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Äärevistä sääolosuhteista saimme esimakua kahte-
na edellisenä kasvukautena. Äärioloihin varautumi-
nen alkaa maan kasvukunnosta ja peltomaan mul-
tavuudesta. Toimiva vesitalous on hyvärakenteisen 
maan merkki. Ojituksen kunnossapitoon kannat-
taa siis panostaa. Mururakenne ja maan biologinen 
aktiivisuus kohenee kalkituksella. Viljelykierto ja sen 
monipuolistaminen vaikuttavat tehokkaasti sääris-
keihin. Kalkituksen, lannoituksen ja salaojituksen 
merkitys ei ole digiaikanakaan hävinnyt.

Lehmien ruokinta vaikuttaa maidontuotannon 
kustannuksiin ja maidosta saataviin tuloihin. Ta-
sapainoisen ruokinnan yhteys lehmien korkeaan 
tuotokseen ja terveyteen sekä työnmäärään ja sen 
mielekkyyteen on tosiasia. Kasvukauden sääolot 
näkyvät rehujen määrässä ja laadussa, joten ruo-
kinnan suunnittelu ja sen seuranta on entistä tär-
keämpää. 

ProAgrian ruokinnan ohjaus ja sitä täydentä-

vät täsmäpalvelut tarjoavat asiantuntemusta, ver-
tailutietoa ja hyviä käytäntöjä maitotilayrittäjil-
le, kun tavoitteena on tuottaa hyvät pitoisuudet 
omaavaa maitoa, pitää eläimet terveenä ja hyö-
dyntää kotoiset rehut tehokkaasti. ProAgrian pel-
lonpiennartilaisuudet, kasvustokäynnit ja kasvi-
pienryhmät tarjoavat tietoa viljelytekniikoista, uu-
sista kasvilajeista ja -lajikkeista, viljelyä helpotta-
vista teknologioista ja tuovat tiedolla johtamisen 
myös pellolle.

Lehmät lypsävät ja eläimet kasvavat sillä mi-
tä pellolta korjataan. Kotieläintilan tulos tehdään 
pellolla ja se näkyy tankissa, pankissa ja ilmastossa. 
ProAgrian kehittämän Biocode-hiilijalanjälkilasku-
rin tulosten perusteella tiloilla vaikutetaan ilmasto-
muutoksen hillintään eniten peltoviljelyllä, eläinten 
ruokinnalla ja energian tehokkaalla käytöllä. 

Onnistumme ilmastonmuutoksessakin yhdes-
sä!

Tapahtumakalenteri

Ritva-Liisa Nisula
johtaja
ProAgria Keski-Pohjanmaa

Säistä ei aina tiedä 
– paitsi jälkeenpäin

ProAgria Keski-Pohjanmaa 
Tiedotuslehti 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: Kirsi Varila
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Aurinkosähköjärjestelmä maatilalle
Lohtaja, to 14.2. klo 9:30-14:45, Houraatin metsästysmaja, Houraatintie 10 
Ei osallistumismaksua. Kahvin ja lounaan tarjoavat Kokkolan Energia Oy sekä 
Mesiel Oy. Ilmoittautumiset (viim. 7.2.)  ritva.jaakkola@kpedu.fi, p. 044 7250 
625. Lisätietoja: jari.tikkanen@proagria.fi, p. 0400 162 147

ProAgria Keski-Pohjanmaan Kasvinsuojelukoulutukset ja -tutkinnot 
Sievi, ti 19.2. klo 10-14, kunnanvirasto (Haikolantie 16), mahtuu 30 hlöä
Kaustinen, to 21.2. klo 10-14, kunnantalo (Kappelintie 13), mahtuu 25 hlöä 
Veteli, to 21.3. klo 10-14, hotelli Kampeli (Lehtisaarentie 28), mahtuu 30 hlöä
Kalajoki, ti 26.3. klo 10-14 Hotelli Rantakalla (Matkailutie 150), mahtuu 40 hlöä
Kannus, to 28.3. klo 10-14, kaupungintalo (Asematie 1), mahtuu 50 hlöä 
Lohtaja, ti 4.6. klo 18-21.30, Houraatin metsästysmaja (Houraatientie 10), 
mahtuu 100 hlöä
Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan ProAgrian nettisivujen kautta www.proagria.fi/kp 
-> Tapahtumat tai sähköpostilla kirsi.saarikettu@proagria.fi tai 
puh. 043 825 4280 viimeistään 7 työpäivää ennen tapahtuman ajankohtaa. 

Ravinneratas-hankkeen infotilaisuudet 
Sievi, 20.2. klo 9.30, kunnantalo
Lohtaja, 20.2. klo 13, Lohtaja-talo
Tilaisuuksien tarkemmat aikataulut, ohjelmat ja lisätiedot Ravinnerattaan 
Facebook-sivuilta sekä Pohjanmaan vesi ja ympäristön nettisivuilta.

Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi 5 pv
Kannus, 19.-21.3. ja 26.-27.3., klo 9-15, Kannuksen kaupungintalon 
valtuustosalissa (Asematie 1)
Ilmoittautumiset ja lisätietoja ke 13.3. mennessä 
Jari Tikkanen, p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi tai 
Seija Roimela, p. 040 8479740, seija.roimela@proagria.fi.

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon peruskurssi 2 pv 
Kannus, 2.-3.4., klo 9-15, Kannuksen kaupungintalon valtuustosalissa 
(Asematie 1)
Ilmoittautumiset ja lisätietoja ke 13.3.2019 mennessä 
Jari Tikkanen, p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi tai 
Seija Roimela, p. 040 8479740, seija.roimela@proagria.fi

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN TOIMINTA 

Kallentorin markkinat Kokkolassa 16.2. klo 10-13
Myyntipaikkavaraukset tekstiviestillä tai sähköpostilla Kirsiltä, Anulta tai Niinalta.

Ystävänpäivän illallinen ja konsertti 14.2. klo 17, Kruununvoudintalo ja 
Konservatorio
Varaukset www.naisidea.fi tai Niina Vihelä, p. 043 825 4281.

Risteily Tukholmaan puutarhamessuille 20.-22.3.
Sitova ilmoittautuminen viim. 21.2. sähköpostitse: 
info@maajakotitalousnaiset.fi tai Helena Velin, p. 040 527 1579.

Maa- ja kotitalousnaisten tapahtumista ja matkoista lisätietoja 
Kirsi Varilalta, p. 040 1664 434
Maa- ja kotitalousnaisten kursseista ja Kruununvoudintalon tapahtumista 
lisätietoja Niina Vihelältä, p. 043 825 4281
Maa- ja kotitalousnaisten maisema- ja ympäristöpalveluista lisätietoja 
Anu Ainasojalta, p. 043 825 4284
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Puheenjohtaja

Tuntuu, että nykypäivänä muutosvauhti sen kun kiihtyy, vaikka maataloutta on harjoitettu jo vuosituhannet. 
On valitettavaa, että toimivien maatilojen määrä vähenee liian kovaa vauhtia. Tuotanto siirtyy aina vain har-
vempien ja suurempien yksiköiden hoidettavaksi. Kova kasvu vaatii jatkavilta tiloilta isoja investointeja, sa-
malla työmäärä lisääntyy. Tämän seurauksena viljelijöiden jaksaminen joutuu koville ja taloudelliset paineet 
aiheuttavat henkisiä rasitteita. Kaikesta huolimatta olisi pystyttävä näkemään realistisesti omat voimavarat ja 
resurssit, joilla haasteista kykenee selviytymään – ja elämään tasapainoista elämää.

On selvää, että tähän tilanteeseen on syytä hakea ulkopuolelta kaikki tuki, mitä on saatavilla. Kun tilako-
koluokka kasvaa selvästi, neuvonnan ottaminen vahvasti mukaan tilan toiminnan suunnitteluun on ensiar-
voisen tärkeää. Isossa liikevaihdossa pienetkin oikeat muutokset toimintaan merkitsevät lopputuloksen kan-
nalta isoja asioita. 

Tilakoon kasvaessa lisämaaksi ostettavien peltojen kauppahintojen soisin pysyvän realistisella tasolla. Pel-
tokauppoihin sitoutuu iso määrä pääomia, joita ei voi edes käyttää verotuksessa vähennyksinä. Yhteistyö ko-
neinvestoinneissa pienentää kustannuksia ja mahdollistaa lisätyövoimaa kiireajoiksi, joita tarvitaan tehokkai-
den työketjujen aikaansaamiseksi, vaikkapa rehuntekotöihin. Yhteistyö lähialueen tilojen kanssa voi parhaim-
millaan johtaa keskinäisiin pelto- ja tilusjärjestelyihin niin, että tuloksena on isompia ja logistisesti järkeväm-
piä peltokuvioita. Turha ristiinajokin vähenee ja tehokkuus lisääntyy.

Huomioitavia asioita maatalouden tulevaisuutta pohdittaessa riittää. Tärkeintä on muistaa, että tässä 
tuotetaan ruoka myös tuleville sukupolville.

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

Maatalouden tulevaisuus

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

Neuvo2020 Jari Tikkanen 0400 162 147
Nurmikasvituotanto Sari Harju  040 5234 114
Puutarhatuotanto Kirsi Voho 0400 387 406
Automaattilypsyn käyttöönotto Sonja Kuronen  043 825 4282
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

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
Perho, Veteli, Kaustinen, Ullava ja Halsua Saara Viitala 040 684 5111
Toholampi, Ullava, Lestijärvi, Reisjärvi Hanna Jämsä  0400 974 165

Kuva: Kirsi Halonen
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Järjestö

ProAgria Keski-Pohjanmaan halli-
tuksen puheenjohtaja Jyrki Halonen 
totesi vuosikokouksen avauspuhees-
saan ilmaston lämpenemisen pysäyt-
tämisen lähes mahdottomaksi ja hil-
litsemisenkin vaikeaksi. – Maapal-
lon eteläinen pallonpuolisko menet-
tää kuivumisen vuoksi jopa puolet 
ravinnontuotantomahdollisuuksis-
ta. Pohjoisen pallonpuoliskon pitäi-
si tuottaa enemmän ravintoa maa-
pallon kasvavalle ihmismäärälle, sa-
noi Halonen. Suomen on pystyttävä 
tuottamaan ruokaa myös rajojem-
me ulkopuolelle. – Kasvuolosuhteet 
paranevat, kasvukausi pitenee ja sa-
dot suurenevat. Vesivaratkin riittä-
vät viljelyyn. Siksi peltojen metsitys ei 
tunnu oikealta lähestymistavalta il-
mastomuutokseen. On syytä nähdä 
muutakin kuin hiilinielut ja pohditta-
va asiaa laajemmasta näkökulmasta, 
totesi Halonen.

Henkilövalinnat

ProAgrian hallitukseen kaudek-
si 2019-2021 valittiin uusina jäseni-
nä Elina Rahkola Kokkolan Ullavas-
ta (varalle Jukka Hautamäki), Päivi 
Kaustinen Kaustiselta (varalle Harri 
Känsäkoski) ja Piia-Maria Rautiainen 
Toholammilta (varalle Ulla Potila). 

Jyrki Mastokangas Halsual-
ta (uutena varajäsenenä Pekka Lie-
des), Lauri Juntunen Kokkolan Käl-
viältä (varalle Marjo-Riitta Pajala) ja 

Mika Kokkonen Kannuksesta (varal-
le Ahto Huhtala) uusivat paikkansa 
hallituksessa. 

ProAgria Keski-Pohjanmaan pu-
heenjohtajana jatkaa naudanlihan-
tuottaja Jyrki Halonen Reisjärveltä. 

Maa- ja kotitalousnaisten johto-
kunnassa jatkavat Minna Aho Reis-
järveltä ja Marjo-Riitta Pajala Kok-
kolan Kälviältä. Varajäseniksi valittiin 
Kirsi Halonen Reisjärveltä ja uutena 
Kaija Polso Toholammilta.

Huomioinnit

Singon tilan 9. sukupolvi eli Sami 
Heikinpoika Sinko huomioitiin su-
kutilakunniakirjalla. Singon tila Kok-
kolan Lohtajalla on ollut Singon su-
vun hallussa vuodesta 1728.

Luonnonvarakeskuksen myöntä-
män kannattavuuskirjanpitopalkin-
non 25-vuotisesta kirjapidosta sai-
vat Leena ja Ilkka Koskela Perhosta. 

Antti Kankaan tila Sievistä pal-
kittiin 101 vuotta tuotosseurannassa 
yhtäjaksoisesti mukana olleena mai-
totilana. Sisko ja Juha Miekkoja Käl-
viältä palkittiin 75 vuotta kestänees-
tä tuotosseurannasta. Huomion-
osoituksen saivat myös 50 vuotta 
tuotosseurannassa olleet Kirsi ja Ve-
sa Kaunisto Vetelistä, Olavi ja Saka-
ri Parpala Kokkolan Kälviältä sekä 
Riitta ja Ari Virkkala Toholammil-
ta. 25-vuotisesta tuotosseurannas-
ta huomioitiin Tuula ja Timo Asia-

la Toholammilta, Jari Heikkilä Kala-
joelta, Sirkka ja Esa Hyyppä Kokko-
lan Lohtajalta, Erkki Jakola Sievistä, 
Matti Jylhä Perhosta, Virpi ja Lauri 
Kivelä Perhosta, Timo Lankila Kala-
joelta, Lehtiaho Mty Toholammilta, 
Satu ja Mika Rajaniemi Kokkolan 
Kälviältä, Pasi Simoinen Halsualta, 
Markku Ukskoski Perhosta, Anne ja 
Risto Vilen Sievistä sekä Anna ja Esa 
Vähäsöyrinki Reisjärveltä. 

Pekka Heikkilä Vetelistä huo-
mioitiin Suomen korkeimmasta  
(12 255 kg) ensikoiden energiakorja-
tusta maitotuotoksesta vuodelta 2017.

Keski-Pohjanmaan parhaat karjat 
energiakorjatun maitotuotoksen pe-
rusteella vuodelta 2017 ovat Markku 
ja Sanna Rajalalla Reisjärveltä, Pasi 
Hautalalla Reisjärveltä ja Mika Reki-
lällä (Rekilä mty) Kokkolasta.

Vuoden maa- ja kotitalousnai-
sena huomioitiin Anu Karhukor-
pi Halsuan Maa- ja kotitalousseu-
rasta. Vuoden maa- ja kotitalousnai-
nen edistää alueellaan maa- ja koti-
talousnaisten toimintaa, toimii itse 
aktiivisesti maa- ja kotitalousnaisten 
hyväksi sekä innostaa ja kannustaa 
muita naisia toimintaan mukaan. 
Anu toimii aktiivisesti Halsualla ja on 
Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalo-
usnaisten johtokunnan jäsen.

Keski-Pohjanmaan Vuoden mai-
sematekona palkittiin Kiljanjär-
ven Kyläyhdistyksen ja Kangaskylän 
Maaseutuseuran Kotijokihanke Reis-

järveltä. Huomioinnin vastaanottivat 
Pekka Sorola ja Juha Kumpumäki. 
Hankkeen tavoitteena oli Kiljanjär-
ven ja sen yläpuolisen vesistön pa-
rantaminen ja ravinnekuormituksen 
vähentäminen. Alue kuuluu Kalajoen 
vesistöön. Hankkeen ansiosta Reis-
järvelle rakentui kuusi uutta kosteik-
koa, Kotijoen rantapuusto perattiin 
ja pohjapadon teko aloitettiin. 

Smart Farming -kasvin- 
viljelyn digitaaliset ratkaisut 

Vuosikokousesitelmässään toimitus-
johtaja Christian Jurvanen Mtech 
Oy:stä muistutti, että onnistuneet 
digitaaliset ratkaisut edellyttävät tie-
don, teknologiaosaamisen ja erilais-
ten verkostojen yhdistämistä. – Ke-
rätty tieto ei auta viljelijää, jos sillä 
ei pysty tekemään mitään. Jurvanen 
käytti esimerkkinä täsmäviljelyä: sa-
tovaihtelut peltojen ja vuosien välillä 
on edelleen kyettävä huomioimaan 
vaikuttamalla viljelytoimenpitein 
vaihtelun syihin ja muihin kasvua ra-
joittaviin tekijöihin. – Digitaalisuus 
tuo apua tiedon keräämiseen ja ana-
lysointiin, tunnuslukujen yhdistämi-
seen kartta-aineistoihin ja liikkuvaan 
kuvaan sekä teknologian tuomisen 
kasvustoantureiden, esineiden inter-
netin tai telemetria-tietojen muodos-
sa viljelijän käyttöön. 

RITVA-LIISA NISULA

ProAgria Keski-Pohjanmaan 
vuosikokousterveiset 23.11.2018

Christian Jurvanen Mtech Oystä muistutti, että onnistuneet digitaaliset ratkaisut edellyttävät tiedon, teknologiaosaamisen ja eri-
laisten verkostojen yhdistämistä. – Kerätty tieto ei auta viljelijää, jos sillä ei pysty tekemään mitään. 

Kuvat: Ritva Karri
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Ajankohtaista

ANU AINASOJA
Ylivieskalainen filosofian maisteri, puutarhu-
ri ja sairaanhoitaja Anu Ainasoja on valit-
tu maa- ja kotitalousnaisten maisema- ja 
ympäristöasiantuntijaksi. Hän siirtyy maa- 
ja kotitalousnaisiin seurakuntien ympäris-
tönhallintajärjestelmäkoordinaattorin teh-
tävästä. Anun työpiste sijaitsee ProAgrian 
Ylivieskan toimipisteessä. Anun tavoittaa nu-
merosta 043 825 4284 ja sähköpostista anu.
ainasoja@maajakotitalousnaiset.fi. Toivotamme 
Anun lämpimästi tervetulleeksi Keski-Pohjanmaan Maa- 
ja kotitalousnaisiin. 

NIINA VIHELÄ
Kalajokinen yo-suurtalousesimies ja trade- 

nomi Niina Vihelä on aloittanut Keski-Poh-
janmaan Maa- ja kotitalousnaisten ruoka- 
ja ravitsemusasiantuntijana. Työnkuvaan 
kuuluvat ruokatapahtumien ja kurssien 
suunnittelu ja järjestäminen sekä Kokkolas-

sa sijaitsevan Kruununvoudintalon emän-
nöinti. Niinan toimisto on Kokkolassa ja hä-

net tavoittaa numerosta 043 825 4281 ja säh-
köpostista niina.vihela@maajakotitalousnaiset.fi. 

Toivotamme Niinan lämpimästi tervetulleeksi Keski-Poh-
janmaan Maa- ja kotitalousnaisiin.

HANNA JÄMSÄ
Toholampinen AMK-agrologi ja agromo-
miopiskelija Hanna Jämsä on aloittanut 
maidontuotannon asiantuntijana erityisa-
lanaan lypsylehmien ruokinta. Hannan toi-
mipiste on Toholammin toimisto ja hänen 
tehtäviinsä kuuluvat ruokinnansuunnittelu, 
tuotannonohjaus ja osa uusista täsmäpal-
veluista. Toimialueena on Toholampi, Ullava, 
Lestijärvi ja Reisjärvi. Hannan tavoittaa nume-
rosta 0400 974 165 ja sähköpostista hanna.jamsa@
proagria.fi. Toivotamme Hannan lämpimästi tervetulleeksi ProAgrian 
Keski-Pohjanmaan asiantuntijakaartiin. 

JONNA-MINNA LASSILA
Jonna-Minna on palannut perhevapaalta 
hoitamaan robottitilojen tuotosseuranta-
tietojen tallennusta ja koelypsypalvelua Ve-
telin toimistolta käsin. Jonna-Minna opas-
taa viivakoodipullojen ja näytelinkin käy-
tössä. Lisäksi hän huoltaa ja kuljettaa me-

kaanisia maitomittareita. Hänet tavoittaa 
puhelinnumerosta 044 486 3077 ja sähkö-

postiosoitteesta jonna-minna.lassila@proagria.
fi. Toivotamme Jonna-Minnan lämpimästi tervetul-

leeksi takaisin ProAgrian Keski-Pohjanmaan asiantuntijakaartiin.

SALME ASIALA
Maidontuotannon tekninen asiantuntija Salme Asiala on siirtynyt Pro- 
Agria Etelä-Suomen palvelukseen hoitamaan valtakunnallista maitomit-
tareiden testauspalvelun käynnistämistä Riihimäelle. Toivotamme Sal-
melle menestystä uudessa tehtävässä.

SARI HIHNALA
Maidontuotannon asiantuntija Sari Hihnala on siirtynyt toisen työnan-
tajan palvelukseen. Toivotamme Sarille menestystä uudessa tehtävässä.

SAARA VIITALA
Maidontuotannon asiantuntija Saara Viitala siirtyy maaliskuun alusta 
toisen työnantajan palvelukseen. Toivotamme Saaralle menestystä uu-
dessa tehtävässä.

HENKILÖSTÖUUTISIA

ProAgria palkitsi vuosikokouksessaan halsualaisen Anu Karhukorven Vuoden 
Maa- ja kotitalousnaisena. Sisko ja Juha Miekkojan tila huomioitiin 75 vuot-
ta kestäneestä tuotosseurannasta. Markku Ukskosken tila Perhosta palkittiin 
25-vuotisesta tuotosseurannasta. Mty Rekilän tila ja Mika Rekilä huomioitiin Kes-
ki-Pohjanmaan 3. parhaasta karjasta energiakorjatun maitotuotoksen perusteella. 
Antti Kangas Sievistä huomioitiin 101 vuotta kestäneestä tuotosseurannasta. Juha 
Kumpumäki ja Pekka Sorola vastaanottivat Vuoden Maisemateko -palkinnon.

Kotijokihanke Reisjärveltä palkittiin maa- ja kotitalousnaisten Vuoden Maisema-
tekona. Palkinnon vastaanottivat Juha Kumpumäki Kangaskylän Maaseutuseuras-
ta ja Pekka Sorola Kiljanjärven Kyläyhdistyksestä. Palkinnon luovutti Kirsi Varila 
Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisista.

Kasvuolosuhteet paranevat, kasvukausi pitenee ja sadot suurenevat. Vesivaratkin 
riittävät viljelyyn. Siksi peltojen metsitys ei tunnu oikealta lähestymistavalta ilmas-
tomuutokseen, totesi ProAgria Keski-Pohjanmaan hallituksen puheenjohtaja Jyrki 
Halonen vuosikokousavauksessaan Kruununvoudintalolla Kokkolassa.
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Järjestö

Keski-Pohjanmaan Maanviljelys-
seuran Säätiön apurahat

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

Apurahat ovat jatkuvasti haettavissa. Vapaamuotoiset hake-
mukset, joihin liitetään ansioluettelo ja apurahan käyttösuunni-
telma osoitetaan Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseuran Säätiölle, 
osoite Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola tai s-postilla osoitteella 
ritva-liisa.nisula@proagria.fi. Lisätietoja antaa Ritva-Liisa Nisula, 
p. 040 5849 550. 

Yhdistysten 
toimintakertomukset 
ja suunnitelmat 
Palauttakaa toimintakertomuksenne vuodelta 2018 maaliskuun lop-
puun (31.3.) mennessä Keski-Pohjanmaan ProAgriaan. Laittakaa mu-
kaan myös toimintasuunnitelmanne vuodeksi 2019. Toivomme, että 
otatte toimintasuunnitelmissanne huomioon maa- ja kotitalousnais-
ten kampanjat, tempaukset ja teemapäivät sekä ruokakurssit ja eri-
laiset retket. Sihteerit löytävät vuosikokouksen asialistat ja toiminta-
suunnitelmapohjat nettisivuiltamme www.proagria.fi/kp -> Järjestö ja 
kumppanuudet -> Yhdistykset -> Paikallisyhdistysten avuksi. Materiaa-
lin voi myös pyytää järjestövastaava Ritva Karrilta, puh. 040 523 4113 
tai ritva.karri@proagria.fi. 

Jäsenlistat tärkeitä
Maakunnallisen jäsenmäärämme mukaan saamme edustuspaikkoja 
valtakunnallisiin järjestön kokouksiin, joissa tehdään jäsenistöä kos-
kevia linjauksia. Jokainen jäsen on tämän vuoksi tärkeä! Ellette vie-
lä käytä Sense-jäsenrekisteriohjelmaa, voitte palauttaa jäsenlistat yh-
dessä yhteystietojen päivityslomakkeen kanssa. Muistakaa ilmoittaa 
myös luottamustehtävissä lopettaneet henkilöt, jotta yhdistyksenne 
yhteystiedot pysyvät ajan tasalla. Merkitkää yhteystietolomakkeelle li-
säksi luottamushenkilöidenne puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, 
niin voimme viestiä nopeammin tärkeistä tapahtumista, retkistä ja yh-
distystä koskevista asioista. Jäsenlistat voi toimittaa postitse Kokko-
lan toimistolle tai sähköpostilla osoitteeseen ritva.karri@proagria.fi.

Ilmoitus Yhdistysrekisteriin
Jos yhdistyksenne hallituksessa tai johtokunnassa tapahtuu henkilö-
muutoksia, muistattehan tehdä siitä Patentti- ja rekisterihallituksen 
Yhdistysrekisteriin muutosilmoituksen. Näin varmistatte sen, että is-
tuva hallitus tai johtokunta vastaa yhdistyksenne toiminnasta ja talo-
udesta myös virallisesti. Ilman muutosilmoitusta vastuu toiminnasta 
on niillä, joiden tiedot Yhdistysrekisteriin on viimeksi ilmoitettu. Ilmoi-
tus hoituu kätevästi puheenjohtajan tekemänä nettiosoitteessa prh.fi 
> yhdistykset > tee ilmoitus yhdistysrekisteriin.

Kun yhdistyksen 
toiminta on hiipunut
Yhdistyksen jäsenten päätökseen perustuvassa yhdistyksen purkami-
sessa ja toiminnan lopettamisessa on noudatettava kyseisen yhdis-
tyksen sääntöjä. Useiden yhdistysten säännöissä purkamispäätökseen 
vaaditaan 3/4 enemmistö ja lopettamisasia on käsiteltävä kahdessa 
kokouksessa. Lopetettavan yhdistyksen kokouksissa voidaan myös teh-
dä päätökset alaseuran muuttamisesta pääseuraksi, päättää omaisuu-
den luovuttamisesta, muuttaa tarvittaessa sääntöjä tai päättää koko-
naan uuden yhdistyksen perustamisesta. Ohjeet löytyvät maa- ja ko-
titalousnaisten nettisivujen yhdistyssivuilta. Lisätietoja voi myös kysyä 
ProAgria Keski-Pohjanmaan järjestövastaavilta.

Järjestövastaavana 
ProAgriassa
Toimin ProAgria Keski-Pohjanmaan järjestövastaavana ja opastan yhdistys-
käyttäjiä Sense-jäsenrekisteriohjelman käytössä. Vastaan mielelläni kysymyk-
siin siitä, kuinka yhdistyksenne jäsenet saadaan järjestelmään sisään ja kuin-
ka saatte jäsenmaksunne laskutettua Sensen kautta. Minulta saa myös yh-
distysten toimintakertomus- ja suunnitelmapohjia sekä erilaisia lomakemal-
leja kokoustenne tarpeisiin. Lomakkeet löytyvät myös nettisivuiltamme www.
proagria.fi/kp hakusanalla paikallisyhdistysten avuksi. Autan myös yhdistyk-

sen toimintaan ja sääntöihin liittyvissä asioissa. 
Lisäksi yrittäjäjäsenasiat ja -laskutus kuuluvat teh-

täviini. Mikäli haluat liittyä yrittäjäjäseneksi tai si-
nulla on kysyttävää jäseneduista, ota yhteyttä mi-
nuun. Myös jos jäsenyyden päättäminen/jatkami-
nen askarruttaa, autan tässäkin asiaa. 

Ritva Karri, puh. 040 523 4113 
tai ritva.karri@proagria.fi.

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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Järjestö

Kuva: Harri Muuraiskangas

Mikä on taustasi ja oma roolisi 
peruna-alalla?
Olen vuonna 1978 syntynyt maatilan 
kasvatti. Varsinaiselta koulutuksel-
tani olen automaatioinsinööri. Insi-
nöörin töissä tuli kierrettyä maailmaa 
n. 10 vuotta kunnes palasin kotiseu-
dulleni pyörittämään Muuraiskan-
kaan Peruna -nimistä yritystä yhdessä 
avovaimoni Marian kanssa. Meillä on 
viljeltyä pinta-alaa noin 110 ha, josta 
ruokaperunalla noin 80-90 ha. Mark-
kinoimme ja pakkaamme itse viljellyn 
perunan maailmalle. Kaikkiaan kä-
sittelemme perunaa vuoden aikana 
noin 3,5-4 miljoonaa kiloa.

Mitä tavoitteita sinulla on 
Perunakerhon puheenjohtajana?
Haluaisin nostaa Perunakerhon pu-
heenjohtajana esiin avointa keskus-
telukulttuuria. Myös vaikeista asiois-

ta on hyvä keskustella yhdessä. On-
gelma mikä on itsellä, on myös jol-
lakin muulla ja näin asiaan voidaan 
miettiä ratkaisuja yhdessä. Haluai-
sin myös, että omalla puheenjohta-
jakaudellani jokainen Perunakerhon 
jäsen paneutuisi oman yrityksensä 
kannattavuuteen ja sen lisäämiseen. 
Pyrin omalta osaltani tuomaan pe-
runakerholle ideoita näiden asioiden 
toteuttamiseen. 

Millainen talvi on ollut 
peruna-alalla?
Meneillään oleva perunakausi on 
omalta osaltamme monen vaikean 
vuoden jälkeen hieman normaalim-
pi. Perunan hinta on pysynyt syk-
syllä saavutetulla tasolla ja menek-
ki on ollut kohtuullisen hyvä. Ihme-
tystä on herättänyt, että suomalai-
set eivät osaa hyödyntää Euroopan 

heikkoa perunatilannetta niin, että 
myös Suomessa hinnat nousisivat. 
Koulutusta tarvittaisiin lisää maata-
louteen.

Perunan kulutus on laskenut viime 
vuosina. Miten peruna saadaan
takaisin kuluttajien lautasille?
Perunan arvostus pitää saada nou-
suun. Itse pidän perunan hintaa liian 
matalana, jolloin sitä ei osata ar-
vostaa sille kuuluvalla tavalla. Kul-
loinkin meneillään olevia ruokatren-
dejä tulisi hyödyntää sekä korostaa 
perunan terveellisyyttä ja monipuo-
lisuutta. Lapsia tulisi totuttaa pie-
nestä pitäen perunan ystäviksi. Peru-
na on ilmastoystävällinen tuote, jo-
ten uskon, että ihmiset heräävät tä-
hän nyt, kun ilmastoasiat ovat esil-
lä. Markkinoinnissa tulisi näkyä po-
sitiivisuutta sen sijaan, että tuodaan 

liikaa esiin maatalouden huonoa ti-
laa. Positiivista markkinointia posi-
tiivisesta tuotteesta.

Miten näet keskipohjalaisen
perunantuotannon tulevaisuuden?
Perunantuotannolla on tulevaisuutta 
Keski-Pohjanmaalla. Tänne on kes-
kittynyt isoja pakkaamoja ja meillä 
on täällä hyvät maat ja kohtuullinen 
ilmasto. Meidän on vain pidettävä 
huolta näistä maista ja luonnosta. 
Jos luonnolta jotain tahtoo saada, 
on sille myös annettava.

Lempiperunaruokasi?
Puikulaperunamuusi ja kotimaiset li-
hapullat kanttarellikermakastikkeella 
sekä puolukkahillolla.

SIRKKU KOSKELA

Harri Muuraiskangas 
Perunakerhon puheenjohtajaksi
Keski-Pohjanmaan Perunakerhon puheenjohtajana on vuoden alusta toiminut himankalainen 
Harri Muuraiskangas. Hän on lähes nelikymmenvuotiaan Perunakerhon seitsemäs puheenjohtaja.  
Alla olevin miettein Harri Muuraiskangas lähtee uuteen kasvukauteen ja samalla luotsaamaan 
perunakerhon toimintaa. 

Himankalainen Harri Muuraiskangas 
on lähes nelikymmenvuotiaan 
Keski-Pohjanmaan Perunakerhon 
seitsemäs puheenjohtaja. Hän 
pyörittää Muuraiskankaan 
Peruna -nimistä yritystä yhdessä 
avovaimonsa Marian kanssa.
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Biocode on hiilijalanjälkilasku-
ri, jonka tieto perustuu neuvonnan 
tietopankeissa olemassa olevaan ti-
lakohtaiseen tietoon. – Olemme pi-
lotoineet hiilijalanjälkilaskentaa mai-
totilojen ja viljaketjusta leipomon 
kanssa. Tulosten perusteella maati-
loilla vaikutetaan ilmastomuutoksen 
hillintään eniten peltoviljelyllä, eläin-
ten ruokinnalla ja energian tehok-
kaalla käytöllä, kertoo Biocode Oy:n 
toimitusjohtaja Pentti Meriläinen. 

– Maitotiloilla vaikuttaa erityises-
ti se, millaisia tuotantomenetelmiä 
käytetään, mitä ratkaisuja on valittu, 
kuinka tehokasta peltoviljely on ja 
miten laajalla alueella tilalla viljelyk-
sessä olevat peltolohkot ovat. Luon-
nollisesti maalaji ja maan kasvukun-
to vaikuttavat myös, Meriläinen li-
sää. Reaaliaikainen näkymä kertoo 
heti toimintatapojen muutosten vai-
kutuksen.

Pilottitila sitoo päästöjä
Maitotilapilottiin osallistui Arvolan 
Karjapiha Oy Vaalasta. Tilan tavoit-
teena on sitoa tuotannon päästöt ta-
kaisin biomassaan, satoon ja juuris-
toihin. Pilotissa kerätty tieto antaa 
eväitä asiasta keskusteluun, mikä on 

viljelijöille tärkeä 
näkökulma. – 
Meille tulokset 
kertoivat, mikä 
on nykyinen il-
mastovaikutuk-
semme ja samal-
la pisti miettimään, 
miten erilaiset vaihto-
ehdot vaikuttavat toiminta-
tavoissa. Olemme pyrkineet jo pit-
kään ottamaan huomioon kiertota-
louden sekä hioneet toimintatapoja 
ja tilan prosesseja siitä näkökulmas-
ta, sanoo Arvolan Karjapihan yrittä-
jä Jukka Määttä.

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry 
järjestää

LUONNONMUKAISEN 
TUOTANNON PERUSKURSSIT 2019

Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi 5 pv, Kannus
19.–21.3. ja 26.–27.3., klo 9–15
Hinta 360 € + alv 24 % / tila (72 € + alv 24 % / pv)

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon peruskurssi 2 pv, 
Kannus 
2.–3.4., klo 9–15
Hinta kasviperuskurssin käyneille 60 € /pv + alv 24 %, muille 70 € /
pv + alv 24 %

Kurssit pidetään Kannuksen kaupungintalon valtuustosalissa 
(Asematie 1).

Kurssimaksuun sisältyvät opetus, materiaali ja 
kurssin aloituskahvit. Kurssitodistus toimitetaan 
kurssimaksun suorittamisen jälkeen.

Kurssi täyttää luomusitoumusten 
koulutusvaatimukset. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja ke 13.3.2019 mennessä
Jari Tikkanen, p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi
Seija Roimela, p. 040 8479740, seija.roimela@proagria.fi

Kasvi

Ilmastoviisaita 
ratkaisuja

MIKÄ ON BIOCODE?
Biocode on suomalainen palve-
luinnovaatio elintarvikeyrityksille, 
viljelijöille ja kuluttajille ekologis-
ten valintojen tekemiseen. Se pe-
rustuu yrityskohtaiseen tietoon ja 
tarjoaa työvälineitä ilmastomuu-
toksen hillintään ja tuotteiden 
näkyvyyteen digitaalisin keinoin. 
Biocoden tuottama ympäristötie-
to antaa viljelijöille mahdollisuuk-
sia ilmastoyrittäjyyteen.
www.biocode.fi

Kasvinsuojelukoulutukset ja -tutkinnot
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää kasvinsuojelulain edellyttämiä koulutuksia tutkinto-
tentteineen. Koulutus on vapaaehtoinen, mutta tutkintotentti pakollinen. Tentti sisältää 
20 kysymystä (oikein/väärin -väittämiä), joihin on aikaa vastata yksi tunti. Tentti on hyväk-
sytysti suoritettu, jos vastauksista vähintään 16 on oikein. Jos tentti ei tule hyväksytyksi en-
simmäisellä yrittämällä, sen voi uusia heti saman tien.

PROAGRIA KESKI-POHJANMAAN KASVINSUOJELUKOULUTUKSET JA -TUTKINNOT 
KEVÄÄLLÄ 2019

Sievi, ti 19.2. klo 10-14, kunnanvirasto (Haikolantie 16), mahtuu 30 hlöä
Kaustinen, to 21.2. klo 10-14, kunnantalo (Kappelintie 13), mahtuu 25 hlöä 
Veteli, to 21.3. klo 10-14, hotelli Kampeli (Lehtisaarentie 28), mahtuu 30 hlöä
Kalajoki, ti 26.3. klo 10-14 Hotelli Rantakalla (Matkailutie 150), mahtuu 40 hlöä
Kannus, to 28.3. klo 10-14, kaupungintalo (Asematie 1), mahtuu 50 hlöä 
Lohtaja, ti 4.6. klo 18-21.30, Houraatin metsästysmaja (Houraatientie 10), mahtuu 100 
hlöä

Syksyllä tilaisuudet mm. Toholammilla, Himangalla ja Kaustisella.

Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan ProAgrian nettisivujen kautta www.proagria.fi/kp 
-> Tapahtumat tai sähköpostilla kirsi.saarikettu@proagria.fi tai puh. 043 825 4280 
viimeistään 7 työpäivää ennen tapahtuman ajankohtaa. Koulutus järjestetään, 
mikäli ennakkoilmoittautuneita on vähintään 10. 

Koulutuksen ja tutkinnon hinta tarjoiluineen yhteensä 90 €/hlö, sis. alv. 24 %. 
Tutkintotentin materiaali on luettavissa osoitteessa: www.tukes.fi/kasvinsuojelu.

KASVINSUOJELUKOULUTUSTEN 
OHJELMA

10.00-10.45 
Kasvinsuojeluainelainsäädäntö, uu-
det vesistörajoitukset, laittomat ja 
väärennetyt kasvinsuojeluaineet ja 
niihin liittyvät riskit, väärennetyn ai-
neen tunnistaminen

10.45-11.30 
Kasvinsuojeluaineiden turvallinen 
käyttö ja käsittely sekä riskien ja 
vaarojen tunnistaminen

11.30-11.45
kahvitauko

11.45-12.15 
Levitysvälineet, kasvinsuojeluruis-
kun säätö ja testaukset

12.15-13.00 
Integroidun kasvinsuojelun peri-
aatteet käytännössä, kasvinsuoje-
luaineiden käyttökirjanpidon vel-
voitteet

13.00-14.00
Tutkintotentti

TUTUSTU 
videolta pilottitilan 

kokemuksiin ja 
tuloksiin 

www.youtube.com/
proagriavideot.

Kuva: Jari Tikkanen
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Hyvä nurmisato saadaan, kun 
kaikki osaset loksahtavat kohdilleen. 
Olosuhteiden vaihdellessa viljelyvar-
muutta tuo pellon hyvä peruskunto, 
jossa ojitukset ovat kunnossa, maata 
on kalkittu ja lannoitettu hyvin. Mo-
nipuoliset kasvilajikkeet antavat sa-
toa kuivinakin kesinä. Etenkin syvä-
juuriset kasvit, mm. ruokonata, ruo-
konatatyyppiset rainadat, puna-api-
la ja sinimailanen menestyvät vä-
häsateisina kesinä. Poudanarimpia 
ovat timotei ja englannin raiheinä.

Keväällä paras lähtötilanne hy-
vään satoon on se, että hyvin pe-
rustettu, rikkaruohoton, tiheä nurmi 
on säilynyt hyvin talven yli. Lohkoille 
kannattaa jalkautua heti lumen läh-
dettyä tarkistamaan täydennyskyl-
vön tarve. Rikkakasvitilannetta kan-
nattaa seurata läpi kasvukauden.

Lannoita
Nurmen tiheyden alentuessa 10 % 
pienenee sato 400-500 kgka/ha 
(Karpe-raportti). Jotta satoa saatai-
siin sama määrä, pitäisi kasvuston 
olla 6-8 cm korkeampaa. Kevätsa-

don typpilannoitukseen kannattaa 
siis panostaa. Varsinkin uudet nur-
milajikkeet tarvitsevat enemmän typ-
peä sadonmuodostukseen, jotta re-
hun valkuainen pysyisi tavoitearvois-
sa. Lannoittaminen pitää tehdä ai-
kaisin, jotta ravinteet ovat heti kas-
vin käytössä. Lietteen typen hyväksi-
käyttöön vaikuttaa maan lämpötila.

Kolmen vai kahden  
niiton taktiikka
Kasvukauden sääolosuhteet vaihte-
levat todennäköisesti jatkossakin. Ti-
loilla joudutaan valitsemaan, halu-
taanko korjata kaksi vai kolme säilö-
rehusatoa. Valintaa on tehtävä myös 
lohkokohtaisesti. Timoteilajikkeet 
valitaan joko kahden tai kolmen nii-
ton tarpeisiin. Lannoitus suunnitel-
laan sen mukaisesti. Kannattaa myös 
muistaa, että ympäristökorvaus an-
taa lannoittaa 30-40 kiloa lisää typ-
peä hehtaarille maan multavuuden 
mukaan, kun korjataan kolme sa-
toa. Näin kolmannestakin sados-
ta saadaan hyvälaatuista ja samalla 
varmistetaan nurmen talvehtimista. 

Kolme satoa korjaamalla saadaan 
sulavinta säilörehua, mikä edellyt-
tää ja mahdollistaa maltillisia väki-
rehuannoksia lehmien ruokinnassa. 
Kolmannen sadon korjuu tuo sadon-
lisää noin 2 000-3 000 kgka/ha. 

Korjuustrategia joustaa
Keväällä suunniteltua korjuustrate-
giaa voi joutua muuttamaan sää-
olosuhteiden mukaan. Tavoitteena 
on kuitenkin mahdollisimman hyvin 
sulavaa ja kuivana korjattua rehua. 
Kannattaa ottaa korjuuaikanäyttei-
tä rehunteon lähestyessä, jotta saa-
taisiin mahdollisimman laadukasta 
rehua. Kesät ovat vaihtelevia, tupes-
ta putkahtanut nurmi saattaa toise-
na kesänä olla vähäkuituista ja kor-
kea D-arvoista ja toisena kesänä toi-
sinpäin. 

Kasvi

Sari Harju
Maidon ja kasvin-
tuotannon asiantuntija

Kuva: Jari Tikkanen

Nurmen-
viljelyn tärpit 
ääri-ilmiöiden 
varalle
• Käytä mahdollisimman moni-

puolista siemenseosta.
• Mieti seosta kuivien vuosien vil-

jelyyn – märässä perinteiset kas-
vit tuottavat varmimmin satoa.

• Nurmen perustamista voi teh-
dä myös syyskesällä, jolloin 
kosteutta riittää varmemmin.

• Keväällä perustettua nurmea 
voi vielä täydennyskylvää syys-
kesällä.

• Kesällä kuivunut jälkikasvu kan-
nattaa niittää, nurmi lähtee sii-
tä uuteen kasvuun.

• Pellon pinnan muotoilulla pys-
tytään ehkäisemään jääpolt-
teen riskejä.

• Ojituksen toimivuus parantaa 
maan rakennetta ja ehkäisee 
maan tiivistymistä.

Netta Junnola
Valtakunnallinen 

huippuosaaja, ympäristö
ProAgria Etelä-Suomi

Hyvä nurmisato,
perusasiat kunnossa

Nurmen tiheyden alentuessa 
10 %, sato pienenee 400-
500 kgka/ha. Jotta satoa 
saataisiin sama määrä, 

pitäisi kasvuston olla 6-8 
cm korkeampaa. Varsinkin 

uudet nurmilajikkeet 
tarvitsevat enemmän typpeä 
sadonmuodostukseen, jotta 

rehun valkuainen pysyisi 
tavoitearvoissa. Kevätsadon 

typpilannoitukseen 
kannattaa siis panostaa.
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Kasvi

Korkean satotason saavuttamisek-
si viljelijän on tunnettava lohkonsa 
ja niiden erityispiirteet, koska samat 
viljelytavat eivät sovellu kaikille tilan 
lohkoille maalajien ja lohkojen omi-
naisuuksien vaihdellessa. Hyvillä vil-
jelykäytännöillä parannetaan ja yllä-
pidetään hyviä satotasoja tuotanto-
panoksia ja ympäristöä säästäen. Tie-
toa erilaisista tekniikoista ja käytän-
nön viljelykokemuksia on netissä suu-

ret määrät ja kokemusten jakamisesta 
on tullut helppoa somen kautta. 

Maan rakenne ja kasvukunto
Tuottavan ja kannattavan viljelyn pe-
rusteena on aina hyvä maan rakenne 
ja kasvukunto. Ojituksen ja kalkituk-
sen pitää olla kunnossa, jotta maan 
rakenteen parantamiseksi voidaan 
tehdä toimenpiteitä. Viljelytoimen-

piteet perustuvat 
lohkojen ja kasvus-
tojen havainnoin-

tiin, tilan tarpeisiin sekä resursseihin. 
Näiden mukaan valitaan lohkolle so-
pivat kasvit, lajikkeet ja viljelyteknii-
kat. Kasvi- ja lajikevalinnat vaikutta-
vat varsinkin nurmilla monta vuot-
ta eteenpäin. Lajikevalinnoilla on iso 
vaikutus tarvittavan nurmisadon laa-
tuun ja korjuustrategiaan. 

Lannoitustasot  
tarpeen mukaan
Lannoitustasot pitää asettaa sato-
tason ja kasvien tarpeiden mukaan 
maan ravinnepitoisuudet huomioon 
ottaen. Kasvinsuojelun tulee perus-
tua havaintoihin ja optimoida olo-
suhteiden mukaan. Hyvät viljelykäy-
tännöt parantavat pellon tuotta-
vuuden lisäksi myös ympäristön ti-
laa. Tuotantopanokset kohdistetaan 
sinne, missä niistä saadaan paras 
tuotto. Heikkoja lohkoja voidaan jo-
ko kunnostaa tai jättää esimerkiksi 
luonnonhoitopelloiksi, jolloin niiden 
ympäristörasitus saadaan minimoi-
tua. Peltolohkojen ns. puolittainen 
viljely (esim. harva kasvusto, heik-

ko lannoitus) sen sijaan köyhdyttää 
maata parantaen rikkakasveille suo-
tuisia olosuhteita, jolloin myös kas-
vinsuojelun tarve lisääntyy.

Hyvät viljelytavat
Hyvät viljelykäytännöt sekä peltojen 
ja tuotantopanosten käytön suunnit-
telu parantavat tilojen kannattavuut-
ta säästöjen ja hyvien satotasojen 
kautta. Taloustietopankin aineistossa 
vuodelta 2017 löytyvät 154 maidon-
tuotantotilan aineistot, jotka voidaan 
luokitella nurmen satotason mukaan. 
Tuloksista käy ilmi, että 1 300 kui-
va-ainekilon nousu hehtaaria koh-
ti paransi tilan käyttökatetta 13 100 
eurolla. Käytännön kokemuksien mu-
kaan edullisen ja laadukkaan rehus-
tuksen perustana ovat hyvät satota-
sot yhdistettynä hyviin viljelytapoihin.

Lohkoille sopivat muokkaus- ja kylvötekniikat, 
viljelykierto, laji- sekä lajikevalinnat, lannoitus 
ja kasvinsuojelu sekä sadonkorjuu ja sadon 
käsittely muodostavat kokonaisuuden, jonka 
hallinta vaatii onnistuakseen ammattitaitoa 
ja havainnointikykyä sekä taitoa soveltaa ja 
sopeutua olosuhteiden muuttuessa.

Kannattavuus ja peltojen 
kasvukunto liittyvät yhteen

Keinot hiilensidontaan
Hiilen sidonnan haasteena on orgaanisen aineksen 
hajoaminen sekä eroosio ja huuhtoutuminen. Näi-
hin voi vaikuttaa vähentämällä kyntöä ja muokka-
usta, käyttämällä syväjuurisia kasveja, valitsemalla 
kasveja, joilla on korkea juuri/verso -suhde, välttä-
mällä liiallista typpilannoitusta, lisäämällä biohiil-
tä tuoreen orgaanisen jätteen sijaan, käyttämällä 
erikoiskasveilla katteita, joilla estetään maan läm-
pötilan nousu ja eroosio, viljelemällä monivuotisia 
kasveja ja hidastamalla veden liikkeitä sekä huoleh-
timalla maan rakenteesta ja vesitaloudesta.

Keinoja orgaanisen aineksen ja sitä kautta hii-
len lisäämiseksi ovat nurmen viljelyn lisääminen vi-
herlannoitusnurmineen ja vuoroviljely, monivuo-
tisten kasvien suosiminen, kasvijätteiden jättämi-
nen maahan, kompostin, lannan ja erilaisten bio-
materiaalien lisääminen sekä epäorgaanisten lan-
noitteiden käyttö. 

Paras keino kasvattaa orgaanisen aineksen 
määrää tai estää sen häviämistä on alueesta riip-
puvainen. Kaikki keinot eivät ole joka paikassa yh-
tä toimivia ja tehokkaita.

Netta Junnola
Valtakunnallinen huippuosaaja, ympäristö

ProAgria Etelä-Suomi

Elina Finnilä
Kasvituotannon ja 
talouden asiantuntija

Tuottavan ja kannattavan viljelyn 
perusteena on hyvä maan rakenne 
ja kasvukunto. Kasvi- ja lajikevalinnat 
vaikuttavat varsinkin nurmilla pitkälle 
eteenpäin ja lajikevalinnoilla on iso 
vaikutus tarvittavan nurmisadon 
laatuun ja korjuustrategiaan. 

Kuva: Maaseutuverkosto/Yrjö Tuunanen
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Tietotekniikan käyttö maata-
loudessa perustuu siitä saatavaan 
hyötyyn, jolla tehostetaan tuotantoa 
ja kevennetään rutiineja. Hankintoja 
tehdessä huomioidaan vaikutukset 
kustannuksiin ja tuotantoon. Työn 
keveneminen ja raskaiden toistojen 
poisto parantaa yrittäjien elämän-
laatua ja työssä jaksamista.

Kotieläintaloudessa automaatio 
ja tietotekniikan käyttö on pidem-
mällä kuin peltopuolella. Syynä tä-
hän on kotieläinpuolen laitevalmis-
tajien keskittyminen, jolloin valmis-
tusmäärät ovat suurempia ja laittei-
den hinnat hankintakelpoisia. Lyp-
syrobotit, automaatioruokintalait-
teistot, aktiivisuusseuranta, ilmas-
toinninsäätö ja vastaavat laitteet ja 
sovellukset ovat jo tiloilla käytössä ja 
niistä saatavat hyödyt kattavat han-
kintakustannukset. Laitteiden tuot-
tamaa tietoa voidaan käyttää esi-
merkiksi ruokinnan tarkentamiseen 
ja tuotos/panos -suhde on parem-
pi kuin ilman laitteistojen antamaa 
tietoa.

Vetokone-työkone
Peltokone- ja traktorivalmistajat li-
säävät automaatiota ja älysovel-

lutuksia uusiin malleihin ja laittei-
siin. Traktoreissa sovellukset mittaa-
vat mm. pyörien luistoa ja ohjaavat 
vaihteistoa toimimaan optimaalisel-
la teholla ja taloudellisuudella. Ful-
liner-valmistajat (koko työkoneketju 
saman valmistajan) saavat vetoko-
neen ja työkoneen keskustelemaan 
keskenään, jolloin työkonetta voi-
daan ohjata traktorin tai muun ve-
tokoneen näytöltä. Maatalouskone-
valmistajat ovat pyrkineet yhteistyö-
hön standardisoimalla käyttöjärjes-
telmät Isobus-standardin mukaisik-
si. Vaikka puhutaan Isobus-järjes-
telmästä, eri valmistajien työkoneet 
eivät välttämättä ole yhteensopivia. 
Koneet puhuvat samaa kieltä, mutta 
hieman eri murteilla, jolloin käskyt 
eivät ole työkoneiden ja vetokoneen 
välillä ymmärrettäviä.

Paikkatiedon hyödynnys
Yleisimmin käytössä oleva sovellutus 
on paikkatietojärjestelmään perus-
tuva työkoneiden ohjaus. Navigaat-
tori ohjaa esimerkiksi kasvinsuojelu-
ruiskutukset ja lannoitukset niin, et-
tä koko lohko tulee käsiteltyä, eikä 
päällekkäin ajoa synny. Kehittyneim-
mät versiot suorittavat myös mää-

ränsäätöä ennakolta annettujen ase-
tusten perusteella. Parhaat järjestel-
mät pääsevät jo muutaman sentin 
tarkkuuteen. Sen mahdollistavat pe-
runanistutuskoneen antamat penk-
kitiedot, jotka voidaan siirtää peru-
nannostokoneen ohjaamiseen auto-
mattiohjauksen kautta.

Asennetta peliin
Olemassa olevaa työtä helpottavaa 
ja taloudellisuutta parantavaa tek-
niikka ei vielä osata täysimääräises-
ti käyttää hyödyksi. On helpompi pi-
täytyä vanhaan, tehdä niin kuin en-
nekin ja uuden teknologian mahdol-
lisuudet jäävät käyttämättä. Tarvetta 
muutoksen on, uusi sukupolvi elää 
kokonaan erilaisessa maailmassa 
kuin edelliset. Tekniikka ja automaa-
tio ottavat isoja harppauksia. Oppia 
ei voi kuin opettelemalla.

Teknoa Jokilaaksoihin
ProAgria on mukana Nivalan kau-
pungin Teknoa Jokilaaksoihin -hank-
keessa Keski-Pohjanmaalla ja Kala-
jokilaaksossa. Hankkeen myötä saa-
daan markkinoilla olevaa maatalous- 
teknologiaa tutummaksi maatalous- 

yrittäjille ja urakoitsijoille. Hank-
keen tavoitteena on parantaa alueen 
maataloustuotannon tehokkuutta, 
kannattavuutta ja ympäristöystäväl-
lisyyttä ottamalla käyttöön alueel-
la tärkeille tuotantosuunnille sovel-
tuvaa uutta teknologiaa. Lisäksi jär-
jestetään tapahtumia, joissa yrittä-
jät pääsevät itse testaamaan laitteis-
toja käytännössä. Samalla kerätään 
kokemuksia testauksista sekä orga-
nisoidaan pellonpiennarpäiviä ja se-
minaareja. Tapahtumia järjestetään 
eritasoisesti aloittelijoiden perehdyt-
tämisestä prokäyttäjien sparrauk-
seen. Hanke järjestää opintomatko-
ja, joilla yrittäjät perehtyvät uusim-
paan teknologiaan kansainvälisesti. 

Hankkeen on tarkoitus käynnis-
tyä loppukeväästä. Hanke on tarkoi-
tettu kaikille alueen viljelijöille, joten 
ole yhteydessä, jos tunnet kiinnos-
tusta.

Kasvi

Jouni Huhtala
Talous- ja kasvituotannon asiantuntija

Teknologiaa maatalouteen

Peltokone- ja traktorivalmistajat lisäävät automaatiota ja älysovelluksia 
uusiin malleihin ja laitteisiin. Yleisimmin käytössä oleva sovellus on 
paikkatietojärjestelmään perustuva työkoneiden ohjaus. Navigaattori 
ohjaa esimerkiksi kasvinsuojeluruiskutukset ja lannoitukset niin, 
että koko lohko tulee käsiteltyä, eikä päällekkäistä ajoa synny. 

Kuva: Jari Ijäs
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Kalkituslaskuri: www.merox.fi/kalkituslaskuri

®Uudistunut BESTON  on entistäkin nopeatehoisempi. Totea se itse 
®ja kalkitse peltosi hangelle BESTON -kalkituskuonalla. Hankikalkitus 

®nopeuttaa kevättöihin pääsemistä, kun tummalla BESTON illa 
kalkittu pelto sulaa ja kuivuu muita nopeammin.

®Käytännön Maamiehen kalkkivertailussa BESTON  Masuunikuona 
laskettiin kustannustehokkaimmaksi kalkitusaineeksi. Koko vertailun 
voit lukea alla olevasta linkistä ja QR-sovelluksella pääset vertailuun 
älypuhelimellasi. 

Kustannustehokkain 
®kalkitusaine on BESTON  

 

KM:n kalkkivertailussa 
kustannustehokkain kalkitusaine 
on BESTON  Masuunikuona.®

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

Tähti-Rypsi Mure
- maittavaksi melassoitu   
   rypsirouhe
- kuumennuskäsitelty   
   tehtaalla, jolloin hyvä 
   hygieeninen laatu
- mureinen olomuoto, 
   vähemmän pölisevä ja 
   mukavampi käsitellä
- saatavana irtotavarana 
   myös pienemmissä erissä

Maittava ja edullinen 
valkuaistäydennys 

seosruokintaan

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

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

www.tapiopirttinen.fi
Puh. 06 484 7150

ALANSA JOHTAJAT

SEOSREHUVAUNUT
• 90 eri mallia   • Ajettavat ja hinattavat
• 9-46 kuutiota  • 1-3 sekoitusruuvia
• Kattava varustevalikoima

KETJUMURSKAIMET
10.500€ sis alv

KIVENHAUTAAJAT ja 
JYRSIMET patentoidulla

keskivoimansiirrolla

PIENNARMURSKAIMET
Työlev. 220cm ja 250cm
220 malli 10.500€ sis alv

Finlandia

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
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Kotieläin

Rehujen hyvä laatu ja nii-
den tunteminen sekä säännöllinen 
ruokinnan onnistumisen seuranta 
ja suunnittelu sekä tarvittavat kor-
jausliikkeet ovat ProAgrian ruokin-
nanohjauspalvelun perussisältöä. 
Uutta on tilan tarpeisiin räätälöi-
tävät ja vuoden aikana muutoksiin 
mukautuvat palvelukokonaisuu-
det. Perustana on puoli- tai nel-
jännesvuosittain tai vaikka kuukau-
sittain tehtävä ruokinnan tarkaste-
lu. Mitä tiheämpi seuranta on, sitä 
nopeammin ehtii reagoida rehuis-
sa ja hinnoissa tapahtuviin muu-
toksiin.

Ruokinnan ohjaus -palvelussa 
asiantuntijamme pystyvät laskel-
missaan kohdistamaan rehut nii-
den rehuarvon mukaisesti oikeille 
eläinryhmille ja löytämään osuvim-
mat täydennysrehut, niin talouden 
kuin lehmän ruuansulatuksen ja ra-
vintoaineiden tasapainon näkökul-
masta. KarjaKompassi optimoi re-
huannoksen maitotuoton ja rehu-
kustannuksen erotuksen mukaises-
ti, joten suunnitelma ottaa huo-
mioon sekä rehuilla saatavan lisä-
vasteen että maidon ja rehujen hin-
nat. 

Hoksaamista ja ratkaisuja

Tuotantotavoitteisiin pääseminen 
edellyttää ruokinnan, hoidon, olo-
suhteiden ja rutiinien hallintaa. Ruo-
kinnan ohjaus -palveluiden tueksi on 
tarjolla eri osa-alueet yhdistäviä täs-
mäpalveluita. Nämä napakat, yhden 
tilakäynnin mittaiset kartoitus- ja 

sparrauskäynnit toimivat ongelman 
ratkaisijoina, ohjaustuokioina tai en-
nakoivina kartoituksina.

Uusista täsmäpalveluistamme 
löytyy ratkaisu seosrehuruokinnan 
haasteisiin, kun Toimiva seosruokin-
ta -palvelussa käydään läpi seospro-
sessi rehusiiloilta vaunun kautta ruo-
kintapöydälle. Vahvat vasikat -palve-

lussa keskitytään alle kahden kuu-
kauden ikäisiin vasikoihin. LEAN on 
täsmäpalveluissa aina mukana, sii-
nä poistetaan turhaa, etsitään kor-
jaamisen paikkoja ja yhdenmukais-
tetaan rutiineja. 

Tunnuslukuja johtamiseen
KarjaKompassin Seurantalaskelma 
tuottaa tunnuslukuja johtamiseen 
sekä tietoa ruokinnan onnistumises-
ta ja kannattavuudesta. Ruokinnan 
ohjauksesta saa EKM kg/kg ka-tun-
nusluvun eli tiedon siitä, paljonko 
karja tuottaa energiakorjatuksi ki-
loiksi muunnettuna maitoa yhdellä 
rehun kuiva-ainekilolla. Se on erin-
omainen mittari seurattavaksi, kun 
rehujen hintavaihtelut ovat suuria.

Lehmä ei lypsä seurantalaskel-
milla tai suunnitelmilla. Toiminnan 
on muututtava, jos halutaan parem-
pia tuloksia. ProAgrian ruokinta-asi-
antuntijat rohkaisevat ja sparraavat 
käyttöönotossa ja seurannassa. Hei-
dän tietotaitoaan ja hyvien käytäntö-
jen varastoaan kannattaa hyödyntää.

Tuija Huhtamäki
ProAgria Keskusten Liitto

Ruokinnan ohjauksella 
enemmän tuottoja maidosta
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Napakasti 
täsmätarpeeseen!
Ruokinnan ohjausta 
täydentävät räätälöitävät 
täsmäpalvelut. Niiden 
avulla laitetaan kuntoon 
tuotannon eri osa-
alueita olemassa olevaa 
tietoa, yhdessä tehtyjä 
havaintoja ja hyviä 
käytäntöjä yhdistäen.

• Tavoitteellinen tilakäynti, 
joka paneutuu yhteen 
asiaan tarkemmin

• Toimenpide-ehdotukset 
tavoitteeseen 
pääsemiseksi

• Johtopäätökset 
ja mittarit

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.

M
A

IJA
 S

A
A

N
IO

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. 
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Kotieläin

Vasikan ensimmäisten elinkuu-
kausien aikana luodaan edellytykset 
saavuttaa hyvä tuotos ensikkokau-
della ja kasvaa kestäväksi ja terveeksi 
lehmäksi. Tämä kuitenkin edellyttää, 
että vasikka-ajan olosuhteet, hoito ja 
ruokinta ovat kunnossa.

Onnistunut alku  
vasikalle
Onnistuneen vasikka-ajan turvaami-
nen alkaa lehmän umpikaudella, jol-
loin vaikutetaan emän terveyteen ja 
ternimaidon laatuun. Sujuva poiki-
minen ja puhtaat olosuhteet poiki-
misen aikaan ja sen jälkeen paran-
tavat vasikan elinvoimaisuutta. Vas-
tasyntyneellä vasikalla ei ole syntyes-
sään vastustuskykyä taudinaiheutta-
jia vastaan, vaan se saa vasta-aineen-
sa sille juotetusta ternimaidosta. Ei 
ole sama millaista ternimaitoa va-
sikalle juotetaan tai milloin vasikka 
ensimmäisen ternimaitoannoksensa 

saa. Ternimaidon laadulla varmistu-
taan riittävästä vasta-aineiden mää-
rästä. Juottamalla vasikka sen sijaan, 
että annettaisiin sen imeä emään-
sä, huolehditaan riittävästä maidon 
saannista. 

Vasikan juottokaudella on tär-
keää, että se saa riittävän määrän 
ravintoa kasvuunsa. Toimivien juot-
to- ja ruokintamenetelmien avulla 
helpotetaan tilan työtä. Vasikalla on 
lisäksi oltava aina tarjolla raikasta 
vettä. Myös hyvälaatuisten karkea-
rehujen ja väkirehujen tarjoaminen 
vasikalle on tärkeää jo ensimmäises-
tä viikosta lähtien, sillä ne vaikutta-
vat vasikan mahojen kehittymiseen. 
Maitojuotolta vieroituksen tulisi ta-
pahtua vasta kun vasikka syö väkire-
hua vähintään 1,5 kiloa päivässä ja 
painaa 80-100 kiloa. Yleensä vasik-
ka on tällöin noin kahdeksan viikon 
ikäinen. Mitä stressittömämmin vie-
roitus maitojuotolta tapahtuu, sitä 
terveempinä vasikat pysyvät.

Panostus näkyy  
tulevaisuudessa

Hyvät kasvatusolosuhteet paranta-
vat vasikoiden kasvua ja vastustusky-
kyä. Riittävä kasvatustila antaa pa-
remmat edellytykset vasikan kehitty-
miselle ja lisää sen syöntiaikaa ja le-
poa. Raitis ilma, kuiva ja vedoton 
karsina vähentävät riskiä hengitystie-
tulehduksille ja ripulille. Vasikoiden 
tarkkailuun on hyvä käyttää aikaa, 
sillä vasikat kertovat olemuksellaan, 
ulkonäöllään ja käytöksellään kasva-
tusajan onnistumisesta. 

Vahvat vasikat -täsmäpalvelu pu-
reutuu vasikan alkukasvatukseen asi-
antuntijan avulla. Ulkopuoliset sil-
mät auttavat näkemään tilojen toi-
mintatapoja eri tavalla. Palvelussa 
käytettävän toimenpidelistan avulla 
havainnoidaan alle kahden kuukau-
den ikäisiä vasikoita ja selvitetään, 
mitkä asiat tilalla ovat kunnossa ja 
mitkä vaativat parannuksia. Jo pien-

ten muutosten avulla voidaan paran-
taa vasikoiden hoitoa ja olosuhteita 
sekä yhtenäistää kaikkien tilalla toi-
mivien henkilöiden toimintatapoja. 
Myös jo kunnossa olevien ja onnis-
tuneiden asioiden löytyminen vasik-
kaprosessissa tuo arvokasta tietoa. 
Se kertoo tilalle siitä, että edellytyk-
set luoda huippulypsylehmiä ovat 
kunnossa. Onnistunut kasvatuspro-
sessi on monen tekijän summa. Pa-
nostus vasikoihin näkyy tulevaisuu-
dessa tilalla terveinä, hyvätuottoisi-
na lypsylehminä.

Hyvät kasvatus-
olosuhteet parantavat 
vasikoiden kasvua ja 
vastustuskykyä. Raitis 
ilma, kuiva ja vedoton 
karsina vähentävät 
riskiä hengitystie-
tulehduksille 
ja ripulille.

Hanna Jämsä
Maidontuotannon asiantuntija

Kuva: Merja Keisala

LEAN-johtaminen

KARJATSEKKI

Laidunnus

 

Vauhtia vasikoista
Vahvat va

sikat

LEAN-johtaminen

KARJATSEKKI

Laidunnus

 Tuottavatruokintataulut
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Lehmän ravintoaineiden tarpeet 
muuttuvat eri tuotosvaiheissa ja tuo-
tostason mukaan. Lehmä saa robo-
tilta tarpeen tai tavoitteen mukaisen 
annoksen rehuja, kun asetukset ja 
säädöt ovat kohdallaan. Asetukset 
ovat joko laite- tai eläinkohtaisia. Re-
humääriä säädellään myös ruokinta-
taulujen avulla. Tuottavat ruokinta-
taulut on täsmäpalvelu, joka keskit-
tyy robotin ja ruokintataulujen ase-
tuksiin. Tilakäynnillä kalibroidaan 
myös robotin ja pihaton väkirehu-
kioskit. 

Alkulypsykausi
Haastavinta ruokinta on poikimisen 
jälkeen, jolloin tuotostaso on kor-
keimmillaan. Ruokinnan eriyttämi-
nen eri tuotosvaiheissa tuo kustan-
nustehokkuutta eläinten parantu-
neen terveyden ja hedelmällisyyden 

kautta. Lypsylehmien ruokinta kan-
nattaa aina optimoida niin, että ruo-
kinta tuottaa parhaan mahdollisen 
taloudellisen tuloksen sekä seos- että 
erillisruokinnassa. Käytännössä ruo-
kinnalla saatuun tuotosvasteeseen 
vaikuttaa eniten rehun syönti, sitten 
ruokinnan energia- ja valkuaistaso. 
Lehmän syöntikyky ei kasva samassa 
tahdissa energian kulutuksen kans-
sa. Kaikki lehmät joutuvat mobilisoi-
maan rasva- ja lihaskudoksesta ener-
giaa poikimisen jälkeen. Ruokinnal-
la voidaan kuitenkin merkittäväs-
ti vaikuttaa energiavajeen kestoon. 
Suhteellisen nopea herutus poikimi-
sen jälkeen on nykyisin suositeltavin-
ta. Maksimaalinen väkirehutaso tu-
lee saavuttaa 2 viikkoa poikimises-
ta, jotta lehmällä on mahdollisuus 
tuottaa ja pysyä terveenä. Lehmän 
kestävyys ratkaistaan alkulypsykau-
della. Hyviä mittareita energiavajees-

ta ovat lehmän laskeva kuntoluokka 
sekä korkea maidon rasva/valkuais-
suhde. Näihin mittareihin huomiota 
kiinnittämällä voidaan päätellä toi-
mivatko ruokintataulukot suunnitel-
lusti ja vastaavatko väkirehumäärät 
tuotosta tai asetettua tavoitetta.

Loppulypsykausi
Alkulypsykauden haasteiden jälkeen 
lehmän tuottava ruokinta on yleen-
sä helpompi järjestää. Väkirehutaso 
kannattaa pitää suhteellisen sama-
na ensimmäiset 4 kuukautta tai las-
kea vasta, kun tuotos merkittävästi 
laskee. Ruokintataulujen avulla tämä 
vaihdos on helppo järjestää. Tuotok-
sen laskiessa ensimmäisenä voidaan 
tinkiä ruokinnan energiaväkevyydes-
tä, jos käytettävissä on useampia re-
huja. Jos seostilalla on useamman 
seoksen mahdollisuus, niin 4-5 kk 

poikimisen jälkeen lehmät kannattaa 
siirtää loppulypsykauden laimeam-
paan seokseen. Loppulypsykaudesta 
on mahdollista korjata kuntoluok-
kaa oikeaan suuntaan. Ruokinnan 
riittävä valkuaistaso turvaa tuotos-
ta riittävää energiatasoa paremmin. 
Riittävä valkuaisruokinta estää myös 
lehmien lihomista loppulypsykaudel-
la. Vastaavasti laiha lehmä kannat-
taa tässä vaiheessa kuntouttaa ja pi-
tää pidempään energiapitoisella ruo-
kinnalla.

Automatiikan käyttö rehunjako-
laitteissa säästää rehukustannuk-
sissa ja estää eläinten ruokinnalli-
sia sairauksia, kun ruokintalaittei-
den asetukset ovat kunnossa ja re-
hut kalibroitu. ProAgrian Katja Kel-
lokoski ja Sonja Kuronen ovat Tuot-
tavat ruokintataulut -täsmäpalve-
lun osaajia, jotka avittavat asiassa 
mielellään.

Kuva: Maaseutuverkosto/Martina Motzbäuchel

Tuottavat ruokintataulut
Automaattilypsytiloilla lehmien rehujen saantia ohjaillaan sekä robotin 
ruokintatauluilla että muilla asetuksilla. Mikä on ruokintataulujen ja 
säätöjen logiikka? Mikä ero on tuotannon ja tavoitteen mukaisilla 
tauluilla ja missä tilanteissa niitä tarkennetaan? Vastaukset löytyvät 
ProAgrian Tuottavat ruokintataulut -täsmäpalvelusta.

Katja Kellokoski
Maidontuotannon erityisasiantuntija

LEAN-johtaminen

KARJATSEKKI

Laidunnus
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Mika ja Pekka Kokkosen isoisä osti 
tilan vuonna 1936. Alussa kivinave-
tassa oli kuusi lehmää. Vuonna 1974 
veljesten vanhemmat rakensivat uu-
den parsinavetan, jossa oli 20 leh-
mäpaikkaa. Kiintiöiden takia lehmiä 
oli vain 15. Vuonna 1989 Mikasta ja 
Pekasta tuli tilan kolmas isäntäsuku-
polvi. Vuonna 2000 rakennettiin ny-
kyinen navetta ja robotteihin siirryt-
tiin 2014.

Mika ja Pekka Kokkonen pohtivat 
30 vuoden maatalousyrittäjäuraan-
sa. – Voin suositella, tässä on ehti-
nyt kehittää tilaa pitkään verrattu-
na siihen, että nelikymppisenä tulisi 
omistajaksi. Muistan sekin ajan kun 
maidon hinta oli korkealla. Siitä tai-
taa olla jo kymmenen vuotta, kertoo 
Mika. – Parasta tässä robottihom-
massa on työn keveys. Työt ei eh-
kä vähene, mutta se työ on keveäm-
pää, toteaa Pekka. Tilalla töissä ole-

va Seppo Hollanti kertoo miten tuli 
mukaan veljesten yritykseen: – Läh-
tötilanne oli sama, kummallakin oli 
pieni navetta. Mika ja Pekka lähti-
vät kehittämään tilaansa, minä en. 
Jos ois ollut rohkeutta, oltaisiin voi-
tu lähteä myös rakentamaan. Mutta 
ei toisaalta kadutakaan, toteaa Sep-
po Hollanti.

Asemalta robotteihin
Aiemmin Kokkosen tilalla oli 2 x 9 
kalanruotoasema, jossa lisäpaikat 
oli remontoitu aseman päätyyn. – 
Meillä oli tehokas lypsyasema, mut-
ta haluttiin helpottaa omaa työtä 
ja saada lisää vapaa-aikaa. Muut 
lypsyasemaratkaisut eivät käyneet 
mielessä, kyllä se oli selkeää, että 
siirrytään robotteihin, kertaa Mika 
robottiratkaisua. Lypsyaika oli ase-
malla aamulla yli kolme tuntia, illal-

la vähän vähemmän kahden lypsä-
jän työpanoksella. Kaikki muut työt 
siihen päälle: vasikoiden juotot, kui-
vitukset ja kiimantarkkailut. – En-
nen oli aina kolme henkilöä yhtä ai-
kaa navetassa, Mika kertoo. Pekka 
toteaa, että robotti-idea oli Mikan. 
– Käytiin tutustumassa robottitiloi-
hin, siitä päätös sitten tuli. – Havait-
tiin, että on monenlaisia työaikoja 
ja -tyylejä. Toiset tilalliset asuu na-
vetassa ja toiset ei juuri käykään, 
kertoo Mika. Seppo ei innostunut 
ajatuksesta: – Minä olin aluksi, että 
ei mitään robotteja. 

Kokemuksia  
robottikäyttöönotosta 
Mika kertoo heidän lähteneen liian 
isolla eläinmäärällä vaihtamaan 
lypsytapaa. – Meillä oli noin 145 
lehmää ja robottikäyttöönotos-
sa oli lomittajia ja tuttavia apu-
na. Meitä oli kuusi navetassa vii-
kon ajan. Vasta kolmas viikko me-
ni kahdella henkilöllä. – Joka eläin 
piti tiitsata, lehmät eivät meinan-
neet tulla robottiin, niitä oli pak-
ko ajaa sinne. Kyllä se oli raskas-
ta, kuin kahdella lypsy-yksiköllä oli-
si lypsänyt koko karjan, muistelee 
Seppo. – Mutta olihan se mukavaa 
seurata, kun robotti ensi kerran toi-
mi itsenäisesti ja lypsi menemään, 
hymyilee Pekka. Jos tilanväki teki-
si robottikäyttöönottoa nyt, he vä-
hentäisivät aloitukseen lehmiä kar-
simalla niitä ennakkoon. Hitaat leh-

mät kannattaa poistaa ennen ro-
bottiin siirtymistä. 

Työt ja työajat
Työaika on noin 6 h päivässä kah-
delle henkilölle. – Kyllä tämäkin on 
välillä ollut työlästä, kertoo Seppo. 
Pekka toteaa, että hän on saanut 
navettatöistä yhden ihmisen työpa-
noksen peltotöihin kaveriksi. Työn 
luonne on muuttunut. – Ennen kii-
mantarkkailut olivat helpompia, 
nyt joutuu kiertelemään enemmän 
ja katsomaan kiimoja. Siihen me-
nee enemmän aikaa, miettii Sep-
po. Mikasta työ ei ole niin kelloon 
sidottua kuin aikaisemmin. Va-
paa-aikaa on saatu. Kuivituksen 
määrää on ehkä aavistuksen ver-
ran lisätty. Robotin hälytyksiä tu-
lee kausittain. Saattaa mennä pa-
rikin viikkoa, ettei tule yhtään häly-
tystä, ja sitten yhtenä yönä voi tulla 
kolmekin hälytystä. – Hälytykset tu-
levat minulle, muut voi nukkua pi-
dempään. Jos olisin yksin vastuus-
sa kaikista töistä, hälytysten saa-
minen voisi kuormittaa enemmän. 
Joskus vuorottelemme hälytyk-
siä, kertoo Mika. Aikaa on jäänyt 
myös robotin tunnuslukujen seu-
rantaan ja johtopäätöksiin. – On 
tullut tarkemmin kiinnitettyä huo-
mioita mm. maitomääriin ja otet-
tua yhteyttä herkemmin ruokinta-
suunnittelijaan. Otamme useita re-
hunäytteitä vuodessa ja kesäisin tu-
lee otettua korjuuaikanäytteitä. Ei 

Kokkosen tilalla lypsyasema 
vaihtui lypsyrobotteihin
Kannuksessa Mika ja Pekka Kokkosen tilalla 
lypsää kaksi VMS-lypsyrobottia. Keskituotos 
on robottien myötä noussut noin 1 100 kg. 
Ennen robotti-investointia tilalla on tehty pitkä-
jänteistä kehittämistyötä. Kokkosen veljeksillä 
on syytä juhlaan, sillä Mikalla ja Pekalla tulee 
tänä vuonna täyteen 30 vuotta tilanpidossa. 
Seppo Hollanti on tilan vakituinen työntekijä. 

Kotieläin
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Kuvat: Sonja Kuronen

enää siirryttäisi takaisin lypsyase-
maan, kertovat yrittäjät.

Vinkiksi muille
Tilanväen mielestä kaikkia vaihtoeto-
ja kannattaa pohtia, jos uutta navet-
taa suunnittelee. Robottilypsy on mo-
nisyinen asia, se vaatii eläinaineksel-
ta paljon. – Jos navettaan laittaa ro-
botit, se on sijoitus omaan fyysiseen 
ja henkiseen hyvinvointiin. Lypsyase-
maan verrattuna kädet on huomatta-
vasti helpommalla, sanoo Mika. Pek-
ka ja Mika päätyvät siihen, että ta-
loudelliseen lopputulokseen robottiin 
siirtymisellä ei välttämättä ole vaiku-
tusta. Maitomäärä nousee, mutta re-
montti on kallis eivätkä robotit ole 
ilmaisia. Robotin kuluja kannattaa 
verrata työntekijän palkkaan. Sepon 
mielestä robotti sopii paremmin suur-
piirteisemmälle ihmiselle. – Saa men-
nä navettaan vapaammin, ei se ole 
niin tunnin päälle. Kyllä se robotti ne 
lypsää, sanoo Seppo ja jatkaa: – Jos 
on jatkajia tulossa, niin robottilyp-
sy saattaa kiinnostaa enemmän kuin 
asemalypsy. Vanhassa navetassa työ 
vaatii usein kompromisseja.

– Ja kyllä, suosittelen robottiin 
siirtymistä, kannustaa Pekka.

Aiemmin kannuslaisella Kokkosen tilalla oli 2 x 9 
kalanruotoasema, jossa lisäpaikat oli remontoitu 
aseman päätyyn. – Meillä oli tehokas lypsyasema, 
mutta haluttiin helpottaa omaa työtä ja saada 
lisää vapaa-aikaa. Muut lypsyasemaratkaisut 
eivät käyneet mielessä, kyllä se oli selkeää, 
että siirrytään robotteihin, kertovat Mika ja 
Pekka Kokkonen robottiratkaisustaan.

Sonja Kuronen
Automaattilypsyn
erityisasiantuntija
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Kuva: Tuija Korpela

Maitotilan tunnuslukuja on 
seurattu pitkään Hannu Niemelän 
tilalla Kalajoen Rautiossa. 

– Tuotosseurannan tunnuslu-
kuja on käyty asiantuntijan kans-
sa yhdessä läpi säännöllisesti jo 
ennen kuin itse aloitin tilanpidon, 
Hannu Niemelä kertoo. 20 lehmän 
ja uudistushiehojen navetassa seu-
rataan tarkasti eläinkohtaisia tun-
nuslukuja, mutta myös keskiarvo-
ja. Ja tätähän Karjatsekki on, käy-
dään yhdessä läpi navettakäyn-
nin ja tunnuslukujen valossa, mi-
ten tilalla menee ja mihin tila tah-
toisi päästä. Oman tilan tuloksia 
verrataan muiden tilojen tulok-
siin. Vertailuaineistoa löytyy vuosi-
raporteista ja tilakunnosta. Lisäk-
si valiolaiset tilat voivat hyödyn-
tää KPI-mittaristoa. Bisnes+ valot-
taa myös nopealla vilkaisulla missä 
mennään. Hannun sanoin: – Pitää 
tietää, missä on menossa, jotta voi 
verrata muihin! 

Tavoitteet ylös ja tekemiset 
vuosikelloon
ProAgrian ja tilanväen yhteistyönä ti-
lalle asetettiin tavoitteet, jotka kir-
jattiin tilakuntoon. Tilakunnosta ta-
voitteet siirtyvät kausiraporttiin, mis-
tä niitä on helppo seurata koelypsy-
jen tallentamisen yhteydessä. Jokai-
sella maitotilalla tavoitteet määräy-
tyvät oman näköiseksi, esimerkik-
si korkeampi ensikkotuotos, vähem-
män työtä, kestävämmät lehmät tai 
parempi yrittäjätulo. Tavoitteet voivat 
toteutua lyhyellä tai pitkällä aikavälil-
lä. Tavoitteet sekä mittarit, joilla nii-
tä seurataan, kirjataan vuosikelloon. 
Vuosikello kannattaakin laittaa nave-
talla sellaiseen paikkaan, josta kaikki 
tilalla työskentelevät sen näkevät.

Motivaatiota ja sparrausta
Karjatsekki-käynnillä katsotaan on-
nistumiset ja epäonnistumiset läpi.

– Ulkopuolinen asiantuntija suh-
tautuu tilan tuloksiin eri tavoin kuin 
yrittäjä itse, miettii Hannu ja jatkaa: 
– Yrittäjä kyllä itse tietää lähes ai-
na mitä tehdä ja miten, mutta yk-
sin puurtaessa iskee monesti vauh-
tisokeus, eikä muista tai jaksa etsiä 
muita teitä. Sparraava asiantuntija 
kulkee yrittäjän rinnalla ja herätte-
lee huomaamaan asioita. Yhdessä ti-
lanväen kanssa mietitään missä ol-
laan onnistumisen tiellä ja missä jär-
jestyksessä asioihin paneudutaan. 
Karjatsekki-käynnillä motivaatio löy-
tyi Hannulle vertailutiedoista. Tilan 
omat tulokset kertovat miten asiat 
ovat kehittyneet viimeisten vuosien 
aikana. – Vertailutieto tilan omiin tu-
loksiin sekä muiden saavuttamiin tu-
loksiin auttaa asettamaan tavoitteet 
oikeille kohdille. Tulee tarve tehdä 
asiat paremmin kuin aikaisemmin, 
Hannu kertoo. 

Kevät on Karjatsekin  
parasta aikaa
Karjatsekin kehityspolulla määritäm-
me ensimmäiseksi tilakohtaiset ta-
voitteet. Sen jälkeen mietimme yh-
dessä, mitkä ovat toimenpiteet, joi-
den avulla pääsemme tavoitteisiin. 
Toimenpiteille sovitaan vastuuhenki-
löt ja heille aikataulut, minkä puit-
teissa toimitaan. Näin saavutamme 
yhdessä asetetut tavoitteet. Juuri nyt 
on Karjatsekki-käynnille paras aika. 
Vuoden 2018 tuotostietojen lasken-
ta on hyvässä vauhdissa ja vertailu-
tietoja on kattavasti. ProAgrian mai-
dontuotannon asiantuntijat kertovat 
Karjatsekistä mielellään lisää.

Karjatsekki – vertailu-
tietoa vaivattomasti

Rautiolainen Hannu Niemelä käyttää 
Karjatsekin vertailutietoja tilakohtaiseen 
maidontuotannon tavoitteiden asetantaan 
ja tulosten seurantaan. – Pitää tietää, missä 
on menossa, jotta voi verrata muihin, 
Hannu kiteyttää Karjatsekin hyödyn. 

Tuija Korpela
Maidontuotannon 
erityisasiantuntija

LEAN-johtaminen

KARJATSEKKI

Laidunnus
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Viime kesän satojen määrät he-
rättivät kysymyksiä rehujen riittävyy-
destä. Osalla tilallisista oli mahdol-
lisuus korjata ylimääräistä karkea-
rehua varmistamaan rehujen riittä-
vyys. Säilörehut olivat poikkeukselli-
sen kuivia, joten vaikka säilörehujen 
määrä jäi matalaksi, kuiva-ainesato 
saattoi olla kohtuullisen hyvä. 

Säilörehua, olkea, kuivaheinää ja 
erilaisia luonnonheinäpaaleja on ol-
lut paljon myynnissä. Myös kokovil-
jaksi korjatut heikot viljakasvustot 
on saatu hyötykäyttöön ruokinnas-
sa. Aktiivisesti kyselemällä saa täy-
dennettyä omia karkearehuvarasto-
ja. Rehua ostaessa on hyvä tietää, 
mitä analyysit kertovat. Rehujen riit-
tävyyttä voidaan budjetoida Neu-
vo-palvelulla ja rehujen laatua Hu-
kattomat säilörehut ja Syötävämmät 
säilörehut -täsmäpalveluilla. 

Ruokinnan suunnittelun  
vaikutus säilörehun  
riittävyyteen
Raaka-ainenäytteet helpottavat säi-
lörehujen syöttöjärjestyksen suun-
nittelussa ja analysoidut rehut pys-
tytään kohdentamaan oikeille eläin-
ryhmille. Ensimmäisissä sadoissa 
D-arvo on ollut usein korkea, joten 
sekaan on hyvä laittaa kuituisempaa 
karkearehua, kuten kuivaheinää tai 
olkea. Väkirehulla voidaan korvata 
säilörehua, kun käytössä on kuitu-
pitoista leikettä tai ohrarehua. Näin 
tärkkelyksen määrä ei nouse liikaa ja 
vältytään hapanpötsiongelmilta. Li-
säksi teollisuuden sivutuotteita voi-
daan hyödyntää ruokinnassa. Tuot-
tavan ja taloudellisen ruokintasuun-
nitelman saat ProAgrian maidontuo-
tannon asiantuntijalta.

Ongelmana rehujen laatu
Säilörehujen jälkilämpeneminen on 
aiheuttanut ongelmia ruokinnassa, 
koska kuivan säilörehun tiivistämi-
nen on ollut haasteellista. Myös säi-
löntäaineen määrä on saattanut jää-

dä vähäiseksi kuiva-ainekiloa koh-
den. Säilörehussa lisääntyvät homeet 
ja hiivat heikentävät eläinten terveyt-
tä. Tämä alentaa tuotosta ja aiheut-
taa taloudellista tappiota. Säilöre-
hun lisäksi hometoksiineja on usein 
myös viljassa ja oljessa. Rehujen tok-
siineja ei voi havaita aistinvaraises-
ti, koska ne ovat näkymättömiä ja 
hajuttomia. Rehuvalmistajilta löytyy 
täydennysrehuja, jotka sitovat ho-
metoksiineja ja tukevat pötsiterveyt-
tä soodalla ja elävällä hiivalla. 

Tuottavan säilörehusadon 
ennakointi
Vaihtelevat sääolot tuovat haasteita 

nurmen viljelyyn. Jotta pellosta voi-
daan saada paras mahdollinen sa-
to, täytyy pellon kasvukunnon, vesi-
talouden ja kalkituksen olla kunnos-
sa. Erilaiset nurmensiemenseokset 
tuovat viljelyvarmuutta vaihtelevina 
kesinä. Näistä voit keskustella lisää 
ProAgrian kasvintuotannon asian-
tuntijan kanssa sekä hyödyntää Neu-
vo-palveluita lajikkeiden valinnassa.

Kotieläin

Riittääkö rehu?

Tuotosseurannan koelypsyraport-
tiin on lisätty päivätuotosten rin-
nalle uusi tunnusluku €/pv. Se 
kertoo lehmän päivämaitomäärän 
euroissa ja ottaa huomioon leh-
män päivätuotoksen sekä maidon 
rasvan ja valkuaisen määrät. Mai-
don hinta haetaan Luken maata-
loustuotteiden hintatilastosta, ei-
kä se sisällä tuotantotukia. 

ProAgria vastasi tuottajien toi-
veeseen saada pitoisuuksiin kyt-

keytyvä talousluku esille, koska 
haluttiin nähdä paljonko lehmä 
tuottaa päivässä euroja. Maidon 
kuiva-aine keskusteluttaa, joten 
uusi tunnusluku tarjoaa lisätyö-
kalun lehmien väliseen vertailuun. 
Koelypsyraportilta näkyvät myös 
lehmän lypsykauden vaihe ja uta-
reterveystilanne. 

SANNA NOKKA
ProAgria Keskusten Liitto

Lehmäkohtainen maitotuotos €/pv koelypsyraportista

Viime kesän 
ensimmäisissä 
sadoissa D-arvo on 
ollut usein korkea, 
joten sekaan on hyvä 
laittaa kuituisempaa 
karkearehua, kuten 
kuivaheinää tai 
olkea. Väkirehulla 
voidaan korvata 
säilörehua, kun 
käytössä on 
kuitupitoista leikettä 
tai ohrarehua. 

Kuva: Leena Hanni

Jenny Klemola 
Maidontuotannon 
asiantuntija

LEAN-johtaminen

KARJATSEKKI

Laidunnus
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Hukattomat
säilörehut

Syötävämmät
säilörehut
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Laiduntamisen ja jaloittelun hyvät 
puolet kannustavat nautojen laidun-
tamiseen, mutta toteutus vaatii hy-
vää suunnittelua ja toimivaa laidun-
kiertoa. Lisäksi laiduntaminen on ny-
kyään myös tärkeä imagoasia, kun 
puhutaan maidontuotannon kulut-

tajanäkökulmasta. 
Laidunnuksella on tutkitusti po-

sitiivinen vaikutus terveyteen, varsin-
kin sorkkiin ja jalkoihin. Vähintään 
kahden kuukauden laidunnus vähen-
tää sorkkasairauksia ja parantaa kin-
tereiden ihovaurioita. Liikunta pa-
rantaa kuntoa, edistää hengitys- ja 
verenkiertoelimistön toimintaa, hel-
pottaa poikimisia sekä vähentää jäl-
keisten jäämisiä ja poikimahalvauk-
sia. Laidunnus mahdollistaa lehmän 
luontaiset käyttäytymismallit, jolloin 
esimerkiksi hedelmällisyys paranee. 

Jaloittelemaan  
myös talvella
Ympärivuotisesta jaloittelusta on 

hyötyä nautojen sorkkaterveydel-
le. Nautojen sorkat ovat kehittyneet 
joustavalla alustalla liikkumiseen, jo-
ten kovat parret rasittavat sorkan 
joustomekanismia. Talvella lumessa 
kahlatessa myös sorkkavälit puhdis-
tuvat liasta.

Halpa laidunrehu
Laidunrehu on tuotantokustannuk-
siltaan halvinta rehua, siinä ei ole 
rehunteko- ja varastointikuluja eikä 
lannanlevityskuluja. Hyvä laidunrehu 
on laadultaan parasta mahdollista 
lehmän rehua, sekä koostumuksen 
että sisällön puolesta. Maittava lai-
dunrehu lisää syöntiä ja sen seurauk-
sena maitotuotosta. 

Suunnittelu toimivan  
laidunnuksen perustana

Tehokkaalla laidunnuksella on mah-
dollista saada lisäsäästöjä lypsykar-
jatiloille. Huomio tulee kiinnittää lai-
dunsiemenseoksien monipuolisuu-
teen, laidunnuksen aloitusajankoh-
taan sekä laidunkiertoon. Suunnittelu 
sisältää laidunnusasteen määrittämi-
sen (osa-aikalaidunnus vai kokoaika-
laidunnus, montako eläinryhmää lai-
duntaa), laiduntamiseen soveltuvien 
lohkojen selvittämisen ja syöttöstrate-
gian (lohkosyöttö/kaistasyöttö). 

Laiduntsekki
Laidunnettaessa tulee kiinnittää 

Parsinavetasta laiduntamalla hyvinvointia ja säästöä

Kotieläin

Lehmä on laiduntava
ja märehtivä lauma-
eläin. Näistä perus- 
tarpeista huolehti- 
malla lisätään  
naudan hyvinvointia. 

Tehokkaalla laidunnuksella on mahdollista 
saada lisäsäästöjä lypsykarjatiloille. 
ProAgrian asiantuntijan tekemään 
Laiduntsekki-täsmäpalvelu selvittää, ovatko 
kaikki toimivan ja tuottavan laiduntamisen 
edellytyksenä tilalla kunnossa. 

ELÄINSUOJELULAKI velvoit-
taa, että lypsylehmät ja pää-
asiassa maidontuotantoa var-
ten kasvatettavat hiehot, jot-
ka pidetään kytkettyinä, tulee 
päästää vähintään 60 päivänä 
laitumelle tai muuhun tarkoi-
tuksenmukaiseen jaloitteluti-
laan ajanjaksona, joka alkaa 1. 
päivänä toukokuuta ja päättyy 
30. päivänä syyskuuta. Alue-
hallintovirastolta on mahdol-
lista anoa erityislupaa laidun-
tamisesta luopumiseen, jos so-
pivaa laidunta ei voida kohtuu-
della järjestää. 

Suunnittelu- 
ja kartoittamis-

vaiheessa on 
mahdollista käyttää 
apuna Neuvo 2020 

-palvelua. 
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Hyvä laidunkierto:
• Aloitus kun laidunnurmi n. 10-15 cm.
• Laidunasteen nurmen tavoitekorkeus syöttöön tulevalta alalta n. 

25-40 cm, satotaso 2 500-3 500 kg ka/ha. Mittakehikosta apua 
satotason arviointiin.

• Puhdistusniitot heti syötön jälkeen, kun korsiintunutta kasvus-
toa esiintyy.

• Laitumen jälkikasvukyky heikkenee, jos se syötetään reilusti alle 
10 cm.

• Lehmä syö laidunnurmea tunnissa noin 1 kg ka, kun laidunta on 
riittävästi tarjolla.

• Korjuuaikanäyte kivennäisanalyysillä tarjoaa tietoa ravintoar-
voista sekä lehmien että nurmien kannalta.

• Matka juomapisteelle mieluiten alle 250 m, painevesijärjestelmä 
helpottaa isojen karjojen työmäärää.

Parsinavetasta laiduntamalla hyvinvointia ja säästöä
huomiota oikeanlaiseen täyden-
nysruokintaan sekä riittävään ve-
den saantiin. Kasvuston korkeutta 
ja laatua seurataan päivittäin, sa-
moin lehmien pötsintäyteyttä, lai-
dunkäyttäytymistä ja maitotuotos-
ta. Voit tilata ProAgrian asiantunti-
jan tekemään Laiduntsekki-täsmä-
palvelun, jossa selvitetään ovatko 
kaikki toimivan ja tuottavan laidun-
tamisen edellytyksenä olevat asiat 
kunnossa. 

Neuvosta apuja
Lakisääteisten vähimmäisvaati-
musten täyttyminen sekä täyden-
tävien ehtojen vaatimukset kannat-
taa tarkistaa. Eläinten hyvinvointi-

korvauksen tilakohtaisista toimen-
piteistä löytyy myös nautojen lai-
dunnus ja jaloittelu. Toimenpiteen 
korvausperusteena on laidunnuk-
seen liittyvä lisätyö. Jos mieltä as-
karruttaa tukiehtojen täyttyminen, 
niin ole yhteydessä ProAgrian asi-
antuntijaan. Tuotantoeläinten hy-
vinvointiin panostaminen kannat-
taa aina!

Heidi Lehkonen
Maidontuotannon 
erityisasiantuntija

Kuva: Leena Hanni

LEAN-johtaminen
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Laidunnus

 

Laiduntsekki



22  ProAgria Keski-Pohjanmaa   NUMERO 1/2019      

www.laatulastu.fi

LAATULASTU ON BAKTEERITON, 
100 % AITOA JA PUHDASTA SUOMALAISTA 

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

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

Kuiviketta saatavana 
myös irtokuormina 

suoraan tiloille 
toimitettuna ympäri 

Suomen!

Agronet on uudistunut!
agronet.fi

Avain Säästöpankin maatalousasiantuntija 
konttorinjohtaja, Jouko Isosaari  

p. 040 779 7371

MAA- JA METSÄTALOUDEN 
PANKKIASIAT SÄÄSTÖPANKISTA!

KORTESJÄRVI  |  KALAJOKI  |  KANNUS  |  KAUSTINEN  |  KOKKOLA  |  KÄLVIÄ  |  RAAHE  |  SIEVI  |  TOHOLAMPI  |  YLIVIESKA
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Maidontuotannon vaateet 
ovat lisääntyneet tuotantomäärien 
kasvaessa. Tarvitaan nopeaa rea-
gointia muuttuviin tilanteisiin niin ti-
loilla kuin tuotantoketjussakin. Suu-
ret päivittäiset tuotantomäärät vaa-
tivat nopeutta, jotta mahdollinen 
poikkeama vaikuttaisi mahdollisim-
man vähän ja korjaavat toimenpiteet 
käynnistyisivät mahdollisimman no-
peasti. ProAgria Keski-Pohjanmaan 
asiantuntijat tulevat nopeasti maa-
talousyrittäjien avuksi, kun tilalla 
huomataan akuutti tilanne. Nopeas-
ta reagoinnista hyötyy koko tuotan-
toketju, vaikka tärkeintä on maitoti-

lan tuotannon jatkuminen ja kehit-
tyminen. 

Pohjolan Maidon tavoitteena on 
häiriötön maitovirta meijeriin. Pro- 
Agrian tavoitteena on kulkea maata-
lousyrittäjän rinnalla varmistamassa, 
että tuotanto mahdollistaa kannat-
tavan taloudellisen tuloksen. Kun ti-
la tuottaa maitoa taloudellisesti, voi-
vat sekä tuottajat että eläimet hyvin. 
Myös pelto tuottaa mahdollisimman 
hyvän sadon karjan rehuksi. Pellolla 
tuotetaan sitä, mitä lehmät ovat ti-
lanneet. ProAgria Keski-Pohjanmaa 
ja Osuuskunta Pohjolan Maito ovat 
maidontuottajan kumppanina var-

mistamassa tilan maidontuotannon 
kehittymistä ja taloudellisen tulok-
sen paranemista.

Keski-Pohjanmaalla nopean toi-
minnan joukot tulevat tilojen avuk-
si yhteydenotolla Pohjolan Mai-
don tuotantoasiantuntijaan tai Pro- 
Agrian asiantuntijaan. ProAgriassa 
päivystävät kasvinviljelyn, maidon-
tuotannon, talouden ja johtamisen 
asiantuntijat, joten tilalle päästään 
mahdollisimman nopeasti. Ensivai-
heessa selvitetään, mistä tilalla kii-
kastaa ja sen jälkeen tehdään jat-
kosuunnitelma toimenpiteistä. Taus-
tatietona käytössä ovat sekä Pohjo-

lan Maidon että ProAgrian tietopan-
kit. 

Jatkossa tarkoitus on laajentaa 
päivystysvalmiutta koko Osuuskun-
ta Pohjolan Maidon alueelle. Tällä 
hetkellä ProAgrian nopean toimin-
nan joukot ovat käytettävissä vain 
Keski-Pohjanmaalla.

ProAgrian ja Pohjolan Maidon 
nopean toiminnan joukot 
maidontuottajien avuksi

Talous

Erkki Laide
Yritys- ja talousjohtamisen 
erityisasiantuntija

LASKE OIKEA KALKKIMÄÄRÄ
nordkalk.fi/kalkkilaattori

Puhdas perusta suomalaiselle ruualle.

SÄÄSTÄ KALKILLA, 
ÄLÄ KALKISTA

Nordkalkkia 

meille kiitos

Seuraa, 
tykkää ja tägää 
meitä somessa

@ProAgria 
#proagria

Seuraa, tykkää ja tägää  
meitä somessa  

@ProAgria  #proagria

K
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Pohjanmaan Ravinnerattaan 
hankealueella Etelä-Pohjanmaal-
la, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjan-
maalla sekä Pohjois-Pohjanmaalla 
Kalajokilaaksossa on runsaasti hap-
pamia sulfaattimaita, soita ja suo-
metsiä sekä voimakasta kotieläin- 
ja turkistuotantoa, joiden aiheutta-
ma ravinne-, kiintoaine- ja orgaa-
ninen kuormitus vaikuttaa vesistö-
jen tilaan. Ravinneratas-hankkeen 
päätavoitteina on tehostaa lan-
tojen ja ravinnevirtojen hyödyntä-
mistä, vähentää vesistökuormitus-
ta ja parantaa hankealueen vesis-
töjen tilaa, minkä myötä myös vir-
kistyskäyttömahdollisuudet kohene-
vat ja ekosysteemipalvelut kehitty-
vät. Hankkeen kohderyhmänä ovat 
maanomistajat, maaseutuyrittäjät 
ja muut toimijat.

Ravinnerattaassa on selvitet-
ty maakuntien kriittisimmät alueet, 
joille on mahdollista laatia toimenpi-
desuosituksia ja mallisuunnitelmia. 
Hanke järjestää kevään aikana info-
tilaisuuksia, joissa kohdealuerajauk-
set esitellään. Kohdealueiden maan-
omistajilta toivotaan esityksiä tar-
kemmista kohteista, joihin suunni-
telmia tai toimenpidesuosituksia voi-
si hankkeessa tehdä. Infotilaisuuk-
sissa on mukana maatalous-, ympä-
ristö-, vesistö-, metsä- ja maaperä-
asiantuntijoita. 

Ravinnerattaan järjestämissä 
työpajoissa ja infotilaisuuksissa edis-
tetään sähköisten vesiensuojelutyö-
kalujen ja datapankkien käyttöä se-
kä kehitetään yhteistyömalleja ja lii-
ketoimintamahdollisuuksia. Hanke 
järjestää myös tutustumisretkiä, op-
pilaitosvierailuja ja näytöksiä ravin-
teiden kierrätyksen uusista toiminta-
tavoista ja käyttöönotosta. 

Hanketta hallinnoi Pohjanmaan 

vesi ja ympäristö ry, osatoteuttajina 
ovat Metsäkeskus, Luke, GTK, Pro- 
Agria Etelä-Pohjanmaa, ProAgria 
Keski-Pohjanmaa ja Österbottens 
Svenska Lantbrukssällskap.

Tervetuloa mukaan hankkeen ti-
laisuuksiin ja tapahtumiin!

Satu Järvenpää
hankevetäjä

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Hanke

Lean on filosofia, jossa tekemisen jatkuvaa paranta-
mista on helpotettu visualisoinnin kautta. Lean-menetelmien 
avulla tuotanto tehostuu ja selkeytyy, kun hukka etsitään ja 
poistetaan eri työvaiheista. Leanin avulla voidaan myös työn-
tekijät osallistaa ja motivoida, jolloin tekemiseen on mahdol-
lista saada nopeampaa reagointia, jopa ennakointia.

Apuja arkeen
Leanissa käytetään erilaisia työkaluja kuten työohjeet, 
viikkopalaveri, parannustaulu, Kamban-kortti, 5S ja ar-
vovirta. Nämä ovat suhteellisen helppoja omaksua arjen 
työkaluiksi ja niistä on oikeasti hyötyä työpaikoilla. Lisä-
tietoa löytyy Lean maataloudessa -kirjasta, jonka voi ti-
lata ProAgrian verkkokaupasta. Leanin käytäntöihin voi 
perehtyä joko pyytämällä asiantuntijan tilakäynnille tai 
osallistumalla Lean-pienryhmän toimintaan.

Hukan poistoa ryhmässä

Viisi päivää kestävässä Lean-pienryhmässä käydään lä-
pi Leanin perusteita ja työkaluja sekä mietitään hukkaa 
ja motivaation säilymistä alustuksen, keskustelun ja teh-
tävien kautta. Lisäksi perehdytään viikkopalaveriin ja pa-
rannustauluun, arvovirta-kuvaukseen ja prosessin paran-
tamiseen. Ryhmässä kääritään myös hihat ja tehdään 
5S-menetelmällä hukan poistoa. Lisäksi ryhmä voi ideoi-
da käsiteltäviä asioita. 

Mikäli tavoitteenasi on työtapojen tehostaminen, 
osaamisen kehittäminen sekä uudet tai yhtenäiset työta-
vat, ota yhteyttä. 

Leanilla työhön tehoja

Pohjanmaan Ravinneratas 
jalkautuu maakuntiin

Ravinneratas-hankkeen demokohteelle Kannukseen asennettiin esittelytaulut viime syksynä. Kohteella esitellään tuhkalannoituksen 
vaikutuksia puuston kasvuun ja ravinnetalouteen sekä pohjaveden pintaan ja kunnostusojitustarpeen vähentämiseen. Asennustöissä 
Luonnonvarakeskuksen Jyrki Hytönen ja Seppo Vihanta.

Ensimmäiset Ravinne-
rattaan infotilaisuudet 
pidetään 20.2. klo 9.30 
Sievissä kunnantalolla 
ja Lohtajalla Lohtaja-

talolla klo 13. Tilaisuuksien 
tarkemmat aikataulut, 
ohjelmat ja lisätiedot 

löydät Ravinnerattaan 
Facebook-sivuilta sekä 

Pohjanmaan vesi ja 
ympäristön nettisivuilta.

Kuvat: Satu Järvenpää

ProAgria Keski-Pohjanmaan Lean-konsultaatiot ja pienryhmät 
Liisa Koskelan johdolla. Lisätietoa ja ilmoittautumiset 
050 5120 615 tai liisa.koskela@proagria.fi.
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Joukkorahoitus kasvattaa mainettaan 
ja se myös kiinnostaa. Sosiaalinen 
media ja internet ovat mahdollista-
neet suurten massojen tavoittamisen 
nopeasti ja helposti. Sen seuraukse-
na on syntynyt joukkorahoituksia tar-
joavia palveluja. Maailmanlaajuisesti 
palveluja on tuhansia ja Suomessakin 
jo parikymmentä. Joukkorahoituksen 
suosion kasvuun liittyy myös pankkien 
kiristynyt sääntely.

Lainaa tai osakkeita
Maatilalla sopivimpia joukkorahoi-
tuksen muotoja ovat laina- ja osa-
kepohjainen joukkorahoitus. Laina-
pohjainen malli toimii pitkälti sa-
moilla periaatteilla kuin normaali 
lainan hankinta ja myöntö. Siinä ha-
kijana ja rahoittajana voi olla kum-

massakin henkilö tai yritys. Osake-
pohjaisessa rahoituksessa täytyy ha-
kijan yritysmuodon olla osakeyhtiö. 
Rahoittajat voivat itse päättää millä 
summalla ovat valmiita sijoittamaan 
yritykseen, jolloin he saavat vastik-
keeksi saman määrän yrityksen osak-
keita. Sikalan suunnittelussa ja ra-
kentamisessa on käytetty Suomessa 
joukkorahoitusta vuonna 2012. Ky-
seessä oli osakeanti, jossa saatiin ko-
koon 70 000 euroa. 

Arvopohjalla on arvoa
Joukkorahoituksen keräämises-
sä on omat haasteensa. Millä saa-
da rahoittajat sijoittamaan maata-
louteen? Vastaus voisi löytyä nyky-
hetken trendeistä ja puheenaiheis-
ta. Hiilijalanjälki, ympäristöystäväl-

lisyys, lähiruoka, eläinten hyvinvointi 
kiinnostavat kuluttajia ja sitä kautta 
myös rahoittajia. Kun sijoitetun pää-
oman tuotolla ei kannata markkinoi-
da, kannattaisiko yritystään mark-
kinoida oman arvopohjan kautta. 
Kun saadaan tarpeeksi samoja arvo-
ja omaavia toimijoita, joukkorahoi-
tus voi toimia. Joukkorahoitukses-
ta saatua pääomaa voidaan käyttää 
vakuutena perinteisissä rahoitusneu-
votteluissa.

Kuluttajat ovat valmiita maksa-
maan elintarvikkeesta enemmän, 
jos tietäisivät sen menevän suoraan 
tuottajalle. Olisivatko he myös val-
miita rahoittamaan sen tuotantoa? 
Globaalisti suomalainen elintarvike 
herättänee kiinnostusta ihmisissä jo 
sen nykyisellä laadulla ja turvallisuu-
della. 

Joukkorahoitusta 
maatalousinvestointeihin
Maatalouteen on investoitava, mikäli yrittäjät mielivät pysyä alan murroksessa mukana. Pankkien 
sääntely ja toimialan heikko kannattavuus ovat luoneet lisähaasteita rahoituksen järjestämiseen. 

Voisiko maatalouden investointeihin löytää rahoitusta muualta kuin perinteiseltä pankkisektorilta?

Kuva: ScanStockPhoto

Ville Moilanen
Talousjohtamisen asiantuntija

Asiasta lisää: 

www.maaseutupolitiikka.fi  
> materiaalipankki >  
muut julkaisut  >  
joukkorahoitus avaa 
mahdollisuuksia maaseudulla 

www.maatilanpellervo.fi 
> hae hakusanalla joukko-
rahoitus

➽

➽
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Verotuksen tarkistamisella on 
merkitystä! Esitäytetty veroilmoitus 
kannattaa tarkastaa, lisätä siihen 
uupuvat vähennykset ja tulot sekä 
toimittaa se korjattuna verottajalle. 
Maatalousyhtymien on tarkistetta-
va keväällä esitäytetyt veroilmoituk-
set erityisellä huolella, samoin syksyl-
lä veropäätökset. Eniten virheitä yh-
tymien veropäätöksissä on korkojen 
vähentämättä jättämisessä ja netto-
varallisuuden laskennassa, molem-
milla on merkitystä verotuksen mää-
rään. Vastuu virheiden korjauksista 
on yrittäjillä, ei verottajalla.

Vaikka verosuunnittelu vaatii 
henkilökohtaiseen tulonlähteeseen 
liittyvien vähennysten ja lisätulojen 
selvityksiä maatalouden tilinpäätök-
sen teon yhteydessä, mm. kotitalous-
vähennykset, matkakulut, luovutus-
voitot ja pääomatulot vuokrahuo-
neistoista, ei niitä liitetä 2-lomak-
keen mukaan. Nämä selvitysliitteet 
annetaan esitäytetyn veroilmoituk-
sen mukana. Verotuksen suunnitte-
lun takia ne täytyy kuitenkin tietää 
tilinpäätöksen yhteydessä.

Verotuksen  
suunnitelmallisuus
Vuoden 2018 verotukseen voi vaikut-
taa enää pääomatulo-osuuden mää-
rityksellä joko 0 %, 10 % tai 20 %:ksi, 
käyttöomaisuuden poistomäärillä 
sekä tulontasausvarauksen käytöllä. 
Käytettävissä on myös laskennallisia 
ja arvionvaraisia vähennyksiä, kuten 
työhuone- ja moottorisahavähennys, 
mutta niiden vaikutus on pieni. Mer-
kittävin vähennyksistä on matkaku-
luvähennys, mikä vaatii ajopäiväkir-
jan ylläpitoa. Nyrkkisääntönä voi sa-
noa, että se kannattaa. 

Verotuksen päätavoite on vuo-
sittain tasaisesti kasvava verotetta-
va kokonaistulo. Veropelko voi joh-
taa siihen, että työstä ei saa kun-
non palkkaa, koska verotettavaa tu-
loa ei ole halua nostaa. Tämä ajatte-
lu alentaa maatalousyrittäjän tunti-
palkkaa laajentavilla tiloilla, kun työ 
lisääntyy, mutta tulos ei.

Poistojen määrittäminen
Pitkällä tähtäimellä ei ole taloudel-
lisesti eikä verotuksellisesti järkevää 
tehdä koneista ja rakennuksista etu-
painotteisia poistoja, vaan poisto-
prosentti pitää suhteuttaa investoi-
dun koneen tai rakennuksen suun-
nitelmanmukaiseen käyttöaikaan. 
Tällöin poistoja riittää investoinnin 
tuottoajalle, eikä synnytetä maksu-
valmiusongelmaa. Lisäksi verottaja 
osallistuu hankinnan kuoletukseen 
isommalla prosenttiosuudella kuin 
täysiä poistoja käytettäessä.

Perussäännön mukaan pois-
tot eivät ylitä lyhennysten määrää. 
Nyrkkisääntö rakennuksille sopivas-

ta poistoprosentista on 7 % ja koneil-
le 15 %. Nämä poistotasot vastaa-
vat 14,5 ja 6,5 vuoden käyttöaiko-
ja. Investointeihin otettujen lainojen 
lyhennykset on syytä pitää samassa 
tahdissa poistoaikojen kanssa, jot-
tei jouduta poistot ylittävien lyhen-
nysten osalta maksamaan verojakin.

Yleensä ei kannata ottaa annui-
teetti- tai tasaerälainaa, vaan tasa-
lyhennyslaina, koska sillä poistot on 
helpompi tasoittaa vastamaan ly-
hennyksiä. Lisäksi tasalyhennyslai-
nassa korkomenokin on alhaisempi. 

Tulontasausvaraus
Tulontasausvarausta tulisi käyttää 
vain verotettavan tuloksen vuotuis-
ten vaihteluiden tasaamiseen. Va-
rauksen käyttäminen investointei-
hin synnyttää piilevää verovelkaa, jo-
ka tulee myöhemmin maksettavaksi. 
Jos tasausvarausta käytetään inves-
tointeihin, on puolet varauksen mää-
rästä laittava talteen, jotta varauk-
seen liittyvä piilevä verovelka pysty-
tään hoitamaan. 

Epäedullisimmin tulontasausva-
rausta käytetään silloin, kun se käy-
tetään koneisiin tai rakennuksiin, 
jotka hankitaan velkarahalla. Kun  
10 000 € kone on hankittu velak-
si ja se poistetaan varauksella nollil-
le, joudutaan lyhennykset hoitamaan 
täysin verotettavalla tulolla. Kun ei 
ole poistoja, ei ole verottomia tulo-
jakaan, joilla lyhentää velkaa ilman 
maksuvalmiusongelmaa. Lyhentääk-
seen eurolla velkaa, on eurosta pitä-
nyt maksaa jo vero, eli 10 000 € ly-

hennys syö tilan tuloksesta pahim-
millaan 20 000 € marginaaliveros-
ta riippuen. Ei olekaan ihme, jos tila 
joutuu maksuvalmiusongelmiin!

Jos investoinnin pystyy tekemään 
täysin omalla rahalla, ei tasausvara-
usta käytettäessä synny piilevää ve-
rovelkaa. Vain kannattava tila voi 
ajatella käyttävänsä tasausvarausta 
näin, mutta silloinkin mieluiten pien-
ten poistoprosenttien kohteisiin.

Paras tulontasausvaraustapa
Maidon hinnan ollessa alhaalla, kan-
nattaisi vuonna 2018 tulouttaa hy-
vän maidon hinnan aikana kertynei-
tä tasausvarauksia suoraan tuloksi, 
jos tulostaso aleni vuodesta 2017. 
Tällöin saadaan siirrettyä 
verotusta korkeammas-
ta veroasteesta mata-
lampaan (esim. yli 
40 %:sta jopa alle 
30 % tasolle). Pää-
osin tilojen tulok-
set näyttävät kuiten-
kin olevan edellisvuot-
ta parempia.

Tasausvarauksia lienee tehty sen 
takia, ettei siltä tulon osalta ole ha-
luttu maksaa korkeaa veroa. Alhai-
sen maidon hinnan aikana on järke-
vää maksaa vero aikaisempien vuo-
sien siirretystä tulosta. Jos varauksen 
jättää tulouttamatta, tilalla ei vält-
tämättä ole mahdollisuutta leikata 
tulosta, kun maidon hinta seuraa-
van kerran nousee. Tilan verotetta-
vaa tuloa ei myöskään kannata las-
kea niin alas kuin maidon hinnan 

alenema antaisi varaa, vaan purkaa 
kertyneitä tasausvarauksia tuloksi, ja 
jopa alentaa poistoja, jotta voi ker-
ryttää nettovarallisuutta seuraavaa 
maidon hinnan nousukautta varten. 
Hyvällä nettovarallisuudella tuloksen 
nousun verotus saadaan hoidettua 

Verotilinpäätös 2018

Poistojen tulisi vastata lyhennysten määrää, ettei aiheuteta maksuvalmiusongelmaa verojen takia. Esim. rakennusinvestointi 
100 000 €, laina-aika 10 vuotta, lyhennykset 10 000 €/v, poisto 10 %.
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kevyellä alle 30 % verotasolla. Hyvä 
korkea nettovarallisuus on edullista 
myös, jos tila yhtiöitetään. 

Varauksen purkaminen suoraan 
tuloksi on edullista silloinkin, kun on 
suuria yksittäisiä suoria rahamenoja 
polttoöljyssä, kalkituksessa, ojituk-
sessa, teiden, koneiden tai rakennus-
ten kunnossapitokuluissa. Tuloutuk-
sen avulla kuluja voidaan jaksottaa 
verotuksessa useammalle vuodelle 
eli menon tuottovaikutusajalle.

Varausta voi käyttää verotetta-
van tuloksen tasaamiseen myös ka-
tovuoden aiheuttamien myyntitulo-
jen notkahduksen takia, mutta va-
rauksia on täytynyt sitä ennen tehdä. 
Samoin jos rehujen hankintamenot 
nousevat nopeammin kuin myyntitu-
lot kotieläintaloudessa, kustannus-
ten nousun vaikutusta voidaan ta-
sata tasausvarausta tulouttamalla. 

Maatilan kannattaa pitää ta-
sausvarauksia sisässä kolmelle (3) 
vuodelle jaksotettuna n. 10 % liike-
vaihdosta. Varauksia tehdessä tulos-
ta ei kannata turhaan alentaa, vaan 
kannattaa alentaa poistoja niin, et-
tä tulos säilyy normaalitasolla. Eli  
200 000 € liikevaihdolla oleva ti-
la tekee kolmena peräkkäisenä nor-
maalivuonna 6 500 € varauksen, joi-
ta se neljännestä vuodesta eteenpäin 
vain ylläpitää, voidakseen käyttää 
varausta huonon vuoden tulon ta-
saukseen. Lisäksi tulostason ylläpitä-
miseksi kannattaa vastaavasti alen-
taa poistoja, joka nostaa seuraavan 
vuoden pääomatulo-osuutta.

Pääomatulo-osuus 
Pääomatulo-osuus lasketaan netto-
varallisuuden perusteella ja siksi on 
tärkeää, että kaikki siihen vaikutta-

vat tekijät on ilmoitettu oikein 2-lo-
makkeella. Yleisin puute on se, että 
maatalousmaan ja tuotantoraken-
nusten rakennuspaikan arvoa ei il-
moiteta ollenkaan. Tämä arvo löytyy 
verovuoden 2017 verotuspäätökses-
tä ja 2018 kiinteistöveroilmoitukses-
ta. Maatalousyhtymillä vastaava tie-
to löytyy joko yhtymän omasta vero-
päätöksestä tai osakkaiden veropää-
töksistä ja kiinteistöveroilmoituk-
sista. Nyrkkisäännön mukaan kan-
nattaa valita pääomatulo-osuudek-
si se tuotto-olettama (0, 10 tai 20 % 
nettovarallisuudesta), jolla ansio-
tulo-osuus muodostuu lähimmäksi  
17 200 € henkilöä kohti.

Arvionvaraiset vähennykset
Selvityksiin perustuvia vähennyk-
siä on useita, joista merkittävin on 
oman auton käyttökulut. Yksityista-
louden varoihin kuuluvan auton kus-
tannukset saa vähentää samoin pe-
rustein kuin sen käyttö korvattaisiin 
palkansaajalle. Edellytyksenä on, et-
tä matkoista on pidetty ajopäivä-
kirjaa. Ajopäiväkirjasta selviää mat-
ka-aika, matkareitti, matkan pituus 
ja ajon tarkoitus. Korvaus on 0,42 
€/km. Peräkärryn vedosta saa seit-
semän (7) sentin ja kyydissä olevasta 
lisähenkilöstä kolmen (3) sentin ko-
rotuksen kilometriltä. 

Jotta kuolinpesän ja maatalous-
yhtymän osakkaat saisivat vastaavan 
korvauksen (0,42 €/km), on kuolin-
pesän ja yhtymän täytynyt maksaa 
korvaukset osakkaille heidän esittä-
mänsä laskun perusteella verovuo-
den loppuun mennessä. Korvaukset 
ovat osakkaalle verovapaita ja ne vä-
hennetään maatalouden palkkaus-
menoina. Jos matkakuluja ei ole kor-
vattu, vähennetään maatalouteen 
kohdistuvina menoina matkakuluja 
vain 0,25 €/km. Kuolinpesän lesken 
matkakulut vähennetään normaalis-
ti maatalouden menoina.

Jos matkan kohde ei ole tilapäi-
nen, vaan esimerkiksi hiehoille vuok-
rattu navetta, jossa käydään päivit-
täin, matkakulut vähennetään esi-
täytetyllä veroilmoituksella työmat-
kakuluna. Vähennysoikeus on silloin 
0,25 €/km. Työmatkavähennyksessä 
on 750 € omavastuuosuus.

Luontoisetujen arvo perustuu to-
dellisiin menoihin tai arvioon, jona 

voidaan käyttää vahvistettua ate-
riaedun verotusarvoa (6,5 €/

ateria). Annettujen etujen 
määrästä ja saajista tulee 
olla selvitys.

Maatalouden tulohan-
kintaan liittyvien, tavan-

omaisten toiminta-alueen 
ulkopuolelle tehtyjen, tila-

päisten matkojen ns. ylimääräi-
set elantokustannukset voidaan vä-
hentää yrittäjäpäivärahana. Vähen-
nyksen määrä on yli 6 tuntia kestä-
neen matkan osalta 19 € ja yli 10 
tunnin matkalta 42 € vuorokautta 
kohti. Matkan keston ylittäessä vii-
meisen täyden matkavuorokauden 2 
tunnilla vähennys on 19 € ja ylityk-
sen ollessa vähintään 6 tuntia, vä-

hennys on 42 €.
Opintomatkoihin liittyvät 

matkaliput ja majoitusmenot 
ovat maatalousverotuksen nor-
maaleja vähennyskelpoisia menoja. 
Ulkomaan opintomatkojen vähen-
tämisoikeus riippuu matkan sisällös-
tä. Niistä annetaan yksityiskohtainen 
selvitys veroilmoituksen yhteydessä. 
Opintomatkaksi hyväksytty mat-
ka oikeuttaa myös ulkomaan päivä-
rahan vähentämiseen. Sen suuruus 
vaihtelee maan mukaan.

Työhuonevähennyksenä voi-
daan käyttää muun selvityksen 
puuttuessa osapäiväisesti työ-
huonetta käyttävien palkansaa-
jien mukaisesti 440 € vuodessa.

Moottori- ja raivaussahan 
maatalouskäytöstä aiheutu-
neina kuluina voidaan vähen-
tää enintään 85 €, eli molem-
mista yhteensä 170 €. Puun 
myyntituloverotukseen tulee 
tehdä vastaava tuloutus, jos 
saha kuuluu metsäkalustoon. 

Moottorikelkan ja mönki-
jän käytöstä maataloudessa 
voidaan kuluina vähentää 14 
€/h sisältäen peräkärrynkin. 
Tällöin käyttötunneista ja tar-
koituksesta on oltava luotettava 
selvitys muistiinpanoissa.

Oikaisuerät ja  
jaettavat menot
Sähkö-, puhelin-, vesi- ja muut vas-
taavat menot jaetaan käytön mu-
kaan yksityistalouteen ja eri tuloläh-
teisiin. Verotoimistot ovat omaksu-
neet kaavamaisia jakotapoja, joi-
ta sovelletaan, jos verovelvollinen ei 
selvitä luotettavasti menojen jakau-
tumista. 

Sähkömenoista yksityistalouteen 
kuuluu nykyisen laskukaavan mu-
kaan 9,36 €/asuin-m2. Suositeltavaa 
on hankkia taloon joko takamitta-
reita tai kokonaan oma mittari. Kaa-
va tuo korkean sähkön oikaisuerän, 
esim. 180 m2 talon oikaisuerä on  
1 684,8 €/v, mikä vastaa n. 19 000 
kWh vuosikulutusta, kun normaali-
kulutus on n. 7 500 kWh. 

Uusi tulkinta tietoliikenne ja pu-
helinmenoista on, että jos niitä käy-
tetään pääasiallisesti maataloudessa 
ja yksityiskäyttö on vähäistä, käyttö-
menot voi vähentää kokonaan maa-
talouden menona. Itse näkisin van-
han tulkinnan sopivampana: puhe-
linmenoja jaetaan puhelinkohtaises-
ti (lankapuhelin yksi, matkapuhelin 
toinen ja laajakaistaliittymä kolmas) 
yksityistalouteen 500 € asti ja lo-
put maatalouteen. Maksimitulou-
tus yksityistalouteen on siis 250 €/
puhelin. Kyseinen tuloutus vastaa si-
ten luontoisetujen verotuksen pal-
kansaajan matkapuhelinedun arvoa 
(20 €) kuukaudessa. Tietokoneiden, 
ruohonleikkureiden ja muiden pal-
jon yksityistaloudessa käytettävien 
omaisuusosien hankintamenosta ve-
rottaja hyväksyy vain osan vähennet-
täväksi maatalouden menona, esi-
merkiksi puolet. 

Lisäksi yksityistalouden, metsä-

talouden ja muiden tulonlähteiden 
töistä aiheutuvat kulut traktoriin ja 
muihin maatalouskoneisiin pois-
tetaan maatalouden tulonlähtees-
tä. Pelkän traktorin käytön tai ka-
lustoon kuulumattomien laitteiden 
kanssa käytettynä korjauserä on 11 
€/h. Suositeltavaa on laittaa konei-
den käytön korjauseräksi vähintään 
110 € metsätalouteen ja 110 € yksi-
tyistalouteen. Muista tehdä yksityis-
talouden käytön aiheuttama arvon-
lisäveron oikaisu.

Pellonraivauksen menot eivät ole 
vähennyskelpoisia maatalousvero-
tuksessa ja niiden osuus maatalou-
den vuotuismenoista ja poistoista 
tulee oikaista pois maatalouden vä-
hennyskelpoisista menoista. Jos on 
käyttänyt omaa traktoria pellon rai-
vaamiseen, on siitä tehtävä yksityis-
käytön korjauserä edellä mainitulla 
tuntihintaperusteella. Pellonraivauk-
seen liittyvät alv-menot ovat täysin 
vähennyskelpoisia. 

Järjestelmälliset muistiinpanot 
vuoden aikana tekevät eri selvitys-
ten teon suhteellisen vaivattomak-
si. Jälkikäteen tehtynä se on paljon 
työläämpää. Ennen veroilmoituksen 
täyttöä kannattaa tiedustella omas-
ta verotoimistosta sen soveltamat 
menettelyt ja esimerkiksi maatalou-
dessa käytetyn puutavaran arvos-
tus.

Muista 
myös nämä
Vuosimenoksi hyväksytään al-
le 1 000 € konemenot ja al-
le 2 500 € rakennusten korja-
usmeno.

Koneiden, rakennusten ja sala-
ojien alle 1 000 € menojäännö-
sarvo voidaan poistaa kerralla.

Ulkomaanpäivärahoja 2018: 
Alankomaat 66 €, Brasilia 71 
€, Britannia 61 €, Irlanti 66 
€, Kanada 68 €, Ranska 67 €, 
Ruotsi 64 €, Saksa 62 €, Tans-
ka 69 € ja USA 66 €.

Ulkomaanpäivärahoja 2019: 
Alankomaat 67 €, Brasilia 57 
€, Britannia 61 €, Irlanti 67 
€, Kanada 67 €, Ranska 68 €, 
Ruotsi 59 €, Saksa 64 €, Tans-
ka 70 € ja USA 69 €.

Matkakustannusten ja elan-
tokulujen korvaukset vuonna 
2019: 0,43 €/km, peräkärry + 
7 stn/km ja tavarat joiden pai-
no > 80 kg +3 stn/km, osapäi-
väraha 19 € ja kokopäiväraha 
42 €. 

Heikki Ojala
Talousjohtamisen 
erityisasiantuntija

Kuva: ScanStockPhoto
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OmaVero-palvelussa voi 
antaa arvonlisäveroilmoituksen li-
säksi myös maa- ja metsätalouden 
veroilmoitukset. Tänä vuonna pa-
perisen veroilmoituksen mukana ei 

postiteta enää paperista palautus-
kuorta eikä täyttöoppaita. Jos veroil-
moituksen antaa paperilla, sen täy-
tyy olla myös perillä Verohallinnossa 
viimeistään määräpäivänä.

Ottamalla käyttöön Suomi.
fi-viestit voi luopua kokonaan viran-
omaisten lähettämästä paperipostis-
ta. Tieto uusista veroasioista, kuten 
OmaVeroon saapuneesta veroilmoi-

tuksesta, kirjeestä tai päätöksestä tu-
lee heti omaan sähköpostiin. Säh-
köiseen asiointiin voi myös valtuut-
taa asianhoitajan tai toisen henkilön 
osoitteessa suomi.fi/valtuudet.

OmaVerossa voi hoitaa lähes kaikki veroasiat

Viskuri-hankkeen kehittä-
misryhmiä perustetaan Kokkolan ja 
Kaustisen seutukuntiin sekä Sieviin 
ja Reisjärvelle. Viskuri-hankkeen ke-
hittämisryhmässä on vähintään kol-
me yrittäjää. Ryhmä kokoontuu vii-
si kertaa vuoden 2019 aikana. Ko-
koontumisissa kuullaan tutkittua tie-
toa, toimintatapoja ja onnistumisia. 
Asiantuntijoiksi pyydetään tarpeen 
mukaan viljelijöitä, yrittäjiä ja tutki-
joita tuomaan tietoa ja innostusta 
ryhmän oman idean kehittämiseksi. 
Ryhmien toiveet kootaan ensimmäi-
senä päivänä ja sisältöä myös muo-
kataan porukan tarpeiden mukaan. 
Mukaan pääsee 400 €/hlö/ryhmä 
panostuksella.

Kiinnostavatko rehukasvit
Uusista rehukasveista ja viljely-yh-
teistyöstä kiinnostuneiden ryhmäs-

sä voidaan miettiä rehun sopimus-
tuotantoa joko kotieläintilalle tai ja-
lostavalle teollisuudelle. Sadonva-
ran hankintaa tai myyntiä voidaan 
arvioida yhdessä tehtäväksi, laskel-
mien perusteella pohditaan viljelyn 
kannattavuutta ja esim. rehumaissin 
kylvö- ja korjuukaluston yhteiskäy-
tön soveltuvuutta. Rehukasvina voi 
olla esim. sinimailanen, maissi, syys-
ruis, ruisvehnä, härkäpapu tai muut 
palkokasvit. Kaikelle alueella viljellyl-
le härkäpavulle ja herneelle on jo os-
taja.

Entä oy:n hallinto
Osakeyhtiön hyvä hallintotapa -ryh-
mässä mietitään mm. kirjanpidon, 
tilintarkastajan, hallituksen ja toi-
mitusjohtajan toimintaa. Ryhmäs-
sä pohditaan, mitä toimitusjohtajal-
ta vaaditaan, mistä asioista tehdään 

kirjalliset päätökset ja miten hallitus 
toimeenpanee päätöksiä. Ryhmässä 
voidaan myös pohtia yhteisen toimi-
tusjohtajan palkkaamisesta.

Itsejärjestettyä lomitusta
Itsejärjestetty lomitus sopii koti-
eläintiloille ja turkistarhoille tilan-
teissa, joissa työtä olisi enemmän-
kin teetettäväksi, mutta ei kuiten-
kaan työntekijän palkkaamiseen as-
ti. Työpanos ostettaisiin tilalle, jol-
loin työnantajastatusta ei tilalle tuli-
si. Ryhmätoimintaan toivotaan mu-
kaan myös lomittajia, joilla olisi ha-
lua perustaa oma tai yhteinen yritys 
ja tehdä työpäivä täyteen laskutet-
tavaa työtä.

Pienellä porukalla saattaa jo olla 
mietitty omaa yritysideaa. Nyt kan-
nattaa kysyä, voisimmeko hankkeen 
kautta auttaa ideanne etenemistä! 

Aiheina voisivat olla esim.:
-  bio-osuuskunta esim. pohjavesi-

alueen nautakeskittymälle tai ky-
län yhteinen lämpökeskus

-  konerengas, pelto-osuuskunta tai 
yhteisnavetta

-  lammastaloudelle esim. yhteinen 
teurastamo

-  erikoiskasvin kasvatus tai elintar-
vikejalostaminen (esim. hamppu, 
kvinoa, pellava, yrtit, sienet tms.).

Tervetuloa Viskuriin Kaustisen 
ja Kokkolan seutukunnan sekä 
Sievin ja Reisjärven yrittäjät!

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

Maatalouden veroilmoituk-
sen viimeinen palautuspäivä on tänä 
vuonna aiempaa myöhemmin. Maa-
taloudenharjoittajien täytyy palaut-
taa veroilmoitus vuodelta 2018 vii-
meistään 2.4. Metsätalouden veroil-
moituksen viimeinen palautuspäivä 
on 28.2. Verohallinto suosittelee ve-
roilmoitusten antamista sähköisesti 
OmaVero-palvelussa.

Maataloudenharjoittajien veroil-
moituksen (lomake 2) palautuspäi-
vä on muuttunut myöhäisemmäksi. 
Veroilmoitus vuodelta 2018 palau-
tetaan viimeistään 2.4.2019. Maa- 
talousyhtymät palauttavat veroil-

moituksen yhä helmikuun loppuun 
mennessä joko OmaVerossa tai uu-
della lomakkeella 2Y.

Metsänomistajien täytyy palaut-
taa veroilmoitus (lomake 2C) vuo-
delta 2018 viimeistään 28.2.2019. 
Tänä vuonna helmikuun loppu on 
palautuspäivä myös niille metsän-
omistajille, jotka eivät ole arvonlisä-
verovelvollisia. Osa palauttaa metsä-
talouden veroilmoituksen siis aiem-
min kuin ennen. Arvonlisäveron il-
moittamiseen ja maksamiseen ei ole 
tullut muutoksia. Arvonlisävero täy-
tyy ilmoittaa ja maksaa viimeistään 
28.2.2019.

Maa- ja metsätalouden 
veroilmoitusten palautus-
päivät muuttuvat
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Neuvo 2020 -palvelua tarjoavat asiantuntijamme 
ovat Maaseutuviraston kouluttamia ja hyväksymiä.

Palvelua asiakkaille rahoittaa Maaseuturahasto.

Tilaa palvelu www.proagria.fi/neuvo2020

ProAgria Keski-Pohjanmaan Neuvo 2020 -asiantuntijat

TUOTANTOELÄIMET

ENERGIA

Jari Tikkanen 0400 162 147

Sari Harju 
Armi Hotakainen 
Jarmo Karhula 
Katja Kellokoski 
Tuija Korpela 
Sinikka Kreus 
Taina Kulla 
Heidi Lehkonen 

040 523 4114 
0400 644 261 
044 521 2210 
040 849 2870 
0400 260 575 
044 526 3059 
0400 723 288 
040 523 4116

Anna-Riitta Leinonen 0400 168 647
Pekka Polso 040 523 4112
Jari Tikkanen 0400 162 147

KASVINSUOJELU ja  
kasvintuotantotilojen  
elintarvike- ja rehuhygienia

LUONNONMUKAINEN
TUOTANTO, kotieläimet 
ja kasvintuotanto

Elina Finnilä 043 825 4283
Sari Harju 040 523 4114 
Jouni Huhtala 040 512 3703
Sirkku Koskela 0400 137 124 
Taina Kulla 0400 723 288
Pekka Polso 040 523 4112
Jari Tikkanen 0400 162 147

Maija Eerikkilä (kasvi) 040 521 6416 
Seija Roimela 040 847 9740
Jari Tikkanen 0400 162 147

Elina Finnilä  
Jouni Huhtala  
Mika Jouppila  
Teemu Kinnunen 

Jari Tikkanen  

YMPÄRISTÖ

Elina Finnilä 
Sari Harju 
Jouni Huhtala 
Jarmo Karhula 
Sirkku Koskela 
Taina Kulla 
Pekka Polso 
Seija Roimela 
Jari Tikkanen 

043 825 4283 
040 512 3703 
044 523 4430 
0400 137 899 
043 827 2866 
043 825 4287 
040 847 9740 
0400 162 147

043 825 4283 
040 523 4114 
040 512 3703 
044 521 2210 
0400 137 124 
0400 723 288 
040 523 4112 
040 847 9740 
0400 162 147

NYKYAIKAISTAMINEN 
JA KILPAILUKYKY

Ville Moilanen 
Matti Poutiainen 
Seija Roimela  

Neuvo-rahalla tehtävästä neuvon-
nasta maatila maksaa vain arvon-
lisäveron osuuden, jonka saa takai-
sin arvonlisäveron palautuksena. 
Esimerkiksi kun maatila käyttää neu-
vontaa 1 000 € (alv 0 %) arvosta, 
saa tila 1 000 € neuvontatukea ja 
maksaa laskulla vain arvonlisäveron 
osuuden 240 €.

Kilpailukyky-Neuvossa 
vaihtoehtoja
Neuvo2020-kilpailukyky -osiossa tila 
voi suunnitella alustavasti esim. yhti-
öittämistä, investointeja tai omista-
janvaihdosta. Lisäksi Neuvo-rahalla 
voi suunnitella tulevaisuutta yleisesti, 
tuotantosuunnan muutosta, velan-
maksuja tai vaikkapa maksuvalmiut-
ta nykytuotannolla. Ihan kaikkiin 
palveluihin Neuvo-rahaa ei kuiten-
kaan voi käyttää. Pois on rajattu ve-
roilmoitukset, kirjanpidot ja Ely-kes-
kuksen vaatimat liiketoimintasuun-
nitelmat pois tuen piiristä.

Talousneuvonta voi sisältää pel-
kän päiväkäynnin keskusteluineen ja 
laskelmineen tai tilalle voidaan laa-
tia osin toimistotyönä kirjallinen ke-
hittämissuunnitelma, jossa voidaan 
vertailla investoinnin kannattavuut-
ta, riskejä ja maksuvalmiutta nyky-
tuotannolla jatkamiseen. Neuvolla 
voidaan myös etsiä keinoja, kuinka 
velkataakasta tai velanmaksuohjel-
masta selvitään.

Tulosanalyysi Neuvolla
Tulosanalyysin avulla selviää muun 
muassa omavaraisuusaste, suhteel-
linen velkaantuneisuus, sijoitetun 
oman pääoman tuotto ja yrittäjä-
tulo, joka jää korvaukseksi omalle 
työlle ja pääomalle. Samalla voidaan 
verrata tilan tuloksia muihin vastaa-
viin maatiloihin tai muihin yrityksiin. 
Koska maatalouden taloustilanne on 
haastava ja neuvontatukea on käy-
tettävissä vielä runsaasti, on suosi-
teltavaa arvioida taloustilannetta se-
kä tehdä ja päivittää laskelmia vuo-
sittain.

Talous

Matti Poutiainen
Talousjohtamisen 
asiantuntija

Neuvo2020-rahalla pohdintoja, 
suunnitelmia ja laskelmia
Tiesithän että jokaisella maatilalla on käytettävissä 7 000 euron arvosta neuvontatukea. 
Rahaa voidaan käyttää talous-, energia-, luomu-, kasvi- tai kotieläinneuvontaan. 
Tuki nousee 10 000 euroon tämän kevään aikana. Tukisumma on käytettävissä 
nykyisen EU-ohjelmakauden aikana, joka päättyy vuonna 2020.

Lisätietoa 
Neuvo2020 
-palveluista 

proagria.fi/
neuvo2020
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kestopalkki@kestopalkki.fi

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

Lehmän hyvästä ja pitkästä elämästä rakentuu lypsykarjatilan kannattavuus.

LAATUA TILAN
JALOSTUSTYÖHÖN

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

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

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

www.viljavuuspalvelu.�  • www.suomenymparistopalvelu.� 

Analyysi-
TULOKSET NOPEASTI
• Viljavuustutkimukset alle 3 viikossa Mikkelistä
• Rehut NIR-analyysinä 3 - 5 päivässä
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Tuet

Luonnonmukaisen tuotan-
non sitoumuksia ei tämänhetkisen 
tiedon mukaan voida hakea vuonna 
2019. Myöskään voimassa oleviin si-
toumuksiin ei voida hakea lisäalaa. 

Keväällä 2019 voit kuitenkin
• vastaanottaa luomusitoumuk-

sen saadessasi hallintaasi lohko-
ja, jotka ovat olleet 2018 luomusi-
toumuksella (lomake 160)

• liittää omalle luomusitoumuk-
sellesi vuonna 2018 toisen tilan 
luomusitoumuksella olleet loh-
kot (lohkot liittyvät Vipu-palvelus-
sa sitoumuksellesi automaattises-
ti, kun lisäät lohkot päätukihake-
mukselle)

• vaihtaa kasvintuotannon si-
toumuksen kotieläinsitoumuksek-
si tai toisinpäin (lomake 215)

• aloittaa luonnonmukaisen tuo-
tannon ja ilmoittaa maatilasi 
luonnonmukaisen tuotannon val-
vontajärjestelmään ilman luomu-

korvausta (luomuvalvontalomake 
1, täydennyslomakkeet 1a ja koti-
eläintuotannosta 1d).

Tieto luomusitoumuksista perus-
tuu maa- ja metsätalousministeriön 
marraskuussa 2018 tekemään lin-
jaukseen. Luomukorvauksen hake-
mista koskeva valtioneuvoston ase-
tus julkaistaan helmi–maaliskuussa 
2019. Tarkemmat tiedot hakumah-
dollisuuksista päivitetään asetuksen 
julkaisun jälkeen. Luonnonmukaisen 
tuotannon sitoumuksien lopullinen 
tilanne selviää kevään aikana. Täl-
lä hetkellä on toiveita, että viralli-
siin tilusjärjestelyihin liittyen lohko-
ja saisi rajallisen määrän luomusi-
toumukseen. 

Luomutilan hallintaan tullut-
ta tavanomaista peltoa on viljeltä-
vä luonnonmukaisen tuotannon tuo-
tantoehtojen mukaan, mutta luo-
mukorvasta ei makseta. Vuokrasopi-
muksia kannattaa pyrkiä neuvotele-

maan vähän pidemmäksi, jotta mah-
dollisesti uuden ohjelmakauden ai-
kana lohkot saisivat luomukorvauk-
sen. 

Luomusitoumuksen ehdot
Kasvisitoumuksen voi muuttaa luo-
mukotieläinsitoumukseksi. Koti-
eläintuotantoa koskevan luomusi-
toumuksen tekemisen edellytyksenä 
on lisäksi, että viljelijä on hyväksytty 
valvontajärjestelmään sen eläinlajin 
osalta, jota sitoumus koskee. Uuden 
luomukotieläintilan on liityttävä luo-
muvalvontajärjestelmään huhtikuus-
sa 2019, jotta luomutarkastus voi-
daan tehdä ennen luomusitoumuk-
sen alkamista 1.5.2019. Tuotan-
tosuunnan vaihtamisesta ja muis-
ta tilan olosuhteissa tapahtuneista 
olennaisista muutoksista on tehtä-
vä ilmoitus valvontajärjestelmään. 
Maatilan omistajanvaihdoksessa jat-
kajalta vaaditaan luomukoulutus, 

jotta luomusitoumusta voidaan jat-
kaa. Sen vuoksi luomuperuskurssi on 
tarpeen. 

Olemassa olevien luomutilojen 
on syytä muistaa myyntikasvivaati-
mus 30 % keskimäärin sitoumuskau-
den aikana. Nyt on viides sitoumus-
vuosi. Luomukotieläinsitoumuksen 
2015 tehneen on muistettava, että 
viimeisenä sitoumusvuonna on tuo-
tettava luomukotieläintuotteita tai 
luomueläimiä myyntiin, mikäli ha-
luaa uusia luomukotieläinsitoumuk-
sen.

Tilan kehittämisen kannalta kan-
nattaa hyödyntää Neuvo 2020 -pal-
velua. 

Luonnonmukaisen tuotannon 
sitoumukset 2019

Voimassa oleva luomusitoumus, kasvitila
- Viisivuotinen sitoumus
- 160 €/ha, puutarhakasveilla 600 €/ha
- Aktiiviviljelijä, ei yläikärajaa
- Luomutuotannon peruskoulutus (5 pv) 15.6.2019 mennessä, koskee 

uusia viljelijöitä
- Vähimmäisala 5 ha, puutarhakasveilla 1 ha korvauskelpoista peltoa 
- Puutarhakasveja viljelevä voi tehdä sitoumuksen vain osalle lohkoista
- Viimeistään toisena vuotena kaikki lohkot luomussa
- Vanhat luomutilat: myyntikasvivaatimus 30 %
- Uudet luomutilat: myyntikasveja 30 % 4. ja 5. vuonna
- Myyntikasveja ei tarvitse viljellä, jos kirjallinen yhteistyösopimus luo-

mukotieläintilan kanssa tai pääosa sadosta käytetään oman karjan 
rehuksi. Viiden vuoden jälkeen tilan on tuotettava myyntikasveja TAI 
siirrettävä karja luomuvalvontaan.

Luomusitoumus, kotieläintila 
- Tilalla oltava kotieläimiä vähintään 0,3 ey/sitoumushehtaari (nau-

dat, lampaat, vuohet, siat, kanat, hanhet, ankat) 
- 134 €/ha
- Kahden päivän luomukotieläintuotannon koulutus 
- Viimeisenä sitoumusvuonna tuotettava luomukotieläintuotteita tai 

luomueläimiä myyntiin, jos haluaa uusia luomukotieläinsitoumuksen

Jari Tikkanen
Luomutuotannon 
erityisasiantuntija

Kuva: Jari Tikkanen

Luonnonmukaisen tuotannon 
näkymät jatkuvat edelleen hyvinä, 
vaikka tänä vuonna ei voi liittää uusia 
peltoja luomusitoumukseen eikä 
uusia luomusitoumuksia tehdä. 
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Kalatalouskeskus
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Jäältä
kalastettaessa

Pilkille sonnustautuessa on lämpi-
män vaatetuksen ja arkijärjen lisäksi 
hyvä kaiken varalta ripustaa jäänas-
kalit kaulalle. Repussa tai taskussa 
niistä ei ole mitään hyötyä. Pilkkimi-
seen ei tarvita vesialueen omistajan 
lupaa, vaan se on jokamiehen oikeu-
teen rinnastettavaa luonnonkäyttöä. 
Pilkkiminen ilman erityislupaa ei kui-
tenkaan ole sallittua erityisvesillä, ku-
ten lohi- ja siikapitoisten virtavesien 
virta-alueilla tai Ely:n kalastusrajoi-
tuspäätöksen saaneilla vesillä. Rajoi-
tusalueista saa tietoa https://kalas-
tusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus -si-
vustolta sekä esim. Varsinais-Suo-
men ja Lapin Ely-keskusten kalatalo-
usyksiköistä. 

Matikkaa pilkkimään
Made on talviaikaan aktiivisimmil-
laan eikä sen pilkintä esim. jokien su-
vannoilla vaadi erityistä lupaa. Huo-
matkaa kuitenkin, että ryöstäjätyyp-
pisen pilkin (pilkissä on useampia 
kalaan ulkopäin tarttuvia koukku-
ja) käyttö on nykyisin kiellettyä. Ma-
de- ja haukikoukkujen pitoon, sa-
moin kuin muuhunkin pyydyskalas-
tukseen, vaaditaan aina vesialueen 
omistajan lupa. 

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksun suorittaminen 
edellytetään 18–64-vuotiailta pyy-
dyksillä kalastavilta. Maksaa voi Erä-
luvat.fi-verkkokaupassa, palvelunu-
meron 020 69 2424 kautta tai R-ki-
oskeissa. Kalastonhoitomaksu mak-
saa vuodeksi 45 €, seitsemäksi vuo-
rokaudeksi 15 € ja vuorokaudeksi  
6 €. R-kioskilla maksuun lisätään 
kolmen euron toimitusmaksu.

Merkitse pyydykset
Vaikka jäillä kuljettaessa kukin liik-
kuu omalla vastuullaan, on pyydys-
ten ja pyyntiä varten tehtyjen rei-
kien oikea ja näkyvä merkintä tur-
vallisuusasia. Jopa made- ja hau-
kikoukkujen avannot on asiallista 
merkitä. Muiden suurempaa avan-
toa edellyttävien pyydysten merkin-
nästä säädetään kalastussäädök-
sissä.  
• Jäältä kalastettaessa pyydys ja ka-

lastamista varten tehdyt, halkai-
sijaltaan yli 40 cm:n avannot on 
merkittävä vähintään 1,2 metriä 
jään pinnasta ulottuvalla merkki-
salolla, joka ei ole väriltään valkoi-
nen. Salkoon on laitettava kaik-

kiin sivusuuntiin näkyvä 2 cm kor-
kea heijastin. 

• Jos pyydys on pituudeltaan yli 10 
metriä, on merkkisalkoa käytettä-
vä pyydyksen molemmissa päis-
sä. Näin on esimerkiksi verkkojen 
suhteen toimittava. 

• Pyydyksen asettajan nimi- ja yh-
teystiedot sekä kalastusoikeuden 
osoittava merkki tulee kiinnittää 
merkkisalon yhteyteen.
Tarkemmat ohjeet kalastusase-

tuksen vaatimista pyydysmerkinnöis-
tä löydät Kalatalouden Keskusliiton 
julkaisemasta Merkitse pyydyksesi oi-
kein -esitteestä. 

Muistuttelen vielä, että kalas-
tonhoitomaksusta kertyneet varat 
eivät häivy valtion pohjattomaan 
kirstuun, vaan ne palautuvat kalata-
louden hoitoon mm. kalatalousalu-
eiden toiminta-avustuksina, omis-
tajapalautuksina, kalatalousneu-
vonta-avustuksina ja tukina kalata-
louden edistämishankkeissa. Hoito-
maksun suorittaminen antaa myös 
oikeuden yhdellä (uistin)vavalla ka-
lastamiseen lähes kaikkialla Suo-
messa. 

Eero Hakala

Tämä lumiseksi luontunut talvi on punonut perin oikukkaat 
ja salakavalat jäät vesien päälle. Jäillä kulkiessa on syytä 
pitää aistit valppaina ja varsinkin virtavesillä tietää ja 
välttää vaaranpaikat. 

Kalatalousalueet korvaa-
vat kolmisenkymmentä vuotta toi-
mineet kalastusalueet. Kalatalous-
alueet on muodostettu vesistöalue-
kokonaisuuksille, joiden alueilla on 
tarkoituksenmukaista soveltaa sa-
mansuuntaisia kalavesien käytön 
ja hoidon periaatteita. Aiemman 
viiden kalastusalueen sijasta Kes-
ki-Pohjanmaan alueella aloittelee 
toimintaansa kaksi kalatalousaluet-
ta; Kalajoen kalatalousalue ja Per-
honjoen-Lestijoen kalatalousalue. 

Nimistään huolimatta kalatalous-
alueisiin kuuluvat myös meren ran-
nikon kylänvesien alueet. Maanmit-
tauslaitoksen nettisivuilla voi käydä 
kurkistelemassa järjestäytyvien ka-
latalousalueiden toiminta-alueiden 
rajoja.

Kalatalousalueet ovat julkisoi-
keudellisia yhdistyksiä, joiden tar-
koituksena on kehittää alueensa ka-
lataloutta sekä edistää jäsenten-
sä yhteistoimintaa kalavarojen kes-
tävän käytön ja hoidon järjestämi-

seksi. Kalatalousalueen jäseniä ovat 
alueen kalastusoikeuden haltijat se-
kä valtakunnalliset kalastusalan jär-
jestöt. Kalatalousalueen toimielimiä 
ovat yleiskokous, hallitus ja toimin-
nanjohtaja.

Kalatalousalueiden keskeisiä 
tehtäviä ovat mm. kalavarojen kes-
tävän käytön ja hoidon suunnittelu, 
käyttö- ja hoitosuunnitelman laa-
dinta, toimeenpano ja sen vaiku-
tusten seuranta, kalavarojen käyt-
töön ja hoitoon liittyvä tiedotus se-

kä kalastuksenvalvonnan järjestämi-
nen. Kalatalousalueiden toimintaa 
avustetaan kalastonhoitomaksuva-
roista.

Kalatalousaluetoiminnasta ja ko-
kouksista saa tietoa mm. Ely-keskus-
ten nettisivuilta (www.ely-keskus.fi 
> Kalavesien omistus ja kalatalous-
alueet) ja Kalatalouden Keskuslii-
ton www.ahven.net sivustolta. Jos 
aiheesta paikallista kysyttävää tulee, 
niin neuvojankin puoleen voi kään-
tyä. 

Kalatalousalueet aloittelevat toimintaansa
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Kalatalouskeskus

Toiminnanjohtaja 
Eero Hakala

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

Kalatalouskeskus

Vanhaa ja uutta

Mauno Korhonen
puheenjohtaja
Kalatalouskeskus

Kuvat: Mauno Korhonen

Tammikuu on takanapäin, mateenpyydykset on Heikin päivänä heitetty pyyn-
tiin ja järvestä alkaa tulla syötävää sekä itselle että kissoille. Tämä vanhasta 
perinteestä. Uutta on, että ensimmäiset uusien kalatalousalueiden kokoukset 
on pidetty. Kalajoella 24.1. pidetyssä kokouksessa Kalajoen kalatalousalue-
kin sai ensimmäisen hallituksensa. Meidän alueen osakaskuntien edustus ko-
kouksessa jäi varsin ohueksi, kun yhtään edustajaa ei ollut paikalla. Ei näky-
nyt Maunoa, eikä ketään muutakaan, vaikka Eero kiitettävästi koetti patistaa 
meitä osallistumaan kokoukseen. Yksi syy vaisuun osallistumiseen voi olla osa-
kaskuntiemme pieni koko; ne eivät yksinään täytä 50 ha:n rajaa saadakseen 
äänioikeuden. Siinäpä hyvä syy yhteistyöhön naapuriosakaskunnan kanssa, 
jotta seuraavassa kokouksessa päästäisiin asioista päättämään. Samalla voi 
syntyä muutakin yhteistyötä. Uusilla kalatalousalueilla on suuri rooli aluei-
densa kalastuksen ja kalavesien hoidon suhteen, joten koetetaanpa seuraaval-
la kerralla saada edustusta paikalle. Koska uudet alueet ulottuvat myös meri-
alueelle, tulee toiminnan painopiste muuttumaan oleellisesti aikaisemmasta 
kalastusalueiden toiminnasta.

PYYDYSTÄ, ÄLÄKÄ PÄÄSTÄ -KALASTUS
Pakkasten seurauksena kalat pakkautuvat pienissä järvissä happea etsimään 
ojien suihin ja ojiin. Sieltä on hyvä pyytää särkikalaa pois. Hyvää syötävää riit-
tää hyville naapureillekin. Jos tätä sattuu lukemaan joku, jolla ei ole pyydyk-
siä pyynnissä, vihjaiskaapa naapurin kalastajalle, että kala kelpaisi. Kalamies 
neuvoo, miten tehdään särkisäilykettä, särkipihvejä, särkipullia ja muita herk-
kuja. Isot lahnat ovat maukkaita savustettuna, kun vaan saa sopimaan savus-
tuspönttöön. Tämä pyydystä -äläkä päästä -kalastus ei tarkoita sitä, että kaik-
ki otetaan. Suurin osa hauista ja isoista ahvenista kannatta laittaa takaisin. 
Otetaan niitä vain sopivasti syöntikalaksi. Tämä kevättalvi on siitä hyvää ai-
kaa pyyntiin, että ylimääräiselle kalalle on menekkiä. Supikoirien ym. pyytäjät 
ottavat mielellään kalaa ja aikaakin on enemmän kuin kiireisenä kutuaikana.

KALASTONHOITOMAKSU
Kotimaisen kalan syönnistä ei tule isoa hiilijalanjälkeä. Lisäksi me kalastajat 
poistamme ravinteita vedestä kalaa pyytämällä. Vaikka hyvää teemmekin, on 
meillä myös velvollisuuksia. Erityisen harmillista on, että kalastajat jättävät 
maksamatta kalastonhoitomaksunsa. Niillä on iso merkitys kalavesien hoi-
don ja kalatalouden neuvonnan rahoittamisessa. Eiköhän käydä koko po-
rukalla suorittamassa kalastonhoitomaksu. Fiksuimmat hoitavat sen netissä 
eräluvat.fi-sivuston kautta ja me muut voidaan käydä R-kioskilla. Ei ole vai-
keaa. 

Kalastus on myös parhaimmillaan mitä mainiointa liikuntaa ja tuottaa 
hienoja luontoelämyksiä, joten nauttikaamme kevättalvisesta luonnosta ka-
lastuksen merkeissä.

Jäillä kulkiessa kannattaa välttää 
vaaranpaikat. Pilkkijä varautuu 
lämpimän vaatetuksen ja arkijärjen 
lisäksi ripustamalla jäänaskalit 
kaulalle. Repussa tai taskussa 
niistä ei ole mitään hyötyä.
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Riitta Huhtala
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Maa- ja kotitalousnaiset

etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

Tervetuloa Anu ja Niina!
 
Uusi vuosi toi mukanaan Keski-Pohjanmaan piirikeskukseen kaksi uutta 
työntekijää. Anu on aloittanut maisema-asiantuntijana ja Niina ruoka- 
ja ravitsemusasiantuntijana. Saamme heidän myötään vahvaa osaamis-
ta ja maakunnan näkemystä, sillä Anu tulee Ylivieskasta ja Niina Kalajo-
elta. Meillä on nyt Kirsin johdolla piirikeskuksessa uusi mukava tiimi, jon-
ka kädenjälki ja työ tulee näkymään lähiaikoina mm. tapahtumina, kurs-
seina ja retkinä. Tavoitteena on, että toimintamme näkyy ja kuuluu koko 
maakunnassa.

Perinteinen toiminnansuunnittelukiertue käynnistyy helmikuun alussa 
Lohtajalta. Kiertueen teemana on terveys ja se tulee näkymään eri tavalla 
tapahtumissa. Toivottavasti mahdollisimman moni teistä pääsee mukaan 
suunnittelemaan yhteistä toimintaamme sekä tapaamaan uusia työnteki-
jöitä ja toisia maa- ja kotitalousnaisia. Mikäli et ole vielä uutiskirjeemme 
tilaaja, niin kiertueella kannattaa jättää sähköpostiosoite työntekijöillem-
me. Näin saat helposti tietoa tulevista tapahtumista ja kuulumisista suo-
raan sähköpostiisi. 

Toivotamme Anun ja Niinan lämpimästi tervetulleeksi mukaan energi-
seen porukkaamme! 

Tavataan toiminnansuunnittelukiertueella. 

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

Kallentorin markkinat 
Kokkolassa 16.2. klo 10-13
VARAA MYYNTIPÖYTÄSI NYT!
Talviharmonikkatapahtuma lauantaina 16.2. klo 10-13 Kallentorilla 
Kokkolassa. Maa- ja kotitalousnaiset järjestävät markkinat tilaisuu-
den aikana, tervetuloa myymään tuotteitasi! Myyntipaikka omalla 
pöydällä 10 € ja talon myyntipöydällä 15 €. Varaukset tekstiviestillä 
tai sähköpostilla Kirsiltä, Anulta tai Niinalta!

- Niina Vihelä, 
p. 043 825 4281
- Kirsi Varila, 
p. 040 196 4434
- Anu Ainasoja, 
p. 043 825 4284
- etunimi.sukunimi
@maajakotitalousnaiset.fi

Ystävänpäivän illallinen ja 
konsertti 14.2.
 
Ota mukaan rakkaasi tai ystä-
väsi ja tule viettämään tunnel-
mallinen ystävänpäivä Kruunun-
voudintalolle. Ohjelmassa klo 
17 kolmen ruokalajin yllätysme-
nu ystävänpäivän teemalla ja il-
lallisen jälkeen klo 19 Ystävän-
päivän popklassikot -konsertti 
JP Leppäluodon ja Netta Skogin 
tahdissa Konservatoriolla puo-
len kilometrin päässä. 

Ystävänpäivän tarjous 
2 hlöä 84 € ja 1 hlö 45 €.

 

Paikkoja on rajoitetusti, 
joten varaathan omasi heti! 
Voit tehdä varauksen netissä www.naisidea.fi tai Niina Vihelältä, 
p. 043 825 4281.

Olen Anu Ainasoja, Keski-Pohjanmaan Maa- 
ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntija. 
Vartuin Kärsämäellä kauppiasperheen esikoi-
sena. Nykyisin kotini on Ylivieskassa. Koulu-
tukseltani olen filosofian maisteri, puutarhuri 
ja sairaanhoitaja. Työskentelin sairaanhoitaja-
na parikymmentä vuotta pääasiassa Visalan ja 
Oulaskankaan sairaaloissa. 

Puutarhanhoito on ollut pitkään rakas har-
rastukseni. Syventääkseni tietämystäni opiske-
lin puutarhuriksi Haapaveden ammattioppilai-
toksessa. Valmistuttuani perustin toiminimen, 
jonka puitteissa olen tehnyt vihersuunnitte-
lua ja -neuvontaa. Toimin useita vuosia Oulun 
eteläisen alueen maailmankauppayhdistyksen 
puuhanaisena ja koordinoin mm. ulkoasian-
ministeriön rahoittamat Reilun kaupan mark-
kinat Ylivieskassa. 

Jyväskylän yliopistosta valmistuin filosofian maisteriksi ympäristötiede ja 
-teknologia -opintokokonaisuudesta. Siirryin maa- ja kotitalousnaisiin seu-
rakuntien ympäristönhallintajärjestelmäkoordinaattorin tehtävästä. Ihmis-
ten hyvinvointi, terveellinen ja elvyttävä ympäristö sekä kestävän kehityksen 
mukaiset elämäntavat ja -valinnat innoittavat minua edelleen. Uudessa työs-
säni pääsen edistämään niiden toteutumista. 

Minut tavoittaa puhelimitse numerosta 043 825 4284 ja sähköpostitse 
anu.ainasoja@maajakotitalousnaiset.fi.

Olen Niina Vihelä Kalajoelta ja olen aloitta-
nut Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnai-
sissa uutena ruoka- ja ravitsemusasiantuntija-
na tammikuun puolessa välissä. Työnkuvaani 
kuuluvat ruokatapahtumien ja kurssien suun-
nittelu ja järjestäminen sekä Kokkolassa sijait-
sevan Kruununvoudin talon emännöinti. Ar-
vostan kotimaista ruokaa ja aitoja puhtaita 
makuja. Haluan tehdä työtä suomalaisen ruo-
katuotannon ja ruokaturvan puolesta. Haluan 
omalta osaltani vaalia alueemme ruokaperin-
teitä ja nostaa esiin vanhoja paikallisia perin-
neherkkuja. Tässä työssä todellakin tunnen te-
keväni tärkeää työtä, jolla on merkitystä pit-
källe tulevaisuuteen.

Olen koulutukseltani yo-suurtalousesi-
mies ja tradenomi. Opiskelen työni ohessa 
kestävää gastronomiaa ammattikorkeakoulussa Jyväskylässä. Omaa jak-
samistani hoidan maastopyöräillen lähimetsissä ja yleensäkin luonnossa 
retkeilemällä. 

Esittelyssä Anu

Esittelyssä Niina
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SEURAA FACEBOOK-SIVUJAMME: KESKI-POHJANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Tulevat tapahtumat löydät parhaiten sieltä! 
Tulossa 8.3. Naistenilta Kaustisella yhdessä Pirityisten kanssa. 
Ohjelma myös tapahtumasivustolta www.naisidea.fi. 

Risteily Tukholmaan puu-
tarhamessuille 20.–22.3.2019
Maa- ja kotitalousnaisten järjestömatka ja Koti ja maaseutu -lehden lukija-
matka sisältää matkan lisäksi messulipun ja kuljetukset, laivalla järjestettä-
vän ohjelman, aamiaiset ja illalliset (menomatkalla buffet ja paluumatkalla 
á la carte) ruokajuomineen laivalla. 

OHJELMA
Ke 20.3.
Klo 13.45 Laivaan nousu alkaa Viking Linen terminaalissa, 
  Helsingin Katajanokka
Klo 14.00 Hyttien käyttöönotto alkaa
   Kahvia, makeaa kahvileipää ja hedelmiä tarjolla 
  kokousaulassa
Klo 14.45 Ohjelmaa Koti ja maaseutu -lehden tiimoilta, 
  juontajana toimittaja Tiina Makkonen
  Tuunaajamutsi Annakaisa Kilpinen: 
  Mistä kaikesta voi tuunata
  Kukkasuutari, kirjailija Mari Mörö
Klo 17.15 Laiva lähtee
Klo 17.30  Laivan myymälävastaava kertoo merimyymälöiden 
  valikoimista ja antaa ostostärppejä
Klo 18.15 Buffet-illallinen ruokajuomineen

To 21.3. (huom! kellonajat Suomen aikaa)
Klo 8.00-9.00 Meriaamiainen
09.00-10.30 Maa- ja kotitalousnaisten järjestön ajankohtaisia 
  kuulumisia, juontajana Helena Velin
  Aivoterveys, ravitsemusasiantuntija Katja Pethman 
Klo 11.00 Laiva saapuu Tukholmaan
Klo 11.30 Bussikuljetus Viking Linen terminaali – Stockholmsmässan
Klo 16.00 Bussikuljetus: Stockholmsmässän (itäinen sisäänkäynti) 
  – Viking Linen terminaali
Klo 16.30-17.30  Tax Free-myymälä varattu vain ryhmämme käyttöön
Klo 18.00 Á la carten 3 ruokalajin illallinen, sis. ruokajuomat

Pe 22.3.
Klo 08.00 Meriaamiainen
Klo 10.10  Laiva saapuu Helsinkiin Katajanokalle

HINNAT
2 hh Seaside Standard -luokassa 238 €/hlö
1 hh Inside Piccolo -luokassa 270 €/hlö
Hintaan sisältyvät risteilyn lisäksi meriaamiaiset (meno-paluu), ohjelma lai-
valla, illalliset (meno-paluu) sekä kuljetukset ja liput puutarhamessuille. Ko-
timaan kuljetukset eivät sisälly hintaan.

Sitova ilmoittautuminen viimeistään 21.2.2019 sähköpostitse: info@maa-
jakotitalousnaiset.fi tai puhelimitse: Helena Velin, 040 527 1579. 
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä sukunimi ja etunimi, syntymäaika (ppkk-
vvvv), sukupuoli, kansalaisuus, erityisruokavalio, puhelinnumero, postiosoi-
te sekä sähköpostiosoite, johon lasku lähetetään. 
Risteilyä emännöivät Helena Velin ja Tiina Makkonen Maa- ja kotitalous-
naisten Keskuksesta.

Roskareippaillaan 
Ukosta Impiin 4.4.–11.6. 
Keväällä lumien sulaessa tienvarsilta paljas-
tuu monenlaista roskaa. Yhdistyksilläm-
me on vuosien perinteet siivoustalkoi-
den järjestämisestä. Maa- ja kotitalo-
usnaiset yhdistävat liikunnan ja ym-
päristön siistimisen roskareippailuksi 
4.4.−11.6.2019. 

Teiden hoidosta vastaa valtakun-
nassa viisi pääurakoitsijaa. Maa- ja 
kotitalousnaisten tienvarsien talkoo-
porukan yhteyshenkilö ottaa yhteyttä 
urakoitsijan tai aliurakoitsijan yhteys-
henkilöön roskareippailun järjestämisestä 
ja käytännön asioiden sopimisesta. Tiedot 
urakoitsijoista ja yhteyshenkilöistä löytyvät maa- 
ja kotitalousnaisten yhdistyssivuilta. Osalta urakoitsijoista on jo lupaus tal-
koisiin roskapusseista ja roskien pois kuljetuksesta sekä keräykseen liittyvis-
tä tarvikkeista ja turvaohjeiden antamisesta. 

Lisätietoja www.maajakotitalousnaiset.fi > järjestötoiminta > toiminta-
vinkit > roskareippailu.

Helena Velin

Vuoden maisemateko 2019
Suuret suomalaiset vieraslajitalkoot
Vuoden maisematekokilpailu järjestetään nyt viidettä kertaa. Vuoden 2019 
teemalla haluamme kannustaa yhdistyksiä ja yksittäisiä toimijoita yhteistyö-
hön vieraslajien torjunnassa.

Kiinnitä huomiota vieraslajeihin, hoida ympäristöä
• Tutustukaa vieraslajeihin.
• Kartoittakaa niitä omassa kotiympäristössänne.
• Tehkää toimenpiteitä ja järjestäkää talkoita.
• Muistakaa tarvittavat luvat.
• Kertokaa vieraslajiongelmasta myös toisille.
• Haastakaa ja kutsukaa mukaan muita toimijoita ja yhdistyksiä. 

Torjuntatoimenpiteille tarvitaan ai-
na maanomistajan suostumus. Li-
säksi, jos kohde on maantien lähei-
syydessä, ottakaa yhteyttä tien kun-
nossapidosta vastaaviin henkilöihin 
paikallisessa Ely-keskuksessa. Jos 
kohde on radan läheisyydessä, ot-
takaa yhteys ensin radan kunnossa-
pidon aluepäällikköihin tai aluevas-
taaviin. Alueelliset ympäristöviran-
omaiset antavat neuvontaa vierasla-
jeista. Saat tietoa myös Maa- ja ko-
titalousnaisten maisemapalveluiden 
asiantuntijoilta. 

Osallistukaa kilpailuun
• Kilpailuaika päättyy 30.9.2019
• Lähetä kuvailu maisemateosta, työn tekijöistä ja perustelut työn vaikutta-
vuudesta nettilomakkeen kautta www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmai-
semateko
• Alueelliset maisemateot valitaan loka-marraskuussa 2019
• Valtakunnallinen voittaja julkistetaan Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen 
varsinaisessa kokouksessa marraskuussa 2019
• Palkitsemme maakunnalliset maisemateot ja viestimme aktiivisesti maise-
mateoista. Tunnustuksen saaja voi olla yksittäinen henkilö, yhdistys, talkoo-
porukka tai muu taho. Kilpailu järjestetään maakunnittain ja piirikeskusten 
esittämistä voittajista valitaan valtakunnallinen Vuoden maisemateko.

Lisätietoa kilpailuista ja ilmoittautuminen kilpailuun: Anu Ainasoja, 
p. 043 825 4284 ja www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko. 
Lisätietoa vieraslajeista: www.maajakotitalousnaiset.fi/vieraslajit.

Kuva: Shutterstock

Kuva: Sinikka Jokela
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Kuva: Kirsi Varila

Anun perheeseen kuuluvat mies se-
kä kolme lasta. Nuorin 18-vuotias 
muutti Kaustiselle opiskelemaan mu-
siikkilukioon, keskimmäinen 22-vuo-
tias opiskelee opettajaksi Joensuus-
sa ja 24-vuotias esikoinen asuu ja 
käy töissä Kokkolassa. Lehmät tilal-
ta lähtivät joulukuussa 2018 ja nuo-
ri karjakin tammikuussa 2019. Tilalle 
jäi vielä kasvinviljelyä. Anu työskente-
lee Halsuan yhtenäiskoululla tarvit-
taessa keittiöllä ja puhtaanapidossa. 

Päivät täyttää myös koiraharras-
tus. Anulla on kaksi Suomenlapin-
koiraa, joiden kanssa hän käy näytte-
lyissä. Talossa on myös kissa. Anulle 
tärkeä harrastus ovat käsityöt. Jou-
lunaikaan hän seurasi Facebookin 
villasukkajoulukalenteria, josta pal-
jastui joka päivä seuraavan pätkän 
ohjeet. Jouluaattona valmiina olivat 
ihanat pitsikuvioiset Varpuset-villa-
sukat (Fb Taimitarha Niina Laitinen).

Anu vuoden 2018  
Maa- ja kotitalousnainen 
Anu on pitkän linjan Maa- ja koti-

talousnainen. Ensimmäinen muisto 
hänellä on häistä 1980-luvulta, jol-
loin 11-vuotias Anu oli äitinsä kans-
sa tekemässä voileipiä tarjoilupöy-
tään. – Leipien teko jäi mieleen, ne 
olivat hienoja ja herkullisen näköisiä, 
ja niitä tehtiin useita satoja, muiste-
lee Anu, joka on ollut maa- ja kotita-
lousnaisten jäsenenä 27 vuotta. Hän 
oli juuri muuttanut nuorena emäntä-
nä miehensä Raunon kotitilalle, kun 
talossa järjestettiin Halsuan Maa- 
ja kotitalousnaisten kokous. Anop-
pi otti miniän mukaan toimintaan ja 
Anusta leivottiin johtokunnan jäsen. 
Muutaman vuoden kuluttua yhdistys 
muutettiin Halsuan maa- ja kotitalo-
usseuraksi ja Anu valittiin sen sihtee-
riksi sekä rahastonhoitajaksi. Näitä 
pestejä Anu hoitaa edelleen. 

Sensen tulo  
helpotti rutiineja
Anu liputtaa jäsenrekisteri Sensen 
puolesta. Halsuan maa- ja kotita-
lousseura otti Sensen käyttöön en-
simmäisten joukossa, eikä Anu siitä 

enää luopuisi. Jäsenet ovat ohjelmas-
sa tallessa ja sinne on helppo päivit-
tää ja lisätä tietoja. – Suurin helpo-
tus rahastonhoitajalle on jäsenmak-
sulaskutuksen siirtyminen automaat-
tiseksi. Suosittelen Sensen käyttöön-
ottoa kaikille, joilla sitä ei vielä ole, 
kannustaa Anu. Anun kotiseurassa 
on toista sataa jäsentä ja aktiivisia 
toimijoita parikymmentä. Jollakin 
kokoonpanolla kokoonnutaan vii-
koittain mm. allasjumpan merkeissä. 
Kuntatiedote on hyvä paikka ilmoit-
taa jäsenille tulevista tapahtumista. 

Johtokuntatyö  
on mielekästä
Anu on ollut neljä vuotta mukana 
Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotita-
lousnaisten johtokunnassa. Johto-
kuntatyö on Anulle mieluisaa. Ko-
kouksiin lähteminen on irtiotto ar-
jesta ja johtokunnan kautta voi vai-
kuttaa maakunnalliseen toimintaan 
ja tuoda asioita etunenässä omaan 
yhdistykseen. 

Maa- ja kotitalousnaisten Ruo-

kahukka ruotuun – katse vesistöihin 
-kampanjan innoittamana Anu an-
taa vinkin ruokahukan torjuntaan. 
Vaikka kahden hengen taloudessa ei 
ruokaa juuri mene hukkaan, isom-
mat määrät pakastetaan. Karhukor-
villa ruokahukan torjuntaan osallis-
tuvat myös talon koirat.

Yhdessä tekeminen  
on parasta
Parasta maa- ja kotitalousnaisissa 
ovat yhteiset retket ja yhteinen teke-
minen. Parin vuoden takainen ruska-
retki Ylläkselle oli antoisa ja Anu läh-
tee mielellään mukaan retkille, kun 
se vaan muutoin sopii kalenteriin. – 
Ihmiset tekevät tunnelman ja muka-
vien ihmisten seurassa viihtyy aina, 
toteaa Anu. 

Anu Karhukorpi – Vuoden keski-
pohjalainen Maa- ja kotitalousnainen

Liikunnallinen Anu harrastaa käsitöitä ja koiranäyttelyitä.

Anu Karhukorpi on maatilan emäntä Halsualta ja Halsuan maa- ja kotitalousseuran sihteeri ja 
rahastonhoitaja. Marraskuussa hänet valittiin Vuoden Maa- ja kotitalousnaiseksi ansioistaan 
aktiivisena ja innostavana järjestön luottamushenkilönä.

Anun Routapaisti
- n. 2,5 kg jäistä hirven- 

tai naudanpaistia
- laita paisti jäisenä kan-

nelliseen uunivuokaan 
tai paistopussiin kyl-
mään uuniin ja säädä 
uuni 175 asteeseen

- kun uuni saavuttaa läm-
pötilan, laske se 125 
asteeseen ja kypsennä 
paistia n. 8 tuntia 

- keitä kattilassa litra vet-
tä ja 1 dl merisuolaa, ri-
paus mustapippuria se-
kä mielen mukaan mui-
ta mausteita

- nosta kypsä paisti meri-
suolaveteen, niin että se 
peittyy kokonaan ja an-
na olla kannen alla noin 
tunti

- kääri paisti folion sisään 
ja anna vetäytyä n. 15 
min. 

- leikkaa ohuiksi siivuiksi 
ja nauti. 

Paisti on maukasta myös 
seuraavana päivänä ohui-
na siivuina leivän päällä.

Kirsi Varila
toiminnanjohtaja
Keskipohjanmaan 
Maa- ja kotitalousnaiset


