyys. Keskituotos on 
10 000 kg ja elinikäistuotos 45 000 
kg. 100-tonnareita tulee vuosittain 
ja tällä hetkellä niitä on karjassa 4-5 
kpl. Poikimaväli on 398 päivää. So-
lupitoisuus on 120 000. Suurin pois-
ton syy on korkea ikä ja utareterveys. 

Ruokinta

Karja ruokitaan säilörehulla, maissil-
la, vehnällä, ohralla ja rapsilla. Rap-
si-soijapuristetta ja puolitiivistet-
tä ostetaan. Säilörehusta puolet on 
nurmisäilörehua ja puolet maissisäi-
lörehua. Kasvaville ja umpilehmille 
annetaan vain nurmisäilörehua. Lyp-
sylehmille on yksi ape, lisäksi käytös-
sä on väkirehuautomaatti. Säilöre-
hu korjataan melko myöhäisellä kor-
juuasteella.

Umpikausi kuusi viikkoa

Umpihoitona ovat umpituubit ja va-
hatulpat. Umpilehmien ruokinnas-
sa painotetaan poikimahalvauksen 
ja ketoosin ennaltaehkäisyä sekä oi-
keaa kuntoluokkaa. Lehmät laite-
taan umpeen maanantaisin. Samal-
la niiden sorkat hoidetaan. Eläimet, 
joilla on 10-14 päivää poikimiseen, 
saavat samaa apetta kuin lypsävät 
lukuun ottamatta kivennäistä. Kaik-
ki poikivat siirretään vuorokaudek-
si umpiosastolle, jossa vanhemmat 
lehmät saavat tarpeen mukaisen kal-
siumlisän.

Umpilehmien, poikineiden ja 
vasikoiden hoitoa saksalaisittain

Ranskalaisen VelPhonea pidetään tark-
kana, osat ovat uudelleen käytettävissä 
pesun ja desinfioinnin jälkeen ja anturi 
voidaan asentaa itse asennusputken 
avulla. 

Kuva: Anna-Riitta Leinonen

Valtavan maissisäilörehusiilon äärellä Maidosta 
maitoon -opintomatkan maidontuottajia ja asiantuntijoita.
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Lypsy kahdesti päivässä

Tilan kokemuksen mukaan kolmesti 
päivässä tehtävä lypsy stressaa leh-
miä. Sitä ei myöskään pidetä talou-
dellisesti kannattavaa maidonhinnan 
ollessa 31-32 snt/litra. Lisäksi työnte-
kijät tarvitsevat vapaa-aikaa. Jos mai-
donhinta olisi 35 snt/litra, kannattai-
si lehmät lypsää kolmesti päivässä. 

BENNINGHOFF

Bevernissä sijaitseva Benninghoffin 
tila kuuluu Saksan parhaisiin mai-
totiloihin. Tilalla 1 200 lypsylehmää. 
Keskimaito on 37 kg, rasva 3,95 % 
ja valkuainen 3,5 %. Keskituotos on  
12 000 kg. Peltoa tilalla on 530 ha, 
josta maissia 330 ha ja nurmisäilö-
rehua 200 ha. Tilalla on 22 työnte-
kijää. Tilalla  suurista olkipohjaisis-
ta ryhmäpoikimakarsinoista on siir-
rytty vuosia sitten menestyksellä pie-
nempiin poikimakarsinoihin. Tilal-
la on kaksirivinen navetta heruville, 
korkeatuotoksisille lehmille. Ruokin-
tapöytätilaa on 86 cm lehmää kohti. 
Myös parret ovat tilavampia, niska-
puomin korkeus on 140 cm ja par-
ren leveys 120 cm. Ilmanvaihtoa on 
parannettu ja lantaraapat kulkevat 
kahden tunnin välein. Tilalla oli 25 
cm syvät syväkuivikeparret. Olki+-
kalkki+vesi -seosta lisätään parsiin 
joka torstai. 

Lehmä siirretään poikimaan yk-
silöpoikimakarsinaan, kun vesipää 
on näkyvissä. Poikimisen etenemistä 
seurataan siten, että työntekijä kier-
tää 45 minuutin välein katsomassa 
poikimista odottavien ryhmän. Va-
sikka siirretään pois emältä puolen 
tunnin kuluttua ja sille annetaan let-
kutuksella neljä litraa ternimaitoa. 
Emä saa olla poikimakarsinassa sii-
hen saakka, kunnes jälkeiset ovat 
lähteneet. Työntekijä raportoi poiki-
misen: kuka poikimisen valvoi, mikä 
oli poikimispäivä, millainen poikimi-
nen oli, paljonko vasikka painoi ja 
milloin ternimaito annettiin. Poiki-
mispäivä kirjataan lehmän oikeaan 
kylkeen. Viivalla ilmaistaan ongelmat 
jälkeisten kanssa. Poikimisvaikeus 
kirjataan vihreällä tai punaisella vä-
rillä riippuen siitä, miten poikiminen 
on mennyt. 

Ternimaidon testaus

Ternimaito testataan brix-mittarilla. 
Hyvä ternimaito (brix-arvo yli 22), 
pakastetaan ja annetaan lehmäva-
sikoille. Jos brix-arvo on alle 22, ter-
nimaito pakastetaan erilliseen pa-
kastearkkuun ja juotetaan sonniva-
sikoille. Tilan vasikkakuolleisuus on 
2 %. Poikimisen jälkeen lehmältä 
mitataan lämpötila kahden päivän 
ajan olkipohjakarsinassa tarkkai-
luosastolla. Seitsemäntenä päivänä 
tehdään ketoositesti verestä. Jos on-
gelmia on, otetaan testi useammin. 
Vastapoikineiden ryhmää lypsetään 
kaksi kertaa päivässä. 

Kaksivaiheinen  
umpiruokinta
Tilalla ruokitaan umpiryhmässä ja 
tunnutus-ryhmässä. Tunnutettavien 

kivennäinen sisältää biokloriittia tai 
kloridia (happamia suoloja). Jälkei-
siä on jäänyt vain 5 %:lle lehmistä 
ja piileviä poikimahalvauksia ei ole 
esiintynyt. Tunnutettavien ape sisäl-
tää energiaa 10 MJ/kgka ja raaka-
valkuaista 16 %. Syönti on 13,5 kgka 
päivässä lehmää kohti. 

Kivennäislisä aiheuttaa lisäkus-
tannuksia yhtä lehmää kohti 30 € 
kolmen viikon ajan, mikä on todettu 
tarpeelliseksi lehmän terveyden pa-
rantamiseksi. Kuukausi poikimisesta 
-ryhmän ape koostuu raakavalkuai-
sesta 19 % ja tärkkelyksestä 24 %. 
Syönti 20-21 kgka. Korkeatuottoisen 
ryhmän appeen koostumus on raa-
kavalkuaista 17,5 % ja energiaa 11,5 
MJ. Matalatuottoisille on oma ape, 
jossa syönti 25-26 kgka. 

BASSHOFF

Ahlerstedtissa Basshoffin tilalla leh-
mämäärä on kaksinkertaistunut nel-
jässä vuodessa ja samalla keskituo-
tos on noussut 1 900 kg. Tällä het-
kellä tilalla on 300 lehmää ja 250 
päätä nuorta karjaa. Keskituotos on 
11 400 kg ja elinikäistuotos 40 000 
kg. Yksi robotti lypsää 2 400 kg. So-
luluku 167 000. Rasvapitoisuus on 
3,83 ja valkuainen 3,34 %. Poikima-
väli on 399 päivää. Verhoseinänavet-
ta on rakennettu 2012 ja sen kus-
tannusarvio oli 1,5 miljoonaa euroa. 
Investointitukea tila sai 20 % yhden 
miljoonan euron kustannusarvioon 
saakka. Perheviljelmänä hoidettaval-
la tilalla isännän ja emännän lisäk-
si on yksi vakituinen työntekijä sekä 
isännän vanhemmat. 

Tilalla on nurmialaa 81 ha, mais-
sisäilörehua 90 ha ja ruista 5 ha. 
Maissisäilörehun hehtaarisato on 
40-55 tonnia. Peltotyöt on pääosin 
ulkoistettu. Lannanlevitys ja niitto 
hoidetaan itse, myös oljet paalataan 
itse. Maidonhinta vaihtelee maito-
markkinoiden mukaan ja helmikuus-
sa maidonhinta laski 30 senttiin lit-

ralta, kun tammikuussa maidon hin-
ta oli 35 snt/litra. Isännän mukaan 
tuotantokustannukset ovat 25 snt/
litra. Tilalla ei ole laajennusaikeita, 
koska lannan levitysala ei anna myö-
ten. Pellon vuokra on 1 000 €/ha. 
Tavoitteena on, että kokonaisutuo-
tos nousisi ja lehmät olisivat terveitä. 

Ruokintaryhmiä neljä

Tilalla on neljä ruokintaryhmää: en-
sikot 100 päivää ja muut 100 päivää 
poikimisesta ja lisäksi kaksi muuta 
ryhmää yli 100 päivää poikimises-
ta. Kaikille jaetaan sama ape, kos-
ka ei haluta aiheuttaa lisästressiä 
ruokinnan muutoksella. Ape jae-
taan kerran päivässä. Robotilta leh-
mät saavat tuotoksen mukaan pel-
lettirehua 3-8 kg. Nesterehua ei käy-
tetä. Tunnutettavat ja umpilehmät 
ovat omassa ryhmässä. Tunnutet-
tavat saavat lypsävien apetta kak-
si viikkoa ennen poikimista lukuun 
ottamatta kivennäistä. Poikimisen 
yhteydessä ei pääsääntöisesti anne-
ta lisäaineita. Vanhemmille lehmil-

le annetaan kalsium-lisä ja kalkkia 
suonensisäisesti. 

Viikkorutiinit

Eläinlääkäri käy joka toinen viikko te-
kemässä tiineystarkastuksen ultraa-
malla ne lehmät, joilla on 38 päi-
vää siemennyksestä. Jos lehmällä ei 
60 päivän sisällä ole kiiman merkke-
jä, eläinlääkäri tarkistaa sen. Kiiman 
seurannassa luotetaan 95 % robo-
tin aktiivisuusmittaukseen. Ulkopuo-
linen tekee siemennykset. 

Heidi Lehkonen
Maidontuotannon 
asiantuntija

Kotieläin

Anna-Riitta Leinonen
Maidontuotannon 
erityisasiantuntija

Poikineen vasempaan kylkeen kirjataan punaisella värillä, jos eläimellä on ollut poikimisen jälkeen kuumetta yli 39 astetta ja vih-
reällä värillä, jos ei kuumetta ei ole ollut (lämpötila alle 39 astetta).

Lypsyrobotille menee kaksi rehulinjaa samaa rehua. Käytäntö on osoittanut, että 
lehmät syövät myös halvempaa rehua. 

Kuva: Anna-Riitta Leinonen

Kuva: Anna-Riitta Leinonen



20  ProAgria Keski-Pohjanmaa   NUMERO 2/2018      

Talous

Maatilan investointituen koh-
dentamisesta annetun asetuksen 3 
§:ää ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että parsinavettainvestoinnissa 
tukea voitaisiin myöntää vain pe-
ruskorjaukseen. Peruskorjauksen 
yhteydessä tukea ei voitaisi myön-
tää kustannuksiin, jotka aiheutuvat 
navettarakennuksen pinta-alan tai 

tilavuuden lisäämisestä. 
Navetan parsipaikkamäärälle 

ei kuitenkaan asetettaisi rajoittei-
ta investointituen kohdentamises-
ta annettavilla säädöksillä, vaan 
peruskorjatunkin tuotantoraken-
nuksen eläinpaikkamäärän tulee 
täyttää eläinten hyvinvointia kos-
kevassa Euroopan unionin ja kan-

sallisessa lainsäädännössä asete-
tut vaatimukset. Parsinavetan pe-
ruskorjausta koskisivat edelleen 
voimassa olevan asetuksen 2 §:n 
säännöt rakentamisinvestointien 
tukemisesta sekä muut voimassa 
olevat investointituen myöntämi-
sen edellytykset.

Asetus on tarkoitettu tulemaan 

voimaan 16.10.2018. Vuoden 
2018 investointituen kolmas ha-
kujakso päättyy 15.10.2018. Tämä 
hakujakso on viimeinen, jonka ai-
kana vireille tuleviin tukihakemuk-
siin tehdään päätökset ennen vuo-
den vaihtumista ja vuoden 2018 
varoista. Näin ollen muutos kos-
kisi siirtymäajan jälkeen vuoden 

Parsinavettainvestointeihin muutoksia

Investointeja tehdään eri käyttötar-
koituksiin. Käyttötarkoituksen mu-
kaan investoinnit voivat olla ylläpitä-
viä, korjaavia, tuotantoa laajentavia 
tai uusinvestointeja. Jotkut investoin-
nit ovat välttämättömiä ja jopa kii-
reellisiä, jolloin vaihtoehtoja niiden 
toteutukseen ei ole. Toisten inves-
tointien toteutuksessa ja ajoittami-
sessa voi olla paljon liikkumavaraa. 
Näitä investointeja voidaan lykätä 
kunnes taloudelliset valmiudet nii-
den toteuttamiseen ovat kunnossa.

Suhteellinen  
velkaantuneisuus
Tilan suhteellinen velkaantuneisuus 
eli velkojen ja myynnin suhde ei saa 

olla liian korkea. Jos luku on 100-
150 %, liikutaan hälytysrajalla, jol-
loin investointeja tulisi välttää ja kes-
kittyä ensin lainojen lyhennyksiin. 
Yleensä vaikeuksia alkaa ilmetä, kun 
velkojen suhde liikevaihtoon on yli 
200 %. 

Lainojen lyhennys  
suhteessa liikevaihtoon

Investoivan tilan lainojen lyhennys 
suhteessa liikevaihtoon olisi hyvä ol-
la alle 5-10 % ennen investointia. Täl-
löin lainojen lyhennysten määrä py-
syy hallinnassa eikä se vie liian suur-
ta osaa yrityksen kassajäämästä, jol-
la pitäisi vielä rahoittaa korvausin-
vestoinnit ja yksityistalouden menot.

Poistot

Investoinnit jaksotetaan verotukses-
sa poistoiksi vastaamaan niiden ta-
loudellista käyttöikää. Tärkeää oli-
si pyrkiä suhteuttamaan poistot sa-
mansuuruisiksi, ellei hieman maltil-
lisemmiksi, kuin niistä johtuvat vuo-
sittaiset lainojen lyhennykset. Tällä 
tavoin saadaan pidettyä tilan netto-
varallisuus positiivisena. Lisäksi laaja 
poistopohja antaa tulevaisuudessa 
tuloksen kasvaessa enemmän liikku-
mavaraa verotuksen suunnittelussa.

Kannattavuus

Yleinen käsitys on että, tuotannon 
laajentaminen parantaa kannat-

tavuutta. Yleensä näin onkin, sil-
lä laajempi tuotanto lisää volyymia 
ja pienentää yksikkökustannuksia. 
Tuotannon kannattavuuden olles-
sa heikko, ei laajennusinvestoin-
ti kuitenkaan tuo toivottua apua 
ongelmaan, vaan asia voi olla täy-
sin päinvastainen. Työmäärä tilal-
la kasvaa ja yrittäjille jäävä tulo py-
syy samana, jolloin tuntipalkka pie-
nenee. 

Ennen suurempia, laajentavia in-
vestointeja, tulisikin kiinnittää huo-
miota nykytuotannon kannattavuu-
teen ja arvioida sen kehityskohtei-
ta. Nykytuotannon kehittämiseen 
vaadittavat investoinnit ovat yleen-
sä maltillisempia ja luovat kannatta-
vamman pohjan suuremmille laajen-

Investointi 
realistisella pohjalla
Liiketoiminnan aloittaminen, laajentaminen, kehittäminen tai uudelleenohjaaminen 

edellyttää suuria kertasatsauksia. Toimea, jossa rahaa sijoitetaan johonkin pitkällä 

ajalla tuloa tuottavaan kohteeseen, kutsutaan investoinniksi. 

Oli investoinnin syy mikä tahansa, täytyy investointi-

valmiudet olla realistisella pohjalla.
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nusinvestoinneille. Huomiota tuli-
si kiinnittää peltoviljelyyn, eläinten 
ruokintaan ja hyvinvointiin, oman 
työn tehokkuuteen sekä oman ti-
lan talous- ja henkilöstöjohtami-
seen. Kun perusasiat ovat tilalla 
kunnossa, ovat investoinnit men-
neet oikeaan käyttötarkoitukseen 
ja valmius laajentamiselle on rea-
listisella pohjalla.

Investoivan tilan tulee siis ol-
la kannattava. Tuotannon on olta-
va tehokasta ja hyvällä tasolla. Ti-
la ei saa olla ylivelkaantunut. Inves-
toinnin itsessään pitää olla hyvin 
harkittu ja sen on tuotettava lisä-
arvoa yritystoimintaan usean vuo-
den ajan. 

Investoinnin kannattavuuden 

perusteluun on hyvä käyttää esi-
merkiksi maksuvalmiuslaskelmaa, 
jonka avulla voidaan hahmottaa 
miten ja missä määrin se vaikut-
taa tulevaisuudessa maatilan ta- 
louteen. ProAgrian talousjohtami-
sen asiantuntijat ovat apuna inves-
tointeja suunniteltaessa. 

TalousEnnen suurempia investointe-
ja on hyvä selvittää nykytuo-
tannon kannattavuus ja ar-
vioida sen kehityskohteita. 
Huomiota tulisi kiinnittää pel-
toviljelyyn, eläinten ruokintaan 
ja hyvinvointiin, oman työn te-
hokkuuteen sekä oman tilan ta-
lous- ja henkilöstöjohtamiseen. 
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Ville Moilanen
Talousjohtamisen 
asiantuntija

Epäedullisten hintamuutosten hal-
litsemiseksi voidaan arvioida to-
dennäköisyyksiä erilaisille hintata-
soille ja suunnitella kuinka toimi-
taan, kun riski toteutuu. Voidaan 
esimerkiksi kysyä, kuinka tila kes-
tää maidon hinnan alentumisen 
5 snt/litra, naudanlihan hinnan 
alentumisen 35 snt/kg tai sianli-
han hinnan alentumisen 15 snt/kg. 
Hintamuutoksen lisäksi olennaista 
on muutoksen kesto ja tilan mak-
suvalmiuden kyky sietää epäedulli-
sia hintamuutoksia.

Ajoitus ja hajautus

Tuotantopanosten ostojen oikea 
ajoittaminen ja mahdollinen ha-
jauttaminen vaikuttavat tilan mak-
suvalmiuteen. Toisaalta tilan mak-
suvalmius vaikuttaa siihen, kuin-
ka ostoja voidaan ajoittaa ja ha-
jauttaa. Esimerkiksi lannoitteiden 
hinnat ovat perinteisesti olleet hal-
vimmillaan keskikesällä ja nousseet 
seuraavaa kevättä kohden. Hinta-
vaihtelua voi seurata muun muas-
sa Käytännön Maamiehen hintati-
lastoista. Merkittävä hintojen vaih-
telu vuoden sisällä kannustaa va-
litsemaan ostoajankohdan halvim-
paan hetkeen, joka näyttää toistu-
van vuosittain.

Tilan maksuvalmius vaikuttaa 
siihen, voidaanko hankintoja teh-
dä silloin, kun hinnat ovat alhai-
sella tasolla. Kun maksuvalmius on 
heikko, joudutaan ostot tekemään 
viime hetkellä ja sen hetkisellä hin-
tatasolla. Lisäksi voi olla, että jou-
dutaan ottamaan korollista mak-
suaikaa, mikä lisää kustannuksia ja 
heikentää maksuvalmiutta entises-
tään ja johtaa kierteeseen. 

Hintavakuutus  
vai maksuvalmius

Maitokiintiöiden poistuttua hin-
tavaihtelut ovat arkipäivää myös 
maidontuotannossa. Hintavaihte-
luiden merkitys on suuri velkaisil-
la tiloilla ja siksi myös hintavakuu-
tukset ovat kiinnostava vaihtoehto. 
Tuotehintavakuutuksia ei Suomes-
sa ole juuri tarjolla. Lähinnä vain 
viljalle on olemassa kiinteähintai-
sia sopimuksia, joissa hinta sovi-
taan etukäteen. 

Hyvä maksuvalmius on hyvä 
keino hallita hintariskiä. Siksi vilje-
lijän tulisi kerryttää kassaa silloin, 
kun myyntituotteista saadaan ta-
vanomaista tasoa parempaa hin-
taa. Sopivaa kassan määrä voi arvi-
oida esimerkiksi siten, että maidon 
hinnan 5 snt/litra alentumista (2-
3 vuoden ajaksi) vastaava summa 
rahaa löytyy kassasta. Investointei-
hin kannattaa varautua siten, että 
kassaan kerrytetään rahaa ennen 
investointia, koska se vaikuttaa 
lainarahan hintaan. Lainarahas-
ta tilalle aiheutuva korkoriski on 
myös pienempi, kun lainaakaan ei 
tarvita määräänsä enempää. Kas-
san kasvattaminen on suositelta-
vaa tehdä usean vuoden aikajän-
teellä, jotta siitä ei ole haittaa tilan 
normaalille toiminnalle.

Hintavaihtelut
arkipäivää, niihin
varautuminen ei
Maataloustuotteiden ja tuotantopanosten hinnat 

vaihtelevat nykyään ennalta arvaamattomasti, 

joten hintoihin voidaan ajatella sisältyvän riski, 

joko positiivinen tai negatiivinen. Viljelijän 

kannalta olennaista on tunnistaa epäedullisten 

hintamuutosten riski ja siitä aiheutuvat haasteet. 

Tätä varten on syytä suunnitella toimintatapoja 

hintaepävarmuuden varalle.

2019 alusta lähtien myönnettäviä 
investointitukia. Muutos on nyt 
lausuntokierroksella, joten siihen 
on mahdollista tulla vielä muu-
toksia.

Jos miettii parsinavetan laajen-
tamista, kannattaa pitää kiirettä. 
Suunnittelu on syytä aloittaa heti 
ja laittaa ympäristö- ja rakennus-

luvat kuntoon, että hakemus eh-
tii vireille viimeistään 15.10.2018. 
Tukitaso lypsy- ja nautakarjatalou-
den rakentamisinvestointiin on 35 
% avustusta ja 60 % korkotukilai-
naa.

Heikki Rautio
Pohjanmaan Ely-keskus Matti Poutiainen

Talousjohtamisen 
asiantuntija
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Kun tekeminen sujuu 
ja rahaa tulee, ei muuteta 
toimivaa. Entä jos tarkastel-
laan toimintaa pidemmällä 
aikavälillä, ovatko tekemiset 
tavoitteiden kanssa tasapai-
nossa sekä kahden että 20 
vuoden aikajänteellä? Onko 
tekemistä edes mahdollis-
ta muuttaa? Pystyisikö kui-
tenkin ottamaan enemmän 
selkänahasta vai pitäisikö jo 
miettiä toisenlaisia tapoja 
toimia?

Tavoite on lähtökohta, 
koska ilman päämäärää on-
nistunutkin tekeminen me-
nettää merkityksensä. Ta-
voite ohjaa parhaimmillaan 
terveen kriittiseen arvioin-
tiin esim. toiminnan riskeis-
tä ja riskien hallinnasta. Mi-
hin pitkän aikavälin tavoite 
voisikaan johtaa, jos tekemi-

sen suunnitteluun tulisi toi-
nen roti ja systematiikka, jo-
pa strategia?

Kehittämisen johta-
minen – johtamisen 
kehittäminen
Mitkä asiat ovat paremman 
tekemisen takana? Hyvä, uu-
si navetta? Hyvät koneet ja 
koneketju? Asennetta, arvo-
ja ja visioita? Suunnittelua, 
seurantaa ja kehittymistä? 
Tiedetäänkö, mitä halutaan 
ja mitä oikeasti saadaan? 
Onnistuneessa muutokses-
sa konkreettisena apuna on 
tavoitteista johdettu mittaa-
minen. Kehittäminen ei ole 
vain omistajan tai johtajan 
murhe, vaan sen kuuluu kai-
kille. Myös johtaminen kuu-
luu kaikkiin ja ainakin yli yh-

den ihmisen yrityksiin!
Miten saada ihmiset eri-

laisissa töissään mukaan te-
kemisen parantamiseen? 
Vastuualueiden jakaminen 
on jo startti, mutta puutteel-
linen viestintä nousee usein 
tulpaksi. Tieto ei aina tue 
johtamista. Nykyään usko-
taan, että motivoituneet ih-
miset innostuvat työnsä ke-
hittämisestä. Hyvä tulos syn-
tyy pitkälle oikea-aikaisesta 
ja oikeanlaisesta tekemises-
tä, joilla on selkeä tarve ja 
tarkoitus. Tämän tiedetään 
ruokkivan jopa työtyytyväi-
syyttä ja -turvallisuutta.

Voiko ihminen työssään 
keskittyä vain kiinnostaviin 
tehtäviin? Olisiko ihanneti-
lanne, jos tekisi vain niitä jut-
tuja, missä on oikeasti hyvä? 
Valitettavasti on myös töitä, 
jotka on pakko tehdä, vaik-
ka ei aina ole innostusta ja 
osaamista. Onneksi kaikkea 
ei edes kannata tehdä itse. 
Usein ostettu erikoisosaa-
minen ilmenee esim. tun-
nin touhuna ja yllättävän 
kokoisena laskuna. Minul-
lahan olisi tuohon mennyt 
vain… (kolme työpäivää?). 
Perheessäkin hommat jae-
taan pitkälle osaamisen mu-
kaan. Yksi kuskaa, toinen te-
kee ruuat ja kolmas kohen-
taa tiloja. Mutta kuka johtaa 
ja tarvitaanko sitä edes? Ei-
kö tuo suju johtamattakin? 
Tavallinen arki!

Sparraajat ja valmen-
tajat
Mikäli tulokset eivät ole ha-
luttuja ja jos silmät auki ja 
asiaan puuttumatta kävel-
lään ongelmien ohi, tarvi-

taan johtamista. Osa hans-
kaa johtamisen omalla po-
rukalla, osalla tarvitaan ul-
kopuolisia, motivoitunei-
ta sparraajia. Sparraus so-
pii erinomaisesti tilanteisiin, 
joissa tuntuu ettei omin voi-
min pääse huippusuorituk-
seen tai epäilyttää, ollaanko 
tekemisessä oikealla tiellä.

Huippu-urheilijalla on 
valmentaja, ulkopuoliset sil-
mät ja korvat. Valmentaja tai 
sparraaja kirkastaa ajatuksia 
sekä auttaa keskittymään oi-
keaan ja oikea-aikaiseen te-
kemiseen. Se saa aikaan on-
nistumisia. Lean-menetel-
mät ovat jo monella tilalla 
olleet hyviä hoksautuksen 
keinoja, niinpä niitä uskal-
taa huoletta suositella kai-
kille, myös teidän yritykselle. 
Tekemisen johtaminen ja pa-
rantaminen ovat usein pie-
niä asioita, joilla on mahta-
va vaikutus!

Voisiko sen tehdä toisin?

Lean maataloudessa -kirja on käsikirja maatalousyrittäjille, jotka 
haluavat parantaa yrityksensä kannattavuutta. Kirjassa kuvataan 
havainnollisesti, miten Lean otetaan käyttöön, miten Lean-työ-
kaluja käytetään ja kuinka vähennetään hukkaa. Kirja sopii kai-
kille maatiloille tuotantosuunnasta riippumatta, vaikka kirjan 
esimerkit ovat maidontuotannosta.
 Kirjan liitteenä on kooste suomalaisista esimerkeistä ja ha-
vainnoista, miten Lean toimii suomalaisilla tiloilla ja mitä hyötyä 
se on tuottanut. Esimerkkejä on Etelä-Savosta, Lapista ja Kes-
ki-Pohjanmaalta. Lisäksi liitteessä on kansainvälisiä kohteita ja 
havaintoja niistä verrattuna suomalaiseen maidontuotantoon. 
Kirja sisältää myös netistä ladattavaa lisämateriaalia, joka hel-
pottaa Leanin käyttöönottoa. Lean-kirja on tilattavissa ProAg-
rian verkkokaupasta www.proagriaverkkokauppa.fi. Kirjan hinta 
on 42,80 euroa. 

Helposti Leanin maailmaan kirjan avulla

Liisa Koskela

!Lisätietoja strategisesta 
johtamisesta, SOP-malleista 
ja lean-menetelmistä
huippuosaaja Liisa Koskela
puh. 050 5120 615
liisa.koskela@proagria.fi

ProAgrian lean-asiantuntijat: 
www.proagria.fi/
leanasiantuntijat 

Käytettävissä 7 000 euroa/tila. 

Tarjolla koko ohjelmakauden aikana, vuosina 2015–2020.

Neuvonta on maksutonta viljelijälle, vain alvin osuus laskutetaan.

Laajenee maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen osiolla.

Neuvonta on luottamuksellista ja erillään tarkastuksista. 

Viisi faktaa Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmästä
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Neuvo 2020 -palvelua tarjoavat asiantuntijamme  
ovat Maaseutuviraston kouluttamia ja hyväksymiä.

Palvelua asiakkaille rahoittaa Maaseuturahasto.

Maan rakenteen arviointi tuo arvokasta 
lisätietoa viljelyyn
Saat:
- konkreettista tietoa maan rakenteesta ja  

sen toimivuudesta peltolohkoillasi
- yleiskuvan maan fysikaalisista ja biologi- 

sista ominaisuuksista sekä pellon vesi- 
talouden tilasta

- oikeita toimenpidesuosituksia maan  
rakenteen korjaamiseksi

 - viljelykierto 
 -  syväjuuriset kasvit
 -  orgaanisten ainesten hyödyntäminen 
 - muokkausmenetelmät
 - pellon vesitalouden tilan parantaminen
 - peltoliikenteen suunnittelu

ProAgria on lähtenyt mukaan  
Itämeri-työhön tekemällä sitoumuksen 
Elävä Itämeri -säätiön eli Baltic Sea 
Action Groupin (BSAG) kanssa. 

ProAgria sitoutuu tarjoamaan viljeli-
jöille asiantuntijuutta maaperän 
kasvukunnon parantamiseksi ja sato-
tasojen nostamiseksi valtakunnallisesti.

Tavoitteena on saavuttaa  
hyvä sadontuottokyky ja  
hyvä ravinteiden hallinta 
2 000 tilalla vähintään 
100 000 peltohehtaarin 
kunnostamiseksi 
vuoteen 2020 
mennessä. 

www.bsag.fi 

Maan rakenteen arviointia voidaan tehdä kasvukaudella ja kasvukauden jälkeen

Viljelysuunnitelma
Viljelykiertosuunnitelma
Salaojasuunnitelma

Hyvä laadukas sato
Ympäristökuormitus 
vähenee

Maaperän 
kasvukunto
paremmaksi
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suomalaisella  
maatilalla

VÄHEMMÄN  ON ENEMMÄN

LEAN
Helposti Leanin maailmaan kirjan avulla

Maatilayrityksessä täytyy olla sel-
keä päämäärä ja visio, mihin pyri-
tään. Määritelmän mukaan johtami-
nen on työtä, jolla pyritään vaikutta-
maan maatilayrityksen nykyiseen ja 
tulevaan toimintaan maatilayrityk-
sen asetettujen tavoitteiden toteut-
tamiseksi ja päämäärien saavutta-
miseksi. Johtaminen on siis askeleita 
kohti valittua tavoitetta.

Tuotantotalouden  
johtaminen 
Tuotantotalouden johtamisen mer-
kitys kasvaa tilakoon kasvaessa. Yk-
sittäisten päätösten vaikutus kertau-
tuu. Esimerkkinä ostorehujen kilpai-
lutus. Mikäli täysrehua kuluu tilal-
la 400 000 kg vuodessa, 10 euron 
ero tonnihinnassa tekee vuodessa  
4 000 euroa. Edellä mainittu säästö 
on mahdollista saada jopa yhdellä 
puhelinsoitolla. Oletuksena on, et-
tä rehut ovat sisällöltään vastaavan-
laisia ja tuotantovaikutus on sama. 
Mikäli tällaisia asioita on vuositasol-
la 10 kpl, euroissa mitattuna vaiku-
tus voi olla 40 000 euroa, mikä vas-
taa yhden vuoden palkkaa.

Yksittäisten päätösten tulee ol-
la linjassa valitun tavoitteen kanssa. 
Mikäli tavoitteena on tuottaa mah-
dollisimman kustannustehokkaasti 
maitoa tai lihaa, rehuvalinnan pe-
rusteena ei voi olla rehu, jonka myö-
tä tuotantomäärä maksimoidaan. 

Koko tilan johtaminen

Johtamisen osa-alueet ovat tavoit-
teen asettaminen, suunnittelu, to-
teutus ja analysointi. Mikäli halut-
tuun tavoitteeseen ei päästä, tilanne 
analysoidaan ja prosessi alkaa alus-
ta. Tilatasolla on muitakin osa-aluei-
ta, joista syntyvät tuotannon ja ta-
louden tulokset. Tuotantotalouden 
johtaminen on tuotannon ja talou-
den yhdistämistä toisiinsa. Tuotan-
non panos-tuotos -suhdetta tulee 
seurata eri mittareilla ja osa-alueil-
la. Olennainen mittari maitotilalla 
on maitotuoton ja rehukustannuk-
sen erotus. Rehukustannus muodos-
tuu sekä kotoisten rehujen tuotan-

tokustannuksesta että ostorehukus-
tannuksesta. Olennaista on tietää 
nurmen- ja viljantuotannon tuotan-
tokustannukset. 

On olemassa strategista ja tak-
tista johtamista. Strateginen johta-
minen on kokonaisuudenhallintaa ja 
pitkän aikavälin johtamista. Strate-
giseen johtamiseen kuuluvat inves-
tointien ja omistajanvaihdosten sekä 
yhtiömuodon muutoksen suunnit-
telu. Hyvän strategisen johtamisen 
seurauksena tilaa kehitetään mää-
rätietoisesti riskit huomioiden. Tak-
tinen johtaminen on arjen toimin-
taa, asioiden ja ihmisten johtamis-
ta. Asioiden johtaminen on jokapäi-
väistä työtä ja valintoja. Ihmisten 
johtaminen on itsensä, työntekijöi-
den, urakoitsijoiden ja muiden yh-
teistyökumppanien johtamista. Hy-

vän taktisen johtamisen seurauksena 
muun muassa säilörehun viljelytoi-
menpiteet tehdään oikein ja oikeaan 
aikaan sekä ruokinta optimoidaan 
karjan tarvetta ja tavoitetta vastaa-
vaksi.

Ihminen tekee  
päätöksensä tunteella
Ihmisen päätöksentekoprosessi pe-
rustuu luonnostaan tunteisiin. Tut-
kimuksissa on todettu, että ihminen 
tekee päätöksensä 80-prosenttisesti 
tunteella. Yritysjohtaminen ei ole kui-
tenkaan tunteiden perusteella johta-
mista. Tunne ja tuntuma ovat tär-
keitä asioita. Kehittämisvaihtoehto-
ja ja arjen tekemistä tulisi tarkastel-
la kylmän tunteettomasti esimerkik-
si lukujen kautta. Johtamisella pyri-
tään vähentämään ihmisen luontai-
sen käyttäytymismallin mahdollisia 
negatiivisia vaikutuksia.  

ProAgrian talousjohtamisen ja 
strategisen johtamisen asiantunti-
jat ovat maatalousyrittäjien apuna 
myös johtamiseen liittyvissä asiois-
sa. ProAgrian lean-asiantuntemusta 
kannattaa myös käyttää hyväksi, jos 
prosesseissa on kehitettävää.

Johda tilaasi ja tekemisiäsi
Johtaminen on päivän sana. Johtamistaitojen ja 

johtamisen korostaminen nykyisessä toiminta-

ympäristössä ei ole turhaa. Maatalousyrittäjän 

täytyy johtaa maatilan tuotantoa ja taloutta eikä 

toisin päin. Jos työmäärä on suuri ja aika menee 

tulipalojen sammutteluun, aikaa ei jää johtamiselle 

ja kehittämiselle. Toimintatapoja on hyvä kyseen-

alaistaa säännöllisesti ja perustella niitä itselle 

ja muille mitattujen tulosten kautta. 

Teemu Kinnunen
Talousjohtamisen
asiantuntija

Tuotantotalouden 
johtaminen on tuo-
tannon ja talouden 
yhdistämistä toisiin-
sa. Tuotannon pa-
nos-tuotos -suhdetta 
tulee seurata eri mit-
tareilla ja osa-alueil-
la. Olennainen mittari 
maitotilalla on mai-
totuoton ja rehukus-
tannuksen erotus.

Kuva: Heli Sorjonen
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Laatua tiLan jaLostustyöhön

www.semex.fi

Kestävyysjalostuksen tavoitteena 
on lehmä, joka pysyy terveenä 
ja lypsää korkeita tuotoksia 
vuodesta toiseen.

Semexin eläinaineksen avulla 
parannat karjasi kannattavuutta. 

Terveet ja tuottavat lehmät tuovat 
hyvinvointia myös hoitajille.

Finnmilk Oy:n osakkaat Ari Teppo ja Juhani Korkiamäki 
ovat tyytyväisiä Semexin sopimusasiakkuuteen.

KIVENNÄIS- 

JA ERIKOISREHU-

KAMPANJA

Nyt avataan 
kivennäiskevät

Kaupan päälle

Kun nyt 
tilaat 

1 000 kg
rakeisia kivennäisiä, 

erikoisrehuja ja  
Premi-Tähti-kiven- 
näisiä tai 2 000 kg 

muita jauheisia 
kivennäisiä samalla 

kertaa

Saat 
huippu
tuotteen

Tässä  todella 
laadukas 14 työkalun 

kombo, mm. jousi-
avusteiset kärki-

pihdit, sivu leikkurit, 
sakset, veitsi, viila,  

3 ruuvi meisseliä 
ja mitta.

Leatherman Wingman

Myynti: maatalouskaupat

Kampanjaaika 
1.3.–31.5.2018

Saat halutessasi edun 
alennuksena.

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

yhteystiedot:
KOKKOLA »
p. 010 2925 400
TOHOLAMPI »
p. 0400 347 742
www.kokkolantraktorihuolto.fi

SOPIMUSKORJAAMO

Huoltopalvelua jo vuodesta 1987KEVÄTHUOLLON AIKA!
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Vuonna 1974 alkanut viljelijöiden 
luopumistukijärjestelmä on päätty-
mässä. Järjestelmä alkoi aikanaan 
sukupolvenvaihdoseläkkeen nimellä, 
sen jälkeen luopumiseläkkeenä ja vii-
meiset ajat se on ollut luopumistuen 
nimellä. Järjestelmästä ei ole kos-
kaan tehty pysyvää lakia, vaan sitä 
on jatkettu yli 40 vuoden ajan aina 
määräaikaisilla laeilla. Nykyinen so-
veltamiskausi tuli voimaan 1.1.2015 
ja se päättyy 31.12.2018. Tällä het-

kellä ei ole vireillä aloitteita, joilla jär-
jestelmä jatkuisi.

Vielä tämän vuoden aikana luo-
pumistuen voi saada 60-vuotiaana. 
Tuen saa luovuttaessaan tilan suku-
polvenvaihdoksessa jatkajalle. Hake-
muksen voi kuitenkin jättää jo kaksi 
vuotta ennen luopumisiän täyttymis-
tä. Mikäli hakemus jätetään 58-vuo-
tiaana, eläkeoikeus syntyy, mutta 
eläkkeen maksu alkaa vasta 60 ikä-
vuoden täyttyessä. Nuorempi puo-
liso voi saada ns. uinuvan eläkeoi-
keuden viisi vuotta ennen varsinaisen 
ikärajan täyttymistä 55 vuotiaana. 

Myös sukupolvenvaihdoksen kal-
tainen peltojen luovutus lisä-

maaksi on mahdollista. Lisä-
maan ostajan tulee olla lähi-
sukulainen, tätä vaatimus-
ta ei ole sukupolvenvaih-
dos luovutuksessa. Pelto-
jen etäisyys talouskeskuk-
sesta saa olla enintään 
20 kilometriä. 

Lutu-ehdot

Luopumistuen edellytyksenä on 
maatalouden lopettaminen koko-
naan. Itselle voi pidättää enintään 
kaksi hehtaaria peltoa omaa käyt-
töön ja eikä alalla saa harjoittaa kau-
pallista maataloutta. Metsää voi jät-
tää vapaasti itselle, mutta metsätöi-
den tekemistä on rajoitettu ja esi-
merkiksi hankintahakkuita ei voi it-
se tehdä.

Sukupolvenvaihdosjatkajan tulee 
olla alle 40-vuotias ja hänellä tulee 
olla tai hänen pitää sitoutua hankki-
maan ammatillinen koulutus. Jatka-
jan ei tarvitse olla päätoiminen vilje-
lijä, mutta sivutulojen määrä on ra-
joitettu 60 000 euroon. Jatkaja si-
toutuu viljelemään tilaa niin kauan 
kuin luopumistukea maksetaan, kui-
tenkin aina vähintään viisi vuotta. 
Tilan tulee myös olla elinkelpoinen. 
Elinkelpoisuutta mitataan yrittäjä-
tulolla, jota pitää kertyä vähintään  

15 000 euroa. Mikäli jatkajia on kak-
si, esimerkiksi sisarukset, kannatta-
vuusvaatimus on kaksinkertainen eli 
30 000 euroa.

Luonnoskauppakirja ja  
lopullinen kauppakirja
Luopumistuki tulee aina hakea luon-
noskauppakirjalla. Lopullisen kaup-
pakirjan voi kuitenkin tehdä omalla 
riskillä sen jälkeen, kun hakemus on 
jätetty. Lopullinen kauppakirja pitää 
olla allekirjoitettu ja hallinta siirretty 
tämän vuoden loppuun mennessä. 
Omistusoikeuden siirron voi halutes-
saan kirjata ensi vuoden puolelle.

Mikäli tavoitteena on hyödyntää 
pian päättyvää eläkejärjestelmää, 
kannattaa olla mahdollisimman 
pian yhteydessä ProAgrian asiantun-
tijoihin.

Talous

Maatilan talouden 
hallinnassa pätevät samat 
lainalaisuudet kuin minkä 
tahansa organisaation joh-
tamisessa. Keskeinen asia 
on ennakointi. On strategis-
ta pitkän aikavälin suunnit-
telua, muutaman lähivuo-
den näkymien ennakointia 
ja lähimmän vuoden tai kuu-
kauden tilanteen tarkaste-
lua. Niissä kaikissa on sisäl-
lä myös jonkinlainen varautu-
minen yllättäviin muutoksiin.

Maksuvalmius on maati-
lojen taloudenhallinnan kes-
kiössä, kun tuotehinnat py-
syttelevät melko alhaisella 
tasolla. Velkaantuneilla ti-
loilla on tarvetta lainajärjes-

telyihin. Niitä ei ole järkevä 
tehdä lyhennyserä kerrallaan 
vaan on tehtävä pidempiai-
kainen suunnitelma. Neu-
vo 2020 -järjestelmän osio 
Maatilan nykyaikaistaminen 
ja kilpailukyvyn parantami-
nen eli tutummin KiKy-Neu-
vo, tarjoaa mahdollisuuden 
käyttää edullista ulkopuolis-
ta apua myös maksuvalmiu-
den parantamiseksi.

Maatilat maksavat Neu-
vo 2020 -palveluista vain ar-
vonlisäveron osuuden. Var-
sinaisen palvelun maksa-
vat EU ja Suomen valtio yh-
dessä. Neuvo-palvelua ei voi 
käyttää asioihin, joita tue-
taan jo muuta kautta, esim. 

investointeihin liittyvät liike-
toimintasuunnitelmat. Myös 
vero- ja muut viranomaisil-
le tehtävät ilmoitukset ja kir-
janpito on rajattu tuen ul-
kopuolelle. Kannattaa hank-
kia ulkopuolista näkemys-
tä tilanhoitoon Neuvo 2020 
-järjestelmän avulla. Kysy 
tarkempia tietoja ProAgrian 
asiantuntijoilta.

Talous haltuun Kiky-Neuvolla

Juha Hämäläinen 
Kehityspäällikkö

ASIANTUNTIJA TOIMIALA

Eerikkilä Maija-Leena 

Finnilä Elina   

Harju Sari   

Lehkonen Heidi 

Hihnala Sari 

Huhtala Jouni   

Höglund Jaana 

Jouppila Mika 

Karhula Jarmo  

Kellokoski Katja 

Koskela Sirkku  

Kreus Sinikka  

Kulla Taina   

Laide Erkki 

Leinonen Anna-Riitta  

Nivala Juha 

Ojala Heikki 

Polso Pekka   

Roimela Seija    

Tikkanen Jari       

NEUVO 2020 -PALVELUT

 LUOMUKOTIELÄIN

 LUOMUKASVI

  NYKYAIKASTAMINEN JA KILPAILUKYKY

 YMPÄRISTÖ

 TUOTANTOELÄIN

 KASVINSUOJELU

 ENERGIA

Luopumistuki päättyy

Neuvossa tarjolla 7000 euroa 
ProAgrian tarjonta Neuvo 2020 -palveluihin on laaja. Tarjoamme tilan tarpeiden mukaan 
kartoituksia, alku- ja tarveselvityksiä, erilaisia suunnitelmia, keskusteluja joko kasvotusten 
tai nettipalavereina sekä seurantaa. Liikkeelle lähdetään alkuselvityksestä, jonka jälkeen 
edetään tarkempiin suunnitelmiin ja laskelmiin.

Kilpailukyky-Neuvossa arvioimme erilaisten toimenpiteiden kannattavuutta ja teem-
me niihin vertailuja. Käytössäsi on myös ProAgrian Tilakuntokortti ja Taloustietopankin 
vertailuaineisto tuotantosuuntasi tunnusluvuista. 

ProAgrian tarjonnan monipuolisuuden takaavat eri alojen Neuvo-oikeudet saaneet 
asiantuntijat. Pystymme yhdistämään talouden, tuotantotalouden ja yritysasiantuntijoi-
demme osaamisen tilan tarpeisiin ja tuottamaan kokonaispalvelun tiiminä. 

Juha Nivala
Talousjohtamisen 
erityisasiantuntija

Ku
va

: C
on

tu
m O

Vielä tämän vuoden aikana luopumistuen voi saada 60-vuotiaana. Tuen saa luo-
vuttaessaan tilan sukupolvenvaihdoksessa jatkajalle. Myös sukupolvenvaihdok-
sen kaltainen peltojen luovutus lisämaaksi on mahdollista. Lisämaan ostajan tu-
lee olla lähisukulainen, tätä vaatimusta ei ole sukupolvenvaihdos luovutuksessa. 

SELITTEET:
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Kalatalouskeskus

Kuva: Satu Järvenpää

Pohjanmaan Ravinneratas -hanke tehostaa 
ravinnevirtojen hyödyntämistä ja vähentää 
vesistökuormitusta parantaen vesien tilaa 
neljän pohjalaismaakunnan alueilla. Hank-
keessa tarkastellaan valuma-alueiden paine-
tekijöitä ja vesiensuojelun kannalta kriittisiä 
alueita, joille tulisi kohdentaa mahdollisim-
man kustannustehokkaita vesiensuojelutoi-
menpiteitä. Hankkeesta hyötyvät maanomis-
tajat, maaseutuyrittäjät ja muut toimijat. Ra-
vinnerattaassa toimitaan molemmilla koti-

maisilla kielillä. 
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry toteut-

taa hanketta laajassa asiantuntijayhteistyössä 
GTK:n, Luken, Suomen Metsäkeskuksen sekä 
Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Öster-
bottenin Pro Agrioiden kanssa. 

Pohjanmaan Ravinneratas -hanketta ra-
hoittavat Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset Ravintei-
den kierrätyksen erityismäärärahasta. Hank-
keen toteutusaika on 1.3.2018-31.12.2020.

Pohjanmaan Ravinneratas

Näin kevään korvalla ja kesän kyn-
nyksellä muistuttelen muutamas-
ta kalastukseen olennaisesti kuulu-
vasta, mutta pitkän talvena aikana 
usein aktiivisesti unohdetusta seikas-
ta. 

Kalastussäädöksissämme on-
kiminen ja pilkkiminen on rinnastet-
tu jokamiehen oikeuksiin kuuluviksi 
sekä kaikille maksuttomiksi luonnon-
käyttömahdollisuuksiksi. Myös muu 
vapakalastus on varsin vapaata, kos-
ka yhdellä uistin- tai perhovavalla ka-
lastaminen Manner-Suomen alueella 
on maksutonta alle 18-vuotiaalle tai 
yli 65-vuotiaalle. Muun ikäinen saa 
saman vapakalastusoikeuden mak-
samalla kalastonhoitomaksun (45 € 
/ vuosi, 15 € / viikko ja 6 € / vuo-
rokausi) Eräluvat.fi-sivustolla, R-ki-
oskeissa, puhelimella tai metsähal-
lituksen lupamyyntipisteissä. Muil-
la tavoin tai erityisvesillä kalastaval-
la pitää aina olla vesialueen omista-
jan lupa. 

Vesialueiden omistajien luvis-
ta on saatavilla tietoa vaihtelevas-
ti ja toivottavasti yhä enenevässä 
määrin verkossa. Kalastonhoito-
maksuista osakaskunnille ja alueil-
le kiertyvät palautukset ja vesialuei-
den omistajien myymistä kalastus-
luvista kertyvät varat käytetään Kes-
ki-Pohjanmaalla lähes lyhentämät-
töminä kalavesien ja -kantojen hoi-
toon eli kalastusmielessä vesille mie-
livien eduksi. 

Ylempään taulukkoon on koot-
tu tiivistetysti se mitä lupia kalastuk-
seen tarvitaan.

Kalastusluvista ja säännöistä
 

Kalastustapa  18-64 -vuotiaat  Alle 18 v. ja 65 v. täyttäneet 
Onkiminen  

Maksuton yleiskalastusoikeus Maksuton yleiskalastusoikeus Pilkkiminen  
Silakan litkaus 
Viehekalastus  Valtion kalastonhoitomaksu   Ei valtion kalastonhoitomaksua 
yhdellä vavalla  
Pyydyskalastus  

Valtion kalastonhoitomaksu JA 
vesialueenomistajan lupa 

Ei valtion kalastonhoitomaksua, MUTTA 
aina vesialueenomistajan lupa 

Ravustus    
Kalastus useammalla  
kuin yhdellä vavalla 
Kalastus    Valtion kalastonhoitomaksu JA vesialueen 

omistajan lupa  
Ei valtion kalastonhoitomaksua, MUTTA 
aina vesialueen omistajan lupa erikoiskohteilla 

(Lähde: Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry) 
 
 

Rasvaevällinen 
taimen 

sisävesissä (Lestijoki, Perhonjoki, 
Vääräjoki) kokonaan rauhoitettu 

meressä ja 
pohjoisen 
jokivesissä (64o 

pohjoiseen) 
alamitta 60 cm 

umpivesissä (ei 
vaellusyhteyttä jokiin 
tai järviin) ylämitta 45 
cm 

Rasvaeväleikattu 
taimen rauhoitettu joessa ja purossa 1.9.-30.11. alamitta 50 cm   

Lohi  rauhoitettu joessa ja purossa 1.9.-30.11. 

alamitta 60 cm, 
Perämerellä 
(63o30´ 
pohjoiseen) 50 cm 

merellä vapaa-
ajankalastajan 
saaliskiintiö 
2 kalaa/kalastaja/vrk 

Harjus meressä kokonaan rauhoitettu, muualla 
rauhoitettu 1.4.-31.5. alamitta 35 cm 

67o leveyspiiristä
pohjoiseen, ei 
rauhoitusta ja 
alamitta 30 cm  

Kuha   alamitta 42 cm 
  

Jokirapu, täplärapu rauhoitettu 1.11.-21.7. klo 12   
  

(Lähde: Kalastuslakiesite 2016) 
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(Lähde: Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry) 
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(Lähde: Kalastuslakiesite 2016) 
 
 

Erityisvesillä tarkoitetaan esim. lohi ja siikapitoisten vesistöjen virta-alueita (kosket, nivat, salmipaikat) ja ns. istuta ja ongi -vesiä (kalastus-
ta rajoitettu ELY:n päätöksellä). Näistä saa tietoa esim. kalatusrajoitus.fi –sivustolta. (Lähde: Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry) 

 

POHJANMAAN RAVINNERATAS-hankkeen aloituskokous

Aika: 3.4. klo 10.00 -12.00

Paikka: Yritystalo Evald, Ristirannankatu 1, Kokkola

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen järjestäytyminen ja osallistujien toteaminen

3. Pohjanmaan Ravinneratas-hankkeen tilanne
- hankesuunnitelman ja -budjetin toteaminen
- hankevetäjän rekrytointi ja muiden työntekijöiden nimeäminen
- hankkeen ohjausryhmän alustava kokousaikataulu

4. Hanketoimijoiden organisaatiokohtaiset suunnitelmat
- lyhyet esittelyt suunnitelmista organisaatioittain

5. Pohjanmaan Ravinneratas-hankkeen toiminnan suunnittelu
Työpaketti 1
- kohdealueiden valinta ja kriteerien valinta
- kohdealueiden määrä ja sijainti
- painetekijöiden määrän ja sijainnin selvittäminen valituilla alueilla

Hankkeen käynnistäminen
- hankkeen tiedotus
- ensimmäiset info- ja työpajatilaisuudet

6. Muut asiat
7. Kokouksen päättäminen
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Kalatalouskeskus

Koko päivän retken ohjelma kestää noin 3,5 tuntia + ruoka- ja kahvi-
tauko sekä ajomatkat. (Lounas omakustanteinen)

Lähtöpaikat ja ajat tarkentuvat lähtijöiden mukaan, mutta pyrimme 
järjestämään reitit hankealueella mahdollisimman kattavasti!

Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset 29.4. mennessä Satu Järven-
päälle: satu.jarvenpaa@vesiensuojelu.fi tai p. 044 777 8839.

www.facebook.com/KolmenVYYHTI • www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa/3vyyhti/

TERVETULOA MUKAAN!Logot 

 

 
 
 

 
 
   

                  
   
 
Kuvat 
Aluekartta 
Kuikat 

Kolmen VYYHTI-hankkeen retki
Söderfjärdeniin Vaasaan 3.5.
Kohteina
• Meteoriihi, esittely kraaterihistoriasta ja geologiasta
• Vimla-koekenttä: 
    - Happamat sulfaattimaat
    - Säätösalaojitus 
    - Altakastelu
    - Valtaojan säätöpato
• Water Gate-koekenttä ja maanalaiset automaattisäätömoduulit
• PRECIKEM-koekenttä, altakastelu + HS-maan käsittely suspensiolla.

Kalakuulumisia

Mauno Korhonen
puheenjohtaja
Kalatalouskeskus

Kun yli kymmenen asteen pakkasessa ja navakassa tuulessa istuu meren jääl-
lä pilkillä tuulenpitävissä varusteissa ja silti tuntuu, että tuuli menee läpi, tu-
lee mieleen, että pienestä välistä se ilma kulkee. Kylmän tunne lisääntyy enti-
sestään, kun kaveri vetää siian jäälle ja itsellä on avannon reunalla kasa kiis-
kiä. Toista se on syksyllä lintumehtällä, kun kävelyn jälkeen tulee kodalle kah-
vin keittoon ja avaa hengittävän gore-tex -takin vetoketjun. Silloin löyhähtää 
höyrypilvi takin sisältä ja takki on sisältä läpimärkä. Hyvin on ilma pysynyt 
takin sisällä. Kun viime keväänä emännän kanssa menimme Kalajoen R-kios-
kille maksamaan kalastonhoitomaksut, oli päälläni parin villapuseron lisäksi 
metsästystakki. Muu porukka oli lyhythihaisissa paidoissa ja katselivat meitä 
pitkään, mutta kun sanoin, että menemme merelle kalaan, todettiin heti, et-
tä joo, kyllä siellä pitää olla vaatetta. Edelleen olen sitä mieltä, että kalavesil-
lä ja jäillä liian vaatetuksen kanssa pärjää paremmin. 

Tuon kalastonhoitomaksun suhteen toteaisin, että jos ei halua sähköi-
sesti maksaa, käy se tosi nopeasti R-kioskeissa. Muutoin olen sitä mieltä, et-
tä onhan se harmillista, että me, jot-
ka maksun maksamme, joudumme 
maksamaan entistä enemmän ja ne, 
jotka kalastavat, mutta eivät halua 
maksaa, säästävät entistä enemmän. 
Eiköhän kuitenkin käydä ne maksut 
maksamassa ja kehoteta kanssaka-
lastajiakin tekemään samoin.

NUORUUDENLÄHDE
Kun minut 42 vuotta sitten valittiin 
paikallisen kalastuskunnan puheen-
johtajaksi, olin nuorin johtokunnan 
jäsenistä. Kun 42 vuotta myöhem-
min olen edelleen nuorin hoitokun-
nan jäsenistä, täytyy todeta, että 
ikuinen nuoruuden lähde on keksit-
ty. En silti suosittelisi toisille kalas-
tuskunnille vastaavaa, vaan huoleh-
tikaa siitä, että myös nuorta väkeä 
saadaan toimintaan mukaan. Se on 
tärkeää senkin vuoksi, että esim. va-
paa-ajankalastajajärjestöt helposti 
haalivat toimintaansa mukaan niitä 
aktiivisimpia kalastavia nuoria ja nä-
mä järjestöt ovat jatkossakin muka-
na jakamassa neuvonnan rahapottia.

KEHITTYY SE PILKKIMINENKIN
Jäälle ei mennä, jos ei autolla pääse. Jalkamiehiä siellä ei ole enää näkynyt. 
Kun viimeksi lähdimme pilkille parin kaverin kanssa, manailin kun kairan te-
ränsuojus on tippunut johonkin. Kaveri totesi, että et tarvitse kairaa, sillä heil-
lä on akkukäyttöiset kairat. Ei kukaan enää käytä veivattavaa kairaa. Minä vä-
hän epäilin asiaa, mutta näin vain oli, että yhtään käsin veivattavaa kairaa ei 
meren jäällä näkynyt. Ilmeisesti olen ainoa, joka vielä vaivautuu veivaamaan. 
Semmoisena muinaisjäännöksenä aion pysyä vielä pitkään. 

ROSKARUOKAA
Siinä mielessä me kalaihmiset olemme hyvässä tilanteessa, että niin koti-
maisen kalan pyytäminen kuin sen syöminenkin on ympäristöteko. Ympä-
ristöasiat näyttelevät tänä päivänä merkittävää osaa päätöksenteossa. Yksi 
asia tässä ympäristön pelastamisessa ihmetyttää: miksi niitä kaloja joita mi-
näkin pyydän syötäväksi ja ovat vielä herkullisiakin, puhutellaan roskakaloik-
si. Mutta ehkä se on niin, että ihmiset tykkäävät syödä sitä mitä puhutellaan 
roskaruuaksi. 

Ilmaston lämpeneminen ei tällä hetkellä tunnu voimakkain askelin etene-
vän. Vain kyllä ne vahvimmatkin nietokset sulavat ja paksuimmatkin jääpeit-
teet väistyvät ja entistä suuremmat kalastajajoukot suuntaavat kalavesille pyy-
tämään sekä parempaa kalaa että roskakalaa.

Turvallista liikkumista kalavesillä.

Kuva: Mauno Korhonen

Kalojen käsittely
Taisin jo jossain aiemmassa pakinassani todeta, että kalavesillä ol-
lessa saattaa käydä niinkin, että tulee saalista eli kaloja. Hyviin kalas-
tustapoihin tai kuten hienosti sanotaan, kalastajan eettisiin ohjeisi-
siin kuuluu, että saaliiksi saatuja kaloja kohdellaan asiallisesti. Kala, 
varsinkaan elävä, ei mielestäni ole kisailuväline. Oikein käsitelty ka-
la myös säilyy valmistus- ja syömäkelpoisena huolimattomasti koh-
deltua kalaa reilusti pitempään. Oikea käsittely lähtee siitä, että ne 
pyydystetyt kalat, joita ei välittömästi vapauteta takaisin veteen, on: 

1. Tainnutettava (napakka isku tylpällä esineellä kalan päähän, sil-
mien yläpuolelle) tai tapettava (esim. vääntämällä pikkukalojen nis-
kat nurin) 
2. Verestettävä (veitsellä tai saksilla katkaistaan tainnutetun kalan 
kurkkuvaltimo tai kiduskaaret)
3. Jäähdytettävä (kala kylmään veteen tai kosteaan, hengittävään ko-
riin, kassiin tai astiaan pois suorasta auringonpaisteesta)

Maassa tai veneenpohjalla tainnuttamatta virunut kala kuolee 
tuskallisesti ja pilaantuu nopeasti syömäkelvottomaksi. Ohjeita kalan 
oikeasta käsittelystä saat neuvojalta tai vaikkapa www.vapaa-ajanka-
lastaja.fi tai www.ahven.net -nettisivuilta. 

Epäselvissä 
tapauksissa kannattaa 
kysyä säädöksistä tai

päätöksistä viran-
omaiselta tai neuvojalta.

Kalastauslain perusperiaatteiden (turvataan kalojen luontainen lisääntyminen ja hyvät ka-
lastusmahdollisuudet sekä kalakantoja hyödynnetään kestävällä tavalla) pohjalta on an-
nettu muutamia muitakin määräyksiä:      
· onkiminen (esim. mato-onki) ja pilkkiminen on vaelluskalavesistöjen virta-alueilla (kos-
ket ja nivat, virtaavat salmet) kiellettyä   
· kalatiessä ja 200 m matkalla kalatiestä alas- ja ylöspäin on kalastus kokonaan kielletty 
· 100 m joen poikki rakennetun padon alapuolella on kalastus kielletty   
· lohipitoisten vesien virta-alueilla on atrainkalastus kielletty ja muissakin vesissä 15.4. - 
31.5. välisenä aikana    
Alamittainen tai rauhoitusaikana pyydetty tai rauhoitettu kala on aina vapautettava ta-
kaisin veteen. 
(Lähde: Kalastuslakiesite 2018)     

Kalastusrajoitusten perusajatuksena 
on se, että kaloille annetaan mahdol-
lisuus lisääntyä vähintään kerran en-
nen saaliiksi joutumistaan. Alempaan 
taulukkoon on koottu muistin virkis-
tämiseksi muutamia Keski-Pohjan-
maalle keskeisiä kalastussäädöksiä. 
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Kokkolan Lohtaja on lammas- 
talouden keskittymää. Täällä asusta-
vat myös tuoreet lampurit Saija Nie-
mi-Erkkilä ja Sami Erkkilä. Paris-
kunta käynnisti maatilayrityksen Sai-
jan kotitilalle noin kolme vuotta sit-
ten kun 1880-luvulta oleva sukutila 

lunastettiin. – Entiset tuotantotilat 
purettiin, joten lähdimme puhtaalta 
pöydältä. Alussa meni paljon aikaa 
toiminnan käynnistämisessä ja uu-
sien tuotantotilojen rakentamisessa, 
kertoo Sami, joka nyt toimii koko-
päiväisesti maatilanyrittäjänä. 

Ensimmäiset lampaat tulivat 
syksyllä 2015. Alussa peltoja pi-
ti vuokrata muualta. Niemen tilan 
omat pellot olivat vuokralla, kun 
maatilatoiminta oli lopetettu. Nyt 
tilalla asuu nelihenkisen perheen li-
säksi 100 uuhta, kaksi kissaa ja ka-
ni. Kevään karitsoinnin jälkeen lam-
paiden kokonaismäärä lähenee 200 
yksilöä.

Kesäkaudella lampaat laidunta-
vat tilan lähistössä sijaitsevilla luon-
nonlaitumilla, mutta hoidettavia 
alueita on myös kauempana, naa-
purimaakunnissa asti. Kaukaisin loh-

Saija Niemi-Erkkilä viihtyy lampurina ja näkee siinä myös maisemanhoitoon liittyviä 
tuotteistamismahdollisuuksia, kuten hyvinvointi- ja maaseutumatkailupalvelujen 
kehittämistä. 

Saija Niemi-Erkkilä ja Sami Erkkilä perustivat maatilayrityksen ja ryhtyivät 

maisemanhoitajiksi. ”Olemme seuranneet maisemien pensoittumista ja 

kotikylän viljelymaiden umpeenkasvua. On palkitsevaa nähdä, kun lampaat 

laidunnuksellaan palauttavat maiseman avoimeksi ja kauniiksi”.

Erkkilät hoitavat 
perinneympäristöä 
Lohtajalla

Ympäristö

Lampaat hoitavat tilan ympäristössä sijaitsevaa vanhan hakamaan kasvillisuutta. 

Kuva: Elisa Karhula

Kuva: Saija Niemi-Erkkilä
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Jaana Höglund
Maisema- ja  
ympäristö- 
asiantuntija

UHMA-hankkeesta 
apuja maaseutuluonnon 
hoitamiseen
Uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöllä eli UH-
MA-hankkeen tavoitteena on lisätä maaseutumaiseman arvostus-
ta sekä innostaa maanomistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, yrityksiä 
ja muita toimijoita luonnon monimuotoisuutta parantaviin hoito-
toimiin. Hankkeessa selvitetään maisemalaiduntamisen mahdolli-
suuksia erilaisissa kohteissa ja aktivoidaan mm. laidunpankkitoi-
mintaa. 

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

Logot 
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Ympäristö

ko sijaitsee noin 60 km päässä koti-
tilalta. Osa kauempana sijaitsevista 
kohteista on arvokkaita perinnebio-
tooppeja ja osa kuuluu myös Natura 
2000 -suojeluverkostoon. 

Perinnebiotoopit eli erilaiset nii-
tyt, metsälaitumet ja hakamaat sekä 
niiden monet kasvi-, sieni- ja eläinla-
jit ovat harvinaistuneet suomalaises-
sa maalaismaisemassa. Laidunaluei-
den perustaminen edellyttää aitalin-
jojen raivauksia ja pahoin umpeutu-
neet alueet vaativat myös puuston 
kunnostusraivausta sekä ruohokas-
villisuuden niittoa. Sami viihtyy met-
sätöissä ja entiselle talonrakentajal-
le raivaustyöt sopivat hyvin. Puuston 
raivaukset lisäävät alueiden tuottoa, 
puut myydään hakkeeksi ja klapeiksi. 
Myös Saija viihtyy luonnossa. -Tulee 
liikuttua luonnossa ja tutustuttua 
uusiin, luontorikkaisiin alueisiin, to-
teaa Saija, jonka harrastuksiin kuu-
luu luonnossa liikkuminen, lintujen 
seuraaminen sekä sienten ja marjo-
jen kerääminen. 

Luonnonlaidunten ja perinneym-
päristöjen laidunnushoidolla vaali-
taan harvinaistuvaa, ravinneköy-
hää maaperää suosivaa kasvillisuut-
ta ja siksi eläimille ei tulisi antaa li-
särehua. Niemi-Erkkilöiden mieles-

tä eläimet pärjäävät hyvin laitumen 
tuotolla ja ne ovat olleet hyvässä li-
hassa kesän lopulla. – Lammas naut-
tii laitumella. Syyskesällä, kun illat 
pimenevät ne haluavat kotiin, tote-
aa Saija.

Lähimaisemassa on myös tuot-
teistamismahdollisuuksia. Tilan lä-
histöllä sijaitsee valtakunnallisesti 
arvokkaaksi luokiteltu maisema-alue 
”Vattajan rantamaisemat”, johon 
myös kuuluu kulttuurihistoriallises-
ti arvokas Ohtakarin saari. – Täällä 
meillä on metsää, peltoa, joki ja me-
ri. Luontoa ja maisemaa voisi hyö-
dyntää paremmin, toteaa Saija, joka 
joulusta saakka on voinut nimetä it-
sensä green care asiantuntijaksi. Hy-
vinvointipalvelujen tarjoaminen tilan 
toiminnan yhteydessä kuuluu lähi-
tulevaisuuden suunnitelmiin ja sopii 
hyvin sosionomikoulutuksen omaa-
valle maatilayrittäjälle.

Kuva: Tomi Aho
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Riitta Huhtala
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Maa- ja kotiseutunaiset

etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

Kruununvoudintalon 
kuulumisia Aulilta

Kesäajassa
Aurinko ja sen lämpö on kevään merkki – kuten myös kellojen kääntö ke-
säaikaan. Mieli sen sijaan ei aina niin helposti siirry kesäaikaan, varsin-
kaan näin pakkasen ja lumisen kevään aikana. Joka vuosi toivomme, että 
tulisipa lämmin kesä ja vähintään yhtä usein mietimme kesän jälkeen, et-
tä tulisipa kunnon talvi. Olemme onnekkaita, kun saamme nauttia erilai-
sista vuodenajoista.

Keväällä ja kesällä on paljon erilaisia tapahtumia ja toimintoja luvas-
sa. Toimintamme monipuolisuus näkyy aktiivisessa hanketyössä maise-
mahoidon puolella ja ruoka- ja ravitsemuspuolen kursseissa, tapahtumis-
sa ja retkissä. Palvelumyynnissä merkittävä rooli on Kruununvoudintalol-
la. Kruununvoudintalon tulevaisuus onkin meillä pohdinnassa. Jokaisen 
osa-alueemme tulisi olla kannattavaa sekä taloudellisesti että toiminnal-
lisesti. Kesää kohti mentäessä johtokunnan ja henkilökunnan on tärkeää 
pohtia kokonaisuutta ja nähdä myös tulevaisuuteen – lyhyellä ja pitkällä 
tähtäimellä. 

Meille, niin johtokunnalle kuin piirikeskuksen naisille, saa laittaa ter-
veisiä ja toiveita toiminnan suhteen. Olemme kiitollisia jokaisesta palaut-
teesta ja ideasta. Muistattehan seurata naisten kuulumisia myös Face-
book-sivuiltamme. 

Kevät pyrkii sisukkaasti esille uhmaten kireitä yöpakkasia ja korkeita lumival-
leja. Auringossa on voimaa ja energiaa, josta ammentaa tänne touhun kes-
kelle. Naistenpäivää vietettiin mahtavalla joukolla tuvan täydeltä. Kuultiin 
alustuksia tärkeistä asioista tulevan varalle ja lisäksi saimme nauttia hyvin-
vointiin liittyvistä esityksistä musiikin ja messuedustajien kera. Kiitos kaikille 
osallistujille aktiivisuudesta.

Kevät etenee Kruununvoudintalolla pääosin perhejuhlien merkeissä. Su-
kulaiset ja ystävät ovat kokoontuneet viettämään valmistujaisia, syntymäpäi-
viä, häitä ja ristiäisiä. Lisäksi monet vuosikokoukset ovat saattaneet edellis-
ten toimintavuosien asiat päätökseen ja siirtyneet kohti kuluvan vuoden uu-
sia haasteita. Keväisin muistetaan myös erilaisilla kokoonpanoilla yrityksien 
työntekijöiden merkkipäiviä ja eläköitymisiä. Toukokuussa musiikin opiske-
lijat pitävät Kruununvoudintalolla näyttökonserttejaan. Kahvilassa voivat 
opiskelijoiden tukijoukotkin nauttia jännityskaffit tilaisuuden aikana.

Kruununvoudintalossa järjestämme yhteistyökumppaniemme kanssa 
12.5.2018 Kevätkirmajaiset, jolloin tarjolla on lapsiperheille monenlaista 
mukavaa tekemistä ja leikkien merkeissä hauskaa yhdessäoloa. Monenlaisia 
herkkujakin on tapahtumassa tarjolla.

Olemme Kruununvoudintalolla järjestäneet tarjoiluja erilaisiin kokousta-
pahtumiin talon ulkopuolellekin. Se täydentää hyvin toimintaamme ja tuo 
palvelujamme tutuksi.

Kevättä kohden tinttien säestyksellä!

Toiminnanjohtaja Piia Karhula 040 1964 434
Ympäristöpalvelut Jaana Höglund  043 8254 284
Kotitalousneuvonta ja -koulutus, hygieniatestaukset ja
Kruunuvoudintalo, Kaarlelankatu 43, Kokkola, 
tapahtumat ja ruokapalvelut Auli Saukko  043 8254 281

Pois heitetty ruoka kuor-
mittaa ympäristöä ja ai-
heuttaa paljon turhia 
kustannuksia. Ympäris-
tövaikutuksia syntyy ja 
energiaa kuluu ruuan 
kasvatuksessa, teollisuu-
dessa, kuljetuksissa, kau-
passa ja kotona – tur-
haan, jos ruoka päätyy 
roskikseen. Kuluttajalla on suuri vaikutus. Kotitalouksissa syntyy ruokajätet-
tä melkein kaksi kertaa enemmän kuin kaupoissa. 

Maa- ja kotitalousnaisten ja Vesistökunnostusverkoston valtakunnallinen 
hanke Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin starttaa huhtikuussa, kun et-
simme vapaaehtoisia Hukantorjuntapartioon. Mukana olevat tekevät pieniä 
tekoja ruokahävikin vähentämiseksi ja jakavat tietoa omassa lähipiirissään, 
somessa ja tapahtumissa oman kiinnostuksen mukaan.

LIITY SINÄKIN HUKANTORJUNTAPARTIOON 
Tavoitteenamme on vähintään 600 vapaaehtoista hukantorjujaa. Kuka ta-
hansa voi liittyä Hukantorjuntapartioon (www.maajakotitalousnaiset.fi/hu-
kantorjuntapartio) ja tehdä juuri itselleen sopivia tekoja ruokahävikin vähen-

tämiseksi. Hukantorjuntapartiolai-
nen voi valita omassa taloudessaan 
toimivan tavan hävikin vähentämi-
seksi. Pitämällä jääkaapin järjes-
tyksessä, vähentämällä ylimääräis-
ten kahvikupillisten keittämistä tai 
valmistamalla hukkaruoka-aterian 
ystävien kanssa voi saada jo pal-
jon hyvää aikaan. Erilaisten tapah-
tumien yhteyteen voi koota myös 
hukkaruokapöydän. Se on tehokas 

keskustelunavaus ruokahävikin vähentämiseksi. Löydät ohjeet pöydän ko-
koamiselle sivulta www.maajakotitalousnaiset.fi > järjestötoiminta > toimin-
tavinkit > hukkaruokapöydät huomataan. 

AMMATTIWEBINAAREJA VESISTÖJEN HOIDOSTA 
Ympäristöministeriön rahoittama kärkihanke välittää monipuolista tietoa 
myös vesistöjen hoidosta. Järjestettävien rantatapahtumien lisäksi hankkees-
sa syvennytään vesistöjen hoidon erilaisiin menetelmiin webinaareilla. Han-
ke näkyy tämän ja ensi vuoden aikana myös Maa- ja kotitalousnaisten jär-
jestämillä ruokakursseilla ja lapsiperheille järjestettävissä infotilaisuuksissa.

Tule mukaan 
hukantorjuntapartioon

Jaa omia ja muiden somepäivityksiä 
hukantorjunnasta tunniteella
#hukkaruotuun.
 
Seuraa somessa! #hukkaruotuun 
#vaikutavesiin #ravinteetkiertoon
#kärkihanke

www.maajakotitalousnaiset.fi/
hukkaruotuun

Harmittaako sinuakin ruuan tuhlaaminen? 

Ruokahävikki kuormittaa ympäristöä ja on turhaan 

tehtyä työtä. Nyt jokaisella on mahdollisuus pienin 

teoin osallistua ruokahävikin vähentämiseen ja 

välittää viestiä eteenpäin. 
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Piia 
muistuttaa

RUOKAKURSSIT

Tänä talvena ollaan päästy kunnolla hiihtämään, luistelemaan ja mäkeä las-
kemaan- oikein perinteinen talvi pitkästä aikaa! Nyt ollaan menossa kohti 
kevättä ja pian koittaa aika, kun luonto heräilee ja on puutarhatöiden aika. 
Minkälaisia kukkia tälle kesälle omalle pihalle laittaisi ja mitä uutta voisi ko-
keilla kasvimaalla. Kevät tuo kummasti energiaa pitkän talven jälkeen! Tou-
kokuussa lähdetään puutarhareissulle Haikon puutarhamarkkinoille. Ohjel-
massa on kevään uutuuksiin tutustumista, asiantuntijoiden luentoja ja Villa 
Haikon puutarhakirppis. 

Tehdään yhdessä hyvää – ruokakursseilta iloa ja oppia 

Muistattehan, että ruokakurssit ovat edelleen tilattavissa. Seijan jäätyä 
eläkkeelle ruokakursseista huolehtii Auli. Olemme rakentaneet teille erilai-
sia ruokakurssivaihtoehtoja, jotka löytyvät tältä aukeamalta. Lisäksi rää-
tälöimme kursseja myös toiveidenne mukaisesti. Muistathan varata oman 
ruokakurssisi hyvissä ajoin! Tänä vuonna ruokakursseillakin hypätään hy-
vän kierteeseen. Kokeile jotain uutta tai tule päivittämään tietosi kestävis-
tä ruokavalinnoista. Kaikilla kursseilla perehdytään myös ruokahävikin vä-
hentämiseen. 

Impin päivänä 11.6. liikutaan luovasti retroillen

Impin päivän vietto tukee Loikkaa liikkeelle -liikuntakampanjaa. Alkujaan 
Impin päivän viettoon kuului Impin ilta-ajot, jota monet yhdistykset ovat 
jatkaneet. Kesäkuussa kaivetaan pyörät esille ja lähdetään yhteiselle pyö-
räretkelle laavulle, uimarannalle tai muuhun mukavaan paikkaan. Ja tie-
tysti maistuvan maaseudun eväät pakataan mukaan. Vaihtoehtoisesti voi 
järjestää piha-, pelto- tai kenttäjumppaa, jossa jumpataan yhdessä ja ren-
toudutaan osallistujien kunnon mukaan. Uusiin lajeihin kannattaa myös 
tutustua. Asian harrastajaa voi pyytää kertomaan jostakin useimmille vie-
raasta lajista. Yhdessä sitä on helpompi kokeillakin. Yhdistykset, jotka kai-
paavat enemmän haastetta, järjestävät hauskat Loikkaa liikkeelle -olym-
pialaiset. Lajeina esimerkiksi pussijuoksu, puujalkakävely, saappaan heit-
to, köydenveto ja nännikumien heitto maitotonkkaan. Muistakaa huomi-
oida kaikkien turvallisuus! 

Suussa sulavaa suklaasta

Pieneksi piristykseksi sopii hemmottelevan 
herkullinen suklaakurssi, jossa suklaasta loihdi-
taan mitä suussasulavampia herkkuja. Raakasuk-
laa, erilaiset fudget ja rocky road maistuvat taatusti. 
Entä miltä kuulostaisi suklaa-chili-broileri tai suklainen leipä?

Superviljoista moneksi

Pohjolan viljat, kaura, ohra ja ruis, ovat superruokaa hyvien kasvikuitujen-
sa ansiosta. Kurssilla valmistetaan monipuolista Superruokaa Pohjolasta.

Keveyttä kasviksilla

Herkullista, värikästä ja terveellistä! Kasvisten käytön lisääminen on todelli-
nen terveysteko koko perheelle. Maukasta kasviskokkailua!

Arkiruoan tuunauskurssi

Maistuvia vinkkejä terveellisen, nopean ja edullisen arkiruoan kokkaukseen. 

Kysy lisää myös muista ruokakursseistamme!
auli.saukko@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 043 825 4281

Kokeillaan
 ja kokataan 

yhdessä!

KOKKOLA 18.5.2018 

Liikunnan juhlaa jo vuodesta 2007 

www.HHnet.fi 

Konttoripisteen puolimaraton

KPO kymppi

halpa-halli kutonen

6 km ilman aikaa kävellen,  
juosten, hölkäten

ilmoittautuminen osoitteessa 
www.kepli.ingo.fi

55 € -> 1.4.-1.5.2018
Erityisryhmäläiset 15 €

PATIKOINTI- JA SYYSMATKA 
KOLIN KANSALLISMAISEMIIN 

27.–30.9.2018

Vietämme pidennetyn viikonlopun Kolin maisemissa ja majoitum-
me Sokos Hotel Kolissa. Teemme oppaan johdolla kaksi patikoin-
tiretkeä upeissa maisemissa, Mäkrävaaralle ja nuoruuden lähteelle. 
Päivälliset hotellilla kuuluvat hintaan ja lisämaksusta on mahdollis-
ta rentoutua Koli Relax Spa -maisemakylpylässä. 
Hinta alk. 555 €/henkilö.

Puh (06) 8238 300
myynti@kokkolanmatkatoimisto.fi

www.kokkolanmatkatoimisto.fi
 

Lisätietoja:
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Kerro kuka olet, mistä tulet ja mi-
tä teet?
Olen Karoliina Tunkkari, maitotilan 
emäntä Vetelistä. Koulutukseltani 
olen maanviljelijä, lisäksi olen lisän-
nyt osaamistani yrityspuolen opin-
noilla. Kotoisin olen Korpilahdelta, 
mistä Etelä-Pohjanmaan kautta olen 
päätynyt Keski-Pohjanmaalle, Vetelin 
Tunkkarille. 

Sait haasteen Varilan Seijalta, mitä 
ajatuksia haaste herätti?
Olin yllättynyt, koska en tunne Sei-
jaa ollenkaan. Oletan haasteen liit-
tyvän siihen, että olen varajäsene-
nä Keski-Pohjanmaan Maa- ja koti- 
talousnaisten johtokunnassa. Mutta 
ilman muuta olin valmis haastatte-
luun, kun kerran kysyttiin. 

Kerro maatalon naisen arjesta tä-
nä päivänä? 
Meidän maidontuotantotilalla on 
200 lehmää ja 9 työntekijää, joten 
arkeni rakentuu pitkälti tilan johta-
misesta, tilan tuotannon suunnitte-
lusta sekä seurannasta. Lisäksi huo-
lehdin maksuliikenteestä, paperitöis-
tä sekä teen myöskin navettavuoroja.

Miten näet maaseudun naisen roo-
lin tulevaisuudessa?
Maailman muuttumisen myötä myös 
maatalon emännän rooli muuttuu. 
Rooli on edelleen moninainen, jos-
kin työt ja tehtävät ovat suuntautu-
neet enemmän yritysjohtamisen puo-
lelle. Kehittyvä tekniikka ja sen myö-
tä muuttuvat työtavat ohjaavat tule-
vaisuuden suuntaa. Maatalon emän-
nän rooli on kuitenkin aina tilakoh-
tainen asia.

Minkälaisia oppeja tai elämänohjei-
ta olet kotoasi saanut?
Olen oppinut, että toista ihmistä 
kunnioitetaan sellaisena kuin hän 
on. Asioista täytyy voida keskustel-
la. Jos jotain asiaa ei osaa, se opetel-
laan. Mottoni on: Mukavuusalueella 
pysyminen tappaa kehityksen.

Mikä muuttuu, kun tullaan Perhos-
ta Veteliin? Vetelin maiseman par-
haita paloja?
Kun tullaan Perhosta Veteliin, suurin 
muutos on se, että Perhonjoki muut-
tuu Vetelinjoeksi. Tämän jokilaak-
son viljelysmaiseman lisäksi Vetelin 
maiseman parhaita paloja ovat mie-
lestäni kirkko, kylän raitti vanhoine 
puutaloineen ja Siiponkosken mai-
sema. Makumatkalla Vetelissä her-
kutellaan perinneruoka juustopaistil-
la, josta on olemassa kaustislainen ja 
veteliläinen versio. 

Keski-Pohjanmaan maiseman par-
haita paloja? 
Ensimmäiseksi maisemasta mieleeni 
tulee Tankarin majakkasaari. Sen li-
säksi Keski-Pohjanmaan moninainen 
ja vaihteleva maisema sekä meren-

rannan mahdollisuudet.

Maa- ja kotitalousnaiset ennen, nyt 
ja tulevaisuudessa?
Selvä muutos on se, että tämän päi-
vän maa- ja kotitalousnaisia edustavat 
perinteisten maatalon emäntien lisäksi 
monien erilaisten ammattien edusta-
jat. Kun puhutaan naisista, on selvää, 
että maatalousnaiset toimivat maa-
seudulla, mutta kotitaloudet löytyvät 
kaupungistakin. Rajanvedon tekemis-
tä kaupunkilaisten ja maalaisten välil-
le ei olisi syytä tehdä, sillä samaa osaa-
mista ja arvoja tekemisen takana tarvi-
taan talouksissa maalla sekä kaupun-
gissa. Maa- ja kotitalousnaiset olisivat 
mielestäni hyviä tietojen ja ajatusten 
lähettiläitä molempiin suuntiin.

On selvää, että puhdas alkutuo-
tanto vähenee tulevaisuudessa ja 

ihmisiä pitäisi saada houkuteltua 
muuttamaan maalle, jotta maaseu-
tu säilyisi elinvoimaisena. Mielestä-
ni Maa- ja kotitalousnaiset voisivat 
markkinoida omaa asiantuntijuut-
taan ja osaamistaan jo tilantees-
sa, kun haaveillaan maalle muutos-
ta. Kun perhe muuttaa maalle, moni 
asia saattaa yllättää ja tällöin maa- 
ja kotitalousnaiset voisivat olla apu 
arjen haasteissa.

Lisäksi olisi hyvä kiinnittää huo-
miota kaupungin vihreyttämiseen ja 
etenkin siirtolapuutarhojen puutar-
hatietämyksen hyödyntämiseen ja 
parvekeviljelyn lisäämiseen. Myös kä-
sityötaidon ylläpitäminen ja opin säi-
lyttäminen tuleville sukupolville olisi 
tärkeää. Lähiruoan merkitystä tulisi 
tuoda paremmin esille ja suomalai-
sen tuottajan ruoka saada kaupun-
kilaisen ruokapöytään.

Mikä on paras Ruokahukka ruo-
tuun -vinkkisi?
Se on ehdottomasti suunnitelmalli-
suus. Meillä on käytössä kolmen vii-
kon ruokalista, mikä helpottaa kau-
passa käyntiä paljon, tällöin säästyy 
rahaa turhilta heräteostoksilta. Toi-
nen vinkki on se, että kauppaan ei 
kannata mennä nälissään. 

Mikä on paras vinkkisi kierrättä-
miseen?
Lasten urheiluvarusteiden kierrätys 
on helppoa, kun voi hyödyntää esi-
merkiksi nettikirppiksiä. 

Maaseudun naisia on haastattelu-
sarja, jonka tuo esille keskipohjan-
maalaisia pihapiirejä, niiden asuk-
kaita ja elämää niissä. Karoliina, ke-
net haluaisit haastaa mukaan seu-
raavaan lehteen ja mitä haluaisit hä-
neltä kysyä?
Haastan mukaan Anna-Riitta Leino-
sen. Tunnen Anna-Riitan työn kaut-
ta ja haluaisin tietää mitä tapahtuu 
ammatillisen osaamisen takana.

Piia Karhula

Haastattelussa 
Karoliina Tunkkari Vetelistä

MAASEUDUN NAISIA

Vuoden maisemateko valitaan 
nyt neljättä kertaa. Kilpailun tee-
ma on Laita hyvä kiertämään. Tänä 
vuonna kilpailulla halutaan edistää 
kiertotaloutta ja kiinnittää huo-
miota hoidon jatkuvuuden turvaa-
miseen, kierrätettävien materiaa-
lien ja rakennustarvikkeiden käyt-
töön ja hoitotoimenpiteistä synty-
vän materiaalin jatkohyödyntämi-
seen.
 Maa- ja kotitalousnaisten MKN 
maisemapalveluiden järjestämäs-
sä kilpailussa myönnetään maakun-

nallisia Vuoden maisemateko -tun-
nustuksia, jotka kilpailevat valtakun-
nallisesta tunnustuksesta. Opetus- 
ja kulttuuriministeriö tukee vuoden 
maisemateon valintaa. 

Kerro maisemasta, 
hoida ympäristöä
Laita hyvä kiertämään -teemaa on 
lupa toteuttaa vapaasti. Vuoden 
maisemateko on teko, joka nostaa 
esille paikallisen kulttuuriympäris-
tön arvoja ja ominaispiirteitä, lisää 

yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen 
säilymistä tuleville sukupolville kes-
tävällä tavalla.  

Kilpailuohjeet

Lähetä kuvaus maisemateosta, työn 
tekijöistä ja perustelut työn merki-
tyksestä Keski-Pohjanmaan Maa- ja 
kotitalousnaisten maisema-asian-
tuntija Jaana Höglundille. Liitä mu-
kaan valokuvia ja mahdollisia leh-
tileikkeitä. Kilpailuaika päättyy 
30.9.2018.

Alueelliset maisemateot valitaan lo-
ka-marraskuussa 2018. Valtakun-
nallinen voittaja julkistetaan Maa- 
ja kotitalousnaisten keskuksen var-
sinaisessa kokouksessa marraskuus-
sa 2018.

Lisätietoja

www.maajakotitalousnaiset.fi/
vuodenmaisemateko
Jaana Höglund, 
puh. 043 8254 284.

Laita hyvä kiertämään – Vuoden 2018 maisematekokilpailu 


