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Seuraan somekanavista usean keskipohjalaistilan ta-
pahtumia. Kuvista ja jutuista välittyy tekemisen mei-
ninki, ajassa eläminen ja tulevaisuuden usko siinä 
missä pettymykset ja epäonnistumisetkin. Sosiaali-
nen media on hyvä kanava jakaa tilojen arkea, aja-
tuksia ja suomalaisen ruuan tuottamiseen liittyvää 
tietoa ja tunnelmia. Somen hienouksiin kuuluu vas-
tavuoroisuus: viesteistä voi tykätä, kommentoida, 
kysyä, keskustella, jopa väitellä. 

Aika moni proagrialainenkin löytyy somesta. 
Asiantuntija-arjen jakaminen, ajankohtaisiin aihei-
siin liittyvät kommentit ja keskustelunavaukset lisää-
vät myös ProAgrian väen näkyvyyttä ja tekevät hei-
dän työtään ja ajatuksiaan tutuksi. 

Korkea oli kynnys minullakin laittaa kuvia ja teks-
tejä someen. Mitähän ne minusta ajattelee -kävi mo-
nesti mielessä, kun klikkailin viestini jakoon. Mitä mi-
nä ajattelen, kun vieritän seuraamaani somevirtaa ja 
näen kuvia ja videoita tilojen rehunteosta, puinneis-

ta, eläimistä ja luen tekstejä syystöiden edistymises-
tä, aamunavetoinnista, lantakoneongelmista ja riit-
tarobotin yösoitoista. Mitä mietin kollegojen, asian-
tuntijoiden, sidosryhmien viestejä ja kommentteja 
seuratessani. Ajattelen, että hienoa kun tästä kerro-
taan, mukava että asioita jaetaan, positiivista että 
myös hankaluuksista kirjoitetaan, hyvä että tämäkin 
asia esille nostetaan, erinomaista että tästäkin muis-
tutetaan. Ei viestinnän tarvitse vakavaa ja paatoksel-
lista olla, persoona saa näkyä ja itselle sopiva tyyli 
löytyy, kun uskaltautuu viestivirtaan.

Some on siitä hieno viestintäkanava, että siellä 
tieto jaetaan lähes reaaliajassa. Some kertoo min-
ne palokunta suuntaa, miksi pankkiyhteys ei toimi, 
miksi sähköt ovat poikki tai mikä ruuhkan aiheut-
taa. Ilmastoviisas maatalous, Agroteknoa jokilaak-
soihin, ProAgrian täsmäpalvelut, strategiakonsultit 
ja monet muut löytyvät myös somekanavista. Kan-
nattaa seurata.

Tapahtumakalenteri

Ritva-Liisa Nisula
johtaja
ProAgria Keski-Pohjanmaa

Somessa tavataan

ProAgria Keski-Pohjanmaa 
Tiedotuslehti jäsenille ja asiakkaille, ilmestyy 4 kertaa vuodessa, 34. 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, 2019
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: Jenny Klemola. Kuvassa maidontuotannon asiantuntija Tuija Korpela.

Kasvinsuojelukoulutukset ja -tutkinnot
Toholampi, ti 22.10. klo 9.30-14, kunnantalo (Lampintie 5). 
Ilmoittaudu viimeistään ke 16.10.
Kaustinen, to 24.10. klo 9.30-14, Evankelinen opisto (Opistontie 30). 
Ilmoittaudu viimeistään pe 18.10.
Kalajoki, ti 29.10. klo 9.30-14, Hotelli Rantakalla (Matkailutie 150). 
Ilmoittaudu viimeistään ti 22.10. 
Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan ProAgrian nettisivujen kautta www.proa-
gria.fi/kp -> Tapahtumat tai sähköpostilla kirsi.saarikettu@proagria.fi 
tai puh. 043 825 4280. Tilaisuudet järjestetään, mikäli ennakkoilmoit-
tautuneita on vähintään 10 hlöä/tilaisuus.

KoneAgria Jyväskylässä 10.-12.10. 

Keruutuoteseminaari su 20.10. klo 12–14 Kruununvoudintalo, Kaarle-
lank. 43, Kokkola. Aiheena sienet ja yrtit. Vapaa pääsy. Järj. Viskuri-hanke

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN TOIMINTA 

Vuoden Maisemateko -kilpailuaika päättyy 30.9.2019

Kekri-tapahtuma su 20.10. klo 11-15 Kruununvoudintalo, Kaarelank. 
43, Kokkola.

Suntin maisemakävely (2,9 km) Kokkolassa 20.10. klo 10-11 
Osallistujille pullakahvit. Lähtö Kruununvoudintalolta. Ilmoittaudu 
16.10. mennessä Anulle, p. 043 825 4284.

Matka Tallinnan joulumarkkinoille 1.-3.12.2019

Maa- ja kotitalousnaisten tapahtumista, kursseista ja matkoista sekä Kruu-
nunvoudintalon tapahtumista lisätietoja Kirsi Varilalta, 040 1664 434.
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Keskipohjalaisia someritareita
Instagramissa esim.: pakp_kalaeero (Kalatalouskeskuksen tj Eero Hakala), lehma_paku (tuotosseurannan asiantun-
tija Armi Hotakainen), anuainasoja_mkn (MKNn maisema-asiantuntija Anu Ainasoja), mkn_keskipohjamaa_niina 
(MKNn ruoka-asiantuntija Niina Vihelä), kirsivarila_mkn (MKNn tj Kirsi Varila), ritvakarri (viestijä Ritva Karri), 
ritvaliisanisula_proagria, farmari2020, KoneAgria
Twitterissä mm.: @anuliinu (Anu Ainasoja), @koskela_liisa, @KirsiVarila, @KarriRitva, @RitvaLisaNisula, 
@proagria, @maajakotitalous, @biolaakso

Kosteikkoiltapäivä Kälviällä
9.10.2019 klo 13–15, Peitsontie 329, Kälviä

Tervetuloa tutustumaan kosteikon rakenteisiin ja kosteikon hoitoon 
Kälviällä. Tilaisuudessa kerrotaan kosteikkojen rakentamiseen, vaati-
muksiin, rahoitukseen ja hyötyihin liittyviä asioita. Paikalla on asian-
tuntijoita keskustelemassa vierailijoiden kanssa aiheesta. 
Vapaa pääsy. Ei ilmoittautumisia.

Lisätietoja: Jari Tikkanen, p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi ja 
Satu Järvenpää, p. 044 7778 839, satu.jarvenpaa@vesiensuojelu.fi.
Tilaisuuden järjestää Ravinneratas-hanke.

AVOIMET OVET
la 5.10. klo 11–14 ProAgrian Kannuksen 
toimistolla Metsäkartanossa, Silmäjärventie 2.

Mukana ProAgrian maidon- ja kasvintuotannon asiantuntijoita. Esittelyssä 
Bisnes+, Neuvo 2020, ÄlyNauta, Täsmäpalvelut ja AgroTekno. Kahvitarjoilu.
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Puheenjohtaja

Mennyt kesä oli jälleen hieman tavallisesta poikkea-
va, niin kuin edellisetkin ovat olleet. Kesä alkoi kyl-
lä suotuisissa merkeissä, mutta juhannukselta alka-
nut hyvin pitkä sateeton jakso joitain paikallisia sa-
dekuuroja lukuun ottamatta toi sitten ongelmia. Sen 
seurauksena toinen rehusato jäi vaatimattomaksi ja 
myös viljat kärsivät kuivuudesta. Maalajien merkitys 
korostui ja kasvustot olivat poikkeuksellisen kirjavia. 
Mutta ehkä voi sanoa, että tämän vuoden sato on sil-
ti parempi kuin edeltävien vuosien, vaikka huippusa-
dot menetettiinkin kuivuuden takia. Jo toinen kuiva 
vuosi näkyy karulla tavalla järvien ja jokien vedenpin-
nan korkeuksissa, ne ovat kyllä aivan ennätysalhaalla. 
Kunhan loputkin syystyöt saadaan tehtyä, olisi suota-
vaa, että loppusyksyllä tulisi vettä reippaasti.

Elokuun lopulla saimme nauttia Kannuksessa hie-
nosta messutapahtumasta. Ollikkalan maaseutumes-
sut oli hieno voimanosoitus siitä, miten yhteistyöllä 

pienessä maakunnassa saadaan paljon aikaan. Oli 
hienoa olla mukana ja nähdä kuinka tuhatpäinen 
yleisöjoukko oli saapunut paikanpäälle seuraamaan 
ja tutustumaan hyvin laajaan sekä monipuoliseen 
messutarjontaan. Voi vaan kiittää järjestäviä taho-
ja ja todeta tapahtuman onnistuneen erittäin hyvin.

Nykyisessä maaseudun tilanteessa, jossa väki mei-
naa harmillisesti vähentyä ja saamaan aikaan maa-
talous kamppailee kannattavuusongelmien kanssa, 
näen tällaiset tilaisuudet tärkeinä. Ne ovat omalta 
osaltaan nostamassa henkeä ja uskoa maaseudun 
menestymiseen tulevaisuudessa.

Toivonkin, että tapahtuma saa jatkoa tulevina 
vuosina.

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

Ollikkalan jälkitunnelmissa

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) 
 Armi Hotakainen, näytteenotot, koelypsyt, asemantestaukset, 
 robottimaitojen tallennukset, viivakoodien opastukset  0400 644 261
 Katja Kellokoski  040 8492 870 
 Jonna-Minna Lassila, näytteenotot, koelypsyt, 
 asemantestaukset, robottimaitojen tallennukset, 
 viivakoodien opastukset  044 486 3077
 Kirsi Leppikorpi  0400 367 656
 Leena Hanni (perhevapaalla) 
Automaattilypsyn käyttöönotto Sonja Kuronen  043 825 4282
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
 Otto Hihnala  040 684 5111
 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
 Ville Moilanen (opintovapaalla) 043 827 2866
  Jouni Huhtala 040 5123 703
 Teemu Kinnunen 0400 137 899
 Erkki Laide 0400 137 169
 Juha Nivala 040 8610 641
 Matti Poutiainen 043 825 4287

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

KALATALOUSKESKUS
Kalatalousneuvonta Eero Hakala 0400 162 445

MAA- JA KOTITALOUSNAISET 
etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi
Toiminnanjohtaja Kirsi Varila 040 196 4434
Ruoka- ja ravitsemusasiantuntija Niina Vihelä  043 825 4281
Maisema- ja ympäristöasiantuntija Anu Ainasoja  043 825 4284 

RAKENNUSSUUNNITTELU
Elina Tiinanen 040 560 9038

STRATEGIAKONSULTIT
 Erkki Laide  0400 137 169
 Heikki Ojala  040 5342 166

TILITOIMISTOPALVELUT
Sievin tilitoimisto 
 Maija-Leena Eerikkilä 040 5216 416
 Seija Roimela 040 847 9740
Kaustisen tilitoimisto
 Mika Jouppila  044 5234 430
 Kirsi-Maria Saarikettu  043 8254 280
Reisjärven tilipalvelut
 Teemu Kinnunen 0400 137 899

RUOKINNAN OHJAUSPALVELUT JA TÄSMÄPALVELUT KOTIELÄINTILOILLE
Halsua, Perho, Veteli Sari Harju 040 5234 114
Perho, Halsua Pekka Polso 040 5234 112
Kannus, Lohtaja, Sievi, Reisjärvi Sinikka Kreus 044 5263 059
Lohtaja, Kälviä Jarmo Karhula 044 5212 210
Lestijärvi, Reisjärvi, Toholampi, Kaustinen, Veteli Katja Kellokoski 040 8492 870
Toholampi, Himanka Sonja Kuronen 043 825 4282
Toholampi, Lestijärvi, Sievi, Kannus, Kokkola Heidi Lehkonen  040 523 4116
Kalajoki, Sievi Tuija Korpela 0400 260 575
Sievi, Reisjärvi, Kälviä, Lohtaja ja Himanka Jenny Klemola 043 827 2872
Toholampi, Ullava, Lestijärvi, Reisjärvi Hanna Jämsä  0400 974 165

Kuva: Ritva-Liisa Nisula
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Ajankohtaista

Sähköinen taloushallinto 
vapauttaa aikaa
Moni pienyrittäjä haluaa selvitä itsenäisesti mahdollisimman mones-
ta kirjanpidon työvaiheesta. Onnistuessaan se voi laskea kustannuk-
sia, mutta myös omaa aikaa kuluu enemmän. Oletko koskaan laske-
nut, kuinka monta tuntia viikoittaisesta työajastasi kuluu paperitöi-
den parissa? Olisitko valmis luopumaan ylimääräisestä paperin pyöri-
tyksestä ja hoitamaan taloushallinnon esimerkiksi kännykällä? Säästy-
neen ajan voit käyttää tuottavaan työhön tai vapaa-aikaan. 

Ratkaisu on sähöinen taloushallinto. Mikäli hallitset verkkopankin 
käytön, sinulla on riittävät taidot sähköisen taloushallinnon ohjelmis-
tojen käyttöön. Sähköinen taloushallinto on moderni ja kustannuste-
hokas tapa hoitaa yrityksen taloushallinnon tehtäviä ajasta ja paikas-
ta riippumatta.

Teen kirjanpidon itse ja säästän rahaa – vai säästänkö?
Sähköiset järjestelmät nopeuttavat ja tehostavat työskentelyä pääl-
lekkäisten toimintojen vähentyessä. Ne mahdollistavat tilitoimiston ja 
asiakkaan joustavan yhteistyön, jolloin yrittäjä voi valita mitä tekee it-
se ja mitä ulkoistaa tilitoimistolle. Samalla ajantasainen tieto helpot-
taa talouden johtamista, suunnittelua ja päätöksen tekoa. Voit myös 
unohtaa kuittien metsästämisen taskunpohjalta, autosta tai laukus-
ta. Kun pienyrittäjä sähköistää taloushallintoaan, säästö näkyykin 
usein rahan sijaan tuottavan työajan tai vapaa-ajan lisääntymisenä, 
kun helposti ulkoistettavia töitä ei enää tarvitse tehdä itse.

Meillä ProAgrialla on käytössämme nykyaikaiset, helppokäyttöiset 
ja sähköiset taloushallinto-ohjelmistot.

Mikäli haluat tietää lisää, kerromme mielellämme paperittomas-
ta tilipalvelusta. 

Mika Jouppila, p. 044 5234 430, mika.jouppila@proagria.fi
Kirsi Saarikettu, p. 043 8254 280, kirsi.saarikettu@proagria.fi
ProAgria Keski-Pohjanmaan Kaustisen tilitoimisto, 
Kappelintie 28, 69600 Kaustinen

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry

Jäsenedut 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
o Kuntosalillamme on turvalliset HUR- ilmapainelaitteet sekä

kattavasti vapaita painoja ja kuntoutukseen tarvittavaa välineistöä
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SALAOJASUUNNITTELU
Hyödynnä kohonnut investointituki.
Tilaa salaojasuunnitelma!

SALAOJAKARTAT MOBIILILAITTEISIIN
Kauttamme saat vanhat salaojakartat puhelimiin 
tai tabletteihin ilmakuvapohjalle, jolloin salaojien
paikantaminen helpottuu.

KAUTTAMME MYÖS NEUVO 2020 PALVELU 
Peltojen kuivatusongelmien, maan rakenteen ja
valumavesien käsittelyn vaihtoehtojen selvitys.

Ota yhteyttä paikalliseen asiantuntijaamme
yhteystiedot www.maveplan.fi
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TILAA 
SALAOJA-
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OTA YHTEYTTÄ!
Seppo Hihnala   p. 0400 283 570
Eero Peltoniemi  p. 040 506 8263
Markus Niemelä  p. 044 741 4339
Markus Sikkilä   p. 050 590 9735

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 elinkeino-
ja (mm. käsityöala, koti- ja puutarhatalous sekä kalatalous) tai suo-
rittavat harjoitteluaan em. alojen edistämisorganisaatioissa.

Apurahat ovat jatkuvasti haettavissa. Vapaamuotoiset hakemuk-
set, joihin liitetään ansioluettelo ja apurahan käyttösuunnitelma osoi-
tetaan Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseuran Säätiölle, osoite Risti-
rannankatu 1, 67100 Kokkola tai s-postilla osoitteella ritva-liisa.nisu-
la@proagria.fi. Lisätietoja antaa Ritva-Liisa Nisula, p. 040 5849 550.

Yrittäjäjäsenedut 
ProAgrian palveluista 2019
LIIKETOIMINNAN JOHTAMISPALVELUT
– Kehittämiskeskustelu
– Hallituspalaveri-palvelu, muut tulospalaverit
– Maatilan yhtiöittämispalvelut (aloituspalaveri)
– Tulosanalyysi
– Kassabudjetointi ja -seuranta
– Johtamisjärjestelmien ohjaus ja auditointi
– Yrityksen perustamisvaiheen konsultointi
– Verotilinpäätös

KASVINTUOTANNON PALVELUT
– Kasvituotannon seurantalaskelma
– Viljelysuunnittelu
– Nurmipaketit

KOTIELÄINTUOTANNON PALVELUT
– Tuotosseuranta
– Tuotannon ohjaus

MUUT PALVELUT
– EU-tukineuvonta

JÄSENMOBIILI
– sähköinen jäsenkortti

Jäsen-
alennus 5 %, 

enintään kuitenkin 
25 € kustakin 

palvelusta.
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Ajankohtaista

Vuoden viimeinen ampumaurhei-
lun maailmancup järjestettiin Brasili-
an Rio de Janeirossa 26.8.-3.9.2019. 
Matkaan lähdettiin jo 19.8., jotta 
ehdittäisiin sopeutua kuuden tunnin 
aikaeroon. Ensimmäinen kilpailu-
suoritukseni oli vasta 28. 8. Lensim-
me Frankfurtin kautta Rioon ja vii-
meinen lento kesti 11,5 tuntia. Perille 
saavuimme aamuviideltä paikallista 
aikaa. Neljän tunnin tullissa odotte-
lun jälkeen pääsimme radalle, jonne 
jätimme aseet ja patruunat, sen jäl-
keen pääsimme hotelliin. Ensimmäi-
nen päivä meni totutellessa. Vaikka 
pitkä matka väsytti, piti taistella sän-
gyn kutsua vastaan, jotta sopeutumi-
nen aikaeroon käynnistyisi heti. 

Hotellista radalle  
ja takaisin
Hotelliamme vastapäätä sijaitsi osa 
Rion vuoden 2016 kesäolympialais-
ten suorituspaikoista. Saimme oh-
jeet, ettei yksin saanut liikkua ja ra-
hoja tulisi pitää kahdessa eri paikas-
sa, jos ryöstön kohteeksi joutuisi. 
Niinpä päivittäishankinnat oli turval-
lisinta tehdä hotellin naapurissa si-
jainneesta kaupasta. Olimme varan-
neet radalta pari leiripäivää ennen vi-
rallisten harjoitusten alkua. Järjestä-
jän linja-autokuljetuksia ei vielä tuol-

loin ollut, joten jakauduimme kah-
teen ryhmää ja kuljimme ratamat-
kat taksilla. Radoilla oli tunkua, eikä 
harjoitusaikoja ollut helppo saada. 
Intialaisetkin olivat saapuneet suu-
rella joukkueella kisakaupunkiin jo 
10. päivä.

Corovado ja Copacabana
Ennen kilpailujen alkua sää kirkas-
tui ja kiipesimme kuuluisalle Kris-
tus-patsaalle. Patsas sijaitsee n. 710 
metrin korkuisen Corcovadovuoren 
huipulla. Matka ylös tehtiin junalla 
ja näköalat matkan varrelta ja varsin-
kin perillä olivat suurenmoiset. Itse 
patsas on valtava, 38 metriä korkea 
ja 700 tonnin painoinen. Siinä juu-
rella tunsi itsensä pieneksi. Patsaalta 
jatkoimme Copacabanan neljä km 
pitkälle hiekkarannalle. Aallot löivät 
korkealle ja ne olivat toinen toistaan 
hienompia.

Urheilupistoolikisa
Aloitin oman kilpailusuoritukseni 
28.8. ampumalla naisten urheilupis-
toolin tarkkuusosion. Edellisen päi-
vän harjoitukset olivat sujuneet hy-
vin. Muutama piste jäi uupumaan 
– sitä se jännitys teettää. Kilpailus-
sa en ollut yhtä rohkea kuin har-

joituksissa, pientä epäröintiä ja yri-
tystä tehdä liian tarkkaa suoritusta. 
Se kostautuu pitkinä tähtäyksinä ja 
huonoina osumina. Kilpailuni toi-
nen eli pikaosa oli vuorossa 29.8. 
Siinä tulos tyydytti, vaikka teknises-
ti suoritus oli huono. Sijoitukseni oli 
36. (kilpailijoita 78). Samalla tulok-
sella ensimmäinen kilpailija oli 29. 
Tasatulosten sijoitukset laitetaan 
järjestykseen napakymppien mää-
rään mukaan. Maailmalla ammut-
taan elektronisiin taululaitteisiin, jo-
ten osuman arvot näkyvät tarkas-
ti. Finaaliin pääse 8 parasta, finaa-
liraja nousi todella korkeaksi. Kil-
pailu olympiapaikoista on kovaa ja 
Tokion olympialaisiin niitä jaetaan 
enää tämän kilpailun jälkeen kah-
dessa kilpailussa, jotka molemmat 
ovat EM-kilpailuja.

Ilmapistoolikilpailu  
maastopalojen vieressä
Seuraavana päivänä 30.8. oli vuo-
rossa ilmapistoolin kilpailua edeltä-
vä harjoitus. Kun saavuimme radal-
le, parkkipaikalta lähtevä rinne räti-
si tulessa. Näin läheltä näimme Suo-
messakin uutisoidut maastopalot. 
Naisten pienoiskiväärikilpailu jou-
duttiin keskeyttämään tunniksi, kos-
ka ilmassa lensi niin paljon tuhkaa, 

ettei nähnyt ampua. Savun hajukin 
oli melkoinen. Seuraavan päivänä oli 
vuorossa ilmapistoolikilpailuni. Jo ki-
saa edeltävä harjoitus oli vaikea, en 
nähnyt tähtäimiä kunnolla ja urhei-
lupistoolin kilon laukaisun jälkeen 
herkkä ilmapistooli ei vain luontunut 
käteeni. Itse kilpailu sujui hiukan pa-
remmin kuin harjoitus. 

Syyskuun ensimmäisenä oli ko-
tiinlähdön aika. Lentomme lähti illal-
la klo 22. Kentälle saavuimme noin 5 
tuntia ennen lentoa. Muodollisuudet 
kestivät kauan, kun piti monenlaista 
paperia kopioida ja saada niihin eri-
laisia leimoja. Aseetkin piti näyttää 
poliisille. Turvatarkastuksen jälkeen 
siirryttiin suoraan koneeseen, joten 
tästäkään lentokentästä tai sen tar-
jonnasta ei ehtinyt nauttia. Sen on 
näistä reissuista oppinut, että tuliais-
ten ostoa ei kannata koskaan jättää 
lentokentälle. 

Rio de Janeiron kisamatka sujui 
hyvin, suuremmilta vastoinkäymisil-
tä vältyttiin ja kilpailutkin menivät 
kohtuullisesti. Ruoka oli yllättävän 
hyvää. Ostoskeskuksia oli paljon ja 
ne olivat loisteliaita. Maisemat olivat 
kauniita, mutta oli myös kurjuutta ja 
slummeja. 

RITVA KARRI

Ampumassa Riossa
Ampumassa Ritva Karri, joka on ProAgria Keski-Pohjanmaan viestijä ja järjestövastaa-
va. Hän kuuluu Suomen Ampumaurheiluliiton maajoukkueeseen, lajinaan pistooli.

Ampumaradan lähimaasto oli tulessa. Savu ja tuhka keskeyttivät kilpailun. 
Brasilian maastopaloista uutisoitiin Suomessakin.

Kuvat: Ritva Karri
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Kylvöt 
Alkukevät oli sopivan kuiva ja läm-
min ja toukotyöt sujuivat helpos-
ti. Kylvöt tehtiin 17.-18.5. Kyntö ja 
muut kevätmuokkaustyöt aloitettiin 
14.5. Ohra-ala kynnettiin, äestettiin, 
kiviä kerättiin koneellisesti 10 m3 nel-
jältä hehtaarilta, 12 hehtaaria kulti-
voitiin ja kylvöt tehtiin nelimetrisellä 
Junkkarilla. Urakoitsijat hoitivat kyl-
vöni kokonaan, itse keräsin kiviä. Ki-
viä tuli puolet vähemmän kuin ai-
kaisemmin, olisiko roudan puutteel-
la ollut merkitystä. Konemiehiä saa 
edelleen helpommin töihin kuin ki-
ven kerääjiä.

Kylvätin ohran matalaan (+3 cm) 
ja oraat lähtivät nopeasti kasvuun 
(<7 vrk). Tällä kasvukauden paras 
viljelyratkaisu oli se, että kokeilin kul-
tivointia kynnön rinnalla. Se vaikutti 
kustannustehokkaalta muokkauksel-
ta, koska keskisadot eivät eronneet 
kynnetyn ja kultivoidun välillä. Maa-
laji vaikutti eniten, eli karkeat hieta-

maat antoivat vähemmän satoa kuin 
muut.

Keskimäärin kylvin Brage-ohraa 
206 kg/ha, jolla tuli 550 orasta/m2 ja 
tähkiä alle 600 kpl/m2. Käytän nor-
maalia korkeampaa siemenmäärää, 
ettei tule lisäversoja, sillä suurin jy-
väluku on ensimmäisen verson täh-
kässä. 

Typpeä annoin ohrille 82 kg/ha, 
jota tuli naudan lietelannassa 34 kg/
ha (20 m3/ha). Urakoitsija levitti liet-
teen edellisenä syksynä. Yaran salpie-
taria tai Hiven NK 2:sta käytin keski-
määrin 192 tai 250 kg/ha. Timoteil-
le typpimäärä oli 70 kg/ha, joka tuli 
Y3:sta määrällä 305 kg/ha. Urakoit-
sija levitti lannat 25.4. Annoin fosfo-
rin ohralle osin naudan lietelannas-
sa. Käytän hyödyksi fosforin karjan-
lantapoikkeusta. Starttifosforia käy-
tän ohralle 20 kg/ha. Fosforimäärä 
oli ohrilla yht. 14 kg/ha ja nurmille 
keskimäärin 12 kg/ha. Peltojeni ka-
liumin puute tulee naudan lietelan-
taa käyttämällä hoidettua paremmin 
ja sen levitysmääräksi tuli ohrilla 58 
kg/ha ja timoteilla 55 kg/ha. Kar-
janlantaa hyödyntämällä kasvustot 
ovatkin olleet satopotentiaaliltaan 
paljon paremmat.

Kasvinsuojelu
Rikkakasvit torjuin itse 9.6. ohralta 
seoksella Ariane S 1,6 l/ha + Mod-
dus Evo 0,2 l/ha + Entire 1,9 l/ha. Se 
tehosi hyvin. Syksylle jäi 10 hehtaa-
rille juolavehnän torjunta. Kasvustot 
olivat tautisia, joten ruiskutus uusit-
tiin 16.6. Seoksena oli joko Amistar 
0,22 l/ha + Proline Expert 0,22 l/ha 
+ Moddus Evo 0,2 l/ha tai Priaxor 
0,6 l/ha + Trimaxx 0,2 l/ha. Lisäksi 
annoin Erikoishiven-lehtilannoitetta 
7 l/ha. Siementimotein ruiskututin 
vain lakoontumista vastaan urakoit-
sijalla 29.5. aineena Trimaxx 0,8 l/
ha, lisäksi Zoom 1,7 l/ha. 

Tänä vuonna viljelyssä oli Bragen siemenohraa 
17 hehtaaria, siementimoteita 11 hehtaaria ja 
viherlannoitusnurmea 7 ha. Kasvukausi oli  
lämpösummaltaan pitkän aikavälin keskiarvossa. 
Sademäärä oli elokuun lopussa mittaushistoriani 
(2010-luku) keskiarvon alapuolella 184 millillä 
(235) ja heinäkuun loppuun mennessä tuli vain 
123 milliä, mutta vajaat 50 mm enemmän kuin 
edellisvuonna. Ja se näkyi sadoissa!

Tulihan se sieltä, hyvä vuosi!

Sade ja lämpösumma Ylivieskan lentokentällä 2019.

 

 
 

Heikki
pellon
pientareella



NUMERO 3/2019     ProAgria Keski-Pohjanmaa  7

Kasvi

Timotei oli puidessa 
ruutikuivaa. Korjuun 
ajankohta oli oikea 
ja satoa kertyi noin 
840 kg/ha.

Viherlannoitusnurmen rikantor-
junta tehtiin tällä kertaa mekaani-
sesti, koska ne oli ruiskutettu viime 
vuonna ja ne tullaan keväällä 2020 
lopettamaan. Vaikka kasvustot oli-
vat edellisvuonna avoimet ja rikkai-
set, tänä vuonna ne olivat kohtuulli-
sen hyvät, eikä rikkapainetta päässyt 
muodostumaan.

Timotein ruiskutti urakoitsija ka-
luston leveämmän työleveyden sekä 
GPS-ohjauksen takia, mikä takaa ta-
saisemman ruiskutusjäljen. Kasvin-
suojelun vaikutukset olivat erinomai-
set, ohralla kasvustot olivat tauditto-
mia. Varsinkin mangaanin vaikutus 
näkyi parissa päivässä, koska pelto-
jen pH on osin yli 7,0. Mangaanimit-
tarin avulla sain varmuuden, että hi-
veniä kannattaa käyttää.

Kasvustot
Ohran kasvustot eivät olleet monivä-
risiä, koska kevätkynnöstä huolimat-
ta nopealla tahdilla suoritetut kylvö-
työt (ti kyntö – la kylvö) varmistivat 
sen, että siemenet itivät tasaisesti. 
Sen sijaan kylvöjen jälkeen tulleet sa-
teet aiheuttivat sen, että alavilla pai-
koilla kasvustot jäivät harvoiksi ja ly-
hyiksi. Kasvustot pysyivät hyvin pys-
tyssä. Ohrien tuplalannoitukset päis-
teissä eivät olleet laossa. Lakopaik-
koja oli vain multaisimmilla kohdilla 
ja varjoissa, eli lannoitustaso ja kor-
renvahvistus olivat kohdillaan. 

Kasvustot olivat pitkiä ja täh-
kissä oli pääsääntöisesti noin 50 jy-
vää. Kasvukauden sopivan lämpö-
kertymän ja kohtuullisten sateiden 
takia ohrat jaksoivat kasvaa hyvin. 
Ainoastaan lanttopaikoissa, joihin 
alkukesän sateiden vedet jäivät sei-
somaan, jäivät korret lyhyiksi. Pel-
lon tasaukseen tulee kiinnittää entis-
tä enemmän huomiota, vaikka heh-
taarin verran lanttoja jo tasattiinkin 
keväällä. Viljelykierto, hivenravinteet 
ja oikea-aikainen tautitorjunta var-
mistivat kuitenkin laadukkaan nor-
misadon. Timoteilla tähkät olivat pi-
tempiä kuin viime vuonna, pääsään-
töisesti 10 cm ja kasvustot olivat erit-
täin tiheitä ja yli metrisiä (60, 100 
ja 120). 

Sato
Puinti omalla kalustolla aloitettiin 
ohralla 23.8., ja saatiin loppuun 
28.8. puintikosteuden ollessa 17 – 
24 %. Keskisadoksi muodostui 4 240 
kg/ha, hehtolitrapainoksi 67 kg ja 

typen satovasteeksi 52 kg/N-kg. Ty-
pen satovaste oli siten yli oman ta-
voitteen (50). 

Timotei puitiin 29.8., pääosin 
urakoitsijalla ja osin apukuskia 
omassa puimurissa käyttäen. Sadon 
laatu täyttänee laatuvaatimukset. 
Arvioisin sadon määrän olevan 840 
kg/ha, mikä on kaikkien aikojen kor-
kein puitu satoa ja melkein kolme-
kerta Suomen keskisato. Typen sa-
tovastekin on tavoitetta parempi, 12 
kg/N-kg (6,7).

Timotei oli puintiin ruutikuivaa, 
puintikosteus oli 14,5 %, eli alhai-
sin ikinä. Tällä kertaa timotei puitiin 
juuri oikeaan aikaan. Vielä ei voimak-
kaiden tuulien ja vesisateiden takia 
tähkiä ollut hankautunut tyhjäksi ja 
lämpösumma oli riittävä (998 astet-
ta). Oikean puintiajankohdan valin-
ta on timotein siemenviljelyn haas-
tavin osuus. Kisassa siitä voittaako 
maa vai isäntä, yleensä maa voittaa. 
Paitsi tänä vuonna.

Timoteista sain erinomaisel-
la tuottavuudella (typen satovaste  

12 kg) sopivissa olosuhteissa huip-
pusadon. Ja ohrankin osalta sato oli 
kaikki tavoitteet ylittävä. Kun sadon 
laatukin näyttää hyvältä, on tämä ol-
lut hyvä ohravuosi. Toki ohran hin-
nanalennus syö satomäärän kasvun 
hyödyn, mutta eipä tule taloudelli-
sesti huonompaa vuotta kuin edel-
linen oli. 

Kuivaustoiminta oli heikkoa, kui-
vaustunteja kertyi vain 150 tuntia, 
kun keskiarvo on ollut vajaa 160 tun-
tia vuodessa. Toissa vuonna sain kui-
vattua reilu 700 kg tunnissa ja vii-
me vuonna vajaa 2 tonnia tunnissa. 
Tänä vuonna teho jäi alle 1,5 ton-
niin viljaa tunnissa. Tämän vuoden 
viljat olivat viime vuotta pitempään 
kuivattavia, mutta toki painavampia 
hehtolitrapainoltaan. Kaikki työt ke-
väästä lähtien sujuivat hyvin niin pel-
lolla kuin kuivaajalla. Kaiken kaik-
kiaan vuosi oli hyvä ja melkein kaikki 
tavoitteet ylittyivät. Edellisen kerran 
niin kävi 2002.

HEIKKI OJALA

Pellon käyttö p-a N satovaste N P K Sato yht. kg

Ohra 16,7 52 82 14 58 70 800

Timotei 11,45 12 70 12 55 9 600

VLN 7,22 0 0 0 -

Yhteenveto koko tilan viljelytiedoista

Kuvat: Heikki Ojala
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Jouni Huhtala
Talous- ja kasvituotannon asiantuntija

Suomessa tapahtuneen maatalou-
den rakennekehityksen myötä on ko-
tieläintilojen määrä vähentynyt ja 
nurmesta on siirrytty viljantuotan-
toon, erityisesti rehuviljaan. Nor-
maalina satovuonna ollaan omava-
raisia kaikissa viljalajeissa ja viljaa 
viedään satoja miljoonia kiloja. Viljo-
jen ostohinnat Suomessa noudatta-
vat muutaman ison valtakunnallisen 
ja pohjoismaisen toimijan hinnasto-
ja, joita muut viljaostajat seuraavat. 
Viljojen hinnat mukautuvat maail-
manmarkkinahintoihin Suomessa 
sillä erotuksella, että ne ovat meri-
rahdin verran alemmat kuin esimer-
kiksi Hampurin viljapörssissä. Vilja-

markkinoilla tätä kutsutaan Itäme-
ri-vähennykseksi. Ostajan ei kanna-
ta maksaa tuotteestaan kuin se hin-
ta, jolla se saadaan omiin varastoi-
hin. Poikkeuksellista viljamarkkinois-
sa on se, ettei myyjä voi vaikuttaa sii-
hen, paljonko hän viljatonnista saa.

Muutama sana hinnasta

Viime satokautena viljojen hinnat 
olivat korkealla, rehuviljatkin hetkel-
lisesti yli 200 €/tn, johtuen poikke-
uksellisesta kuivuudesta Pohjois-Eu-
roopassa. Tälle satokaudelle hin-
tanoteeraukset ovat normalisoitu-
neet ja rehuviljasta tarjotaan 130-

150 € tonnihintoja. Nämä ovat lä-
hellä pitkäaikaisia keskiarvoja ja 
otaksuttavaa on, etteivät hinnat lähi-
vuosina nouse. Tuotantokustannus-
laskelmien mukaan muuttuvia kus-
tannuksia ei kateta 150 € tonnihin-
nalla, vaan ne on katettava pelto-
tuilla. Näköpiirissä ei ole maailman-
markkinahintojen nousupaineita, 
koska globaali viljantuotanto kattaa 
kysynnän. Tulevan tukikauden osal-
ta on ennustettu hehtaarikohtaisten 
tukien alenemista, mutta vastaavasti 
tuotantokustannukset nousevat jo-
ka vuosi. Seurauksena on viljaviljely-
tiloilla tulojen lasku ja kannattavuu-
den heikkeneminen.

Kalkitus, lannoitus, ojitus

Viime vuoden – ja osittain kuluvan-
kin vuoden – kuivuus on osoittanut 
sen, ettei tuotantopanoksia kannata 
uhrata täysmääräisenä kasvukunnol-
taan heikoimmille lohkoille. Johto-
päätöksenä voidaan todeta, että se 
tie, jolla pyritään tuottamaan jokai-
selta hehtaarilta maksimaalinen sa-
to, on kuljettu loppuun. Kaikki kul-
minoituu pellon kasvukuntoon, josta 
tulee huolehtia. Kalkitus, lannoitus, 
ojitus ja pellon muotoilu ovat perus-
asioita, jotka täytyy laittaa kuntoon. 

Hömppäheinä  
strateginen valinta

Yksipuolisessa viljanviljelyssä maan-
rakenne heikkenee dramaattisesti. 
Poikkeuksellisissa sääoloissa (kui-
vuus, märkyys) vesi ei liiku rakenne-
vaurioituneessa maassa optimaali-
sesti. Tällaisilla lohkoilla täysmääräi-
set panostukset aiheuttavat vain tap-
pioita. Osana strategista tilan joh-
tamista tulee miettiä viljelykiertoon 
syväjuurisempia kasveja tai lohkojen 
laittamista esimerkiksi viherlannoi-
tusnurmelle tukipolitiikan sallimissa 
rajoissa. Hömppäheinävuosia ei tule 
nähdä katteeltaan heikkoina, vaikka 
satoa ei saataisikaan, vaan sijoituk-
sena tulevaisuuteen. Kasvukunnol-
taan parhailla lohkoilla kannattaa 
pyrkiä hyvään satotasoon, muistaen 
kuitenkin talouden perusasiat: jokai-
sen lisäpanostuksen pitää olla kan-
nattava ja tuottaa lisäarvoa.

Viljan hintaan ei voi vaikuttaa,
maan kasvukuntoon voi
Tilatasolla viljelijä ei voi vaikuttaa kotimaan 
viljojen hintatasoon ja vielä vähemmän siihen,
miten globaalit markkinat toimivat.Tuki-
politiikka on eurooppalaisten ja kotimaisten 
päättäjien armoilla ja vaikuttamiskeinot 
vähäiset. Yksittäinen viljelijä on vastuussa 
siitä, että toiminta tilalla on kannattavaa 
ja tehdystä työstä saa palkan.

Kuva: Jouni Huhtala

Kalkitus, lannoitus, ojitus 
ja pellon muotoilu ovat 
perusasioita, joiden 
on oltava kunnossa, 
jotta satoa saadaan.
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Panos-tuotossuhde kertoo, kuin-
ka paljon käytettävää panosta koh-
den saadaan tuotosta. Maalajeil-
taan erilaiset pellot käyttävät panok-
sia eri tavoin, aivan kuten tuotos-
kyvyltään erilaiset tuotantoeläimet-
kin. Panos-tuotossuhde on kytkök-
sissä maatalousyrityksen kannatta-
vuuteen. 

On hyvän satovasteen peltoja, 

joissa tuotokset käytettyjä panok-
sia kohden ovat hyviä ja on pel-
toja, joiden kasvukunto vuodesta 
toiseen on heikko. Kasvintuotan-
non mahdollisimman suuri sato ta-
kaa pääsääntöisesti varastojen riit-
tävyyden seuraavalle tuotantovuo-
delle eikä rehua tarvitse ostaa ti-
lan ulkopuolelta. Lisäksi suuri sa-
to alentaa hehtaarille kohdistuvaa 

konekustannusta, kun urakoitsijan 
tai oman koneen käyttökustannus 
jaetaan suuremmalle sadolle. Toki 
suurempi sato vaatii enemmän pa-
noksia, mutta hyvän kasvukunnon 
pellot hyötyvät lannoittamisesta ja 
saavat aikaan suuremman rajatuo-
toksen eli tuotoksen käytettyä pa-
nosta kohden. 

Kannattava tuotanto vaatii hy-

vän sadon. Peltojaan viljelevän on 
mietittävä peltopanostuksensa huo-
lellisesti. Tuotantopanosten hinto-
jen nousun myötä huonon kasvu-
kunnon maita on entistä kannatta-
mattomampaa viljellä satotarkoituk-
sessa, kun samat panokset voidaan 
kohdistaa tuottavampiin kohteisiin. 
Kasvukuntoa pohtiessa on hyvä käyt-
tää pelloillaan asiantuntijaa. Ulko-
puolisen näkemys ja asiantuntemus 
tuovat lisäarvoa kasvinviljelyn pie-
nempinä kustannuksina ja tuotos-
ten kasvuna.

Kannattavaan tuotantoon 
tarvitaan hyvä sato
Ruokinnassa käytettävät rehut ovat panoksia, jota käyttämällä 
saadaan tuotoksia eli lihaa, maitoa tai muita tuotteita. Kasvinviljelyssäkin 
käytetään panoksia eli lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita, jotta saadaan 
tuotoksia, jotka ovat laadukkaita ja määrällisesti mahdollisimman suuria 
satopanoksiin nähden. Tämä pätee tietenkin vain silloin, kun toiminta 
tukee tilan strategiaa. 

Otto Hihnala
Kasvintuotannon asiantuntija

Kuva: Sirkku Koskela

Onko kasvinsuojelu-
tutkintosi voimassa?
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää tänä syksynä kolme 
kasvinsuojelulain edellyttämää koulutusta tutkintotent-
teineen, koska Keski-Pohjanmaalla yli 300 viljelijällä kas-
vinsuojelututkinnon voimassaolo umpeutuu lokakuussa 
2019. 

Ammattikäyttöön tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden 
ostaminen, myyminen ja käyttäminen edellyttävät kasvin-
suojelututkinnon suorittamista. Samoin jyrsijämyrkkyjen 
ostaminen ja käyttäminen edellyttävät tutkintoa. 

Koulutukset ja tutkinnot järjestetään seuraavasti:

Toholampi, ti 22.10. klo 9.30-14, kunnantalo 
(Lampintie 5). Ilmoittaudu viimeistään ke 16.10.

Kaustinen, to 24.10. klo 9.30-14, Evankelinen opisto 
(Opistontie 30). Ilmoittaudu viimeistään pe 18.10.

Kalajoki, ti 29.10. klo 9.30-14, Hotelli Rantakalla 
(Matkailutie 150). Ilmoittaudu viimeistään ti 22.10. 

Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan ProAgrian nettisivujen 
kautta www.proagria.fi/kp -> Tapahtumat tai sähköpos-
tilla kirsi.saarikettu@proagria.fi tai puh. 043 825 4280. 
Koulutuksen ja tutkinnon hinta tarjoiluineen yhteensä  
90 €/hlö, sis. alv. 24 %. Jälki-ilmoittautuneet 100 €. Pel-
kän tutkinnon suorittaminen koulutuspäivänä klo 13-14 
maksaa 50 € (sis. alv 24 %), jälki-ilmoittautuneet 60 €. 
Maksu paikan päällä käteisellä tai pankkikortilla. Tutkin-
totentin materiaali on luettavissa osoitteessa: www.tukes.
fi/kasvinsuojelu. Tilaisuudet järjestetään, mikäli ennak-
koilmoittautuneita on vähintään 10 hlöä/tilaisuus.
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Ympäristö

Luomupeltojen ympäröimä 
riistakosteikko ylläpitää 
maatalousluonnon 
monimuotoisuuta. 

Kuvat: Anu Ainasoja 

Maatilojen ilmastoviisaus poh-
jautuu peltomaan ja -eliöstön tark-
kailuun ja suunnitelmalliseen hoi-
toon. Oikein paikallisiin oloihin ja 
tuotannon tavoitteisiin ajoitetut vil-
jelymuodot ja -menetelmät ovat kes-
keisiä keinoja viljelyn varmistamises-
sa ilmastonmuutoksen uhkia, kuten 
lisääntyvää kasvintuhoojapainetta ja 
sään vaihteluja vastaan. 

Monimuotoisuus  
vahvistaa hiilinieluja
Parhaimmillaan maaperä voi sitoa 
lähes kolmanneksen kaikista ihmi-
sen tuottamista hiilidioksidipääs-
töistä. Juuriston ja eloperäisen ainek-
sen lisääntynyt määrä maassa aktivoi 
maaperäeliöstön toimintaa ja lisää 
hiiltä maahan. Runsas maaperäeli-
östö parantaa maan kasvukuntoa ja 
vesitaloutta. Hyvärakenteisen pelto-
maan päästöt ilmakehään ja vesiin 
ovat vähäisemmät. 

Monipuolinen viljelykierto, se-
osviljely, typensitojakasvit, alus- ja 
kerääjäkasvit sekä kemiallisten tor-
junta-aineiden harkitsevainen käyt-
tö vahvistavat monimuotoisuutta ja 
toimivat ennakoivan riskinhallinnan 
keinoina. Vaihtelevissa olosuhteissa 
lajien ja lajikkeiden monimuotoinen 
vaste muutoksia kohtaan ratkaisee 
menestymisen. Kasvilajien erilaiset 
ominaisuudet ja runsas eliöstö sekä 
maan alla että päällä mahdollistavat 
myös hyödyllisiä ekologisia vuorovai-
kutuksia kuten biologisen tuhoeläin-

ten torjunnan. Ekologisten verkos-
tojen kytkeytyneisyyttä voi parantaa 
viherkäytävien avulla, joiden kautta 
eliölajit pääsevät siirtymään laikul-
ta toiselle. 

Luonnon monimuotoisuus 
osana ilmastoviisautta
Kansainvälisen luontopaneelin 
(IPBES) arvion mukaan jo puolet 
Suomen luontotyypeistä ja 12 % la-
jeista on uhanalaisia. Uhanalaistu-
miskehitys johtuu erityisesti maan-

käytön muutoksista ja avoimien 
alueiden sulkeutumisesta hoidon lo-
puttua. Ilmastonmuutos lisää haas-
teita kiihdyttämällä monimuotoi-
suuden katoa. Toisaalta ilmaston-
muutoksen torjunnassa ei onnistuta, 
ellei riittävän rikasta lajistoa pystytä 
turvaamaan. 

Maatalousympäristön  
vaarantunut  
monimuotoisuus
Elinympäristöistä uhanalaisimpia 

ovat perinnebiotoopit eli perinteis-
ten maankäyttötapojen aikaansaa-
mat vanhat metsälaitumet, haka-
maat ja niityt. Uhanalaisista lajeis-
takin kolmannes elää perinnebio-
toopeilla. Muita maatalousluon-
non monimuotoisuusalueita ovat 
esimerkiksi pientareet ja reunavyö-
hykkeet, jokilaaksot, puro- ja oja-
notkot, kosteikot, veden vaivaamat 
pellonosat, ladot ympäristöineen, 
kiviaidat ja -röykkiöt, metsäsaarek-
keet sekä peltojen puu- ja pensas-
ryhmät. 

Yksi monimuotoisuutta haastava 
tekijä on elinympäristöjen pirstou-
tuminen. Lajeille sopivat elinympä-
ristölaikut vähenevät ja pienenevät, 
jolloin ne joutuvat eristyksiin toisis-
taan. Myös haitalliset vieraslajit hei-
kentävät monimuotoisuutta. Ne voi-
vat saada hallitsemattoman aseman 
luontaisten kilpailijoiden puuttues-
sa. Pahimmassa tapauksessa mono-
kulttuuriset vieraslajiesiintymät hä-
vittävät paikallisen monimuotoisuu-
den ja pölyttäjät, jolloin myös maa-
talouden taloudellinen kannattavuus 
vaarantuu.

Ilmastoviisaat 
kasvinviljelyn menetelmät

Anu Ainasoja
Maisema- ja 
ympäristöasiantuntija

Runsas eliöstö kertoo monimuotoisuudesta ja on osa ilmastoviisasta maataloutta. 
Joutsenen rautamuna löytyi kosteikolta.
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Kälviän Leporannan palvelukes-
kukseen perustettiin lammaslaidun 
palvelukodin ulkoilualueen yhtey-
teen ja lampaat muuttivat uuteen ai-
taukseensa alkukesästä. Palvelukes-
kuksen väki toimii laitumen kummei-
na tehden lampaiden ja laitumen 
päivittäistä seurantaa. Ilo on yh-
teistä -lampaat nauttivat ulkoilevien 
asukkaiden rapsutuksista eikä nur-
mialuetta tarvitse enää leikata, sillä 
lampaat huolehtivat hoidon. 

Vieraslajien nitistämistä
Kalajoen seurakunnassa on tempais-
tu vieraslajien torjunnan tiimoilta. 
Jokelan pappilan rantatörmältä on 
nitistetty jättipalsamia sekä suunni-
teltu entisen leirikeskuksen ympäris-
tön vieraslajitorjuntaa ympäristökas-
vatuksen nimissä. 

Laitumet taajamassa ja 
kulttuuriperintökohteella
Toholammille on suunniteltu taaja-
malaidunta. Tiedotustilaisuus pidet-
tiin syyskuun alussa. Samalla esitel-
tiin Lestijoen vieraslajimelonnan tu-
loksia. Melonnan aikana havaittiin 
36 jättiputki- ja 18 jättipalsamiesiin-
tymää sekä yksittäiset komealupiini- 
ja kurtturuusukasvustot. Vieraskas-
veilla on suuri leviämisvaara, sillä ne 
sijaitsevat aivan rannan tuntumassa. 

Torjuntatöihin olisi ryhdyttävä viipy-
mättä.

Ullavassa sijaitsevan Vionojan 
taidekodin yhteyteen on tehty lai-
dunsuunnitelmia. Alueella sijaitsevan 
kulttuuriperintökohteeksi määritetyn 
tervahaudan ympäristöä on tarkoi-
tus jatkossa hoitaa ja pitää avoime-
na lammaslaidunnuksen avulla. 

Blogikirjoittelua
UHMA-hankkeen kesäblogit on jul-
kaistu Facebookissa. Tutustu myös 
Heinäsaaren, jo unohdetun perinne-
biotoopin uuteen nousuun. Blogit 
löytyvät myös ProAgrian nettisivujen 
Uhanalainen maaseudun luonto -ot-
sakkeen alta.

Loppuseminaari häämöttää
UHMA-hankkeen loppuseminaa-
ri järjestetään marraskuussa. Semi-
naarin työnimenä on Niittyseminaa-
ri. Seuraa ilmoittelua!

Anu Ainasoja
Maisema- ja ympäristöasiantuntija
Keski-Pohjanmaan Maa- ja koti-
talousnaiset / ProAgria 

Hankkeet

Viskurissa tapahtuu
UUDET REHUKASVIT -KEHITTÄMISRYHMÄ on aloittanut 
20.9.2019 Reisjärvellä Maatalousyhtymä Ilolan maissipellol-
la. Lokakuussa tavataan jollakin muulla paikkakunnalla ja nur-
milohkolla, jonne saapuu nurmentuotannon huippuosaaja 
Jarkko Storberg. Muissa ryhmätapaamisissa käsitellään mm. 
mailasta, ruisvehnää ja sikuria. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
Liisa Koskela, p. 050 5120 615 tai liisa.koskela@proagria.fi.

KEKRI-SEMINAARI keruutuotteista pidetään Kruununvoudin-
talolla Kekri-myyjäisten yhteydessä Kokkolassa 20.10.2019 al-
kaen klo 12. Kaksituntisen seminaarin teemoina ovat sienet ja 
yrtit. Seminaariin on vapaa pääsy, mutta ennakkoilmoittautu-
minen Liisalle on hyvin suotavaa.

UHMA-hanke 
loppusuoralla 

Leporannan 
kesälampaita 
– luonto hoitaa 
sekä ihmisiä 
että eläimiä

Vieraslajit nitistetään yhteistyöllä Kalajoella

UHMA-Uhanalainen maaseudun 
luonto hoitoon yhteistyöllä 
-hankkeessa innostetaan maaseudun 

maiseman ja luonnon monimuotoisuuden 
sekä arvokkaiden luontotyyppien vaalimiseen 

Pohjanmaan maakunnissa. Hanke päättyy 
31.12.2019. Hanketta hallinnoi ProAgria 

Etelä-Pohjanmaa. ProAgria Keski-Pohjanmaa, 
Luonnonvarakeskus ja Metsähallitus ovat 
mukana yhteistyössä. Hanke rahoitetaan 

EU:n maaseuturahaston tuella.

Kuvat: Anu Ainasoja 

Liisa Koskela
Yritysjohtamisen erityisasiantuntija
Maidontuotannon strategisen johtamisen
valtakunnallinen huippuosaaja
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Wikro Systems Ab Oy
Avoinna:
7.30-16.30

Levytie 7, KOKKOLA
Puh. 06 781 6030
www.wikrosystems.fi

KOKKOLASSA  
TEITÄ PALVELEE:
Kim Andersson   
 044 780 0090
Christian Holgers   
 050 559 9227
Otto Sunabacka  
 044 776 9551
Benny Westman 
 050 3077 871

TERVETULOA!

Kompressorit ja
huoltosopimukset 

meiltä!

MYYNTI- JA ASENNUSPALVELUT
yksityis-, yritys- ja teollisuusasiakkaille

HYDRAULIIKKA ja
PNEUMATIIKKA
•  Letkut, liittimet ja
 asennus
•  Komponentit
•  Huolto ja
 suunnittelut

 

08 514 4700

kinnusentahtirehut.fi

Nyt kannattaa 
tilata kivennäiset 

ja erikoisrehut koko 
sisäkaudeksi!

Saat halutessasi kampanjaedun 
alennuksena.

KUN TILAAT SAAT KAUPAN PÄÄLLE

1000 kg rakeisia 
kivennäisiä, 

erikoisrehuja ja Premi-
Tähti-kivennäisiä tai 

2000 kg muita jauheisia 
kivennäisiä kerralla Kampanja

voimassa
1.9.–31.10.2019.

CAT CT1205,
ladattava 
vedenkestävä 
työvalaisin.

TERVETULOA MESSUILLE!
3.-4.10.2019 PIETARSAARESSA

TO 3.10. INFOSEMINAARI   PE 4.10. MESSUPÄIVÄ
LISÄTIETOJA: ANELMA.SNELLMAN.FI

Konerahoitus on turvallinen ja selkeä  
osamaksuratkaisu maatalouden  
konehankintojen rahoitukseen.
Konerahoitus pähkinänkuoressa:
• Luottoaika enintään 72 kk
• Käsiraha vähintään 20 %, riippuen asiakkaan    
   luottokelpoisuudesta
• Kiinteä korko 3,5 %
• Perustamismaksu 200 €, käsittelykulu 7 €/kk
• Rahoitus edellyttää rahoituspäätöksen ja  
   kaskovakuutuksen

Palveluntarjoaja: LähiTapiola Rahoitus
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Kotieläin

Pyöröpaaleja käytettäessä on hel-
pompi suunnitella eri rehuerien käyt-
töä eri tuotosvaiheessa oleville eläi-
mille. Vähäinen kulutus voi olla on-
gelmallista siilossa ja aumassa säi-
lötyllä säilörehulla. Aukinaista sii-
loa tai aumaa syötetäänkin kaikille 
eläinryhmille, jotta vältytään rehun 
lämpenemiseltä. Jos ummessa olevil-
le lehmille ei ole erikseen heikom-
paa säilörehua, voidaan ruokinnan 
väkevyyttä laimentaa lisäämällä sii-
hen olkea, heinää tai kokoviljasäilö-
rehua. Tämän vuoksi myös Brandtin 
tilalla lypsävien säilörehu säilötään 
pääsääntöisesti torniin ja pakkasen 
aikana syötetään aumarehua. Um-
pilehmille paalataan kolmas säilöre-
husato. Myös kuivaheinä ja kokovil-
jasäilörehu on paaleissa, jotta niitä 
on helpompi annostella tarpeen mu-
kaan. 

Karkearehujen  
tuotantovaiheen mukainen 
kivennäisruokinta
– Eri tuotantovaiheessa oleville leh-
mille on hyvä huomioida myös säi-
lörehujen kivennäisanalyysin tulok-
set, toteaa Roni Brandt Lestijärvel-
tä. Usein palkokasvipitoisissa säilö-
rehuissa kalsiumtasot sopivat lypsä-
ville ja nuorkarjalle, mutta ovat liian 
korkeat umpilehmille. Tämän vuoksi 
apilanurmet, herne-, virna- ja härkä-
papukokoviljasäilörehut sopivat hy-
vin lypsävien ja nuorkarjan ruokin-
taan. Lisäämällä palkokasvi kokovil-
jaseokseen saadaan nostettua koko-
viljan rehuarvoa ja kotimaista valku-
aista ruokintaan. Maissisäilörehu so-
veltuu kivennäisarvoiltaan hyvin um-
pilehmien ruokintaan matalan kal-
sium- ja kaliumtason vuoksi. 

Ruokinnansuunnittelulla  
toimiva ruokinta
Sopivaan aikaan korjattu kokovilja-
säilörehu on rinnastettavissa mais-
sisäilörehuun ruokinnassa. Molem-
pien hyvä kuituvaikutus lisää syöntiä 
lypsävillä, joka vaikuttaa positiivises-
ti tuotokseen. Vaikka sulavuus olisi 
hyvää säilörehua heikompi, syönnin 
lisääntyminen korvaa huonompaa 
sulavuutta. Tämä vaikutus huomat-

tiin Brandtin tilalla herne-vehnäko-
koviljasäilörehulla. – Maissisäilöre-
hua olisi kiinnostavaa kokeilla, poh-
tii Roni Brandt. Kokoviljasäilörehulla 
voidaan korvata noin 20 % karkeare-
hujen kuiva-aineesta lypsävien ruo-
kinnassa. Umpilehmillä ja nuorkar-
jalla kokoviljasäilörehun osuus voi 
olla huomattavasti suurempi. Ruo-
kinnansuunnittelulla optimoidaan 
sopiva säilörehun, kokoviljasäilöre-
hun ja väkirehujen suhde. Kun koko-
viljasäilörehussa on maltillisesti ener-
giaa ja kohtuullisen hyvin valkuais-
ta, sopii se hyvin umpilehmien ruo-
kintaan. Kokoviljasäilörehussa on 
myös maltillisesti kalsiumia ja kaliu-
mia. Brandtilla oli myös aiempaa ko-
kemusta ohra-kaurakokoviljasäilöre-
husta, mutta sillä ei ollut samaa vai-
kutusta syönnin ja tuotoksen lisäyk-
seen kuin herne-vehnäkokoviljasäi-
lörehulla. – Se sopii paremmin um-
pilehmien ruokintaan, Roni Brandt 
kertoo kokemuksistaan. Kokovilja-
säilörehulla saadaan hieman tärkke-
lystä myös umpilehmien ruokintaan. 
– Pötsi on valmiimpi lypsykauden vä-
kevämpään ruokintaan, sanoo Ro-
ni Brandt.

Umpiapetta  
vapaasti tarjolle
Umpilehmien seosrehuruokinnas-
sa on haastavaa saada oljen silppu 
riittävän lyhyeksi, jotta lehmät eivät 
voi valikoida seoksesta parhaita osia. 
Sama pätee myös lypsävien seokses-
sa. Seoksen ollessa riittävän kosteaa 
ja silpun pituuden optimaalista, vä-
kirehujen lajittelu ei onnistu lehmil-
tä, jolloin ruokinta pysyy tasalaatui-
sena. Seoksen koostumusta voidaan 
tarkastella maidontuotannon asian-
tuntijan kanssa seossheikkaajalla. 
Kuivaheinä on usein olkea maitta-
vampaa, joten se ei erillisruokinnas-
sakaan päädy niin helposti ruokinta-
pöydältä lantakuiluun. Brandtin ti-
lalla tehdään lypsävien seos, jonka 
lisäksi lypsävät saavat täysrehua tuo-
toksen mukaisesti. Ummikoille teh-
dään oma seos. – Tästä on se hyö-
ty, että umpiapetta saa olla vapaasti 
tarjolla ilman, että ummikot lihovat 
ja vältytään poikimisen jälkeisiltä on-
gelmilta, toteaa Roni Brandt. 

Mahdollisimman  
hyvälaatuista säilörehua 
lypsäville
Säilörehun koostumukseen ja re-
huarvoon voidaan vaikuttaa kasvi-
lajivalinnoilla, korjuuajankohdal-
la ja jonkin verran kasvuolosuhteil-
la. Brandtin tilalla pyritään saamaan 
toisesta sadosta mahdollisimman 
hyvälaatuista lypsävien säilörehua. 
Ruokinnalliseen arvoon voidaan vai-
kuttaa säilönnän onnistumisella.  
– Rehun tiivistäminen on tärkeää säi-
lönnän kannalta. Rehun tulee olla 
riittävän kosteaa. Jos rehu on pum-
pulimaista, säilörehuun jää ilmaa. 

Myös muovin tulee olla napakasti 
säilörehun pintaa vasten, ettei ilmaa 
pääse muovin alle. Erityisesti auman 
päädyt täytyy painottaa hyvin hiekal-
la, kertoo Roni Brandt. Kokoviljasäi-
lörehulle paras korjuuajankohta on 
taikinatuleentumisaste. Silloin saa-
daan paras mahdollinen kuiva-aine-
sato ja säilöntäominaisuudet ovat 
parhaimmillaan. 

Brandtin tilalla tehdään 
lehmän tuotantovaiheeseen 
sopivaa säilörehua
Tavallisesti tuotantovaiheen mukaista 
ruokintaa säädetään väkirehujen osuuksia 
muuttamalla. Kaiken perustana on kuitenkin 
analysoidut säilörehut. 

Jenny Klemola 
Maidontuotannon 
asiantuntija

Brandtin tilalla varmistetaan ajan 
tasalla oleva tieto säilörehun 
laadusta.  – Säilörehun laatua 
seurataan aktiivisesti ottamalla 
usein näytteitä säilörehusta. 
Silloin muutoksiin ehtii reagoida 
ajoissa, toteaa Roni Brandt.

Kuva: Jenny Klemola
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Kotieläin

Katja Kellokoski
Maidontuotannon 
erityisasiantuntija

Appeessa tasalaatuisuus 
avainasemassa

Aperuokinnan tarkoituksena 
on yksinkertaistaa ja helpottaa suur-
ten eläinmäärien ruokintaa. Onnis-
tuneessa appeessa jokainen suupa-
la on samanlainen. Aperuokinnas-
sa vältytään pötsimikrobien toimin-
taa haittaavista happohyökkäyksis-
tä, sillä väkirehut tulevat tasaises-
ti karkearehun kanssa pötsiin. La-
jittumattomassa appeessa säilöre-
hu on kunnollista ja silpun pituus 
tasaista. Seokseen lisättävät väkire-
hut ovat mureisia, jolloin ne tarttu-
vat rakeistettuja helpommin karkea-
rehuun. Kuiva säilörehu ei saa sidot-
tua väkirehuja itseensä, mikä aiheut-
taa niiden varisemisen ruokintapöy-
dällä pohjalle. Kuivasta säilörehusta 
johtuvaa lajittumista voidaan estää 
lisäämällä appeeseen vettä. Appeen 
lajittumista testata sheikkerillä. Sen 
avulla saadaan karkea näkemys sil-
pun pituudesta sekä väkirehuosuuk-
sista. Appeen laatua tarkastellaan jo-
kaisella ruokinnanohjauskäynnillä. 

Kuiva-aine ja kuitu
Seoksen ravintosisältöön vaikuttaa 
säilörehun ja muiden seoksessa ole-
vien karkearehujen kuiva-aineen vaih-
telut. Kuiva-aineen vaihtelu muuttaa 
koko seoksen ravintosisältöä. Seos-
rehua valmistetaan tuorekilojen pe-
rusteella, eikä apevaunun vaaka osaa 
ottaa huomioon kuiva-ainepitoisuu-
den muutosta. Kuiva-ainepitoisuus 
on tarkkaan seurattava asia. Tilal-
la sitä voidaan seurata kuivattamal-
la rehua esimerkiksi mikroaaltouu-
nissa. Suuret vaihtelut kuiva-aineessa 
voivat heikentää eläinten terveyttä. 
Appeen tasalaatuisuudesta on etuja 
jokaisessa tuotantokauden vaihees-
sa. Loppulypsykauden lehmät liho-
vat helposti, jos ne pystyvät lajitte-
lemaan apetta. Tämä lisää alkulyp-
sykauden metabolisia ongelmia, ku-
ten rasvan irrottamista kudoksista, 
joka kuormittaa maksaa. Appeessa 
kuidun määrä on tärkeä, mutta tär-
keää on myös sen laatu. Säilörehus-
ta määritetäänkin karkearehun kui-
dut ja sulamaton kuitu. Sulamaton 
kuitu käyttäytyy eri tavalla ruuansu-
latuksessa kuin sulava kuitu. Molem-
mat ovat tärkeitä aperuokinnan on-
nistumiselle.

Sari Harju
Maidon ja kasvin-
tuotannon asiantuntija

Säilörehun valkuaista ja energiaa voidaan 
korvata ostorehuilla, mutta säilönnällistä 
laatua ei paranna mikään. Appeen laatua 
heikentää eniten sen heikoin komponentti, 
esimerkiksi käymislaadultaan heikko säilörehu. 

TOIMIVA SEOSREHURUOKINTA
Täsmäpalveluista Toimiva seosrehuruokinta on hyvä palvelu, jos 
ajatuksena on siirtyä erillisruokinnasta aperuokintaan. Palvelus-
sa mietimme yhdessä sopivat komponentit seokseen eläinten hy-
vinvointi huomioiden ja laadimme töiden sujuvuuden kannalta sel-
keän työjärjestyksen appeenteolle. Apetilat saavat palvelusta var-
muutta aperuokinnan toimivuuteen. Asiantuntijan ulkopuoliset sil-
mät kannattaa hyödyntää tuotannon pullonkauloja ratkottaessa. 

Toimiva

seosruokinta

Kuva: Ritva-Liisa Nisula
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ProAgrian ruokinnanasiantunti-
joiden käytössä oleva KarjaKompas-
si -ohjelma on uudistunut sekä sisäl-
löltään että käytettävyydeltään. Re-
hu- ja ruokintatutkimuksiin perustu-
vat laskentakaavat ja tuotosvaste-en-
nusteet on päivitetty, joten ohjelma 
optimoi entistäkin osuvammin tuot-
tavan ja kannattavan ruokinnan.

KarjaKompassissa ruokinnan op-
timointiperusteena on maitotuoton 
ja rehukustannusten erotus. Tämä 
edellyttää rehujen ja maidon hin-
tatietoja sekä erilaisten ruokintojen 
tuotosvaikutuksia. Hinnat syötetään 
ohjelmaan laskelmien tekovaihees-
sa. Toivottavaa on, että myös kotoi-
sille rehuille olisi laskettu tuotanto-
kustannukset, jotta niiden arvoa voi-
daan verrata muihin rehuihin.

Lehmien tuotos erilaisilla rehu-
yhdistelmällä on mallinnettu uu-
siksi tuotosvastekaavoiksi. Näis-
sä otetaan huomioon lehmän saa-
mien ravintoaineiden (esim. valku-
ainen, energia, hiilihydraatit, rasva) 
määrä ja tuotantovaikutus sekä re-
hujen koostumuksen vaikutus syön-
tiin. KarjaKompassissa voi antaa eri 
ravintoaineille rajoituksia, joita op-
timointituloksen on täytettävä. Ylei-
simmin asetetaan yläraja tärkkelyk-
selle ja solunsisällyshiilihydraateil-
le tai alaraja valkuaiselle ja kuidulle. 

Rehuannosta optimoitaessa Karja-
Kompassi laskee eri ruokintavaihto-
ehtoja ja suosittaa tulosta, joka an-
taa parhaan maitotuotto-rehukus-
tannuksen annetuilla rajoilla, mutta 
karjan tuotospotentiaalin rajoissa.

Vain syöty rehu tuottaa
Uudistuksessa päivittyivät myös re-
hujen syöntikaavat, joiden perusteel-
la ohjelma pystyy arvottamaan eri-
laisia säilörehuja niiden syöntilaa-
dun perusteella. Hyvin sulavaa ja säi-
löntälaadultaan moitteetonta rehua 
lehmät syövät enemmän, kuten myös 
apila- ja kokoviljaa sisältävää rehuse-
osta, jolloin myös ennustettu tuotos 
on korkeampi. Syöntikyky on käytän-
nössä tuotosta rajoittava tekijä, jon-
ka ohjelma ottaa huomioon.

KarjaKompassi-suunnitelma on 
aina tavoitteellinen. Se on maito-
tuoton ja rehukustannusten erotuk-
sella mitattuna kannattavin vaihto-
ehto, jolla kyseessä oleva karja pys-
tyy syömään maksimimäärän käytös-
sä olevia rehuja siten, että rehuan-
nokselle asetetut ravintoainevaati-
mukset täyttyvät. Tulosteet kertovat, 
mihin tuotokseen ja pitoisuuksiin tä-
män karjan ennustetaan pääsevän 
optimoidulla rehustuksella. Lähtöti-
lanne, eli millaiset rehut ja paljonko 

karja nyt tuottaa, on tärkein lähtö-
tieto, sillä uutta ruokintaa ja sen en-
nustetta verrataan lähtötilanteeseen.

Pohjana  
suomalainen ruokinta
KarjaKompassiin on koottu ainoa-
na ruokinnan suunnitteluohjelma-
na Suomessa uusimmat tutkimuk-
sen tuottamat tuotosvaste- ja syön-

tikaavat. Näin ollen ohjelma tuntee 
Suomessa käytettävät rehut ja ruo-
kinnan, joten myös suunnitelmat on 
suomalaisiin oloihin tehty. Voimme 
Ruokinnanohjauspalveluiden kautta 
tarjota uusinta ruokintatutkimustie-
toa valmiiksi märehdittynä suoraan 
ruokintapöydälle.
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Ruokinnan ohjausta 
täydentävät räätälöitävät 
täsmäpalvelut. Niiden avulla 
laitetaan kuntoon tuotannon 
eri osa-alueita olemassa 
olevaa tietoa, yhdessä 
tehtyjä havaintoja ja hyviä 
käytäntöjä yhdistäen.

8 9 8 

RUOKINNAN OHJAUS     
–   kannattavuutta, hyvinvointia ja ratkaisuja

ProAgrian Ruokinnan ohjaus on seurantaa, suunnittelua ja onnistumisen havainnointia  
tilalla. Asiantuntijamme ovat eläinravitsemuksen osaajia, joilla on ruokinnan osaaminen  
ja kokonaisuus hallinnassa. 

Puolivuotis- 
tarkastelu

Neljännesvuosi- 
tarkastelu

Kuukausittainen 
tarkastelu 

Räätälöity

Ruokinnan ohjaus 
-kertoja: seuranta ja 
suunnittelu

2 4 11 Räätälöitävissä

Tilakäynti: karja- ja 
ruokintahavainnot

1 2 3 Räätälöity

Yhteydenpitoa Vähintään aina 
laskelmia teh-
täessä

Aina laskelmia 
tehtäessä

Vähintään ker-
ran kuukaudessa

Vähintään  
laskelmia  
tehtäessä

Saat Taloudelliset ja  
biologiset tun-
nusluvut kaksi  
kertaa vuodessa

Ruokinnan tun-
nusluvut noin  
3 kk välein

Tunnusluvut 
kuukausittain

Tunnusluvut 
aina kun las-
kelmat teh-
dään ja ruokin-
taa tarkastel-
laan

Kaikille yhteistä Eläinten Hyvinvointikorvauksen mukaiset dokumentit
Maitotuotto – rehukustannus -erotuksen mukaisesti, riippumatto-
masti optimoidun ruokinnan
Kotoisten rehujen analyysien tulkintaa – miltä rehu näyttää – onko  
kehitettävää?
Vertailutietoa ja hyviä käytäntöjä.

snt/l

Paranna tulosta! 
Vaikutus tilatasolla, kun maito- 
tuoton ja rehukustannuksen  
erotus muutuu kymmenellä  
sentillä.
Esimerkiksi sadan lehmän  
karjassa:

1 viikko 1 kuukausi 1 vuosi
70 e

300 e

3 650 e

RUOKINNAN OHJAUS RÄÄTÄLÖITYY ASIAKASTARPEEN MUKAAN

PROAGRIAN RUOKINNAN OHJAUS

RUOKINNAN  
ASIANTUNTIJA  

YHDISTÄÄ  
ERI OSAT  

TOIMIVAKSI  
KOKONAISSUUDEKSI 

Nykyisen ruokinnan tulokset, 
kannattavuus ja keinot tulevaan
Tavoitteet ja mittarit 
Säännöllinen seuranta

Säilörehun, laitumen ja viljan laatu, 
määrä ja hinta
Maittavaa ja tuottavaa

Tuotospotentiaali, tuotos- ja  
terveystavoitteet ja eläinmäärät
Kannattava tuotostaso

Täydennysrehujen saatavuus,  
laatu ja hinta
Rehujen tehokas hyväksikäyttö ja 
tasapainoinen ruokinta

Teknologia ja  
resurssit
Mahdollisuudet  
ja uudet 
ratkaisut

VAIHTOEHTOJEN SIMULOINTI PUOLUEETTOMASTI

Lähde ProAgrian seurantalaskelmat

UUSI SEURANTALASKELMA – TUNNUSLUKUJA JOHTAMISEEN

RUOKINTAHAVAINTOJA
Käytännönläheinen kirja sisältää run-
saasti vinkkejä ja ohjeita terveelliseen ja 
taloudelliseen lypsykarjan ruokintaan. 
Runsas kuvitus auttaa parantamaan 
ruokintakäytäntöjä oivallusten kautta. 
Tilaa ilman toimitusmaksua
www.proagriaverkkokauppa.fi

Karjakompassin Seurantalaskelma on helppo ja no-
pea tapa saada tunnuslukuja johtamiseen sekä tie-
toa ruokinnan onnistumisesta ja kannattavuudesta.

Ruokinnan ohjauksessa lasketaan tuottojen lisäksi  
myös kuluja. Seurantalaskelmasta saa tunnusluvun, 
EKM kg/kg ka, joka kertoo, paljonko energiakorjattua 
maitoa on tullut syödyllä kuiva-ainekilolla. 

Kun ostorehukustannus nousee sentin maitolitraa  
kohti 100 lehmän karjassa ja 10 000 kilon tuotoksessa,  
se tarkoittaa 10 000 euroa vuodessa. Maitotuotto-re-
hukustannus on ruokinnan kannattavuuden aito mit-
tari ja keskeinen osa ProAgrian Ruokinnan ohjausta.
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Lehmä ei lypsä suunnitelmalla. Toiminnan on muu- 
tuttava, jos halutaan parempia tuloksia. ProAgrian  
ruokinta-asiantuntijat rohkaisevat ja sparraavat suun- 
niteltujen asioiden käyttöönotossa ja seurannassa. 

– Olen aina tehnyt asiakkaille paljon Seurantalaskel-
mia. Tämä uusi on niin hyvä ja iso apua ruokinnan 
suunnittelussa. Voin näyttää asiakkaalle suunnittelun 
lähtötiedot ja -tilanteen, ja on myös vertailuarvoja.

Sinikka Luostarinen, 
maitotila-asiantuntija, ProAgria Etelä-Savo

Ruokinnan asiantuntija Sini Kuiri havainnoi 
ruokinnan onnistumista Keisalan tilalla  

yhdessä Anna Länsisalmen kanssa. 

KarjaKompassilla 
eurot ruokintapöydältä

Kotieläin
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Tilalla korjataan kolme säilörehusa-
toa kesässä. Juhan mukaan on tär-
keää, että ensimmäinen sato teh-
dään hyvissä ajoin, jotta sekä 2. että 
3. sato ehtivät kasvaa. – Tänä kesä-
nä ensimmäinen sato tehtiin jo kesä-
kuun ensimmäisellä viikolla ja ratkai-
su osoittautui hyväksi. Nurmet lan-
noitettiin heti korjuun jälkeen ja sa-
teet sekä lämpö tulivat perässä. Toi-
nen sato olikin sitten suurempi kuin 
koskaan aiemmin, tuumaa Juha. 

Tavoitteeksi hyvä sato,  
niin määrällisesti  
kuin laadullisesti
Juha kertoo, että tavoitteena on ai-
na hyvälaatuinen säilörehu. Nurmien 
kierto vaihtelee 3–5 vuoteen ja täy-
dennyskylvöjä sekä rikkakasviruis-

kutuksia tehdään tarvittaessa. Tilal-
la säilörehut säilötään pääasiassa 
laakasiiloihin. Säilörehun korjuuko-
neet ovat yhteiset toisen tilan kans-
sa. – Pääsääntöisesti rehunteko kes-
tää kaksi vuorokautta niitosta siilon 
peittoon. Polkeminen ja tiivistämi-
nen ovat rehunkorjuun tärkeimpiä 
työvaiheita, niissä ei saa hätiköidä. 
Lisäksi happoa tulee käyttää riittä-
västi. Siilot pyritään peittämään heti 
korjuun päätteeksi ja käytämme kol-
minkertaista peittoa: kelmu, muovi 
sekä siilopeite. Lisäksi reunoille tulee 
hiekkasäkit painoksi, luettelee Juha. 

Rehuanalyysit  
ruokinnan perustana
Säilörehun korjuun aikana kerätään 
kuormista raaka-ainenäytteet, jotka 

toimivat alustavana tietona ruokin-
nansuunnittelulle ja antavat lisäk-
si osviittaa tulevan sisäruokintakau-
den rehujen ruokinnallisesta laadus-
ta. – Rehuanalyysien pohjalta vali-
taan sopivat täydennysrehut ja ruo-
kintasuunnitelmat teetetään ProAg-
rian ruokinta-asiantuntijoilla. Osto-
rehukustannusta ja ruokinnan toi-
mivuutta seurataan säännöllisesti 
teettämällä Seurantalaskelmia. – Tä-
män vuoden ensimmäisen sadon tul-
tua syöttöön väkirehuprosenttia voi-
tiin laskea ja tällä hetkellä laskelmien 
mukaan säästöä tulee vajaa 100 €/
pv eli noin 3 000 € kuukaudessa, to-
teaa Juha. 

 – Vanhan rehun täydentäminen 
on kallista ja siitä tulee hapanpöt-
siä ja muita ruokinnallisia ongelmia, 
kun väkirehujen määrän joutuu nos-
tamaan liian korkeaksi. Sulavam-
mankin säilörehun kanssa pärjää, 
kun tarjolla on hyvälaatuista kuivaa 
heinää, sanoo Tarja. Ruokinnan toi-
mivuudesta kertoo myös karjan yli 
12 000 kg EKM-tuotos. 

Kotieläin

Hirviset osaavat säilörehunteon
Tilan tulos tehdään pellolla, sillä säilörehu on lypsykarjan tärkein rehu. Säilörehujen analysointi 
auttaa säästämään rehukuluissa, sillä kotoisten rehujen laatu ratkaisee ostorehujen tarpeen, mää-
rän ja laadun. Taloudellinen näkökulma kannattaa pitää mielessä myös silloin, kun suunnittelee 
tilan nurmentuotantoa. Näin tekevät myös maidontuottajat Juha ja Tarja Hirvinen Toholammilta. 

REHUN RUOKINNALLINEN LAATU muodostuu pellolla ja säilönnällinen 
laatu pellolla ja varastossa. Sulavuuteen, valkuaiseen ja kuituun vaikutetaan 
mm. viljelytoimien ajoituksilla ja nurmiseoksen valinnalla. Jos ruokinnallinen 
laatu ei ole tavoitteiden mukainen, tutki ensimmäisenä korjuuajan valintatek-
niikkasi, korjuun kestoaika alusta loppuun sekä nurmiseoksen todellinen se-
ossuhde kasvustoissa suhteessa ravinteisiin. 
Ota avuksesi ProAgrian asiantuntijat!

Huono- ja hyvälaatuisen säilörehun ero talousnäkökulmasta. 
Lähde ProAgrian Seurantalaskelmat. 

Yhdessä ruokinta-asiantuntijasi kanssa 
hyödynnät raaka-ainenäytteet parhaalla 
mahdollisella tavalla ja varmistat karjasi 
ruokinnan onnistumisen ympäri vuoden.

Heidi Lehkonen
Maidontuotannon 
erityisasiantuntija

Huono SR Hyvä SR

D-arvo, g/kg ka 667 693

ME, MJ/kg ka 10,7 11,1

Syönti-indeksi 94 108

  

Meijerimaito, l/le/pv 25,2 30,1

Maidon rasva-% 4,00 4,59

Maidon valkuais-% 3,43 3,81

  

Maidon tilityshinta snt/l 37,59 40,75

Ostorehukustannus, snt/l 13,76 11,48

Maitotuotto-rehukustannus  

                                               snt/l 25,91 34,91

                                               €/le/pv 6,41 10,40

50 lehmän karjassa ero on n. 200 €/pv
200 €/pv x 365 pv = 73 000 €
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Kotieläin

Hirviset osaavat säilörehunteon

Toholammilla Tarja ja Juha Hirvisen tilalla 
laitumet hyödynnetään täysimääräisesti 
ja lehmät ovat ulkona alkukesästä 
pitkälle syksyyn kelien niin salliessa.

Ostorehujen tarve, määrä ja 
laatu riippuvat kotoisten rehujen laa-
dusta. Säilörehun analysoinnin avul-
la voidaan säästää rehukuluissa ja 
valita oikea väkirehutäydennys. Näin 
vältetään lehmien yli- tai aliruokinta.

Ruokinnan merkitys karjassa
Yliruokinta on kallista ja esimerkik-
si robottikarjoissa se saattaa tehdä 
lehmistä apeampia ja vähentää nii-
den kulkua robotille. Loppulypsy-
kauden yliruokinta lihottaa lehmiä 
ja tuo omat haasteensa umpikaudel-
le ja poikimiseen. Lihavien lehmien 
energiatase on usein poikimisen jäl-
keen negatiivisempi kuin normaali-
kuntoisten. Aliruokinta stressaa leh-
miä ja tekee niistä rauhattomia lisä-
ten robottikarjoissa käyntikertoja ro-
botilla. Lehmien kulkiessa jatkuvasti 
robotilla hakemassa lisäenergiaa, ne 
sekoittavat eläinliikennettä ja vievät 
turhaan kapasiteettia robotilta. Ali-
ruokinta vaikutaa myös lehmien he-
delmällisyyteen.

Ennakoi talven ruokintaa
Näytteet valmiista säilörehusta voi-
daan ottaa vasta neljä viikkoa säilön-
nän jälkeen. Varsinkin alkusyksystä 
tämä tarkoittaa sitä, että kaikista re-
hueristä ei ole saatavilla analyysitie-
toja tai rehu on saattanut olla jo syö-
tössä ennen analyysitietojen saapu-
mista. Rehunteon yhteydessä otettu-
jen raaka-ainenäytteiden avulla sen 
sijaan tiedetään jo etukäteen, mil-
laista syöttöön tuleva säilörehu on. 
Raaka-ainenäytteet antavat ruokin-
nan suunnitteluun oleellisia tietoja, 
kuten sulavuuden, energian, valkuai-
sen ja kuidun määrän säilörehussa. 

Saadut tulokset mahdollistavat so-
pivien väkirehujen valinnan jo ennen 
kuin kyseinen säilörehu on syötös-
sä. Näin voidaan tarvittaessa kilpai-
luttaa rehuja ja varmistaa, että tuo-
tos saadaan pidettyä koko ajan ta-
saisena. Jos tilalla on useita rehueriä, 
helpottavat raaka-ainenäytteet myös 
syöttöjärjestyksen miettimistä. 

Edustava raaka-ainenäyte
Raaka-ainenäyte otetaan rehunteon 
yhteydessä niitetystä rehukasvustos-
ta. Jos rehu korjataan siiloon, edus-
tavin näyte saadaan keräämällä re-
hua useammasta siiloon tulevasta 
kuormasta ja koostamalla näistä ko-
konaisnäyte. Kerätty kokonaisnäy-
te sekoitetaan ja siitä otetaan näy-
tepussiin riittävä määrä rehua. Pyö-
röpaaliin tehtäessä näyte kannattaa 
kerätä karhoilta ennen paalaamis-
ta, mieluiten karhon keskiosasta ja 
lähellä paalausajankohtaa. Tässä-
kin kannattaa muistaa rehun kerää-
minen eri puolilta peltolohkoa. Uusi 
näyte on hyvä ottaa maalajin tai loh-
kon vaihtuessa sekä kasvilajin muut-
tuessa. Näytteet lohkoilta, joilla kas-
vusto ja maalajit ovat samanlaisia, 
voidaan yhdistää samaan näytepus-
siin. On parempi ottaa useita näy-
tettä kuin liian vähän. Pilaantumi-
sen ehkäisemiseksi näytteet kannat-
taa säilyttää kylmässä. 

Sopiva ruokinta

Hanna Jämsä
Maidontuotannon asiantuntija

Pyöröpaaliin tehtävästä rehusta edustavan raaka-ainenäytteen saa keräämällä 
näytteitä karhoilta ennen paalaamista, mieluiten karhon keskiosasta ja eri puolilta 
peltolohkoa.
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Kuva: Heidi Lehkonen
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Kotieläin

Robottitilalla eläinliikenteen 
toimivuus vaikuttaa oleellisesti työ-
määrään ja tilanväen jaksamiseen. 
Eläinliikennettä pitää yllä muun 
muassa ajantasainen ruokintasuun-
nitelma, valaistuksen riittävyys se-
kä robotin asetusten ajantasaisuus. 
Huomiotta jää usein lehmien eläin-
liikenteen seuraaminen.

Lehmät käyvät lypsyllä, lepää-
vät ja syövät. Ne noudattavat omaa 
lauman arvojärjestystä, ja ovat löy-
täneet oman vuorokausirytminsä. 
Kaikki lehmät tekevät työtänsä na-
vetassa, myös lepäävät lehmät. Leh-
mien eläinliikenne eli sopeutuminen 
robottitilan toimintoihin toimii, kun 
karjasta kolmannes syö, kolmannes 
lepää ja viimeisestä kolmannekses-
ta 2–4 lehmää jonottaa robotille ja 
muut ovat liikenteessä. 

Eläinliikenteen jakauma
Yksi silmäys karjan eläinliikenneja-
kaumaan kertoo, ovatko lehmät häi-
riytyneet jostain. Esimerkiksi säilöre-
hun loppuminen tai lämpeneminen 
on yleisimpiä syitä heikkoon eläinlii-
kenteeseen. Kun uutta rehua jaetaan 
lisää, lehmät lähtevät liikkeelle syö-
tyään. Tällöin on kuitenkin saatet-
tu menettää vuorokaudesta jo useita 
tunteja lypsyluvallista aikaa, ja leh-
mät eivät ehdi käydä riittävän mon-
ta kertaa lypsyllä. Lepääviä lehmiä ei 
kannata ajaa ylös kuivituksen yhtey-
dessä rutiininomaisesti, se häiritsee 
myös karjan jakaumaa.

Ihminen tukee  
lehmän lypsylle oppimista
Jotta eläinliikenteen jakauma alkaa 
syntyä alusta alkaen oikein, on ih-
misen tehtävänä auttaa uutta leh-
mää hoksaamaan robotilla käymi-
sen salat. Lehmän ensikäynti robotil-
la on tärkeä. Sen on oltava miellyttä-
vä, jotta lehmä pyrkii vapaaehtoises-
ti robotille. Miellyttävyyttä luo tilan-
teen rauhallisuus. Annetaan lehmän 
tutustua robotin luona ennen kuin 
se ohjataan sisälle robottiin. Oh-
jausporttia apuna käyttäen ei lytä-
tä lehmää robotin aitaa vasten, vaan 
ohjataan lehmää. Lehmän takana 
olevalla liinalla estetään peruuttami-
nen. Pelkotilanteessa sallitaan askel 
taaksepäin. Lehmän annetaan syö-
dä rehuämpäristä robotin lähistöllä, 
jotta lehmä saa palkkion toimestaan 
ja rauhoittuu. Ei hätyytetä lehmää ei-
kä olla liian tehokkaita. 

Pelkäävä lehmä erittää adrenalii-
nia ja maidon anti estyy, kun oksito-
siinia ei erity. Jos maitoa ei erity en-
silypsyllä, lypsy ei ole miellyttävä leh-
mälle, vaikka ihminen yrittäisi rau-
hoittaa lehmää. Lehmän rauhoitta-
minen on tehtävä jo ennen lypsylle 
menoa. Kun lehmä on robotissa, an-
netaan robotin jatkaa tästä. Robotin 
kulkuun puututaan vain, jos on pak-
ko. Muutamia potkuja ei tarvitse säi-
kähtää, usein lehmä rauhoittuu, kun 
ihminen on rauhallinen. Itsenäinen 
lypsyllä käyminen syntyy siitä, että 
lehmä jo alusta alkaen on itsenäinen.

Robotti raportoi

Robotin työnä navetassa on hoitaa 
komentoja, joita on tehnyt joko ro-
botin automaattinen järjestelmä tai 
käyttäjä. Näistä komennoista tallen-
tuu varsin kattava raporttiaineisto. 
Käyttäjän tehtävänä on tulkita robo-
tin raportit ja antaa niiden perusteel-
la uusia komentoja robotille. Auto-
maattinen järjestelmä tarvitsee käyt-
täjän valvomaan, mikäli halutaan 
päästä hyviin tuloksiin. Robotin da-
taa tulee seurata rutiininomaises-
ti. Raporttien perusteella havaitaan 
ongelmalehmät, kuten haettavat tai 
lypsyltään pitkäkestoiset. Ongelma-
lehmät kertovat aina, että reagoin-
tia tarvitaan. Ongelmalehmät vai-
kuttavat eläinliikenteeseen ja karjan 
jakauman muodostumiseen. Lehmä 
ei ehkä käy lypsyllä, jos lypsyasetuk-
set ovat pielessä. Pitkäkestoisuus lyp-
syllä voi johtua esimerkiksi siitä, että 
kiinnitys hoituu liian hitaasti. Lypsy-
asetusten säätäminen näille lehmille 
vapauttaa lisää lypsyaikaa muille leh-
mille. Aina jos lehmän robotissa olo-
aika ylittää 8 minuuttia, tulee selvit-
tää syy hitauteen. Ehkä robotin ruo-
kintakaukalo on liian ahdas joillekin 
lehmille. Silloin lehmät tepastelevat 
ja pyrkivät tekemään oloaan muka-
vammaksi. ProAgrialla teemme ro-
botin raporttien tulkintaa kertaluon-
toisesti tai säännöllisenä palveluna. 

SONJA PYYKÖLÄ

Eläinliikenteen 
tarkkailu robottitilalla

ProAgrian asiantuntijat 
mm. Sonja Pyykölä, 
tekevät robottiraporttien 
tulkintaa, robotin 
ruokintataulukoiden 
seurantaa ja säätöä, 
ruokinnan ohjausta sekä 
erilaisia täsmäpalveluja, 
joiden avulla laitetaan 
kuntoon tuotannon osa-
alueita olemassa olevaa 
tietoa, yhdessä tehtyjä 
havaintoja ja hyviä 
käytäntöjä hyödyntäen.

RUOKINTATAULUKOT 
KUNTOON  
TÄSMÄPALVELULLA

Jotta eläinliikenne sujuu, on 
ruokinnan oltava kunnossa. 
Robotin ruokintataulukoita pi-
tää päivittää, mikäli ruokinta-
suunnitelma muuttuu. Erilaisia 
ruokinnanlaskentastrategioita 
kannattaa hyödyntää, robot-
ti laskee niitä ilomielin. Yhteen 
ruokintataulukkoon kannattaa 
jäädä ainoastaan silloin, kun it-
se on tyytyväinen tuloksiin. Jos 
tuloksiin halutaan kehitystä, 
on elettävä tilanteen mukana ja 
valvottava robotin raportteja. 
Mikä on keskimääräinen 0–60 
vrk:n maitotuotos alkukauden 
lehmillä, miten herutus on toi-
minut? Miten maitomäärä ke-
hittyy eri tuotoskausilla? Pää-
seekö laktaatiokäyrä asetettui-
hin tavoitteisiin? Varsinkin al-
kutuotoskauden ruokintataulu-
koilla on merkitys koko tuotos-
kauden kehittymiseen. ProAg-
rialla teemme etänä tai paikan 
päällä seurantaa, jossa autam-
me laittamaan ruokintataulu-
jen säädöt kohdilleen. Sään-
nölliset tsekit ennaltaehkäise-
vät ongelmia.

Tuotta
vat

ruokintataulut 

Kuva: Sonja Pyykölä
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Tuotta
vat

ruokintataulut 

Nyt on aika tarkastella korjat-
tujen säilörehujen analyysituloksia ja 
verrata niitä tavoitteeseen: saatiin-
ko ruokinnansuunnittelun kannalta 
mahdollisimman hyvää säilörehua. 
Analysoitujen keskipohjalaisten ke-
vätrehujen raaka-ainenäytteiden pe-
rusteella D-arvo on tavoitteessaan, 
keskiarvo 688 g/kgka. Kuiva-aine 
342 g/kgka. Valkuainen on hyvällä 
tasolla 159 g/kgka. Kuitupitoisuus 
on lypsylehmien kannalta erittäin hy-
vää tasoa suhteessa D-arvoon, keski-
määrin NDF 572 g/kg ka. Sokeripi-
toisuus on tänä vuonna melko ma-
tala (95 g/kgka). 

Kakkossadon raaka-ainetu-
losten keskiarvon perusteella Kes-
ki-Pohjanmaalla säilörehut ovat yk-
kössatoon verrattuna kuivempia. 
D-arvo on keskimäärin hyvä, sa-
maa tasoa ykkössadon kanssa. Tut-
kimusten mukaan ykkössadon mai-
dontuotantovaikutus kakkossatoon 
verrattuna on kuitenkin parempi sa-
malla D-arvolla. Kuitua on ensim-
mäiseen satoon verrattuna hieman 
vähemmän. Raakavalkuaista on sa-
man verran kuin ykkössadossa. So-
keripitoisuus on korkeampi ensim-
mäisen sadon raaka-ainenäytteisiin 
verrattuna. 

Korjuuajankohdalla väliä

Korjuustrategia, korjataanko kak-
si vai kolme niittoa, vaikuttaa myös 
ensimmäisen rehun korjuuajan mää-
rittämiseen. Korjuun myöhästyttämi-
nen johtaa ruokinnassa väkirehupro-
sentin nousuun ja samalla nurmire-
hualatarpeen vähenemiseen. Jos re-
hun korjaa optimiaikana verrattuna 
siihen, että korjuu myöhästyy kak-
si vuorokautta, saadaan 50 lehmän 
karjassa lisätuloa 250 € kuukaudes-
sa ja 3 360 € vuodessa. Sadekelillä 
rehua ei kannata korjata, vaan anne-
taan rehun D-arvon laskea.

Millaista rehua odotettavissa  
– raaka-aineanalyysi kertoo
Rehua tehdessä on hyvä ottaa rehus-
ta raaka-ainenäytteitä. Tulokset ker-
tovat rehunkorjuun ajankohdan sopi-
vuudesta, kuidun määrästä ja riittä-
västä valkuaista. Raaka-aineanalyysi 
on rehunteon palautejärjestelmä. Tu-
loksia pystytään hyödyntämään ruo-
kinnansuunnittelussa ja ruokinnan 
tuotantopanosten arvioinnissa. Re-
hujen syöttöjärjestystä voidaan miet-
tiä, samoin eri rehuerien syöttöä rin-
nakkain. Raaka-aineanalyysit kerto-

vat, millaista rehua on odotettavissa 
miltäkin lohkolta, siilolta ja sadolta. 

Rehuanalyysi mittaa  
rehun laadun
Varsinainen rehuanalyysi kertoo, mi-
ten rehun säilönnässä onnistuttiin ja 
saadaanko hyvä raaka-aine hyvänä 
ruokintaan. Huono D-arvo ja valku-
ainen voidaan korjata rahalla, mut-
ta huonoa säilöntälaatua ei korjata 
millään. Syönti-indeksitavoite on yli 
105. Kun syönti-indeksi nousee 5 pis-
tettä, lehmä syö rehua enemmän ja 
tuottaa maitoa litran enemmän. 50 
lehmän karjassa tämä tekee 320 € 

lisää tuloja kuukaudessa ja 3 840 €/v. 
Kivennäisanalyysi antaa vinkkejä, mi-
ten lannoituksessa onnistuttiin mm. 
kaliumin suhteen.

Kotieläin

Katja Kellokoski
Maidontuotannon 
erityisasiantuntija

Raaka-ainenäyte 
ja rehuanalyysi

Sari Harju
Maidon ja kasvin-
tuotannon asiantuntija

Raaka-ainenäytetulokset kertovat rehunkorjuun 
ajankohdan sopivuudesta, kuidun määrästä ja 
riittävästä valkuaista. Tuloksia hyödynnetään 
ruokinnansuunnittelussa ja ruokinnan 
tuotantopanosten arvioinnissa. Rehuanalyysi 
kertoo säilönnän onnistumisesta ja rehun 
ruokinnallisista ominaisuuksista.

HUKATTOMAT 
JA SYÖTÄVÄMMT 
SÄILÖREHUT 

Hukattomat säilörehut ja syö-
tävämmät säilörehut ovat säi-
lörehun laatuun kohdennettuja 
täsmäpalvelujamme, jolla var-
mistamme säilöntä- ja syönti-
laadun. Hävikki pienenee, kun 
kaikki peltoon laitetut panokset 
ja pellolta korjattu rehu tulee 
hyötykäyttöön. Tavoitteenam-
me on parempi rehun hyväksi-
käyttö ja syöntilaatu, enemmän 
maitoa ja alhaisemmat ostore-
hukulut.

KORJUUAIKA 
KOHDALLEEN

Jotta saataisiin mahdollisim-
man hyvää säilörehua, rehun 
korjuuaikanäytteitä kannattaa 
ottaa pellolta ennen rehunteon 
aloittamista. Jos resurssit tilal-
la eivät siihen riitä, voi käyttää 
ProAgrian tarjoamia palvelu-
ja esim. Korjuuaika kohdalleen 
-täsmäpalvelua, jossa korjuuai-
kanäytteitä ottamalla määrite-
tään oikea-aikainen rehun kor-
juuajankohta. D-arvo laskee 
keväällä keskimäärin 5 g/kgka 
vuorokaudessa, sen perusteella 
voidaan ennustaa optimaalinen 
rehun korjuuajankohta. Osa 
täsmäpalveluista voidaan to-
teuttaa Neuvo 2020 -palveluna.

LEAN-johtaminen

KARJATSEKKI

Laidunnus

 

Korjuuaika

kohdalleen

LEAN-johtaminen

KARJATSEKKI

Laidunnus

 

LEAN-johtaminen

KARJATSEKKI

Laidunnus

 

Hukattomat

säilörehut

Syötävämmät

säilörehut

Kuva: Ritva-Liisa Nisula
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Maatalouden rakennemuutos 
on jatkuva prosessi. Tilojen keskiko-
ko niin pinta-alaloilla kuin eläinmää-
rillä mitattuna on kasvanut viimeis-
ten vuosikymmenten aikana. Pelto-
lohkojen koko ei ole kasvanut samas-
sa suhteessa ja keskimääräiset etäi-
syydet pelloille ovat pidentyneet. Ti-
lusrakenne on usein pirstaloitunut. 
Kaikki mahdollinen alan tuottavuu-
den parantamiseksi tulisi tehdä ja 
nähdä myös tilusjärjestelyjen positii-
vinen vaikutus maataloudelle. 

Tilusjärjestelyn kannalta välttä-
mättömien teiden rakentamiseen ja 
kunnostamiseen sekä ojituksiin on 
saatavissa 50 % avustusta. Lisäksi 
maanmittaustoimituksiin avustusta 
on mahdollista saada 75 %.

Tilusjärjestelyn hyödyt 

Tilusjärjestelyn taloudellinen hyöty 
muodostuu mm. peltolohkojen kes-
kimääräisen etäisyyden pienentymi-
sestä, lohkokoon kasvusta, perus- ja 
paikalliskuivatuksen sekä viljelystei-
den parantumisesta. Lisäksi vuok-
rapeltoja siirtyy aktiiviviljelijöiden 
omistukseen, jolloin peltojen muihin 
perusparannuksiin ja kalkituksiin pa-
nostetaan enemmän. 

Sievin kunnan alueella toteutet-
tujen tilusjärjestelyiden yhteenlaske-
tut kustannukset ovat n. 11,7 milj. €. 
Laskennalliset taloudelliset hyödyt ti-
lusjärjestelystä ovat 21,4 milj. € seu-
raavien 30 vuoden aikana. Karkeas-
ti laskettuna 10 vuoden aikana hyö-

dyt ovat 7,1 milj. € ja keskimääräi-
nen investoinnin takaisinmaksuaika 
n. 16 vuotta. Laskelmat ovat Maan-
mittauslaitoksen laatimia. 

Tilusjärjestelyn hyödyt tulee aja-
tella ylisukupolvisesti. Maatalo-
usyrittäjäuran loppuvaiheessa ole-
va yrittäjä ei välttämättä hyödy it-
se tilusjärjestelystä täysimääräisesti, 
mutta jatkaja hyötyy. Lisäksi pelto-
jen arvo säilyy niihin tehtyjen panos-
tusten myötä. 

TILUSJÄRJESTELYILLÄ 
LAAJAT YHTEISKUNNALLISET 
VAIKUTUKSET -TUTKIMUS
Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisi elo-
kuussa tutkimuksen otsikolla Tilusjärjes-
telyllä laajat yhteiskunnalliset vaikutuk-
set: optimismi ja toimeliaisuus lisääntyvät 
– pellon raivaustarve vähenee. Tutkimuk-
sessa on verrattu Sieviä lähikuntiin, joissa 
ei ole toteutettu tilusjärjestelyä eli Reisjär-
veen, Haapajärveen ja Kiuruveteen. Tutki-
mus löytyy Luken nettisivuilta.

Tiluksia 
järjestelemään

Maatalouden rakennemuu-
tos jatkuu voimakkaana ja toimin-
taympäristömme muuttuu ja laajen-
tuu kansainväliseksi. Samalla maa-
taloustuotanto joutuu vastaamaan 
kuluttajien uudenlaisiin tarpeisiin. 
Haasteita aiheuttavat myös kehitty-
vä teknologia ja monimuotoinen di-
gitalisaatio.

Jos tässä ei ole vielä riittävästi 
haasteita, niin samalla yrittäjien pi-
tää hallita tilojen voimakasta kasvua 
ja tällä hetkellä toimialan heikentyvää 
kannattavuutta. Näyttää vahvasti sil-
tä, että maatalous on muuttumassa 
tuottamisesta yrittämiseksi. Samalla 
tilojen kaksinapaisuus vahvistuu: isot 
yrittävät ja pienet harrastavat.

ProAgria strategiakonsulttien 
vastaus tulevaisuuden haasteisiin on 
kuuntelemista, etsimistä, analysoin-

tia, visiointia, aikatauluttamista, nä-
kemistä, ymmärtämistä ja sitoutu-
mista kehittämään yhdessä yrittäjien 
kanssa. Kun tilalla on yrittäjien arvoi-
hin perustava visio tulevaisuudesta 
ja konkreettinen sekä tavoitteellinen 
strategia jolla sitä toteutetaan, on 
menestyminenkin varmempaa. Kun 
lisäksi olemme selvittäneet yrityksen 
nykytilan ja tehneet analyysin toimin-
taympäristöstä, voimme yhdessä ra-
kentaa toimenpideohjelmaa ja aika-
taulua, jolla yrittäjä ja yritys pääsevät 
siihen tavoitteeseen ja tulokseen, jo-
hon haluavat.

Kuva: Ritva-Liisa Nisula

Teemu Kinnunen
Talousjohtamisen
asiantuntija

Tilusjärjestelyn taloudellinen hyöty 
muodostuu mm. peltolohkojen 
keskimääräisen etäisyyden 
pienentymisestä, lohkokoon kasvusta, 
perus- ja paikalliskuivatuksen sekä 
viljelysteiden parantumisesta.

PROAGRIAN STRATEGIA+-PALVELUT

ProAgria tuo viljelijöille ja maaseudun yrittäjille yrityksen strategiaan 
erikoistuneet asiantuntijat. Strategia+ -konsulttiverkosto muodostaa 
uudenlaisen, yrityskokonaisuutta strategisesti kehittävän palvelun. Yh-
teistyössä konsultin kanssa maatalousyrittäjä saa selkeän suunnan ja 
tiekartan toimintansa kannattavaan kehittämiseen. Verkosto toimii 
valtakunnallisesti ja siinä on tällä hetkellä 15 strategiakonsulttia.

Verkoston vahvuus on tuotannon, talouden ja johtamisen osaami-
nen maataloussektorilla. Strategiatyö perustuu talouden tunnusluku-
jen analysointiin, toimialan kehitystrendeihin sekä johtamiseen. Yrittä-
jä saa konsultin avulla konkreettisen vision tulevaisuudesta ja selkeän 
kuvan nykytilanteestaan sekä mahdollisuuksistaan. Toimenpideohjel-
man aikataulu yltää 5-7 vuoden päähän, ja sen avulla on helpompi va-
rautua muutoksiin.

Keskipohjalaiset strategiakonsultit ovat Erkki Laide ja Heikki Oja-
la. Heidän ja yrittäjien tukena ovat muut ProAgrian talouden, tuotan-
non ja johtamisen asiantuntijat.

Strategiakonsultti katsoo tulevaisuuteen

Erkki Laide
Strategiakonsultti

!
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Investointi on yleensä konei-
den, rakennusten, eläinten, pellon ja 
metsän hankintaa. Se voi olla myös 
aineettoman pääoman hankintaa 
kuten oman työhyvinvoinnin paran-
tamista tai osaamisen kehittämistä.

Järkeä vai ei
Erilaisia investointeja jaotellaan nii-
den tarpeellisuuden ja kannattavuu-
den perusteella, jotta niille voidaan 
määrittää sopiva toteuttamisajan-
kohta. Kaikki investoinnit voivat olla 
tarpeellisia, mutta viimeistään kan-
nattavuuden tarkastelu osoittaa, 
ovatko ne järkeviä, tuovatko ne lisä-
arvoa vai onko oikea vaihtoehto jät-
tää ne toteuttamatta. Lisäksi inves-
toinnin kokoluokka vaikuttaa siihen, 
millaisia järjestelyjä se vaatii maksu-
valmiuden osalta. Kannattavankin 
investoinnin toteuttamista voi olla 
välttämätöntä siirtää, mikäli maksu-
valmius ei salli sen toteuttamista.

Sijoitus,  
jonka pitäisi tuottaa
Investointi on myös sijoitus, jonka 
oletetaan maksavan itsensä takai-
sin tietyn ajan kuluessa. Investoin-
nin takaisinmaksuaika kertoo kuin-
ka nopeasti investoinnin nettotuotot 
ylittävät hankintakustannukset. Las-
kentakaava on yksinkertainen: han-
kintahinta jaettuna vuotuisella net-
totuotolla. Jos esimerkiksi 5 000 € 
maksavan peltohehtaarin vuotuinen 
nettotuotto on 250 €, tällöin takai-
sinmaksuaika on 20 vuotta. Samal-

la nettotuotolla laskettuna 3 000 
€ pellon takaisinmaksuaika on 12 
vuotta ja 8 000 € maksavan pel-
lon on 32 vuotta. Takaisinmaksuajan 
malli ei kuitenkaan ota huomioon 
korkoa (inflaatio + riski) eli käytän-
nössä takaisinmaksuaika on pidem-
pi. Pitkän takaisinmaksuajan inves-
toinneissa korko huomioiden voi 
käydä niin, että investointi ei maksa 
itseään koskaan takaisin.

Takaisinmaksuaikaa voi käyt-
tää investointien paremmuuden 
vertailuun: mitä lyhyempi takaisin-
maksuaika, sen parempi investoin-
ti. Toisena esimerkkinä voidaan ver-
rata navettaan tehtävää ilmanvaih-
toremonttia, joka maksaa 30 000 € 
ja lisää vuotuista maidontuotantoa 

12 000 € nettotuoton verran eli ta-
kaisinmaksuaika on 2,5 vuotta. Kol-
mantena esimerkkinä voidaan verra-
ta uuden 120 000 € traktorin han-
kintaa, minkä nettotuotto lisäänty-
vän urakoinnin kautta on 5 000 € 
vuodessa, takaisinmaksuaika on täl-
löin 24 vuotta.

Jäännösarvo  
ja tekninen kestoikä
Koneiden ja rakennusten osalta kes-
toiäksi voi arvioida 5—20 vuotta. Sen 
sijaan pellon jäännösarvo 20 tai 30 
vuoden kuluttua on arvoitus. On kui-
tenkin todennäköistä, että se on sel-
västi nykyhintoja alempi. Jos peltoheh-
taarin arvo 20 vuoden kuluttua olisi  

1 000 €, olisi sen 5 %:n diskonttaus-
korolla laskettu nykyarvo 377 € (ku-
vio). Toisaalta pellon nettotuotot dis-
kontattuna nykyhetkeen olisivat myös 
pienemmät. Pitkän takaisinmaksu-
ajan investoinneissa jäännösarvot voi-
daan yleensä olettaa lähelle nollaa.

Investointia suunniteltaessa täy-
tyy tietää ainakin kaksi aikaa: inves-
toinnin toteutushetki ja investoinnin 
kestoaika. Edellä mainituista inves-
toinneista selvästi suositeltavin olisi 
navetan ilmanvaihtoremontti. Pitki-
en yli 20 vuoden takaisinmaksuajan 
investointien toteuttaminen voi ol-
la kyseenalaista, sillä ne eivät vält-
tämättä ehdi oman työuran aikana 
maksaa itseään takaisin.

Suunnittele!
Suunnittelu on investoinnin tärkein 
vaihe, koska silloin voidaan vaikut-
taa investointikustannuksen suuruu-
teen. Suunnittelua seuraa joko to-
teutusvaihe tai päätös investoinnin 
toteuttamatta jättämisestä. Inves-
toinnin rahoituskysymykset täytyy 
myös ratkaista, kuinka paljon käyte-
tään omaa pääomaa ja kuinka pal-
jon lainapääomaa sekä kuinka mak-
suvalmius riittää investoinnin toteu-
tusaikana. Olennaista on käyttää in-
vestointien suunnitteluun riittävästi 
aikaa.

Investoinnin
oikea aika

Tulevaisuuden tuoton diskonttaus nykyhetkeen, 1 000 € vuonna 2040, 5 % ja 8 % 
laskentakorkokannoilla.
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Diskontattu nykyarvo

8 % 5 %

Matti Poutiainen
Talousjohtamisen 
asiantuntija

Investoinnit jaotellaan tarpeellisuuden ja kannattavuuden 
perusteella, jotta niille voidaan määrittää sopiva 
toteuttamisajankohta. Kaikki investoinnit voivat olla 
tarpeellisia, mutta viimeistään kannattavuuden tarkastelu 
osoittaa, ovatko ne järkeviä, tuovatko ne lisäarvoa 
vai onko oikea vaihtoehto jättää ne toteuttamatta. 
Suunnittelu on investoinnin tärkein vaihe, koska silloin 
voidaan vaikuttaa investointikustannuksen suuruuteen.

Kuva: Maaseutuverkosto/Martina Motzbäuchel
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Aurinkovoimalat ovat tällä 
hetkellä yksi tuottavimmista maati-
layritysten investoinneista. Investoin-
nin taloudellinen takaisinmaksuaika 
on ollut parhaimmissa tapauksissa 
alle 8 vuotta. Viime aikoina alueem-
me maatalousyrittäjät ovat investoi-
neet voimakkaasti aurinkosähköjär-
jestelmiin. Taustalla ovat kannatta-
vuus ja huoli ilmaston tilasta.

Ratkaisevaa investoinnin takai-
sinmaksuajassa on se, minkä verran 
oman voimalan tuottamasta sähkös-
tä pystytään käyttämään itse. Paras 
hyötysuhde saavutetaan tiloilla, joil-
la sähköä kuluu tasaisesti vuorokau-
den aikana. Tämän tyyppinen kulu-
tus on esimerkiksi maitotiloilla, joilla 
on automaattilypsyjärjestelmä. Au-
rinkosähköjärjestelmä sopii myös pe-
runatiloille tai marjatiloille, joilla on 
kylmiö- tai pakastinketju omalla ti-
lalla. 

Avustusta saatavissa
Aurinkosähköjärjestelmiä myyviä 
yrityksiä on paljon ja kova kilpailu 

on laskenut hintoja. Laitteistot (pa-
neelit, invertterit jne.) ovat olleet 
pitkään kuluttajakäytössä ja siten 
luotettavia. Aurinkovoimalan tekni-
nen käyttöikä on jopa 25–30 vuot-
ta. Uusiutuvien energiamuotojen 
investointituet ovat tällä hetkellä 
varsin hyvät. Avustus on energiain-
vestoinnissa 40 % hyväksytyistä kus-
tannuksista. Maatilayritykset voivat 
hakea tukea alueensa Ely-keskuk-
sesta. Minimiavustus on 7 000 €, 
jolloin voimalan hyväksyttävien kus-
tannusten tulee olla vähintään noin 
18 000 € (alv 0 %). Tuen piiriin 
päästäkseen aurinkovoimalan on 
oltava teholtaan vähintään noin 
12–14 kWp. 

Neuvolla alkuun
Maatilayrittäjän kannattaa teettää 
energiainvestoinnin haarukointi, sel-
vitykset ja kannattavuuslaskelmat 
Neuvo 2020 –palveluna. Selvitys lii-
tetään mukaan investointitukihake-
mukseen. Neuvo 2020 -palvelusta 
maatilayrittäjälle jää maksettavak-

si vain palvelun ja matkakustannus-
ten arvonlisävero-osuus. Se on vä-
hennyskelpoinen arvonlisäverotuk-
sessa. Neuvo 2020 -energiapalvelut 
saat helposti läheisestä ProAgrias-
ta. Neuvo 2020 -palveluun ei voida 
sisällyttää investoinnissa tarvittavaa 
elinkeinosuunnitelmaa, koska sen te-

kemisen kustannus hyväksytään in-
vestointikustannuksiin. 

Talous

Jari Tikkanen
Luomutuotannon 
erityisasiantuntija

Aurinkosähkö 
sopii hyvin 
maatalouteen

Kuvat: Jari Tikkanen

Juha Miekkojan tilalla Kokkolan 
Kälviällä otettiin 15. 5.2019 käyttöön 
24,7 kWp aurinkosähköjärjestelmä. 
Aurinkopaneeleita on 90 kpl. 
Oleellisia asioita ovat oikea 
ilmansuunta ja auringon säteilyä 
varjostavien esteiden puuttuminen. 
Aurinkosähköjärjestelmä on toiminut 
hyvin, kertoo Miekkoja. Paneelit 
ovat tuottaneet paremmin kuin 
on arvioitu. Syyskuun 10.  päivään 
mennessä sähköä on tuotettu  
15 000 kWh. Vuosituotto-arvio noin 
20 000 kWh on jo lähes saavutettu. 

RAHANARVOISET 
NEUVO 2020 
-PALVELUT
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Niko Kumpulainen harjoit-
taa lypsykarjataloutta Lestijärvellä. 
Tilanpidon hän aloitti vuonna 2017. 
Navetassa on lypsyssä 47 lehmää, li-
säksi on nuorkarjaa. Nyt mietinnässä 
on navetan rakentaminen ja tuotan-
non laajennus kahteen lypsyrobottiin 
ja varaus kolmannelle robotille. Ta-
voitteena on saada työnteosta mie-
lekkäämpää ja kevyempää, jolloin 
pysyisi terveenä pidempään. 

Niko on käyttänyt ProAgrian 
Neuvo 2020 -palveluja tilan toimin-
nan suunnitteluun. ProAgrian asian-
tuntijan kanssa on Neuvolla mietitty 
myös eläinten ruokintaan liittyviä ky-
symyksiä. – Neuvolla on saanut hyviä 
malleja kotieläinpuolelle esimerkik-
si vertailutulosten muodossa, sieltä 
olen hakenut vinkkejä parempikattei-
selle toiminnalle, toteaa Niko.

Kun keskustelemme uuden na-
vetan rakentamisesta ja tuotannon 
laajentamisesta, nousee esiin usei-
ta asioita, jotka on huomioitava in-
vestointia suunniteltaessa. – Maksu-
valmiuteen pitää saada ensimmäise-
nä selvyys, jotta voi tehdä päätöksen 
lähdetäänkö hanketta jatkamaan, 
miettii Niko. Lisäksi kannattavuus 
askarruttaa, sillä on tärkeää saada 
tila kannattamaan. 

Neuvo avuksi
Neuvo 2020 -kehittämissuunnitel-
malla voidaan selvittää investoinnin 
kannattavuutta ja maksuvalmiutta 
vertailemalla erilaisia kustannusvaih-
toehtoja. Tätä kautta voidaan mää-
ritellä muita taloudellisia raja-arvo-
ja, joiden sisällä tilan toiminnan pi-
tää pysyä, jotta investointi kannat-
taa toteuttaa. Niko päättikin teettää 
tulevasta investoinnista kehittämis-
suunnitelman päätöksenteon tueksi. 

Neuvo 2020 -palvelua voi tilalla 
hyödyntää moniin tarpeisiin. – Kyl-
lä peltopuolelle täytyy satsata. Lisäk-
si ruokinnan jatkotoimenpiteisiin ja 
kehittämiseen pitää kiinnittää huo-

miota. Peltopuolella asiat muuttuvat 
niin nopeasti, että kärryillä pysymi-
nen voi olla haastavaa, sanoo Niko.

Mikäli investointi toteutuu, on 
Nikolla mielessä jo valmiita hankkei-
ta, joihin Neuvoa voisi käyttää. Kun 
toiminta on laajentunut tarpeeksi, 
olisi mielenkiintoista selvitellä bio-
kaasulaitoksen perustamista. – Kol-
men robotin yksikössä on jo mer-
kittävät energiakustannukset. Sa-
malla lantaa kertyy suuri määrä, si-
tä voisi yrittää hyödyntää, miettii Ni-

ko. Myös aurinkoenergian hyödyntä-
minen kiinnostaa. Siitä olisi mielen-
kiintoista saada kannattavuusluku-
ja, jotta todellista energian säästöä 
voisi arvioida.

Talous

Ville Moilanen
Talousjohtamisen asiantuntija

Kumpulaisen tilalla 
Neuvosta hyöty irti

Joka tilalle tuotantosuunnasta riip-
pumatta on varattu 10 000 euroa 
Neuvo 2020 -rahaa, jota voi käyttää 
asiantuntijoiden tarjoamiin palvelui-
hin, kuten tilan kilpailukykyä paran-
taviin suunnitelmiin, kasvustokäyn-
teihin, ympäristöpalveluihin, luomu-
neuvontaan, energiasuunnitteluun ja 
eläinten hyvinvointiin. Neuvo 2020 

-palvelusta tila maksaa vain alv:n 
osuuden, joka on vähennyskelpoi-
nen arvonlisäverotuksessa. 

ProAgrian tarjonta Neuvo 2020 
-palveluihin on laaja. Tarjoamme ti-
lan tarpeiden mukaan kartoituksia, 
alku- ja tarveselvityksiä, erilaisia suun-
nitelmia, keskusteluja joko kasvotus-
ten tai nettipalavereina sekä seuran-

taa. Liikkeelle lähdetään alkuselvityk-
sestä, jonka jälkeen edetään tarkem-
piin suunnitelmiin ja laskelmiin. Kil-
pailukyky-Neuvossa arvioimme erilais-
ten toimenpiteiden kannattavuutta ja 
teemme niihin vertailuja. Käytössäsi 
on myös ProAgrian Tilakuntokortti 
ja Taloustietopankin vertailuaineisto 
tuotantosuuntasi tunnusluvuista. 

ProAgrian tarjonnan monipuoli-
suuden takaavat eri alojen Neuvo-oi-
keudet saaneet asiantuntijat. Pystym-
me yhdistämään talouden, tuotanto-
talouden ja yritysasiantuntijoidemme 
osaamisen tilan tarpeisiin ja tuotta-
maan kokonaispalvelun tiiminä.

www.proagria.fi/neuvo2020

Neuvossa tarjolla 10 000 euroa

Niko Kumpulainen 
suosittele Neuvo 
2020 -palveluita 
muillekin. 
– Pienellä 
rahalla tulee iso 
hyöty, kun saa 
asiantuntemusta 
asioihin, 
joista itsellä ei 
välttämättä ole 
viimekäden tietoa. 

Kuva: Ville Moilanen

Neuvo-rahaa 10 000 €/tila

➽

RAHANARVOISET 
NEUVO 2020 
-PALVELUT
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Keski-Pohjanmaan maa-
kunnan alueella on kaksi toimin-
taansa kuosiin järjestelevää kalata-
lousaluetta: Kalajoen kalatalous-
alue ja Keski-Pohjanmaan kalata-
lousalue. Kalajoen kalatalousalue 
toimii nimensä mukaan Kalajoen 
valuma-alueen ja sen edustan me-
rialueella. Keski-Pohjanmaan kala-
talousalueen muodostavat kalata-
lousyhteisöt sekä kalatalouden jär-
jestöt, jotka toimivat Pöntiönjoen 
ja Perhonjoen välisillä valuma-alu-
eilla ja niiden edustan merialueel-
la. Sekalaista on seurakunta, mo-
lemmissa. 

Virallisluontoisesti on katsottu, 
että kalatalousalueet ovat julkisoi-
keudellisia yhdistyksiä. Ne eivät siis 
ole yhdistyslain mukaisia yhdistyk-
siä, vaan ovat systeemejä semmoi-
sia, jotka toimivat osittain kalastus-
lain, hallintolain ja paloittain yhdis-
tyslain puitteissa. Selvää kuin pläk-
ki!? Niiden toiminnan tarkoituksek-

si on kalastuslaissa kirjattu jotain 
semmoista kuin, että kalatalous-
alueen tulee kehittää alueensa ka-
lataloutta sekä edistää jäsentensä 
yhteistoimintaa. Selväkielisestihän 
tämä tarkoittaa sitä, että kalatalo-
usalueisiin kuuluvat osakaskunnat 
ja muut vesien omistajat sekä kalas-
tusta alueella elinkeinokseen tai hu-
vikseen harrastavat sopivat yhdessä 
niistä pelisäännöistä, joita alueen 
kalavesillä kalastellessa ja kalavesiä 
kaitsiessa pitäisi soveltaa. Toimia 
semmoisia sorvaamaan on asetettu 
kalatalousalueen toimielimet, joi-
ta ovat yleiskokous, hallitus ja toi-
minnanjohtaja. Kalajoella hallitus-
ta johtamaan valittiin perustavas-
sa kokouksessa kalajokinen Teemu 
Sauvula ja toiminnanjohtajaksi hal-
lituksen valitsemana Perämeren Ka-
latalousyhteisöjen Liitto ja sen ka-
latalousneuvoja Pasi Anttila. Kes-
ki-Pohjanmaalla puheenjohtajan 
pestiin valittiin Riitta A. Tilus Kala-

joen Himangalta ja toiminnanjoh-
tajaksi hääräämään nimettiin Kes-
ki-Pohjanmaan Kalatalouskeskus ja 
sen toiminnanjohtaja Eero Hakala. 

Näiden mainittujen, kuten mui-
denkin Suomenmaan kalatalous-
alueiden (niitä muuten on tällä het-
kellä alun toistasataa) ensimmäisiä 
tehtäviä ovat mm. kalavarojen jär-
kiperäisen ja kestävän käytön sekä 
kalavesien hoidon suunnittelu, eli 
alueellisen käyttö- ja hoitosuunni-
telman laadinta. Ei silti pelkästään 
keskenään, vaan alueen virallisesta 
kalataloudesta vastaavan Elyn val-
vovain silmäin alla. Tämä työ alkaa 
kuluvan syksyn aikana ja valmista 
pitäisi olla esitettäväksi ensi vuoden 
loppuun mennessä. 

Tämmöistä on elo näinä ala-
ti muuttuvien toitotusten aikoina, 
kalataloudessakin. Seuraavaksi jän-
nätään miten valtion budjettikahi-
noissa kalapuolelle käy. Ei hääppöi-
seltä näytä. Silti sopevia syyskelejä! 

Kalatalouskeskus

Toiminnanjohtaja 
Eero Hakala

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

@pakp_kalaeero

Kalatalous-
keskus

Kalaväen syystyöt
Tummentuvien iltojen ja vii-
lentyväin vetten aikaan kalatkin alka-
vat kertyä parviksi. Lukuisat pyrstöt 
pienellä alalla luovat otollisen alus-
tan tuottoisalle pyydyskalastukselle, 
etenkin silloin, kun pyytäjä vesiään 
osaa lukea. 

Merkitse pyydyksesi
Kalaevästä pöytäänsä pyytävän on 
hyvä muistaa muutama omaa ja yleis-
tä tuvallisuutta koskeva sääntö. Niis-
tä ensimmäinen on se, että pyydyk-
set tulee aina merkitä. Siispä siihen 
linttaan kiskottuun katiskanreuhuun 
tai jopa uudenkarheaan Wekeen tu-
lee kiinnittää kukku. Semmoinen 15 
cm läpimittainen styroksipallo tai me-
hukattikanisteri. Verkot, eritoten lä-
helle pintaa viritetyt, tarvitsevat nä-
kyvämmän merkin (vaikkapa salkoon 
kiinnitetty lippu tai kaksi) syystä, et-
tei pyydys koituisi vaaraksi muille ve-
sillä kulkeville. Merkkaamattoman tai 
yhteystiedottoman pyydyksen aset-
taja syyllistyy kalastussäädösten vas-
taiseen kalastukseen. Osakaskunnan 
valtuuttamalla kalastuksenvalvojalla 
tai viranomaisella on oikeus pyydyk-
sen semmoisen vedestä poistamiseen 
ja saattaapa siitä sakkokin seurata. 
Mieliharmia monenlaista, ihan suot-
ta. Merkitse siis pyydyksesi! 

Huolehdi, että kellut
Mitä lie duudsonihenkeä tai välin-
pitämättömyyttä se, ettei ennen ve-
neeseen asettumistaan päällensä kel-
luntapukinetta tai varustetta asette-
le. Syyskylmän veden varaan joutu-
nut ei pitkälle polski, ainakaan pin-
nalla ja ilman kelluttavaa varustus-

ta. Kylmillä keleillä vesillä liikkuvan 
perusvarustukseen kuuluvat arkijär-
jen lisäksi kelluttavat pukineet. Ken 
epäilee, niin sopii kokeilla kesäkelis-
sä ja rantamatalassa, miten livakasti 
veneestä veteen suistunut paattiinsa 
takaisin kömpii. Lämpimiäkin ovat ja 
mukavia päällä, nuo kelluttavat pu-
kineet, nykyään. 

Noudata rauhoitusaikoja
Muutamat vaeltavat kalat, joita 
usein arvokaloiksi kuulee kutsutta-
van, ovat lailla suojattuja näin syysai-
kaan. Sekin sietää muistaa. Lohella 
ja taimenella, on niillä rasvaevä tal-
lella tai ei, on virtaavilla vesialueil-
la kuluvan kuun alusta alkanut syys-
rauhoitus, joka jatkuu marraskuun 
lopulle saakka. Lempiväisten puu-
hia ei pidä häirittämän! Rasvaevä-
käs taimen on muutoinkin meidän 
leveyksillämme kokonaan rauhoitet-
tu. Ken vahingossa kalan, siis jalon 
semmoisen, taikka peräti ankeriaan 
satimeensa saa, pitää se välittömäs-
ti vapauttaa ja elementtiinsä nakel-
la. Elävänä tai toreissaan, sama se. 
Hyvien tapojen eli säädösten vastai-
seen kalastukseen sortuvalle voi kä-
ryn käydessä napsahtaa rikesakon li-
säksi rapsakka seuraamusmaksu tai 
miten nyt parin satasen tai muuta-
man tonnin rahamenetyksen itse 
kenkin kokee.

Tarkempia ohjeita kalastusase-
tuksen vaatimista pyydysmerkinnöis-
tä ja kalojen alamitoista sekä rau-
hoitusajoista ja -alueista löytää mm. 
Kalatalouden Keskusliiton ylläpitä-
miltä Ahven.net -sivuilta, metsähalli-
tuksen Eräluvat.fi-sivustoilta tai Ely-
jen kalastusrajoitus.fi-sivustoilta.

Kalatalousalueet harjoittelevat rootelinsa hoitoa

Kuva: Eero Hakala
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Kalatalouskeskus

Kotitarve-
kalastajan 
mietteitä

Mauno Korhonen
puheenjohtaja
Kalatalouskeskus

On elokuun aamu. Istun mökin terassilla ja hörpin kahvia mukista. Savu-
kalan herkullinen tuoksu tulee nenään. Se tulee edessäni olevasta astiasta, 
jossa folion alla ovat juuri savustimesta ottamani ahvenet. Kävelin rantaan 
pystyyn kuivanneen kaurapellon reunaa pitkin ja järvellä panin merkille al-
haisen veden pinnan. Otin katiskoista savustuslaatikollisen verran. Loput 
laskin takaisin. Seuraan vesilintujen liikehdintää järvellä ja ruskosuohau-
kan lentelyä heinikon yllä. Kuuntelen luonnon ääniä. Pian haen toisen mu-
killisen kahvia ja otan pari ahventa syötäväksi. Nautiskelen kiireettömästi. 
Ajattelen sinisiä ajatuksia. Tämä on minun kalastusmaailmaani. Jollakin 
toisella se saattaa olla perhojen sitominen tai uistinten tekeminen. Jolle-
kin on tärkeää kalastusvälineiden uusin tekniikka. Toisille ovat tärkeitä en-
nätykset, sentit ja kilot. Kaikki eivät syö pyytämäänsä kalaa, vaan laskevat 
saaliinsa takaisin. Se heille suotakoon. 

KALATALOUSKESKUKSEN STRATEGIA
Kalatalouskeskusten osakaskuntien jäsenkunta koostuu pääosin itseni kal-
taisista kaikenviljan kalastajista, joita ennen vanhaan sanottiin kotitarve-
kalastajiksi. Ajat ovat muuttumassa. Kalatalouskeskuksenkin johtokunta 
käynnisti strategian suunnittelun kesällä ulkopuolisen konsultin opasta-
mana. Tilaisuus oli onnistunut ja siitä on hyvä jatkaa. Pohdinnoissa tuli 
selkeästi esille se, että kalatalouskeskuksen palveluja käyttävä asiakaskun-
ta on muuttumassa. Yksityisillä kansalaisilla on monesti haluja ja intresse-
jä pistää suuriakin summia esim. virtavesistön kunnostamiseen, kuten ke-
sällä olemme lehdistä lukeneet. Strategian valmistuminen vie aikansa, jo-
ten hyviä vinkkejä ehtii vielä antaa kalajohtokunnan jäsenille tai Eerolle.

RAVUSTUSTA VÄHÄSSÄ VEDESSÄ
En tiedä saavutettiinko veden vähyydessä uusia ennätyksiä, mutta ainakin 
Vääräjoessa ravustettaessa löysimme paljon uusia kiviä, joita ei vielä vii-
me kesänä ollut. Kävi taas kuten vuosi sitten: naapurikylän varttuneem-
mat ravustajat saivat enemmän saalista kun me poikaset, mutta ehkä me 
vielä opimme.

NUORISSA TULEVAISUUS -KALASTUKSESSAKIN
Olimme emännän kanssa koulun luontopolun varressa kalastusrastilla 
esittelemässä koululaisryhmille kalastusta. Niinhän siinä kävi, että yhdel-
le ryhmälle varattu vartin aika loppui aina kesken, mutta olennaisinta oli, 
että opettajilta tuli toivomusta, että kalastustapahtumia tulisi järjestää li-
sää. Olkaamme herkällä korvalla ja vaikka vähän tyrkyttämässä itseäm-
me kalastuksen esittelyyn. Tiedän, että monet lukijoista ovat tehneet tässä 
suhteessa ansiokasta työtä vuosikausia.

Jos kaikki eivät viime syksynä ehtineet kokemaan pimeiden tuulasöiden 
hienoa tunnelmaa, on se mahdollisuus vielä tälle syksylle olemassa. Atrai-
met teräväksi, valolähteet kuntoon ja vesille!

Parikymmentä vuotta eli koko 
sen ajan, mitä olen aktiivisesti osa-
kaskunta- ja seuratoiminnassa mu-
kana ollut, on kalavesillä liikkujien 
keski-ikä nousut. Ukkoutumiseksikin 
sitä kutsutaan. Tämä mielessämme 
olemme järjestäneet Kaustisella vuo-
sien mittaan monenlaista toimintaa 
nuorisolle. Erilaiset kalastukseen liit-
tyvät tapahtumat ja kerhot tarjoavat 
mahdollisuuden tutustua kalastus-
harrastukseen, saada kipinää ja löy-
tää muita samanhenkisiä kalakave-
reita.

Kun paikallisen riistanhoitoyh-
distyksen aktiivi Toni Peltoniemi 
pyysi minua vetämään nuorille tar-
koitettua eräkerhoa suostuin tieten-
kin, koska ajatus kuulosti tuoreelta 
ja toimivalta. Toimintamme tärkeim-
piä asioita, jopa velvollisuus, on tar-
jota lapsille ja nuorille mahdollisuuk-
sia kalastaa ja tutustua kalastami-
seen. Useilla ei ole lähipiirissään ke-
tään, joka veisi vesille ja opastaisi 
eteenpäin. 

Ympärivuotista  
kerhotoimintaa
Eräkerho kokoontuu sopivin vä-
liajoin ja ympärivuotisesti erilaisten 
eräharrasteiden parissa joko maas-
tossa tai metsästysseuran majalla. 
Monipuolinen sisältö on tuonut mu-
kaan laajan osallistujajoukon ja mo-
nipuolisuus mahdollistaa tasaisen ja 
ympärivuotisen aktiivisuuden. Esi-
merkiksi loppusyksyn huonot kalas-
tusolosuhteet voidaan paikata hir-
vijahtipäivällä. Kerhon kantava voi-
ma on ollut jatkuvuus, unohtamat-
ta tänä päivänä niin tärkeän sosiaa-
lisen median merkitystä. Kerholai-
set ja huoltajat ovat mukana Whats- 
App-ryhmässä, jonka kautta tieto 
kulkee tulevista tapahtumista. Siellä 
kerholaiset myös jakavat onnistumi-
sia omilta kalareissuiltaan. Eräkerho 
on antanut uskoa jatkuvuudelle sekä 
näyttänyt, että luontoharrastus on 
edelleen kiinnostavaa.

Perhojen sitomisesta  
koukkukalastukseen
Eräkerhossa olemme käyneet on-
kimassa, talvikaudella teimme lä-
hivesille pilkkireissuja, opettelimme 
ismete-kalastuksen niksejä sekä tu-
tustuimme pyydyskalastukseen pitä-
mällä mateen- ja haukikoukkuja Per-
honjoella. Koskikalastusillassa saim-
me saaliiksi komeita kirjolohia ja Ka-
lawartti-kilpailussa totesimme lajika-

lastuksen haastavaksi lajiksi. Sisäti-
loissa on opeteltu hartaasti perhon-
sidonnan perusteita, sotkettu liimaa 
ja värijauheita tuloksena ottavat vä-
rikoukut, rakenneltu morrivapoja se-
kä ismete-onkia. Ruokakalat on otet-
tu saaliiksi ja tutuksi on tullut myös 
päästää takaisin kasvamaan kalat, 
joita ei hyödyksi käytetä. Eräkerho 
aloitti elokuun lopulla toisen kau-
tensa. Tarkoituksemme on jatkaa sa-
moissa merkeissä sekä tietenkin kek-
siä uusia metkuja mielenkiinnon yllä-
pitämiseksi.

Vaatii, mutta myös antaa
Ympärivuotisen kerhon järjestämi-
nen vaatii aikaa ja sitoutumista. Us-
kon eräkerhosapluunan toimivan 
muuallakin, joten jos yhteisöstän-
ne löytyy intoa ja aikaa, suosittelen 
lämpimästi kerhotoiminnan aloit-
tamista. Nuorten kalastajanalkujen 
vilpitön into ja osallistuminen, het-
kessä eläminen ja aito onnistumi-
sen riemu saaliistaan ovat palkin-
tona tehdystä työstä yhteisen hyvän 
eteen. Vaikka meillä kerhon tarkoi-
tus on erätoiminnan järjestäminen 
nuorisolle, näen tässä myös poten-
tiaalin saada tulevaisuudessa jatku-
vuutta seurojen ja kalastuskuntien 
toimintaan.

MIKA YLI-SOINI
Kaustisen eräkerho

Haukikoukkuja, morrivapoja sekä ismete-onkia

Kaustisen eräkerhossa 
tekemisen meininkiä ja 
kokeilun riemua

Kuva: Mika Yli-Soini

Kuva: Mika Yli-Soini
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Riitta Huhtala
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Maa- ja kotitalousnaiset

etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

Retkiä, kursseja 
ja tapahtumia 
– tervetuloa mukaan!
 
Kesän jälkeen meitä on hemmoteltu lämpimällä syksyllä. Työt ja koulut ja 
sitä myöden arki on alkanut. Kesällä on mukava ottaa vähän rennommin 
ja sekoittaa aikatauluja, mutta syksyn tullen arki on tervetullutta. 

Maa- ja kotitalousnaiset ovat myös arjessa kiinni. Tapahtumia ja toi-
mintaa riittää niin yhdistyksissä kuin piirikeskuksessa. Retkiä on tulos-
sa jos jonkinlaisia – esimerkiksi Tallinnan joulumarkkinat kannattaa läh-
teä porukalla kokemaan ja näkemään. Maisema- ja ruokapuolen kursse-
ja kannattaa syksyn päälle tilata yhdistyksiin. Niistä saa uutta intoa ja yh-
teishenkeä paikalliseen toimintaan. Toimintamme ydin on paikallisissa yh-
distyksissä lähellä maaseudun naisia. Syyskaudella toivonkin, että paikal-
lisyhdistykset aktivoituvat taas viestimään toiminnasta esimerkiksi omilla 
Facebook-sivuilla tai muulla paikkakunnan toimintaan sopivalla tavalla. 
Mikäli halutaan uusia jäseniä mukaan toimintaan, kannattaa kokeilla uu-
sia tapoja viestiä.

Vuoden maisemateko sekä Vuoden maa- ja kotitalousnainen valitaan 
taas vuosikokouksessamme 25.11.2019. Otamme mielellämme ehdotuk-
sia vastaan – monella on mielessä järjestöaktiivi, joka ansaitsisi tulla huo-
mioiduksi. Tervetuloa vuosikokoukseen keskustelemaan ja päättämään 
alueemme asioista! 

Toiminnanjohtaja Kirsi Varila, p. 043 8254 284
Ruoka- ja ravitsemusasiantuntija Niina Vihelä, p. 043 825 4281
Maisema-asiantuntija Anu Ainasoja, p. 043 825 4284

Lähde mukaan hienolle reissulle Tallinnaan 1.-3.12.2019. Tutus-
tumme paikalliseen ruokakulttuuriin, käymme Karnaluksin kä-
sityömaailmassa ja vietämme aikaa Tallinnan vanhan kaupun-
gin tunnelmallisilla joulumarkkinoilla. Lähdöt busseilla Kalajo-
elta ja Reisjärveltä. 

Lisätietoja löydät nettisivuiltamme www.maajakotitalousnai-
set.fi/kp, valitse valikosta tapahtumat ja sieltä tapahtumakalen-
teri. Muutamia paikkoja vielä jäljellä. Lisätietoja saat Kirsiltä.

Tervetuloa
Tallinnan 

joulumarkkinoille

Kekri-seminaari keruutuotteista
pidetään Kokkolassa Kruununvoudintalolla Kekri-myyjäisten yhtey-
dessä 20.10.2019 alkaen klo 12. 

Kaksituntisen seminaarin teemoina ovat sienet ja yrtit. Seminaa-
riin on vapaa pääsy. Tilaisuuden järjestää Viskuri-hanke/Liisa Koske-
la, p. 050 5120 615.

Kosteikkoiltapäivä Kälviällä
9.10.2019 klo 13- 15, Peitsontie 329, Kälviä

Tervetuloa tutustumaan kosteikon rakenteisiin ja kosteikon hoitoon.
Vapaa pääsy. Ei ilmoittautumisia. Lisätietoja: Jari Tikkanen, 

p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi ja Satu Järvenpää, 
p. 044 7778 839, satu.jarvenpaa@vesiensuojelu.fi. 
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SEURAA FACEBOOK-SIVUJAMME: 
KESKI-POHJANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Tulevat tapahtumat löydät parhaiten sieltä! 
Ohjelma myös tapahtumasivustolta www.naisidea.fi. 

Oletko nitistänyt haitallisia 
vieraskasvilajeja?
- ilmoita maisematekosi pian, 
kilpailu päättyy syyskuun lopussa!

Sunnuntailounaaksi on tarjolla kaustislaista juustopaistia ja kes-
kipohjalaista muttia sekä kasvissosekeittoa satokauden kasvik-
sista. Samalla pidämme keruutuoteaiheisen seminaarin, jossa 
keskitytään sieniin ja yrtteihin. Seminaariluennot klo 12–14. Va-
paa pääsy. Seminaarin järjestää maaseutuyrittämisen kehittä-
mishanke Viskuri.

Kruununvoudintalon pihapiirissä on kalanperkausnäytöksiä, 
tietoiskuja ja myyntipöytiä. Jos sinulla on kekriaiheeseen sopivaa 
myyntituotetta, sadonkorjuutuotteita tai perinteisiä käsitöitä, 
tervetuloa myyjäksi Kruununvoudintalolle. Myyntipisteet sijoite-
taan pihalle. Leivonnaisten myyjille on varattu muutama paikka 
sisätiloihin. Myyntipaikat 10 €. Ohjelmaa myös lapsille. 

Myyntipaikkoja voi tiedustella Niinalta p. 043 825 4281,  
niina.vihela@maajakotitalousnaiset.fi tai Kirsiltä 
p. 041 196 4434, kirsi.varila@
maajakotitalousnaiset.fi.

Vieraslajien torjunta on käynnissä olevan vuoden maisemateko -kilpailun 
teemana. Maakunnalliset voittajat kilpailevat valtakunnallisesta tunnustuk-
sesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee vuoden maisemateon valintaa.

Kilpailuun saa osallistua yksin tai yhdessä, julkinen tai yksityinen, mies tai 
nainen. Kisailla voi joko pienillä tai suurilla teoilla.

Täytä ilmoittautumislomake: www.maajakotitalousnaiset.fi > vuoden 
maisemateko. Täyttöapua saa tarvittaessa Anu Ainasojalta, p. 043 825 4284 
tai anu.ainasoja@maajakotitalousnaiset.fi.

Varaa piha-
suunnittelukäynti 
nyt!
Vanha piha voi kaivata päivitystä tai hoito-ohjei-
ta. Suunnittelemalla säästää uuden pihan rakenta-
misessa.

Syksyllä puutarhassakin valmistaudutaan tu-
levaan talveen. Ajattelisi, että nyt ei ole puutar-
ha-asiat päällimmäisinä, mutta se on aivan päin-
vastoin! Nyt on juuri oikea aika tehdä suunnitel-
mia ja miettiä rauhassa mitä puutarhaltaan ha-
luaa. Kun suunnitelmat on valmiiksi tehtynä talven 
aikana, voi keväällä iskeä kätensä multaan ja alkaa 
hommiin. Kysy lisää Anulta, p. 043 825 4284. 

Kekri-tapahtuma 
su 20.10. klo 11-15 
Kruununvoudintalolla 
Kokkolassa

Järjestämme Kekrin yhteydessä klo 10-11 
Kansainvälisen maisemapäivän kunniaksi

SUNTIN MAISEMAKÄVELYN (2,9 km)

Tule mukaan löytämään yhdessä arkimaiseman arvot.
Osallistujille pullakahvit. Lähtö Kruununvoudintalolta.
Ilmoittaudu 16.10. mennessä Anulle p. 043 825 4284.

Kuva: Anu Ainasoja

Kuva: Anu Ainasoja
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Kuva: Kirsi Varila

Kirsi Varila
toiminnanjohtaja
Keski-Pohjanmaan 
Maa- ja kotitalousnaiset

Kuka olet, mistä tulet ja mitä teet?
Olen Anna Niemelä, 33 v. Lohtajal-
ta. Tällä hetkellä olen "äitiyslomal-
la" avopuolisoni Ollin kanssa pyö-
rittämältä maitotilalta. Perheeseeni 
kuuluvat mieheni lisäksi neljä tytär-
tä: Elli 7, Vilja 5, Maisa 2 sekä 4 kk 
ikäinen Aava. 

Sait haasteen Päivi Ainalilta, mitä 
ajatuksia haaste herätti?
Ensimmäinen ajatus oli, että voi hyvä-
nen aika kylläpäs haasteen laitoit. Mu-
kava kuitenkin oli, että haasteen sain. 
Päivi ja Jouni ovat perhetuttujamme.

Mikä on parasta arjessasi?
Arki. Vaikka arki on usein kiireis-
tä, nautin siihen liittyvistä pienistä 
asioista. Eilen viimeksi ilahduin, kun 
Vilja oli tehnyt hienon piirustuksen 
ja ajattelin, että hän osaa jo hienos-
ti piirtää. Elli ilahdutti kukkakimpul-
la. Aava usein herää aikaisin ja me-
nee nukkumaan uudelleen, jolloin it-
se luen lehden ja juon kahvia kai-
kessa rauhassa. Pusu mieheltä kes-
ken työtouhujen. Arjen pienet jutut 
kantavat.

Mikä vuodenaika on arjessasi haas-
tavinta ja kuinka siitä selvitään?
Kyllä se on aika kevättöiden alusta 
puinteihin. Olli on niin paljon omis-
sa töissään, vaikka kiitettävästi tyt-
töjä mukaan ottaa mahdollisuuk-
sien mukaan. Työtä on paljon, mutta 
päivä kerrallaan, eihän kaikkia yhte-
nä päivänä valmiiksi saa. Tänä kesä-
nä on ollut apuna meidän ihana au 
pair, joka on viime syksystä asti hel-
pottanut arkeamme. Molempien si-
sarukset ja isovanhemmat myös aut-
tavat lastenhoidossa. 

Mikä oli lapsuuden lempiruokasi ja 
onko se säilynyt edelleen?
Lapsena lempiruokani oli peruna, 
porkkana ja kananmuna, suolalla ja 
Oivariinilla höystettynä. Hyvää se on 
edelleenkin ja maistuu myös omille 
lapsilleni. Toinen oli mummini läm-
min ohraleipä ja karjalanpiirakat.

Mitä harrastat vapaa-ajalla?
Tähän tekisi mieli sanoa kuten Ar-
to-vaari, kun häneltä kysyttiin miten 
hän vietti lapsuutensa kesälomat. Eli 
en ymmärtänyt kysymystä. Tämän 

hetkinen elämä on hyvin hektistä, jo-
ten vapaa-aikaa ei liikaa ole. Se ai-
ka mitä on, pyritään viettämään per-
heen kanssa mm. saunoen, liikkuen 
tai retkeillen. Jos aikaa itselle jää, tyk-
kään leipoa ja tehdä vanhasta uutta.

Mikä on Lohtajalla parasta?
Mukavat ihmiset, kaunis luonto ja hy-
vät ulkoilumahdollisuudet. Täällä on 
monipuoliset harrastusmahdollisuu-
det kaikenikäisille. Turvallista olla ja 
elää ja kuitenkin lähellä palveluita.

Mitä Maa- ja kotitalousnaiset sinul-
le merkitsevät?
Mukava joukko kaikenikäisiä nai-
sia. Porukassa on kiva olla ja ko-
kea uutta. Meidän porukallamme 
on ollut monipuolisia tempauksia 
aina smoothie-kursseista ajankäyt-
tö-luentoihin. Myös yhteiset retket 
ovat olleet mukavia ja harkinnassa 
on myös Keski-Pohjanmaan Maa- 
ja kotitalousnaisten risteily. Kuulun 
Lohtajan kirkonkylän Maa- ja kotita-
lousnaisten johtokuntaan.

Miten Maa- ja kotitalousnaiset voi-

sivat osaltaan pitää yllä vireää maa-
seutua?
Järjestämällä kaikenikäisille ihmisille 
toimintaa kurssien, retkien ja eri tee-
mojen ympärillä.

Kenet haluaisit haastaa mukaan 
seuraavaan lehteen? Ja mitä haluai-
sit häneltä kysyä?
Haluaisin haastaa ystäväni Tanja 
Eskolan Kannuksesta. Hän opiske-
lee tällä hetkellä agrologiksi. Haluai-
sin kysyä häneltä: Mikä olisi sellainen 
asia, että tulisit mukaan Maa- ja Ko-
titalousnaisiin?

Oli mukava vierailla Annan ja Ollin 
maitotilalla sekä kuulla heidän arjes-
taan. Toivotan oikein hyvää syksyn 
jatkoa koko perheelle!

MAASEUDUN NAISIA

Ajelin syksyisenä iltapäivänä Lohtajalle Anna Niemelän luokse kyselemään kuinka maitotilan 
emäntä ja neljän pienen lapsen äiti saa päivänsä kulumaan. Minut vastaanotti pihalla kaksi 
perheen vanhinta tytärtä äitinsä kanssa ja myös nuorimmainen oli pihalla vaunuissa nukkumassa. 
Sisältä löysimme toiseksi nuorimman, joka juuri tuli päiväunilta isänsä kanssa. Pariskunnalla on 
paljon työtä tilanhoidossa ja perheessä, mutta selkeästi huomasi, että arki sujuu, kun puhalletaan 
yhteen hiileen. 


