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Maatalouden kasvihuonekaasut puhuttavat 
enemmän kuin liikenteen, asumisen tai muun ku-
lutuksen, vaikka sen suhteellinen osuus on näistä 
pienin. Maatalous on myös ainoa, joka pystyy hiil-
tä sitomaan. Maatalouden hiilijalanjälkeä voi pie-
nentää huolehtimalla pellon kasvukunnosta, pa-
nostamalla nurmituotantoon sekä huolehtimal-
la eläinaineksen soveltuvuudesta tilan olosuhtei-
siin. Eläimillä on olennainen rooli, kun tavoittee-
na on tuotannollisesti ja ympäristön kannalta kes-
tävä tuotanto. 

Hävikki maksaa ja lisää ympäristökuormitus-
ta. Hävikin minimointi tuotannon jokaisessa vai-
heessa vähentää hiilijalanjälkeä ja pienentää kas-
vihuonekaasujen määrää. Kotieläintiloilla kestä-
vää tuotantoa on nurmen hyödyntäminen mai-
doksi ja lihaksi rehuhävikkiä vähentämällä, eläin-
terveyteen panostaminen, ravinteiden kierrätys ja 
tuotannon tyhjäkäynnin välttäminen. Niihin voi 

jokainen tuottaja vaikuttaa.
Ruuan osuus kotitalouksien menoista on n. 

12 %. Ruoka on suhteellisesti halventunut, vaikka 
se ostetaan pitkälle jalostettuna. Ilmeisesti ruoka 
on riittävän halpaa, sillä jokaisella suomalaisel-
la on varaa heittää syömäkelpoista ruokaa huk-
kaan 24 kg vuodessa. Eniten bioastiaan päätyy he-
delmiä, vihanneksi ja leipää. Maailmanlaajuisesti 
ruokahävikki tuottaa n. 8 % maailman kasvihuo-
nepäästöistä.

Jos ilmastonmuutos heikentää tuotanto-olo-
suhteita suotuisimmilla viljelyalueilla, suomalai-
set pellot nousevat arvoonsa sekä ruuantuotan-
non että ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Ruo-
katurvan ja kansallisen turvallisuuden säilyminen 
edellyttävät, että ruuantuotantoa ja ruuantuot-
tajaa arvostetaan. Se edellyttää tehdystä työstä 
saatavaa oikeudenmukaista korvausta. Myös sii-
tä hiiliviljelystä.

ProAgria Keski-Pohjanmaa 
Tiedotuslehti jäsenille ja asiakkaille, 
ilmestyy 4 kertaa vuodessa, 35. vuosikerta

Julkaisija ja kustantaja ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y. 
Toimituspäällikkö Ritva-Liisa Nisula
Levikki 6 000 kpl Kala-, Lesti- ja Perhonjokilaaksoissa
Taitto: Tiina Fors. Paino: Botnia Print, 2020
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: Heidi Lehkonen, Jouni Huhtala ja Matti Poutiainen ovat 
tuttu näky maakunnan navetta-avajaisissa. Kuva: Matti Poutiainen

Ritva-Liisa Nisula
johtaja
ProAgria Keski-Pohjanmaa

Hiiliviljelijäksikö 
tässä nyt pitäisi?
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TapahtumakalenteriErkki uusiin
tehtäviin
Olen aloittanut helmikuun alussa Kaustisen seutukunnan 
yrityspalvelussa yritysneuvojana. Seutukunta ja kunnat ovat 
tuttuja yhteistyökumppaneita, koska ProAgrialla on ollut 
niiden kanssa yhteisiä hankkeita, mm. Maaseutuyritys 2020 
-esiselvitys. Toivon, että yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin. 

Tuttua työtä tulin tekemään. Autan seutukunnan yrityk-
siä kehittymään omissa toimissaan, mietimme yhdessä inves-
tointeja ja muita kehittämistoimenpiteitä, kehitämme seu-
tukunnan muiden toimihenkilöiden kanssa hankkeita, jol-
la saamme alueemme yritykset menestymään. Tärkeintä on 
saada alueen ihmisille työtä 
ja toimeentuloa sekä uskoa 
tulevaisuuteen. 

Kiitokset asiakkaille ja 
työkavereille kuluneista vuo-
sista ja vuosikymmenis-
tä. Kun on ollut ProAgrian 
(Maaseutukeskuksen) palve-
luksessa viidellä vuosikym-
menellä, on nähnyt maata-
louden ja maaseudun muu-
toksen ruuantuotannon nä-
kökulmasta. Voimme luottaa 
siihen, että tulevaisuudessa-
kin tarvitaan hyvää suoma-
laista ruokaa, sillä nälkä uu-
siutuu vähintään pari kertaa 
päivässä. 

Yhteistyöterveisin
Erkki Laide

Ajantasalla-hankkeen infotilaisuudet:
ti 25.2. klo 10-14.30 Maissipäivä – ajan-
kohtaista rehumaissista - kokemuksia ja 
tutkimustietoa, Ylivieska, Centria amk, 
Vierimaantie 7
ke 26.2. klo 10-11 Luomu-webinaari
osoitteessa https://kpedu.adobeconnect.
com/farmi.
to 12.3. klo 9.30-15.15 Maatilan 
spv-päivä, sukupolvenvaihdosta suunnit-
televille ja spv-prosessissa oleville, Toho-
lampi, kunnantalo.
Tarkemmat aikataulut, ohjelmat ja lisätie-
dot www.kpedu.fi/ajantasalla sekä ritva.
jaakkola@kpedu.fi, p. 044 7250 625.

Sorkkaterveyden pilottiryhmä 
(Ks. ilmoitus s. 8) 
11.3. Terveet sorkat ja tarttuvat taudit, 
osa 1. Minna Kujala-Wirth (ELT, Helsingin 
yliopisto). Koulutuksen paikka päätetään 
osallistujien mukaan, myös etäyhteys.
20.3. Terveet sorkat ja tarttuvat taudit, 
osa 2. Minna Kujala-Wirth (ELT, Helsin-
gin yliopisto). Verkkoluento
Lisätietoja miia.luoma-tokoi@kpedu.fi ja 
040 807 3525 tai maarit.karki@kpedu.fi 
ja 040 8085 540.

Valtakunnalliset lammaspäivät Turussa 
18.-19.3.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
proagria.fi/tapahtumat

Maatalousyrittäjien hyvinvoinnin 
ABC -kurssi
Kalajoki, 25.-26.3., klo 9-16, Santa’s Ho-
tel Sani (Jukupolku 5)
Ylihärmä, 15.-16.4., klo 9.30-16, Härmän 
Kuntokeskus (Vaasantie 22)
Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki, jot-
ka haluavat vaalia ja vahvistaa omaa ja lä-
heistensä mielenterveyttä. Koulutus on 
maksuton ja sisältää ruokailun, yöpymi-
sen ja kylpylän käytön. Koulutus on osa 
Melan Välitä viljelijästä -projektia. Lisätie-
dot: Suvi Lempiälä, p. 040 920 9863,
suvi.lempiala@mtk.fi. Ohjelma ja ilmoit-

tautuminen: www.mela.fi > Tapahtumat 
> Maatalousyrittäjän hyvinvoinnin ABC 
Kalajoella / Ylihärmässä.

Luonnonmukaisen tuotannon 
peruskurssi 5 pv 
Kannus, 17.-19.3. ja 24.-25.3., klo 9-15, 
klo 9-15, Kannuksen kaupungintalo, val-
tuustosali (Asematie 1). Ilmoittautumiset 
ja lisätietoja ma 9.3.2020 mennessä: 
Jari Tikkanen, p. 0400 162 147, 
jari.tikkanen@proagria.fi

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon 
peruskurssi 2 pv 
Kannus, 31.3.-1.4., klo 9-15, Kannuk-
sen kaupungintalo, valtuustosali (Ase-
matie 1). Ilmoittautumiset ja lisätietoja 
ma 9.3.2020 mennessä: Jari Tikkanen, p. 
0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN
TOIMINTA 
Miniversojen ja yrttien kotikasvatuskurssi
10.3. ja 24.3. klo 18, Kruununvoudintalo, 
Kokkola, Kaarlelankatu 43
Ilmoittaudu viimeistään pe 28.2.: Anu 
Ainasoja. p. 043 825 4284 (puutarhu-
ri, maisema- ja ympäristöasiantuntija) tai 
Niina Vihelä, p. 043 825 4281 (ruoka- ja 
ravitsemusasiantuntija).

Retki Tampereelle Piha&Koti-messuille 
ja teatteriin 18.-19.4.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
www.maajakotitalousnaiset.fi/kp ja sieltä 
tapahtumakalenteri. 

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

Kuva: Ritva Karri
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Puheenjohtaja

Kiitokset jäsenistölle valinnastani puheenjohtajaksi, otan haasteellisen teh-
tävän nöyrästi vastaan ja kiitän lämpimästi edeltäjääni Jyrki Halosta.

Puolueiden puheenjohtajat pitävät monesti tiukkoja linjapuheita ja 
naulaavat teesejään tulevaisuuteen. Tässä tehtävässä ei kovin tiukkaa lin-
javetoa tarvitse tehdä, mutta jotain kuitenkin. Aika on tiukka monella tilal-
la, uuteen kasvukauteen on valmistauduttava, mutta taloudelliset ja hen-
kisetkin voimavarat ovat monella vähissä. Haluan, että ProAgria on tuke-
na vaikeissakin tilanteessa. Yhdessä asiantuntijoiden kanssa löytyy varmas-
ti oikeita ratkaisuja. Toivon myös, että saisimme enemmän palautetta ja 
kehitysehdotuksia palveluja käyttäviltä viljelijöiltä ja myös asiantuntijoilta 
hallitukseen asti. Minuun uskaltaa kyllä ottaa yhteyttä. Positiivisella asen-
teella saamme maaseudun pyörät pyörimään jatkossakin!

Tapani Orjala
ProAgria Keski-Pohjanmaan hallituksen puheenjohtaja
P. 040 528 8405

Tervehdys
maaseudun väki!

Kuva: Jaana Orjala

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 040 0126 335
Pohjoisen alueen palvelupäällikkö Juha Nivala 040 8610 641
Eteläisen alueen palvelupäällikkö Anna-Riitta Leinonen  040 0168 647
Viestijä Ritva Karri (myyntireskontra, viestintä, järjestö) 040 5234 113
Taloussihteeri Saila Sulonen (laskutus, ostoreskontra) 040 5443 460

MAASEUTUNEUVONNAN ASIANTUNTIJAPALVELUT
Tuotosseuranta
 Elina Järvenoja 044 481 1434
 Armi Hotakainen, näytteenotot, koelypsyt, asemantestaukset, 
 robottimaitojen tallennukset, viivakoodien opastukset  040 0644 261
 Katja Kellokoski  040 8492 870 
 Jonna-Minna Lassila, näytteenotot, koelypsyt, 
 asemantestaukset, robottimaitojen tallennukset, 
 viivakoodien opastukset  044 4863 077
 Kirsi Leppikorpi  040 0367 656
 Leena Hanni (perhevapaalla) 
Automaattilypsyn käyttöönotto Sonja Kuronen  043 8254 282
Energianeuvonta Jari Tikkanen 040 0162 147
EU-tuet Sirkku Koskela ja 040 0137 124
Jari Tikkanen 040 0162 147
Kannattavuuskirjanpito Taina Kulla 040 0723 288
Kasvinsuojeluruiskujen testaus Jouni Huhtala ja 040 5123 703
Jarmo Karhula 044 5212 210
Kasvinviljelyneuvonta
 Elina Finnilä (kasvinviljelyn talous) 043 8254 283
 Sari Harju  040 5234 114
 Otto Hihnala  040 6845 111
 Sirkku Koskela (peruna ja erikoiskasvit)  040 0137 124
 Taina Kulla 040 0723 288
 Pekka Polso 040 5234 112
 Jari Tikkanen (luomu ja luomukoulutukset) 040 0162 147
Kasvinsuojelukoulutukset Sirkku Koskela  040 0137 124
Kotieläinneuvonta, myös luomu Anna-Riitta Leinonen 040 0168 647
Lammas- ja vuohitilojen neuvonta Milla Alanco ja 040 7060 558
Sini Sillanpää 043 8250 526
Luonnonmukainen tuotanto, EU-tukineuvonta Jari Tikkanen ja 040 0162 147
Seija Roimela 040 8479 740
LEAN, maatilojen kehityskeskustelut Liisa Koskela  050 5120 615
Maatilojen talousneuvonta, budjetointi, omistajanvaihdokset
  Juha Nivala 040 8610 641
 Matti Poutiainen 043 8254 287
 Heikki Ojala 040 5342 166
 Ville Moilanen (opintovapaalla) 043 8272 866
 Jouni Huhtala 040 5123 703

Neuvo2020 Jari Tikkanen 040 0162 147
Nurmikasvituotanto Sari Harju  040 5234 114
Seosrehuruokinta Sinikka Kreus 044 5263 059
Sikatilojen neuvonta, ProAgria Keskusten Liitto
 Ari Nopanen 040 0432 582
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 040 0723 288
Yritysjohtaminen ja laatuasiat Liisa Koskela 050 5120 615
Ympäristöneuvonta, ympäristötukiasiat
 Sirkku Koskela 040 0137 124
 Jari Tikkanen 040 0162 147

KALATALOUSKESKUS
Kalatalousneuvonta Eero Hakala 040 0162 445

MAA- JA KOTITALOUSNAISET 
etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi
Toiminnanjohtaja Kirsi Varila 040 1964 434
Ruoka- ja ravitsemusasiantuntija Niina Vihelä  043 8254 281
Maisema- ja ympäristöasiantuntija Anu Ainasoja  043 8254 284 

RAKENNUSSUUNNITTELU
Elina Tiinanen 040 5609 038

STRATEGIAKONSULTIT
 Heikki Ojala  040 5342 166

TILITOIMISTOPALVELUT
Sievin tilitoimisto 
 Maija-Leena Eerikkilä 040 5216 416
 Seija Roimela 040 8479 740
Kaustisen tilitoimisto
 Mika Jouppila  044 5234 430
 Kirsi-Maria Saarikettu  043 8254 280

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 Pyykölä 043 8254 282
Toholampi, Lestijärvi, Sievi, Kannus, Kokkola Heidi Lehkonen  040 5234 116
Kalajoki, Sievi Tuija Korpela 040 0260 575
Sievi, Reisjärvi, Kälviä, Lohtaja ja Himanka Jenny Klemola 043 8272 872
Toholampi, Ullava, Lestijärvi, Reisjärvi Hanna Jämsä  040 0974 165
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Ajankohtaista

Luomu-webinaari 
26.2.2020 klo 10-11
Keväällä 2020 avautuu tämän hetken tietojen mukaan uusien luo-
musitoumusten haku. Samalla olemassa oleviin luomusitoumuk-
siin voidaan liittää uusia aloja. Monet luomusitoumukset päättyvät 
30.4.2020 ja niitä on mahdollista jatkaa vuodella, jos myyntikasvivaa-
timukset täyttyvät ja luomukotieläinsopimuksissa myyntitositteet toi-
mittaa Ely-keskukseen.

Tähän ja muihin kevään 2020 luomusitoumuksiin liittyviin asioi-
hin paneudutaan Luomuwebinaarissa, joka järjestetään 26.2.2020. 
Lisäksi luomuwebinaarissa käsitellään muita luonnonmukaiseen 
tuotantoon liittyviä ajankohtaisia asioita. Webinaari osoitteessa 
https://kpedu.adobeconnect.com/farmi.

Dokumenttipankki ja Bisnes+
Viljelijän sähköinen työpöytä Bisnes+ kokoaa johtamiseen ja päätök-
sentekoon tarvittavat tiedot nopeasti silmäiltävään muotoon. Sen uu-
distunut, maksullinen Dokumenttipankki+ on palvelu, jossa käyttäjä 
voi itse tallentaa omia dokumentteja ja kuvia tietoturvallisesti. Palve-
lun käyttö on maksutonta LähiTapiolan asiakkaille vuoden 2020 lop-
puun saakka. Muille hinta 5 €/kk + alv 24 %.

Ilmastoviisaat-podcast
Ilmastoviisas maatilayritys on hyvin hoidettu kokonaisuus. ProAg-
rian oma podcast Ilmastoviisaat tarjoaa konkreettisia vinkkejä sii-
hen, mitä viljelijä voi 
tehdä omassa arjes-
saan hillitäkseen kas-
vihuonekaasupäästö-
jä. Jaksoissa asiantun-
tija- ja viljelijävieraat 
keskustelevat yhdessä 
ProAgrian kasvintuo-
tannon asiantuntija 
Elina Valkeisen kans-
sa maatilojen uhkis-
ta ja mahdollisuuksis-
ta ilmastonmuutok-
sen edessä. Joka jak-
sosta löytyy myös käy-
tännön vinkkejä maa-
tilan ympäristötyö-
hön. Kuuntele Ilmas-
toviisaat -podcastia ProAgrian verkkosivuilta tai yleisimmiltä pod-
cast-alustoilta, kuten Spotifysta tai iTunesista.

Tuotosseurannan 
tallennuspalvelulle 
uudet yhteystiedot

Tuotosseurannan tallennuspalvelua käyttävät asiakkaat 
voivat lähettää tiedot tallennuspalveluun, jossa tie-

toja käsitellään arkisin klo 8-16.

Tiedot lähetetään sähköpostitse
tallennus@proagria.fi, WhatsApp-viestinä 
puh. 041 730 2792 tai puhelimitse 
tuotosseurannan asiakaspalveluun puh. 
09 8566 5980. Jos tiedot on tallentanut it-

se, voi ne halutessaan tallentaa edelleen taval-
liseen tapaan.

Maatilainvestointien hakuajat Vuoden toinen valintajakso Ely-rahoitteisten maatilainvestointien osal-
ta päättyy 15.3.2020 ja nuoren viljelijän aloitustuen osalta 30.4.2020.

Suomen maatalousmuseo Sarka järjestää nautakarja-aiheisen valoku-
vakilpailun maatiloille ja muille karjan parissa työskenteleville. 

Sarka-museon valokuvakilpailun tavoitteena on kerätä museon ko-
koelmiin kuvia 2020-luvun karjatilojen arjesta. Kilpailun myötä maati-
lojen arki tallentuu ja säilyy tuleville sukupolville.

Kuvia toivotaan maatiloilta ympäri Suomea. Kilpailu on suunnattu 
karjan parissa työskenteleville eikä valokuva-ammattilaisille.

Kilpailussa on kuusi sarjaa ja kustakin palkitaan yksi kuva 300 € pal-
kinnolla. Kilpailusarjat ovat:
1.  Arkiset askareet 
 Kuvia aamu- ja ilta-askareista, tilan rutiineista sisällä ja ulkona.
2.  Ristiriitainen tilanne 
 Kuvia kummallisista tai poikkeavista tilanteista, erikoisista sat-

tumuksista jne. Tilanteet voivat olla hauskoja ja hupaisia, mutta 
myös traagisia tai suututtavia.

3.  Tunteet pelissä 
 Isoja ja pieniä iloja ja suruja lehmien kanssa tai niihin liittyen.
4.  Ammattilaisen ote 
 Tilan ”vierailevat tähdet”: eläinlääkärit, siementäjät, maitokuskit 

jne. toimissaan tai vuorovaikutuksessa eläinten kanssa. Myös tilan 
oman väen ammattilaisen ote näkyy näissä tilanteissa sekä toisen-
laisten vierailijoiden, esimerkiksi kouluryhmien, kanssa.

5.  Säiden armoilla 
 Suomen vaihtelevissa olosuhteissa pärjääminen – ja toisaalta myös 

niistä nauttiminen.
6.  Monessa polvessa 
 Eri sukupolvien kohtaamisia.

Kilpailuaika on 10.2.–31.5.2020. Kilpailun säännöt ja ohjeet löytyvät 
Sarka-museon verkkosivuilta. https://www.sarka.fi/ammuu/

Ammuu!
Karjatilan elämää 
-valokuvakilpailu
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Esittelyssä
ProAgrian
puheenjohtaja  Tapani Orjala

Mihin asioihin neuvontajärjestön on 
jatkossa kiinnitettävä huomiota, jotta se 
voi parhaalla mahdollisella tavalla palvella 
asiakaskuntaansa?
Neuvontajärjestön toiminnan on jatkossakin ol-
tava laadukasta, helposti saatavilla ja toiminnal-
la täytyy saada tuloksia aikaan.

Mitkä ovat mielestäsi ProAgrian tärkeimmät 
tehtävät ja kuinka järjestö niihin vastaa?
Järjestön tärkein tehtävä on edistää maaseudun 
elinvoimaisuutta. Järjestön on kyettävä mukautu-
maan muuttuvaan toimintaympäristöön käyttä-
mällä monialaista osaamista ja alan viimeisintä 
tietoa ja tekniikkaa.

Miten suhtaudut ProAgria keskusten 
yhdistymisiin? Mitä Keski-Pohjanmaan osalta 
asiasta ajattelet?
Keskusten yhdistyminen on aina tapauskohtais-
ta. Keski-Pohjanmaa on keskisuuri keskus, mut-
ta saattaa olla että tulevaisuudessa meidänkään 
rahkeet eivät yksinään riitä.

Mikä merkitys paikallisesti toimivilla 
maamiesseuroilla, maaseutuseuroilla sekä 
maa- ja kotitalousnaisten yhdistyksillä 
mielestäsi nykyaikana on?
Kyllä vanhoille perinteisille yhdistyksille on vielä 
tarvetta uudessakin toimintaympäristössä. Yhteis- 
omistaminen on jälleen muodissa. Lisäksi Maa- ja 
kotitalousnaiset ovat maakunnassamme saaneet 
merkittävän roolin tapahtumien ja tempausten 
organisoivana tahona.

Olet seurannut keskipohjalaista maatalouden 
kehitystä myös urakoitsijan näkökulmasta. 
Mitä mieltä siitä olet? 
Kyllä keskipohjalainen maatalous on kehittynyt 
voimakkaasti, mutta luulen että suurimmat muu-
tokset ovat edessäpäin. Mielestäni erilaisilla toi-
mintatavoilla on saatu Keski-Pohjanmaalla hyviä 
tuloksia. Varmasti isompia yksiköitä tullaan näke-
mään lisää ja siinä saattaa olla iso rooli urakoin-
nilla. Toivottavasti myös on.

Millaisen puheenjohtajan keskipohjalaiset 
sinusta saivat? Mitä asioita puheenjohtaja- 
kaudellasi erityisesti haluat edistää?
Keskipohjalaiset saavat puheenjohtajan, joka 
ei varmasti jää synkistelemään ja murehtimaan 
menneitä, vaan katsoo positiivisesti tulevaisuu-
teen. Haluan edistää vuoropuhelua asiakkaiden 
ja ProAgrian välillä. Köyttä on vedettävä samaan 
suuntaan.

RITVA-LIISA NISULAK
uv

a:
 Ja

an
a 
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rja

la

Ajankohtaista

ProAgria Keski-Pohjanmaan uusi puheenjohtaja Tapani Orjala on 37-vuotias viljanviljelijä, urakoit-
sija ja yrittäjä Kokkolasta. Orjala viljelee yhdessä Ilkka-serkkunsa kanssa 115 hehtaarin kasvinvilje-
lytilaa Lohtajalla. Lisäksi Orjalat perustivat vuonna 2010 Sapparin Konetyön, jonka toimialaa ovat 
urakointiyöt maatalouskoneurakoinnista lumitöihin. Vuodesta 2016 yritys on myynyt myös maata-
lousrenkaita SKT Rengas -aputoiminimellä. Luottamustehtävistä merkittävimmät ovat ProAgrian 
luottamustoimet, aiemmin myös kunnallispolitiikka. Tapani Orjalan perheeseen kuluvat vaimo Jaa-
na ja lapset Paavo ja Viljami. Tapani harrastaa VPK-toimintaa, metsästystä ja musiikkia. 
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Järjestö

Vuosi on ollut haasteelli-
nen; maatalouden kannattavuus 
laahaa ja ilmastokeskustelu on ol-
lut raskasta seurattavaa, kun ruu-
antuotannolle on annettu ilmas-
topilaajan rooli, totesi ProAgria 
Keski-Pohjanmaan väistyvä hal-
lituksen puheenjohtaja Jyrki Ha-
lonen ProAgrian vuosikokouk-
sen avauspuheessaan. – Tilanne 
voi olla maataloudelle myös mah-
dollisuus, sillä tulevaisuudessa il-
mastoyrittäjyys on varteenotetta-
va vaihtoehto maataloustuotan-
nolle, sanoi Halonen. 

Viimeistä vuosikokoustaan 
avannut Halonen kiitti järjestöä 
yli 20-vuotisesta urastaan ProAg-
ria Keski-Pohjanmaan luottamus-
henkilönä. – Paljon on maatalous 
kehittynyt, samoin neuvontajär-
jestön tekemä työ. Suuret kiitok-
set ProAgrian henkilöstölle kulu-
neista vuosista ja työstä, jota olet-
te jäsenten eteen tehneet, kiitte-
li Halonen. 

ProAgria Keski-Pohjanmaan 
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
viljelijä, maatalousyrittäjä, ura-
koitsija Tapani Orjala Lohtajalta. 
Orjala on toiminut aikaisemmin 
ProAgrian varapuheenjohtajana. 
ProAgrian hallinnossa hän on ol-
lut mukana vuodesta 2014. – Hy-
vät ja isot saappaat Jyrki jätti täy-
tettäväksi, totesi Orjala kiitospu-
heessaan. 

Henkilövalinnat
ProAgrian hallitukseen kaudeksi 
2020-2022 valittiin uusina jäseni-
nä Marko Aho Perhosta (varalle 
Sauli Rauhala), Niko Kumpulai-
nen Lestijärveltä (varalle Susanna 
Tuikka) ja Sanna Rajala Reisjär-
veltä (varalle Anne Ilola). Pekka 
Nuorala Kalajoelta (varalla Juk-

ka Rahja) ja Tuomo Palosaari 
Vetelistä (varalla Jukka Tunkka-
ri) uusivat paikkansa hallitukses-
sa. Kalatalouskeskuksen mandaa-
tilla hallituksessa jatkavat Mauno 
Korhonen Sievistä ja varalla Saka-
ri Lätti Lohtajalta. 

Maa- ja kotitalousnaisten joh-
tokuntaan uusina jäseninä valit-
tiin Anna Niemelä Lohtajalta ja 
Satu Lappi Lestijärveltä. Johto-
kunnassa jatkaa Raija Virta Hi-
mangalta. Varajäseniksi valittiin 
Riitta Huhtala Kokkolasta, Tuu-
la Tervamäki Toholammilta sekä 
Seija Isokääntä Kalajoelta.

Huomioinnit
Luonnonvarakeskuksen myöntä-
män kannattavuuskirjanpitopal-
kinnon 10-vuotisesta kirjapidosta 
saivat Arja ja Jukka Tuikka Les-
tijärveltä, Merja ja Jussi Himan-
ka Himangalta, Timo Pajala Kan-
nuksesta, Tuula ja Leo Tervamäki 
Toholammilta sekä Päivi ja Tuo-
mo Palosaari Vetelistä. Viisivuoti-
sesta kirjanpidosta palkittiin Mii-
ka Myllymäki Kaustiselta, Timo 
Lankila sekä Päivi ja Pekka Nuo-
rala Kalajoelta sekä Mikko Vesi-
senaho Kannuksesta. 

Lohtajalaisen Osmo Pietilän 
tila huomioitiin 75 vuotta tuotos-
seurannassa yhtäjaksoisesti mu-
kana olleena maitotilana. Huo-
mionosoituksen saivat myös 25 
vuotta tuotosseurannassa olleet 
Vesa Isolankila, Leena ja Matti 
Koski sekä Mäenpään Mty Loh-
tajalta, Riikka ja Teemu Pietilä 
Kälviältä ja Tomi Savelainen Reis-
järveltä.

Keski-Pohjanmaan Parhaat 
karjat energiakorjatun maito-
tuotoksen perusteella vuodelta 
2018 ovat Sanna ja Markku Ra-

jalalla Reisjärveltä, Hanna ja Juho 
Nivalalla Sievistä sekä Mika Reki-
lällä (Rekilä mty) Kokkolasta.

Vuoden maa- ja kotitalous-
naisena huomioitiin Eija Jukko-
la Lohtajan Maaseutunaisista. 
Vuoden maa- ja kotitalousnainen 
edistää alueellaan maa- ja kotita-
lousnaisten toimintaa, toimii itse 
aktiivisesti maa- ja kotitalousnais-
ten hyväksi sekä innostaa ja kan-
nustaa muita naisia toimintaan 
mukaan. Eija Jukkola on valtakun-
nallisen Maa- ja kotitalousnaisten 
Keskuksen hallituksen jäsen sekä 
Keski-Pohjanmaan Maa- ja koti-
talousnaisten johtokunnan jäsen.

Keski-Pohjanmaan Vuoden 
Maisematekona palkittiin Heli 
Hakola Lohtajalta Lestijoen var-
ren vieraslajien hävittämiseen liit-
tyvästä pitkäjänteisestä työstä.

Eduskuntaterveiset
Kansanedustaja Peter Östman 
(KD) toi terveisiä eduskunnas-
ta sekä maa- ja metsätalousva-
liokunnasta. Östman totesi, et-
tä Suomen tulee pitää kiinni siitä, 
että LULUCF-asetuksen neuvotte-
luissa sille räätälöity erillisjousto 
kaudelle 2021—2030 on käytettä-
vissä kaikkien maankäytön muu-
toksesta ja maatalousmaan hoi-
dosta aiheutuvien päästöjen kom-
pensoimiseen. Lisäksi metsäpoli-
tiikka tulee olla kansallisessa pää-
tösvallassa.

Kotimainen ruuantuotan-
to on ilmastonmuutoksen myö-
tä tärkeämmässä asemassa kuin 
koskaan sitten globaalien markki-
noiden avautumisen. – EU:n maa-
talouden omavaraisuusaste on 
ollut viime vuosina keskimäärin 
noin 84 prosenttia, kun Suomes-
sa omavaraisuusaste on noin 72 

ProAgria vuosikokousti

ProAgrian vuosikokouksessa puhetta johti Reino Herlevi Ullavasta. ProAgrian puheenjohta-
jaksi valittiin lohtajalainen Tapani Orjala, hän jatkaa väistyvän puheenjohtaja Jyrki Halosen 
työtä keskipohjalaisen neuvontajärjestön johdossa. 

Lohtajalaisen Heli Hakolan vieraslajeihin liit-
tyvä hävitys- ja torjuntatyö huomioitiin Maa- 
ja kotitalousnaisten Vuoden Maisematekona. 
Eija Jukkola Lohtajalta palkittiin Vuoden 
Maa- ja kotitalousnaisena. 

Osmo Pietilän ja Sirpa Rantakankaan tila 
Lohtajalta huomioitiin 75 vuotta kestäneestä 
tuotosseurannasta. 

ProAgrian hallituksen paikan jättänyt Jyrki 
Halonen ja kansanedustaja Peter Östman to-
tesivat susien määrän herättävän keskustelua 
myös Keski-Pohjanmaalla.

Kuva: Ritva Karri Kuva: Ritva Karri

Kuva: Ritva Karri

Kuva: Ritva Karri
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Näin listaan maksaneet jäsenet:
• Klikkaa Haku -> jäsenet -> Määrittele ha-

kuehdot. 
•   Mene ensin välilehdelle Jäsenyydet ja klikkaa 

Aktiivisuus ja valitse alasvetovalikosta (pie-
ni kolmio alaspäin) on valittu ja Lisää ehto. 

Huom! On tärkeä valita jäsenen aktiivisuus, sil-
lä jos jäsenrekisterissä on henkilöitä, joiden jä-
senyys on päättynyt ja jäsenmaksu on maksa-
matta, tulevat he tälle listalle, mikäli laskua ei 
ole hyvitetty. Ilmoittakaa minulle näistä tapauk-
sista, minä voin hyvittää laskut pois.

•   Siirry sitten välilehdelle Laskut, mene koh-
taan Laskun tyyppi ja valitse alasvetovalikos-
ta on Lasku ja paina sen jälkeen Lisää ehto. 

•   Valitse vielä samassa kohdassa eli Laskun 
tyyppi -alasvetovalikosta ei ole Hyvitetty las-
ku ja klikkaa Lisää ehto. 

•   Sen jälkeen valitse milloin lasku on luotu. 
•   Jos haluat katsoa, onko vuonna 2019 lasku-

tetuista joku vielä maksamatta, valitse koh-
taan Laskutusaika oli viime vuonna ja Li-
sää ehto. 

•   Mene tämän jälkeen kohtaan Maksun tila ja 
valitse sieltä alasvetovalikosta on ja Avoin ja 
klikkaa Lisää ehto. 

Nyt sinulla on hakutulos näkyvissä sivun oi-
keassa reunassa. Voit viedä tuloksen Exceliin tai 
koneellasi olevaan laskentaohjelmaan ja vali-
ta taulukon sarakkeet, jotka haluat listauksee-
si mukaan.

Esimerkkiyhdistyksessä ei ollut viime vuo-
delta yhtään maksamatonta jäsenlaskua. Näin 
onnellinen tilanne ei kuitenkaan ole kaikissa yh-
distyksissä. Seuratkaa jäsenmaksujen maksua.

Esimerkissä valittiin laskutusajankohdak-
si vuosi 2019. On myös muita tapoja seura-
ta jäsenmaksuja. Kun vuoden 2020 jäsenlaskut 
on laskutettu, niitä voi seurata siten, että Las-
kut-välilehdellä valitseekin Laskutusajan sijaan 
Lasku luotu (pvm) ja alasvetovalikosta valitaan 
on aikaisintaan ja kirjoittaa 1.1.2020 päivä-
määrän kohdalle. 

Erilaisia hakuja kannattaa 
rohkeasti kokeilla!

Järjestö

Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseuran Säätiön apurahat
Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseuran Säätiö myöntää apurahoja opiskelijoille, jotka edistävät 
opinnäytetyöllään tai muutoin opinnoissaan keskipohjalaista maataloutta tai sen lähellä olevia 
elinkeinoja (mm. käsityöala, koti- ja puutarhatalous sekä kalatalous) tai suorittavat harjoitte-
luaan em. alojen edistämisorganisaatioissa.

Apurahat ovat jatkuvasti haettavissa. Vapaamuotoiset hakemukset, joihin liitetään ansioluet-
telo ja apurahan käyttösuunnitelma osoitetaan Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseuran Säätiölle, 
osoite Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola tai s-postilla osoitteella ritva-liisa.nisula@proagria.fi. Li-
sätietoja antaa Ritva-Liisa Nisula, p. 040 5849 550.

Ritva Karri
Järjestövastaava

Sense-jäsenrekisteri- 
ohjelman käyttövinkit

Kansanedustajan Peter Östman (KD) 
toi terveiset eduskunnasta sekä maa- ja 
metsätalousvaliokunnasta.

Kymmenvuotisesta kannattavuuskir-
janpidosta palkittiin Merja Himanka 
Himangalta, Timo Pajala Kannuksesta, 
Tuula Tervamäki Toholammilta sekä 
Päivi ja Tuomo Palosaari Vetelistä.

Kuva: Ritva Karri

Kuva: Ritva-Liisa Nisula

prosenttia.
Suomen suunta ei voi olla koh-

ti heikkenevää omavaraisuutta, sa-
noi Östman.

Eloperäiset maatalousmaat 
koostuvat monentyyppisistä pellois-
ta, ja haasteena on kehittää kustan-
nustehokkaita, alueellisesti järkeviä 
ja pitkällä aikavälillä kestäviä pääs-
tövähennystoimenpiteitä. Maa- ja 
metsätalousvaliokunnan jäsenenä 
Peter Östman siteerasi valiokunnan 
lausuntoa siitä, että tulevaisuudes-
sa ruuan kysyntä kasvaa, jolloin huo-
miota on kiinnitettävä päästöjen vä-
hentämiseen tuotettua litraa tai ki-
loa kohden. Lisäksi Östman totesi, 
että päästöjen hillitsemisessä kes-
keistä on kehittää toimia ruokahävi-
kin vähentämiseksi ja ravitsemissuo-
situsten mukaisen ruokavalion nou-
dattamiseksi.

RITVA-LIISA NISULA
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ANALYYSITULOKSET
NOPEASTI
Viljavuustutkimuksen tulokset alle 3 viikossa Mikkelistä
Rehut NIR-analyysinä 3 - 5 päivässä

ÄlyNauta
Älykkäät ja kestävät toimintamall it maidontuotannossa

Aiheina mm.:

Koulutuksessa keskitytään hyvän sorkkaterveyden ylläpitoon ja sorkkaongelmien ja -
sairauksien ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn. Kevään ja syksyn 2020 aikana toteutettava 
koulutus sisältää sekä lähi- että etäopetusta. 

11.3.2020 Terveet sorkat & tarttuvat taudit, osa 1. Minna Kujala-Wirth (ELT, Helsingin yliopisto)
Koulutuksen paikka päätetään osallistujien mukaan, myös etäyhteys

20.3.2020 Terveet sorkat & tarttuvat taudit, osa 2. Minna Kujala-Wirth (ELT, Helsingin yliopisto)
Verkkoluento

Sorkkasairauksien ennaltaehkäisy ja hyvän sorkkaterveyden ylläpitäminen

Ruokinnan ja olosuhteiden vaikutus sorkkaterveyteen

Ontumisen havainnointi ja luokitus. Lilli Frondelius (tutkija, Luke)

Toimintamalli, sorkkahoitoraportin tulkinta ja analysointi, sorkkasairaudet 
eläinkaupassa. Hertta Pirkkalainen (ELL, ETT)

Navettahavainnointipäiviä

Mahdollisuus testata lämpökameroita sorkkien kuvaamiseen omalla tilalla syksyllä 2020

Ilmoittaudu mukaan Sorkkaterveyden 
pilottiryhmään!

Pilottiryhmäläisillä on mahdollisuus hakeutua myös Kpedun järjestämään erikoisammattitutkinnon osaan, 
jossa järjestetään mm. sorkanhoitopäivät 28.-29.4.2020. Koulutuksessa harjoitellaan esim. sorkkasidoksen 

tekemistä ja muita hoitotoimenpiteitä teurassorkilla. Kouluttajana toimii sorkkahoitaja Heli Gröhn. 
Koulutus on suunnattu tuottajille. 

Koko koulutuksen hinta on 150 €/tila (ALV 0 %)

Lisätietoja voit kysellä Miialta (miia.luoma-tokoi@kpedu.fi / 040 
807 3525) tai Maaritilta (maarit.karki@kpedu.fi / 040 8085 540).

Koulutuksessa keskitytään hyvän sorkkateveyden ylläpitoon ja sorkkaongelmien 
ja -sairauksien ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn. Kevään ja syksyn 2020 aikana 
toteutettava koulutus sisältää sekä lähi- että etäopetusta.

11.3.2020

20.3.2020

Aiheina mm.

Pilottiryhmäläisillä on mahdollisuus hakeutua myös Kpedun järjestämään 
erikoisammattitutkinnon osaan, jossa järjestetään mm. sorkanhoitopäivät 

28.-29.4.2020. Koulutuksessa harjoitellaan esim. sorkkasidoksen tekemistä 
ja muita hoitotoimenpiteitä teurassorkilla. Kouluttajana toimii sorkkahoitaja 

Heli Gröhn. Koulutus on suunnattu tuottajille.

Koko koulutuksen hinta on 150 €/tila (ALV 0 %)

Lisätietoja voit kysellä
Miialta (miia.luoma-tokoi@kpedu.fi / 040 807 3525) tai
Maaritilta (maarit.karki@kpedu.fi / 040 8085 540).

Terveet sorkat & tarttuvat taudit, osa 1. Minna Kujala-Wirth 
(ELT, Helsingin yliopisto)
Koulutuksen paikka päätetään osallistujien mukaan, myös 
etäyhteys.
Terveet sorkat & tarttuvat taudit, osa 2. Minna Kujala-Wirth 
(ELT, Helsingin yliopisto)
Verkkoluento
Sorkkasairauksien ennaltaehkäisy ja hyvän sorkkaterveyden 
ylläpitäminen
Ruokinnan olosuhteiden vaikutus sorkkaterveyteen
Ontumisen havainnointi ja luokitus. Lilli Frondelius (tutkija, Luke)
Toimintamalli, sorkkahoitoraportin tulkinta ja analysointi, sorkka- 
sairaudet eläinkaupassa. Hertta Pirkkalainen (ELL, ETT)
Navettahavainnointipäiviä
Mahdollisuus testata lämpökameroita sorkkien kuvaamiseen 
omalla tilalla syksyllä 2020.

Ilmoittaudu mukaan Sorkkaterveyden 
pilottiryhmään!
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Kasvi

Peltokasvien 
kasvinsuojelu
Peltokasvien kasvinsuojelu -kirjaan on koottu kaikki markkinoiden 
kasvinsuojeluaineet helposti vertailtavaksi. Mukana on myös vankka 
ammattilaissisältö tautien tunnistamiseen ja ruiskutuksissa onnistumi-
seen. Kirjan sisältöä täydentävät QR-koodien takana netissä luettavissa 
olevat sisällöt. 

Peltokasvien kasvinsuojelu 2020 on jokaisen viljelijän ja alan am-
mattilaisen perusteos, joka kannattaa pitää aina käsillä. Kirja sisältää 
kaikkien kasvinsuojeluaineiden lisäksi kuvaukset viljan tärkeimmistä 
kasvuasteista kasvinsuojelutoimenpiteiden toteutuksen kannalta, tär-
keimpien kasvitautien torjuntakynnykset ja -suositukset, eri kasvinsuo-
jeluaineiden vaikutustavat ja jälkikasvirajoitukset sekä ohjeita ruisku-
tustekniikkaan. Kirjassa kerrotaan myös kasvinsuojeluaineiden tehois-
ta, resistenssiryhmistä ja viljalajikkeiden taudinkestävyyseroista. Mu-
kana ovat koosteet valmisteiden ym-
päristörajoituksista, viljan ja perunan 
tankkiseoksista, ja ruiskun kunnossa-
pidosta.

Tilaa kirja ProAgrian verkkokaupasta 
ilmaisella toimituksella. 

Käytännön maamies -lehden 
kestotilaajat saavat kirjan lehden 
2/2020 tilaajaetuna.

Peltokasvien kasvinsuojelu 2020 
-kirjan saat myös e-kirjana, jota voit 
käyttää kätevästi tabletilla, puheli-
mella tai tietokoneellasi.

Tilaukset ja lisätiedot: 
proagriaverkkokauppa.fi.

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry 
järjestää

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON 
PERUSKURSSIT 2020
Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi 5 pv, Kannus
17.-19.3. ja 24.-25.3., klo 9-15
Hinta 360 € + alv 24 % / tila (72 € + alv 24 % / pv)

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon peruskurssi 2 pv, 
Kannus 
31.3.-1.4., klo 9-15
Hinta kasviperuskurssin käyneille 60 € /pv + alv 24 %, 
muille 70 € /pv + alv 24 %

Kurssi vaaditaan kokonaan uuden luomusitoumuksen tekevältä. 
Myös spv-tilanteissa jatkajalla pitää olla riittävä luomukoulutus.

Kurssit pidetään Kannuksen kaupungintalon valtuustosalissa 
(Asematie 1) ja toteutetaan kokonaan lähiopetuksena. Kurssi järjes-
tetään, jos ilmoittautuneita on vähintään 8.

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

Kurssi täyttää luomusitoumusten koulutusvaatimukset. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja ma 9.3.2020 mennessä
Jari Tikkanen, p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi
Seija Roimela, p. 040 8479740, seija.roimela@proagria.fi

Kuva: Jari Tikkanen

Nimittäin biohiilen hyödyt. 
Etelä-Amerikan muinaiset sivilisaa-
tiot lisäsivät ”tummaa maata” vä-
häravinteiseen maaperään ravintei-
den ja kosteuden sitomiseksi kasvien 
käyttöön. Samalla tapahtui myös 
voimakasta hiilen sidontaa, vaikka 
sitä tuskin tuolloin vielä tiedettiin. 

Biohiilen käyttäminen maape-
rässä vaikuttaa maan kykyyn sitoa 
paremmin kosteutta ja ravinteita, 
jotka muutoin voivat huuhtoutua 
pois. Biohiilellä on voimakas suo-
datinvaikutus valumavesialueilla, jo-
ten pellolla biohiilen käytöllä voi-
daan ehkäistä lannoituksen aiheut-
tamia ravinnehuuhtoutumia vesis-
töön. 

Biohiilellä vaikutus maan 
ominaisuuksiin
Biohiili kuohkeuttaa maan raken-
netta ja tasapainottaa vesitalout-
ta. Kasvukauden vaihtelevien sää-
olosuhteiden myötä pellon märkyy-
den- ja kuivuudensietokyky on ää-
rimmillään, etenkin kasvulohkoilla, 
joiden maanrakenne ei jostain syys-

tä ole kunnossa. Biohiilen vaikutuk-
sesta pellon kuivuuden kesto voi pa-
rantua merkittävästi. 

Maaperän hiilivarannot ovat 
pääsääntöisesti syntyneet mikrobi-
en aiheuttamista biomassoista. Ne 
myös parantavat maan mururaken-
netta ja ehkäisevät hiilen hajoamas-
ta. Maaperän hiilikemiaa voidaan 
parantaa esimerkiksi viljelemällä 
syväjuurisia kasveja, pidentämällä 
kasvipeitteisyyttä, vähentämällä tor-
junta-aineiden käyttöä ja lisäämällä 
eloperäisen aineksen määrää maa-
perässä. Hiilen lisääminen luonnol-
lisin keinoin vaatii aikaa, sillä hiiltä 
muodostuu varsin hitaasti. Biohiilen 
käyttö voi olla perusteltua, jos toi-
menpiteitä tarvitaan nopeasti.

Biohiili on tuotantopanoksena 
kallista ja saatavuus on vielä heik-
koa. Biohiili hajoaa hitaasti ja sen 
käytöstä aiheutuva hyöty kantaa 
tulevaisuuteen, siksi se kannattaa-
kin nähdä investointina. Huonoon 
maahan ei ravinteita kannata sijoit-
taa, varsinkaan jos pellon ravintei-
den pidätyskyky on heikko. Inkatkin 
sen tiesivät.

OTTO HIHNALA

Inkatkin sen tiesivät
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Hankkeet

Saksalaisten arvostus maata-
loutta kohtaan hämmästytti mat-
kalaisiamme. Saksassa maataloutta 
pidetään selvästi tulevaisuuden ala-
na ja siihen investoidaan ja sitä ke-
hitetään jatkuvasti. Maailman suu-
rimpiin lukeutuva maatalousalan 
näyttely Agritechnica on siitä vah-
va osoitus. Messuilla on kansain-
välinen tunnelma ja näytteilleaset-
tajia ympäri maailmaa. Venäläisten 
ja aasialaisten vahva osallistumi-
nen maatalousteknologian kehittä-
miseen oli näyttelyssä silmiinpistä-
vää. Halvan työvoiman kiinalaisten 
sekä korkean digiteknologiaosaami-
sen aasialaisten tulo maataloustek-

nologiamarkkinoille tulee muutta-
maan markkinoita varmasti lähitu-
levaisuudessa.

Itsekulkevia satelliitti- 
ohjattavia
Näyttelyssä oli selvästi erotettavissa 
nykyinen maatalousteknologia se-
kä lähitulevaisuuden teknologia, jo-
ka ei vielä ole yleistynyt, mutta on 
jo käyttövalmiina. Tulevaisuuden 
teknologiaa oli esillä isoilla kone- 
ja traktorivalmistajilla, jotka olivat 
tuoneet näyttelyyn satelliittipaikan-
nuksella toimivia itseohjautuvia ja il-
man kuljettajaa toimivia traktoreita 

sekä erikoisviljelyyn ja tiettyihin työ-
tehtäviin tarkoitettuja autonomisia 
työkoneita ja laitteita. 

Dronet tulevat
Sähkön käyttö maatalouskoneiden 
voimansiirtona ottaa ensiaskelei-
taan maataloudessa ja tulee mul-
listamaan maatalouskoneiden tek-
niikkaa. Dronet ovat tulossa vauh-
dilla maatalouteen, näyttelyssä oli 
esillä monen kokoisia ja eri tarkoi-
tuksiin suunniteltuja droneja, näyt-
tävimmät dronit pystyivät kanta-
maan jopa 200 kg hyötykuorman. 
Näitä käytettiin esim. kasvinsuoje-

Tekniikan ihmeitä Saksan
Agritechnicassa

Messumatkalle lähti 28 keskipohjalaista maatalousyrittäjää ja urakoitsija sekä maatalousoppilaitosten opettajia ja ProAgrian 
asiantuntijoita.

Täsmäviljelyn ja teknologian avulla 
tarkennettu lannoitus ja kasvinsuojelu 
ovat jo täysin toimivaa teknologiaa. 
Näyttelyssä oli runsaasti maatalouden 
paikannus- ja ajo-opastin teknologiaa 
kehittäviä yrityksiä ja näytteilleasettajia. 
Maaperän ravinne- ja kasvukunnon 
analysointi sekä täsmälannoitus ja 
kasvinsuojelun tarkentaminen oli Agrite-
chnica-messuilla hyvin esillä.

AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hankkeen ja Kannuksen Kpedun järjestämällä 
Saksan Agritechnica-messumatkalla oli runsaasti kiinostavaa katseltavaa kes-
kipohjalaisille viljelijöille. Valtavan messualueen 27 näyttelyhallin kiertämi-
seen ei matkamme kolme näyttelypäivää tahtonut riittää. Näyttelyaluetta oli 
noin 50 ha ja sen kaikki hallit olivat käytössä. Halleihin oli koottu maatalou-
den viimeisin tekniikka ja tietämys, koneita ja laitteita oli todella isoista lie-
tekalustoista ja puimureista pienempiin ja herkempiin elektronisiin anturei-
hin ja sensoreihin. 

Kuvat: Jari Vierimaa
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luaineiden tai nestemäisten lannoit-
teiden ja ravinteiden levittämiseen. 
Droneteknologiaa voidaan käyttää 
maataloudessa keveiden kuljetusten 
toimittamiseen, peltolohkojen sato- 
ja lannoituskartoituksen tekemiseen 
sekä maaperän kartoitukseen. Myös 
kasvitautien tai tuholaisten havain-
noinnissa dronit ovat tulevaisuudes-
sa käytössä.

Suomalaista väriä 
toi Tracegrow
Suomalaista sekä keskipohjalaista 

osaamista Saksan messuilla edusti 
tyylikkäästi cleantech-yritys Trace-
grow, jonka kehittämällä teknolo-
gialla Kärsämäellä sijaitsevassa teh-
taassa valmistetaan käytettyjen al-
kaliparistojen sisältämästä sinkistä 
ja mangaanista kierrätyslannoittei-
ta maanviljelyyn. 

Hankkeet

Dronet ovat tulossa vauhdilla maatalouteen, näyttelyssä oli esillä monen kokoisia ja 
eri tarkoituksiin suunniteltuja droneja, näyttävimmät dronet pystyivät kantamaan 
jopa 200 kg hyötykuorman. Näitä käytettiin esim. kasvinsuojeluaineiden tai neste-
mäisten lannoitteiden ja ravinteiden levittämiseen.

A EKNOATGRO
maatalouteen tehoa, kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä

AGROTEKNOA JOKILAAKSOIHIN -HANKE

puh. 0403447256
jari.t.vierimaa@nivala.fi
www.agroteknoa.fi
https://www.facebook.com/agroteknoa

Lisää AgroTeknoa-hankkeen matkasta sekä muusta toiminnasta Facebookista, Instagramista tai hankkeen kotisivulta www.agroteknoa.fi.

Jari Vierimaa
AgroTeknoa
Jokilaaksoihin -hanke

Kuvat: Jari Vierimaa
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Hankkeet

Kehittämisryhmistä ei ta-
voiteltu kooltaan isoja, koska liike-
toimintaideatkaan eivät ole ison jou-
kon ideoita, ainakaan aluksi. Kaikki 
mielenkiintoiset jutut eivät silti pää-
tyneet virallisiksi ryhmiksi asti, vaan 
hyviä aihioita jäi odottelemaan sopi-
vampaa toteuttamisaikaa. Kutkutta-
maan jäivät jalostajien kiinnostusta 
herättäneet elintarvikekasviryhmät, 
kuten mallasohra, herne, härkäpapu 
ja hyönteisproteiini sekä maatalous-
työn osuuskunta. Kvinoa, humala ja 
kone- tai pelto-osuuskunta tai joh-
tamisryhmä, keruutuotteet ja puoli-
viljeltävät kasvit kiinnostivat toistai-
seksi vain harvoja. Kehittämisryhmät 

toteutuivat yhteisnavetoiden, yhteis-
rakennusten, tilojen välisten yhteis-
työkuvioiden sekä uusien rehukas-
vien ympärille. Myös yhtiöittäneen 
yrityksen hallintotavasta, bioenergi-
asta, pensasmarjoista, elintarvike-
kaurasta ja erikoiskasveista (ruusun-
juuri, väinönputki ja maraljuuri) kiin-
nostuneiden ryhmät saatiin kokoon.

Yhteisyrittämisen hyötyjä
Hankkeen aikana on kannustettu 
yrittäjiä (tai siksi aikovia) selvittä-
mään erilaisia toimintatapoja ja eri-
laisia yritysmahdollisuuksia. Osuus-
kuntamainen toiminta sopii tuotan-

toon, raaka-aineen jalostamiseen ja 
myyntiin. Yhteisyrittämisellä saavu-
tetaan monia etuja niin taloudelli-
sesti kuin toiminnallisestikin. Joita-
kin työkoneita ja -rakennuksia tar-
vitaan vain lyhyt aika vuodesta, jo-
ten on järkevää saada investoinneille 
enemmän käyttöaikaa.

Suomi voi vaikuttaa pieneltä 
markkina-alueelta, mutta varsinkin 
erikoiskasvien osalta se ei välttämät-
tä sitä ole. Kysyntää tulee jossain 
vaiheessa myös rajojen ulkopuolel-
ta, joten volyymejä tarvitaan. Yhteis-
työssä on helpompi valloittaa maa-
ilmaa. Kuluttaja kyllä ymmärtää se-
sonkituotteiden osalta saatavuus-

katkon. Toisaalta esim. Ahvenan-
maalla rakennettiin isoja ja moder-
neja varastoja, joten nyt kotimaista 
omenaa on saatavilla vielä kevättal-
vellakin ja tuotantomäärät ovat kas-
vaneet. Yhteisyrittämisessä voidaan 
huomioida myös jaksamisnäkökul-
ma. Taloudellista taakkaa ei inves-
tointitilanteessa tarvitse kantaa yk-
sin ja kun työtä tehdään sopivan po-
rukan kanssa yhdessä, ei työtä tar-
vitse puurtaa 24/7.

Viskuri-tiimin puolesta 
Liisa Koskela

näppylähansikkainen
projektipäällikkö

Elintarvikepakkauksen ulkonäkö, pakkausmerkinnät ja pakkauskoot vaikuttavat tuotteen 
kysyntään. Suunnittelussa ja toteutuksessa on hyvä turvautua ammattilaisten apuun.

HANKKEEN KOHDERYHMÄÄ ovat olleet kehittä-
mishaluiset maaseudun yrittäjät. Mallia on haet-
tu toimivista yrityksistä, niin suomalaisista kuin 
kansainvälisistäkin. Kehittämisryhmät saivat li-
sää vipinää, kun alueella uutisoitiin merkittä-
vän kokoluokan yrityslaajennuksesta. Tarkoi-
tuksena on tuottaa biokaasua sekä laajen-
taa elintarvikevalmistusta. Toteutuessaan 
miljoonien investointi tarkoittaisi uusia 
työpaikkoja ja paikallisen kysynnän kas-
vua niin biomassojen kuin raaka-aineenkin 
hankinnoissa. Tarvetta olisi elintarvikekau-
ralle, herneelle, härkäpavulle ja muille eri-
koiskasveille. Toivotaan Härkänevan suun-
taan myötätuulta!

Mahdollisuuksien maaseutu 
syntyy yhteistyöllä

ProAgria Keski-Pohjanmaan alueel-
la (pl. Kalajoki) on reilun kolmen vuo-
den ajan etsitty maaseudun yrityk-
sille uusia ideoita, yhteistyötapoja ja 
keinoja kilpailukyvyn parantamiseen. 
Käytännön toiminta on ollut semi-
naareja, infotilaisuuksia ja kehittämis-
ryhmätoimintaa. Ryhmätapaamisissa 
on tuotu tutkimuksen ja asiantunti-
jan kertomana tietoa vahvistamaan 
yritysideoita, joiden pohjalta toivot-
tiin syntyvän uusia yrityksiä ja työ-
paikkoja. Vertaistiedon kautta on saa-
tu vahvistusta sille, että useimmissa 
ideoissa löytyy aina joku onnistu-
nut. Siispä täälläkin voi onnistua!

Kuva: Ritva Karri

ALOITTAVAN elintarvikejalostajan haasteita ovat elin-
tarviketilavaatimukset ja uuselintarvikelaki. Sekä me-

nestyvät yrittäjät että viranomaiset kannustavat ky-
symään, ottamaan selvää sekä varmistamaan, että 

ohjeet ja määräykset on ymmärtänyt oikein. Hyvä 
keskusteluyhteys auttaa hahmottamaan, miten 
omia tiloja voi saneerata vastaamaan yritysi-
deaansa. Hyvää liiketoiminta-ajatusta ei kan-
nata hylätä sen takia, että heti alussa ei tiedä 
kaikkea. Byrokratia on simppeliä, jos haluaa 
kokeilla tuotemenekkiä pop up -tyyppisesti 
ravintolapäivänä tai testaa toimintaa pieni-
muotoisesti alle 10 000 € vuosimyynnillä. Ja 
aina löytyy joku, jolta kysyä apua ja neuvoa. 

Kysy vaikka Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotita-
lousnaisilta tai ProAgrian yritysasiantuntijoilta.
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Maaseudun monet mahdollisuudet konkretisoituivat Viskuri-hankkeen loppuseminaarissa 
Kokkolassa. Luonnontuote- ja lähiruoka-ammattilaiset kertoivat omia yritystarinoitaan ja 
antoivat vinkkejä siitä, miten välttää aloittavan yrittäjän karikot.

Viskurin loppuseminaarissa yritystarinoita

Mahdollisuuksien maaseutu

Hankkeet

Suomalainen ja skandinaavinen tuotanto on nousussa, sillä ulkomailla arvostetaan puhdasta 
maaperää, ilmaa ja vesistöä sekä luotettavaa tuotantotoimintaa. Metsien luomusertifioinnissa 
metsänomistaja rekisteröi itse metsänsä Metsään.fi-sivustolla. Sieltä löytyvät julkisiksi ilmoitetut 
potentiaaliset keruu- tai viljelypaikat. Sivustolta Kerääjä.fi löytyvät osaavat kerääjät, joille yritys 
voi viestiä ostotarpeistaan. 

Usko tuotteeseesi ja asiantuntijoihin
Katja Misikangas Arctic Warriors Oy:sta on yh-
teistyökumppaneineen jalostanut pohjoisia eri-
koiskasveja yrttieliksiireiksi. Yritys on kasvanut 
merkittäväksi luonnontuotteiden jalostajaksi, 
joka työllistää viljelyssä, keruussa ja kasvien kä-
sittelyssä lappilaisia ihmisiä. Yrityksen brändi 
pohjautuu Rovaniemen seudulla viljeltyihin ruu-
sunjuuriin ja väinönputkiin sekä arktisten aluei-
den luomusertifioiduilta alueilta kerättyihin 
kuusenkerkkiin. Yrityksessä on draivia kasvaa 
myös vientiyritykseksi, mutta toistaiseksi laite-
taan kotimaassa tekemiset iskuun. Arctic War-
riors on osakeyhtiö, jonka hallitukseen valittiin 
toimialan ulkopuolinen jäsen tuomaan näke-
myksiä ja kokemusta toiselta toimialalta. Katja 
Misikangas korosti esityksessään sitä, että Suo-
messa on superfood-raaka-aineita, jotka toimi-
vat paremmin kuin ulkomailta tuodut trendi-
tuotteet. 

Lähiruokatuottaja, tarjoa rohkeasti 
tuotettasi
Lähiruokakokki Sami Garam valotti lähiruoka-
tarjontaa ravintolatoiminnan kannalta. Sami 
luotsaa kymmenkuntaa lounasravintolaa pää-
kaupunkiseudulla. Yhteistyökumppaneiden ar-
vomaailma ja toimintatavat vaikuttavat siihen, 
keneltä ja millaisia raaka-aineita ravintolaan 
hankitaan. Ravintoloitsija arvostaa käyttöval-
mista ainesosaa. Esim. riistan tyyppisiä raa-
ka-aineita kannattaa tarjota valmiiksi paloi-
teltuna. Asiaansa voi edistää tarjoamalla vink-
kejä raaka-aineen käyttöön tai valmiita resep-
tejä. Yksittäinen ravintola voi hyödyntää pie-
nempääkin määrää tai sesonkituotetta. Kun 
kysyntä kasvaa, kannattaa raaka-ainetoimitta-
jan varautua suurempiin eräkokoihin. 

Valitse erikois- 
tuotteesi viisaasti
Sanna Siira Linnunradan 
tilalta kertoi öljyhampun 
viljelystä ja hampun ja-
lostamisesta öljyksi, sie-
meniksi ja rouheiksi se-
kä kosmetiikaksi. Tilal-
la kasvatetaan myös al-
pakoita, joiden villas-
ta jalostetaan lankaa ja 
neuletuotteita. Alpakoi-
ta käytetään myös tera-
piaeläiminä. Tilalle on 
keväällä valmistumassa 
myynti- ja kahvilatilat.

Ymmärrä itseäsi ja muita
Anu Ellä ProAgria Länsi-Suomesta esitteli In-
sights-värityypianalyysiä, johtamisen työkalua, 
joka auttaa ymmärtämään erilaisia persoo-
nallisuuksia. Kun tuntee itsensä ja ymmärtää 
toista, sujuu tekeminen ja työyhteisökommu-
nikointi paremmin. Työporukoissa tarvitaan 
monenlaisia ihmistyyppejä, jotta asiat edisty-
vät ja työt valmistuvat. Analyysi on kelpo työ-
kalu myös maatalousyrityksissä. 

Kuva: Ritva Karri

Kuva: Ritva-Liisa Nisula

Kuva: Ritva-Liisa Nisula

Kuva: Ritva Karri

Liisa Koskela
Yritysjohtamisen
erityisasiantuntija
Maidontuotannon strategisen 
johtamisen valtakunnallinen 
huippuosaaja
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Kasvi

Happamien sulfaatti- 
maiden viljely

Ekonomisesti
ja ekologisesti

Happamalle sulfaattimaalle tehtiin toimiva risuojitus ruosteongelmien välttämiseksi.

Pohjaveden määrää voidaan säädellä erilaisilla patomenetelmillä, valtaojan veden 
pinnan säätelyllä ja säätösalaojituksella. Nostamalla pohjaveden määrää, voidaan 
parantaa viljelyn kannattavuutta ja vähentää ympäristöhaittoja. Laskuaukon säätö 
on Söderfjärdenin alueella Vaasassa.

Otto Hihnala
Kasvintuotannon 
asiantuntija

Suomessa viljelysmaasta noin 50 000-336 000 heh-
taaria on hapanta sulfaattimaata, riippuen mit-
taussyvyydestä ja -tavasta. Happamat sulfaatti-
maat sijoittuvat pääosin rannikkoalueelle, joka 
ulottuu Helsingistä Ouluun saakka, alle 60 met-
rin korkeuteen merenpinnasta. Keski-Pohjanmaan 
alueella happamat sulfaattimaat ovat hyvin yleisiä 
pohjamaalajeja.

Hapan sulfaattimaa on syn-
tynyt meriveden ja rautapitoisen 
maasedimentin sekoittuessa kes-
kenään 7 000-4 000 vuotta sitten. 
Happaman sulfaattimaan pH on al-
hainen sulfidimineraalien hapettu-
misen vuoksi, jolloin sulfaattimaa-
han syntyy rautaoksideja ja rikki-
happoa. Kun viljeltävän maa-alueen 
pohjaveden pinta alenee, maaker-
rokset altistuvat hapelle ja sulfidimi-
neraalien hapettuminen alkaa. Rau-
ta saostuu ja muodostuu ruostetta, 
joka on meille tuttu salaojien toimin-
taa haittaavana tekijänä.
 

Viljelyn kannattavuus
Pohjamaalajimme vaikuttaa suo-

raan viljelyn kannattavuuteen ja vil-
jelyalueemme vesistöjen tilaan. Ha-
pan pohjamaalaji ei pidätä itsessään 
tärkeitä kasviravinteita kuten magne-
siumia ja kaliumia, fosfori ei ole kas-
veille käyttökelpoisessa muodossa 
ja salaojat tukkeutuvat. Happamas-
ta sulfaattimaasta vapautuu alumii-
nia, joka häiritsee kasvin kasvua. Li-
säksi mangaani liukenee happamas-
sa maassa ja huuhtoutuu pois, eikä 
siten ole syväjuuristenkaan kasvien 
käytettävissä.
 

Pohjaveden säätely
Pohjaveden määrää voidaan säädel-
lä erilaisilla patomenetelmillä, valta-
ojan veden pinnan säätelyllä ja sää-

tösalaojituksella. Nostamalla poh-
javeden määrää, voidaan parantaa 
viljelyn kannattavuutta ja vähentää 
ympäristöhaittoja. Oikein viljeltynä 
kalkittu sulfaattimaa on hedelmällis-
tä, edellyttäen jatkuvaa kalkitusta ja 
kosteusolojen hallintaa. 

Pohjavettä nostamalla estetään 
pellon liiallista kuivumista ja halkei-
lemista sekä hapen pääsyä alempiin 
maakerroksiin, jolloin pohjamaala-
jin hapettuminen ja rautamuodos-

tumien syntyminen vältetään. Lisäksi 
haitallisten aineiden huuhtoutumis-
riski ympäristöön vähenee. 

Happamat sulfaattimaat kos-
kettavat lähes kaikkia alueen viljeli-
jöitä. Hyviä esimerkkejä ja toimin-
tatapoja kannattaa miettiä yhdessä 
ja tutustua muiden alueiden ratkai-
suihin. ProAgrian asiantuntijat ovat 
mielellään apuna viljelytoimenpitei-
den suunnittelussa ja kasvukauden 
aikaisissa peltohavainnoissa.

Kuvat: Otto Hihnala
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Hankkeet

Maatalous käyttää merkit-
täviä määriä fosforia ja typpeä kas-
vintuotannossa lannoitteina. Fosfo-
ri on niukkeneva luonnonvara ja typ-
pilannoitteiden tuottaminen vaatii 
paljon energiaa. Ravinteiden tehokas 
kierrätys vähentää tarvetta käyttää 
perinteisiä epäorgaanisia lannoittei-
ta, ja samalla kierrätysravinteiden 
käyttö parantaa ympäristöllistä kes-
tävyyttä ja elintarviketuotantomme 
huoltovarmuutta. (Kohti ravinteiden 
kierrätyksen läpimurtoa. Marttinen 
ym. 2017). 

Fosforia lantapörssistä
Kotieläin- ja turkistilojen alueellinen 
keskittyminen on johtanut siihen, et-
tä monilla alueilla lantaa muodos-
tuu yli alueen oman ravinteiden tar-
peen. Lannan kuljettaminen sellaise-
naan kauemmaksi ei ole kannatta-
vaa. Selvitysten mukaan kotieläinten 
lannassa on niin paljon fosforia, et-
tä tehokkaasti hyödyntämällä se riit-
täisi turvaamaan viljojen ja nurmien 
fosforin tarpeen koko maassa. Fos-
forin kierrätyksen tehostaminen hyö-
dyttäisi viljelijöitä taloudellisesti ja 
vähentäisi vesistöön päätyvän fos-

forin määrää. Samalla helpotetaan 
maailman niukkenevien fosforivaro-
jen riittävyyttä. Ravinneratas-hank-
keessa pyritään edistämään ns. lan-
tapörssin syntymistä, jonka avulla 
kasvinviljelytilat voisivat hankkia yli-
määräistä lantaa kotieläintiloilta.

Metsät hajakuormittavat
Metsätalouden aiheuttama vesistö-
kuormitus on luonteeltaan hajakuor-
mitusta, joka syntyy erillisten metsä-
talouden toimenpiteiden yhteydes-
sä. Kuormitus on lähinnä maa-aines-
ten irtoamisesta johtuvaa kiintoai-
nekuormitusta, mutta jonkin verran 
myös ravinnekuormitusta. Suomet-
sien kunnostusojitus on merkittävin 
metsätalouden vesistökuormitusta 
aiheuttava toimenpide. Ojien kun-
nostuksessa vesistöihin tulee kiinto-
ainesta, veteen liuennutta orgaanista 
hiiltä ja ravinteita. Ravinnerattaassa 
on tutkittu tuhkalannoituksen vaiku-
tuksia suometsissä ja se voisi toimia 
ojituksen korvaajana.

SATU JÄRVENPÄÄ
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Pohjanmaan Ravinneratas -hankkeessa tavoitteena on tehos-
taa ravinnevirtojen hyödyntämistä, vähentää vesistökuormitus-
ta ja parantaa hankealueen vesistöjen tilaa. Hankkeen toiminta 
kohdistuu alueille, joilla vesien tila on huonompi kuin hyvä. Han-
ke edistää uusien käytäntöjen syntymistä valuma-alueilla ja valu-
ma-alueen toimijoiden keskuudessa sekä lisää yhteistyötä ravin-
nehukkien vähentämiseksi ja vesien tilan parantamiseksi. Hank-
keen kohderyhmänä ovat valuma-alueen maanomistajat, maa-
seutuyrittäjät ja muut toimijat.

Ravinneratas järjestää työpajoja ja tutustumisretkiä, joihin kaikki 
ovat tervetulleita. Seuraa hankkeen viestintää Facebookissa (Poh-
janmaan-Ravinneratas) ja nettisivuilla (www.vesiensuojelu.fi/
pohjanmaa/ravinneratas). 

Kuvat: Satu Järvenpää

Ravinneratasretken tutkimuskohteilla kiersimme tutustumassa maan-
rakenteen havaintokuoppaan, jota esitteli Laura Alakukku. Kuivuudesta huolimatta 
ohrakasvusto näytti hyvältä ja juuret ulottuivat jopa 70 cm syvyyteen, missä oli kos-
teutta.

Kosteikkopäivässä tutustuttiin kosteikkoihin Kälviällä. Mukana oli kosteikkosuunnit-
telija, paikallisia toimijoita ja maanomistajia.

Ravinneratas
edistää
ravinteiden
kierrätystä

Ravinneratas-hankkeen demokohteelle Kannukseen asennettiin esittelytaulut, joissa 
esitellään tuhkalannoituksen vaikutuksia puustoon, pohjaveden pintaan ja kunnos-
tusojitustarpeeseen.
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Mitä iloa on tietää mitä yksi 
Mansikki lypsää tässä kuussa, kun 
maitomääriä on helppo seurata mei-
jerilapusta? Vastataan kysymykseen 
kysymyksellä: miksi et haluaisi tie-
tää mitä lehmäsi lypsää tai minkä-
laisia tuloksia saa näytteistä? Mei-
jerin lappu ei kerro miten kukin leh-
mä lypsää missäkin tuotosvaihees-
sa. Oma työnsä mittalypsy on, mut-
ta tieto minkä se tuottaa, auttaa ke-
hittämään tilaa. Kun nykytilanne tie-
detään, voidaan laittaa tavoitteita ja 
seurata tavoitteiden saavuttamista 
mittaamalla tuotoksia. Samalla kun 
seuraamme yksilötasolla maitomää-

rien kehittymistä, pystymme seuraa-
maan eläinten tuotosta myös erilai-
sina ryhminä. Se antaa tietoa ryh-
mästä, jota on syytä seurata tarkem-
min ja auttaa löytämään mahdollisia 
huomioitavia asioita.

Tuotostietojen yhteys 
ruokintaan
Ulkonäöllisesti ei voi sanoa millä leh-
mällä on hyvä tuotos ja millä huono, 
ja kuinka pitkään eläin pitää tuotok-
sensa ja kuinka paljon evästä kukin 
tarvitsee. Kun tilalla on tuotosseu-
rannan tiedot käytössään, ruokintaa 

voi säätää joko yksilölle tai ryhmäl-
le sopivammaksi. Se säästää euroja, 
kun ruokitaan tiedon pohjalta eikä 
mutu-tuntumalla.

Tuotostietojen yhteys 
jalostukseen
Tuotostiedot ja niiden seuranta aut-
tavat myös jalostuksessa ja edistä-
vät nuorkarjan myyntiä, kun tiede-
tään paljonko maitoa Mansikki tuot-
taa ja kuinka pitkään jaksaa pitää 
tuotostaan. Jos tietoja ei ole, kuin-
ka jalostaa karjaa? Mutu-tuntumalla 
ei pitkälle pääse. Jos karjassa on pal-

Tuotos 
seurantaan 
ja samalla 
tuotos- 
seurantaan

Seosrehuruokinta on ta-
loudellisesti hyvä vaihtoehto. Etu-
na seosrehuvaunussa on mahdolli-
suus sekoittaa eri karkearehuja kes-
kenään. Edullisin viljan säilöntä on 
murskevilja, joka sopii hyvin seos-
rehuruokintaan. Lisäksi murskesäi-
lötty vilja maittaa naudoille. Kos-
tea jyvä litistyy hyvin ja pysyy hiuta-
leena. Seokseen saadaan valkuais-
ta rypsistä. Ruokinnan suunnittelul-
la voidaan optimoida sopiva määrä 
rypsiä. Näin ei aiheudu turhia kulu-
ja yliruokinnasta tai menetetä mai-
totuotosta aliruokinnan vuoksi. Vil-
jan ja rypsin lisäksi seokseen tarvi-
taan säilörehun kivennäisanalyysin 
mukaan valittu kivennäinen. Seok-
sessa kivennäinen on jauheisessa 
muodossa, joka on makukivennäis-
tä edullisempi. Seokseen voidaan li-
sätä monia muitakin komponentte-
ja, jolla saadaan lisää energiaa ja te-
hostetaan pötsin toimintaa. Seok-
sen komponenttien tulisi olla jau-
heisia tai mureisia, jotta ne sekoit-
tuvat tasaisesti seokseen. Seosruo-
kintaa voidaan täydentää tuotoksen 
mukaisesti esimerkiksi kioskilta täys-
rehulla tai robotilta saatavalla hou-
kutusrehulla.

Seosrehuvaunulla on väliä
Seosrehuavaunua hankkiessa tulee 
tietää, millaista rehua sekoitetaan 
ja pitääkö vaunun pystyä silppua-
maan paali- vai noukinvaunurehua. 
Oljen ja heinän silppuaminen vaa-
tii vaunulta eniten. Tarkkuussilput-
tu säilörehu taas on helppo sekoit-
taa muihin komponentteihin. Seok-
sen teko mielletään paljon aikaa vie-
väksi. Merkittäviä säästöjä ajassa ja 
kustannuksissa saa, kun suunnitte-
lee kulkureitit ja komponenttien va-
rastopaikat järkevästi. Tähän sopi-
vat Lean-perusperiaatteet ja työka-
lut. Myös vaunun ulkoiset mitat tu-
lee huomioida käytännön toimivuu-
den kannalta.

Seosrehuruokinnan haasteet
Yleisin kompastuskivi seosrehuruo-
kinnassa on säilörehun kuiva-aineen 
muutos. Jos säilörehu on märempää 
kuin ruokintasuunnitelmassa, mui-
ta komponentteja tulee suhteessa lii-
kaa säilörehun määrään. Ongelma 
ilmenee yleensä ensin löysänä sonta-
na, mutta saattaa johtaa hapanpöt-
siin. Päinvastaisessa tapauksessa eli 
säilörehun ollessa oletettua kuivem-

paa, seoksesta tulee suunniteltua lai-
meampaa, joka saattaa johtaa ener-
giavajeeseen.

Seosta havainnoimalla 
lisää maitotuotosta
Valmista seosta sheikkaamalla sih-
tilaatikolla voidaan tehdä havainto-
ja seoksen onnistumisesta ja koos-
tumuksesta. Sheikkaamalla saadaan 
selville, lajittuuko seoksen kompo-
nentit. Jos seos on helposti lajittuvaa, 
lehmät voivat valikoida seoksesta par-
haat palat, jolloin ruokinta on epä-
tasapainossa. Seoksen kuiva-aineen 
tulisi olla 350-400 g/kg, jotta seos 
pysyisi tasalaatuisena. Jos säilörehun 
kuiva-ainemäärä on korkeahko, kan-
nattaa tarkastella olisiko seokseen 
tarvetta lisätä kosteutta. Esimerkik-
si lisäämällä seokseen vettä tai kos-
teampaa säilörehua. 

Seoksesta voidaan myös havain-
noida silpun pituutta, vaunun teri-
en kuntoa ja sekoitusajan pituutta. 
Lehmät eivät halua syödä liian pitkää 
kortta, jonka vuoksi olisi hyvä saada 
silpun mitta riittävän lyhyeksi. Myös-
kään revitty rehu ei maistu, joten vau-
nun terien tulisi leikata rehu hiertä-
misen sijaan. Liian lyhyessä sekoitus-

ajassa silpun mitta saattaa jäädä pit-
käksi ja seoksen komponentit eivät 
ehdi sekoittua, liian pitkään sekoitet-
tuun seokseen alkaa muodostua mä-
repaloja muistuttavia palloja. Pallo-
ja muodostuu myös helposti säilöre-
hun ollessa erittäin kosteaa. Maitta-
van ja optimaalisen seoksen saat ai-
kaan ProAgrian maidontuotannon 
asiantuntijan kanssa. Toimiva seos-
rehuruokinta -täsmäpalvelu sopii sii-
henkin, kun erillisruokinnasta siirry-
tään seosrehuruokintaan. Tasalaatui-
sella ruokinnalla lisätään lehmien hy-
vinvointia ja maitotuotosta.

Seosrehuavaunua hankkiessa tulee 
tietää, millaista rehua sekoitetaan ja pi-
tääkö vaunun pystyä silppuamaan paali- 
vai noukinvaunurehua. Oljen ja heinän 
silppuaminen vaatii vaunulta eniten. 
Tarkkuussilputtu säilörehu taas on help-
po sekoittaa muihin komponentteihin.

Jenny Klemola 
Maidontuotannon 
asiantuntija

Taloudellista ja
toimivaa seosruokintaa
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Kotieläin

Kuva: Armi Hotakainen

Mitä mittaat, sitä voi 
parantaa. Tuotosseuran-
nan tiedoista on apua, 
kun mietitään karjan 
karsintaa, ruokintaa, 
jalostusta tai taloutta. 
Tuotostiedot kertovat 
senkin, mistä löytyy 
maidontuotannon kehit-
tämiskohteita.

Viime vuoden aikana Karja-
Kompassi uudistui täysin. Sen ulko-
asu, käytettävyys ja sisältö päivitet-
tiin vastaamaan nykypäivää. Muun 
muassa suunnittelun perustana ole-
vaa syönnin laskentaa ja maito-
tuotosta ennustavia tuotosvastekaa-
voja muokattiin vastaamaan uusim-
pia tutkimustuloksia. Kun ohjelma 
tuntee Suomessa käytettävät rehut ja 
niiden vaikutukset tuotoksiin, myös 
suunnitelmat ja seurantalaskelmat 
vastaavat meidän olojamme. Voim-
mekin tarjota tutkimuksen tulokset 
lehmien märehdittäväksi suoraan 
ruokintapöydälle. 

Eurot ohjaavat 
rehuvalintaa
KarjaKompassissa ruokinnan op-
timointiperusteena on aina maito-
tuottojen ja rehukustannusten ero-
tus. Tämä on mahdollista tuotos-
vasteiden mallintamisen ansiosta. 
Mikään muu ruokinnan suunnitte-
luohjelma ei pysty tätä tekemään. 
Kun hinnat ovat tiedossa, Karja-
Kompassi kertoo rehuyhdistelmän, 
jolla maidosta saadaan paras tuot-
to rehukustannusten jälkeen. 

KarjaKompassin suunnitelma on 
aina tavoitteellinen. Se on maito-
tuoton ja rehukustannusten erotuk-
sella mitattuna kannattavin vaihto-
ehto, jolla kyseessä oleva karja pystyy 
syömään maksimimäärän käytössä 
olevia rehuja siten, että rehuannok-
selle asetetut ravintoainevaatimuk-
set täyttyvät. Tulosteet kertovat, mi-
hin tuotokseen ja pitoisuuksiin tä-
män karjan ennustetaan pääsevän 
optimoidulla rehustuksella.

Karkearehut täysi- 
määräisesti hyväksi
KarjaKompassi pystyy arvottamaan 
erilaisia säilörehuja niiden syöntilaa-
dun mukaan. Hyvin sulavaa ja säi-
löntälaadultaan moitteetonta rehua 
lehmät syövät enemmän, kuten myös 
apila- ja kokoviljaa sisältävää rehua, 
jolloin myös ennustettu maitotuotos 
on korkeampi. Käytännön ruokin-
nassa lehmien syöntikyky rajoittaa 
maitotuotosta. Koska ohjelma ottaa 
syöntikyvyn ja rehujen laadun huo-
mioon, kotoiset karkearehut tulevat 
täysimääräisesti hyödynnettyä ja os-
torehujen määrää voidaan vähentää. 
Säännöllinen ruokinnan seuranta ja 
sen perusteella tehdyt muutokset ruo-
kintaan luovat myös hyvän perustan 
ilmastoviisaalle maidontuotannolle.

Seurantalaskelma 
kertoo onnistumisen 
Lähtötilanne, eli millaiset rehut ja 
paljonko karja nyt tuottaa, on tär-
keä lähtötieto, sillä uutta ruokintaa 
ja sen ennustetta verrataan lähtöti-
lanteeseen. Seurantalaskelma tar-
joaa myös kattavan listauksen ta-
loudellisia tunnuslukuja. Seurannas-
sa on ostorehukustannuksen kehitys 
tuotettua maitolitraa kohti tai EKM-
kg/kg ka eli kuinka paljon karja on 
tuottanut energiakorjattua maitoa 
yhdellä rehun kuiva-ainekilolla. Mo-
net tunnusluvut ovat havainnollisina 
graafeina, mikä helpottaa muutok-
sen havainnointia. KarjaKompassin 
Seurantalaskelma on tuotosseuran-
ta-asiakkaiden käytettävissä ilman 
erillistä korvausta. Rahanarvoinen 
Tuotosseuranta+ -etu!

Kuva: Ritva-Liisa Nisula

Uusi KarjaKompassi tuo rahanarvoisia etuja

Ruokinnan ohjaus
uudelle tasolle

KarjaKompassilla voi sekä seurata 
ruokinnan oikeellisuutta ja kannat-
tavuutta että suunnitella tuottava 
ja terveyttä edistävä ruokinta. Viime 
vuonna täysin uudistunut työkalu tuo 
vaihtoehtoja Ruokinnan ohjaus -pal-
velun sisältöön ja toimintatapoihin.

TUIJA HUHTAMÄKI
johtava asiantuntija, lehmien 

ruokinta ja ruokinnan suunnittelu
ProAgria Keskusten Liitto

jon matalatuotoksisia ja lyhyen tuo-
toskauden lehmiä, voi vain arvailla, 
kuinka paljon jää maitoa ja maitoti-
liä saamatta, verrattuna korkeampi-
tuottoisiin ja vähän pidempään lyp-
säviin lehmiin. 

Mitä mittaat, sitä voi 
parantaa
Jos seuraa tuotoksia muutenkin, 
kannattaa ne kirjata tuotosseuran-
nan tietoihin koelypsyinä, silloin 
maitomäärät jäävät tietokantaan 
ja eri alojen asiantuntijat pystyvät 
seuraamaan tuotoksia ja antamaan 

vinkkejä tilan ja karjan kehittämiseksi 
ja asetettuihin tavoitteisiin pääsemi-
seksi. Tuotosta mitatessa kannattaa 
seurata myös pitoisuuksia ja soluta-
soja. Tiedoista on apua, mietitäänpä 
sitten karsintaa, ruokintaa, jalostus-
ta tai taloutta. 

Pienissä asioissa voi joskus sääs-
tää, mutta mistä tietää, mistä sääs-
tää, jos ei ole pohjatietoa? Tuotos-
tiedot kertovat monesta asiasta, 
myös siitä, mistä niitä pieniä sääs-
töjä löytyy. Osa säästöistä voi näkyä 
hetken päästä, osa vasta pidemmäl-
lä aikavälillä. 

ARMI HOTAKAINEN
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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.”

Maan parhaista 
antimista, maan 
parhaille tiloille

Kivennäiset 
ja erikois-

rehut
Valkuais- ja 
täydennys-

rehut

Luomu-
rehut

Kotimaisesta
viljastaValmistetaan 

perhe-
yrityksessä 
Utajärvellä

 

Katso koko valikoima kotisivuillamme:

www.kinnusentahtirehut.fi
Lisätietoja, ota yhteyttä
Oy Farmika Ab, 08700 Lohja

p. 050-4147299, 0400-616151 
info@farmika.fi www.farmika.fi

Valmistaja

Maailman johtava hiivatuotteiden valmistaja

Probioottinen
Elävä hiiva

Teidänkin lehmienne terveyden ylläpitäjäksi
 Lisää maidon määrää
 Vähentää ketoosin riskiä
 Parantaa kasvua ja tehostaa rehun

hyväksikäyttöä 
 Kysy Actisafia rehun toimittajaltasi

Kotimaiset taitto-ovet
Maatiloille, halleihin, viljakuivureihin,

pesukaduille, paloasemille...
020 838 4530 findoor@findoor.fi www.findoor.fi
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Talous

•  Saa havainnolli-
sen näkymän sii-
tä, mihin rahaa 
tilalla menee 

Kustannuspuntari ker-
too mitä muuttuvia 
kustannuksia maitoti-
lalla syntyy meijeriin 
myytyä maitolitraa tai 
lehmää kohti. Tiedot 
perustuvat kirjanpi-
don kustannuksiin ja 
puntarointia voi tehdä 
vuosittain. 

Maitotilayrittäjä voi vai-
kuttaa maidon hintaan tuottamal-
la E-luokan maitoa, jossa on hyvät 
pitoisuudet. Toinen vaihtoehto on 
tuottaa maidolle lisäarvoa eli jat-
kojalostaa sitä ennen myyntiä. Tuo-
tantokustannuksissa on tilojen välil-
lä suuria eroja. Kustannukset synty-
vät tehtyjen päätösten seurauksena 
ja niihin jokainen voi vaikuttaa. Kus-
tannuspuntari näyttää, miten kus-
tannukset omalla tilalla jakaantuvat 
ja niitä voi myös verrata niitä muiden 
tilojen tuloksiin.  

Lähtötiedot löytyvät 
kirjanpidosta
Kustannuspuntariin tallennetaan kir-
janpidosta suurimpia kustannuseriä 
ja kirjaamisen jälkeen ohjelma näyt-
tää havainnollisesti, miten kustan-
nukset jakaantuvat meijeriin myytyä 
maitolitraa tai lehmää kohti. Jos kir-
janpito on tehty WebWakka-ohjel-
malla, voi tiedot hakea automaat-
tisesti. Kustannuspuntarista näkee 
myös vertailuryhmien kustannuksia. 
Vertailuryhmän voi valita lypsyjär-
jestelmän (automaatti-, asema- tai 
putkilypsy) tai karjakokoluokan mu-
kaan. Lisäksi vertailuryhmänä näyte-
tään kaikkien maitotilojen tulokset.

SANNA NOKKA
Johtava asiantuntija, palveluke-

hitys, kotieläintuotanto ja lypsykar-
jan tuotosseuranta

ProAgria Keskusten Liitto

Maitotilan kustannukset 
puntarissa

Klikkaamalla kuvion osaa (nauta, pelto tai yleinen) näkee kyseisen osion kustannukset tarkemmin. Tuloksia voi 
analysoida itsenäisesti tai asiantuntijan kanssa. 

KUSTANNUS- 
PUNTARISSA

•  Voi vertailla kustan-
nuksia kaikkien laskel-
man tehneiden maito-
tilojen kustannuksiin

•  Voi vertailla kustannuksia 
sellaisten tilojen kustannuk-
siin, joilla on samanlainen 
lypsyjärjestelmä kuin itsellä

•  Voi vertailla kus-
tannuksia saman 
kokoisten tilojen 
kustannuksiin 

•  Voi löytää 
säästö- 
kohteita 

Kustannuspuntari on maksuton tuotosseuran-

tatiloille, muille maitotiloille hinta on 20 €/vuo-

si (+ alv. 24 %). Ohjelmaan pääsee painamalla 

Minun Maatilani -ohjelman (www.minunmaati-

lani.fi) yläpalkissa olevaa eurokuvaketta. 
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TULEVAISUUS ON  
ÖLJYKASVIEN.
Ryhdy Viljelijän Avena Bernerin sopimusviljelijäksi. 
Tilaa kylvösiemeniä. Kysy lisää!

tulevaisuusonöljykasvien.fi

Viljelykierto 
monipuolistuu

Öljykasveilla 
on hyvä 

esikasviarvo

Viljelyn 
kannattavuus 
hyvällä tasolla

Erillistä 
konekantaa 

ei tarvita

Öljykasveille on 
varma kysyntä

5 HYÖTYÄ 
VILJELLÄ
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Muista!

Talous

Tänä keväänä voi olla mahdol-
lista hakea uusia luomusitoumuksia 
sekä liittää lisäaloja olemassa oleviin 
luomusitoumuksiin. Vuonna 2015 
tehtyjä luomusitoumuksia jatketaan 
yhdellä vuodella ja jatkon voi hakea 
VIPU-palvelussa päätukihaun yhtey-
dessä. Nämä asiat varmistuvat, kun 
hakuasetus valmistuu myöhemmin 
keväällä. Mitä todennäköisimmin 
tämä on myös ainoa vuosi, kun uu-
sia sitoumuksia tehdään ennen oh-
jelmakauden vaihtumista.

Vuonna 2015 tehtyjä luomusi-
toumuksia jatketaan yhdellä vuodella. 
Jatkamisen edellytys on, että kotieläin-
tila, jonka pellot ovat luonnonmukai-
sessa tuotannossa, noudattaa tänä 
vuonna myyntikasvivaatimusta. Vaih-
toehtoisesti siirretään tilan eläimet 
luonnonmukaiseen tuotantoon. Tila 
voi myös tehdä myyntikasvisopimuk-
sen luomukotieläintilan kanssa. Myyn-
tikasvivaatimuksen täyttyminen tode-
taan tukihakemuksesta. Myyntikasvit 
on kirjattu luonnonmukaisen tuotan-
non sitoumusehtoihin. Myyntikasvi-
vaatimus koskee myös hevostiloja.

Luonnonmukaisen kotieläintuo-
tannon sitoumusta voidaan jatkaa 
sitoumuksen päättyessä, jos maati-
la tuottaa viimeistään viimeisenä si-
toumusvuonna luonnonmukaisia 
kotieläintuotteita tai eläviä luon-
nonmukaisesti kasvatettuja kotieläi-

miä myyntiin. Myyntikuitti täytyy ol-
la päivätty sitoumuskauden ajalle, 
eli päiväys viimeistään 30.4.2020. 
Eläinten tai tuotteiden jatkokäytöl-
lä ei ole merkitystä, eli se voi olla 
myös tavanomaista. Kuitti palaute-
taan ennen tukihaun päättymistä vii-
meistään 15.6.2020. Kuitin voi pa-
lauttaa myös VIPU-palvelun kautta 
liitetiedostona.

Luomukasvinviljelytilalla on ollut 
myyntikasvivaatimus jo sitoumuksen 
neljännestä vuodesta alkaen. Kasvin-
viljelytilan ja luomukotieläintilan vä-
linen kirjallinen luomurehuntuotan-
tosopimus korvaa myyntikasvivaati-
muksen. Myös tavanomaisella koti-
eläintilalla voi olla luomurehuntuo-
tantosopimus luomukotieläintilan 
kanssa. Edellytyksenä on, että pää-
osa tilan sadosta toimitetaan luo-
mukotieläintilalle.

On syytä korostaa, että osa täs-
sä jutussa olevista tiedoista on tä-
män hetken tiedon mukaisia. Tiedot-
teita ja koulutuksia on syytä hyödyn-
tää tänä keväänä tukihakuun liitty-
vissä asioissa.

Kotieläintila, jonka pellot ovat luonnonmukaisessa tuotannossa, noudattaa tänä 
vuonna myyntikasvivaatimusta, jos mielii uusia luomusitoumuksensa. Luonnonmu-
kaisen kasvi- ja kotieläintilan myyntikasvivaatimuksen taustalla on tavoite lisätä luo-
mutuotteiden määrää markkinoilla. 

Luomusitoumusten
haku ja sitoumusten
jatkaminen 

EU-TUKIIN LIITTYVÄ MUISTILISTA

28.2. on viimeistään haettava kasvihuonetukea Pohjanmaan tai Varsi-
nais-Suomen ELYltä. 

Muista tehdä maatilan alv- ja veroilmoitus. 

Tarkista, että eläimillä on riittävästi kuiviketta. Eläimet eivät saa olla 
lantaisia (eläinsuojelulaki).

Tarkista, että tuotannon kirjanpitovaatimukset ovat kunnossa, esi-
merkiksi rehujen jäljitettävyys-, lääkitys- ja eläinrekisteritiedot. Maata-
louden kirjaamisvaatimukset löydät osoitteesta ruokavirasto.fi.

Pohjoisen kotieläintuen ennakkoa on haettava erikseen maaliskuussa 
(emolehmät, emolehmähiehot, sonnit, härät, teurastetut hiehot, uu-
het ja kutut). Tarkista hakuaika! Jos et hae ennakkoa, tuki maksetaan 
jättämäsi osallistumisilmoituksen mukaan lopullisena tukena keväällä 
2021. Pohjoisen tuen ehtona oleva osallistumisilmoitus on oltava voi-
massa (Vipu).

Maaliskuussa on haettava kansallista sika- ja siipikarjatalouden tuo-
tannosta irrotettua tukea, joko ennakkoa tai suoraan lopullista tukea 
(Vipu).

1.3. alkaa eläinsuojelulain mukaan siipikarjan ulkonapitokielto. Se 
kestää toukokuun loppuun saakka. Asetus koskee sekä kaupallista toi-
mintaa, luonnonmukaista tuotantoa sekä harrastesiipikarjan pitoa.

31.3. saakka lannanlevitys on kielletty.

Ympäristökorvauksen sitoumuskausi päättyy 30.4. Huomioi sen ai-
heuttamat muutokset viljelysuunnittelussa. 

Vuokraa ylimääräiset tukioikeudet, että et menetä niitä. Jos tukioike-
uksia jää kaksi vuotta peräkkäin käyttämättä, ne siirretään kansalli-
seen varantoon.
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Jari Tikkanen 
Luomu- ja energia-
asiantuntija
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Resort&Spa Hotel Sani
Kalajoki

Lähde arkea pakoon  

minilomalle kylpylään! 

Minilomatarjouksiimme sisältyy 
majoitus kahdeksi vuorokaudeksi, 
aamiainen sekä kylpylän, uimahallin 
ja sisäleikkipuiston vapaa käyttö 
aukioloaikoina.

Tarjous voimassa 31.5.2020 asti. 
Hinnat voimassa, kun majoitusvaraus min. 2 vrk.

www.santashotels.fi

Miniloma 

Kalajoella

alk. 129 € /vrk

Maatalousyhtymä PasiAnssin perustivat Pirkko 
ja Pasi Patana sekä Mirja ja Anssi Mastokangas 
Halsualle vuonna 1998 avoimena yhtiönä. 
Yhtiömuodon valintaan vaikutti se, että vain avoi-
mena yhtiönä tila sai investointituen yhteisna-
vettaan. Anssin ja Mirjan osuus on nykyään hei-
dän pojallaan Jyrkillä. Ay muutettiin myöhemmin 
maatalousyhtymäksi sekä sukupolvenvaihdoksen 
mahdollistamiseksi että kirjanpitokäytänteiden 
helpottamiseksi.

PasiAnssi Mty 20 vuotta

Yhdessä tehden
tulosta ja hyvinvointia

Yhteisnavetan perustami-
seen johtivat osakkaiden ajatukset 
henkilöriskin pienentämisestä, va-
paa-ajan varmistamisesta sekä kus-
tannustehokkuuden parantamises-
ta. – Taustalla oli ajatus siitä, että 
yksi navetta on halvempi kuin kak-
si ja samoilla koneilla pystyy hoita-
maan kahden tilan peltotyöt, kerto-
vat osakkaat.

Yhdessä oikeita asioita 
Kuluneet kaksi vuosikymmen-
tä ovat opettaneet osakkaille sekä 
työn käytön tehokkuuden että oi-
keiden asioiden tekemisen merki-
tyksen, kun tavoitellaan hyvää ta-
loudellista tulosta. – Useamman 

omistajan yhteistyössä on sekin voi-
ma, että jää paremmin aikaa suun-
nitella asioita, koska päivittäisessä 
toiminnassa ei olla niin lujasti kiin-
ni kuin yksinyrittäjänä, toteaa Pa-
si Patana. Jaettu vastuu antaa va-
pautta.

Tila tehnyt ProAgrian kans-
sa pitkään yhteistyötä ja sitä tiivis-
tettiin ruokinnanohjauksen osal-
ta erityisesti sen jälkeen, kun mai-
don hinta aleni Venäjän pakottei-
den takia. Nykyään tila käyttää laa-
jasti pelto-, eläin- ja talouspalvelui-
ta. – ProAgrian palveluiden avulla 
olemme pystyneet vastaamaan ta-
loushaasteisiin, kertovat osakkaat. 
Tilan kannattavuuskerroin on ollut 
yli yhden. Erityisesti tilalla ollaan 

15.5.2020

kokkolacityrun.fi

ILMOITTAUDU MUKAAN HAUSKAAN JA KAIKILLE SOPIVAAN 
KUNTOILUTAPAHTUMAAN!

Valittavana 6 km ilman ajanottoa tai ajanotolla 
sekä 10 km ja puolimaraton ajanotolla.

OSALLISTUMISMAKSU ON 30€ ILMAN AJANOTTOA 
JA 40€ AJANOTON KERA.

ILMOITTAUTUMINEN OSOITTEESSA: 

kepli.ingo.fi

Hintaporras vaihtuu 1.3.2020 -> 35€ ilman ajanottoa, 45€ ajanotolla. 
Erityisryhmäläisten osallistumismaksu 15€ ilman ajanottoa,

 +5€ ajanotolla. (Opiskelijat, koululaiset, työttömät, eläkeläiset, 
vanhempainlomalaiset jne.)

Jälki-ilmoittautuminen 15.5.2020 klo 12:00-17:30. 
Jälki-ilmoittautumisen hinta 50 €, erityisryhmäläiset 15 €.
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Seuraa, 
tykkää ja tägää 
meitä somessa

@ProAgria 
#proagria

Seuraa, tykkää ja tägää  
meitä somessa  

@ProAgria  #proagria

Halsualainen maatalousyhtymä PasiAnssi juhli syyskuussa kahden vuosikymmenen mittaista yhteistoimintaansa. Jyrki Masto-
kangas sekä Pasi ja Pirkko Patana olivat kutsuneet paikalle myös yhteistyökumppaneita, jotka ovat olleet pitkään mukana tilan 
taipaleella. Tilan lihahiehosta valmistetut burgerit maistuivat noin kolmesadalle vierailijalle.

PasiAnssi Mty 20 vuotta

Yhdessä tehden
tulosta ja hyvinvointia

tyytyväisiä siihen, että ProAgrian tar-
joaman vertailutiedon avulla tilalla 
on pystynyt löytämään kehittämis-
kohteita ja seuramaan tilan ja toimi-
alan yleistä kehittymistä. 

Nykyresurssit käyttöön
Tilan väki ajattelee, että pysyäkseen 
nykyisessä kannattavuustasossa tu-
lee tilan nyt keskittyä olemassa ole-
van tuotantoresurssin entistä tehok-
kaampaan hyödyntämiseen. – Eri-
tyisesti peltopuolella on vielä teke-
mistä. Seuraavaksi keskitytään kas-
vukauden aikaiseen seurantaan, ker-
too Jyrki Mastokangas.

Yhteistyössä toimiminen on ollut 
tilan väen mielestä antoisaa, mut-
ta myös vaativaa. – Yhdessä oikei-
ta asioita tekemällä on saatu hyvä 
taloudellinen tulos ja eikä jaksami-
senkaan kanssa ole ollut ongelmia, 
vaikka ajat ovat olleet maataloudes-
sa vaikeita, kertovat osakkaat. – Ti-
la pystyy vastamaan tulevaisuuden 
haasteisiin ja tarkoituksemme on 
viettää kymmenen vuoden päästä 
30-vuotisjuhliakin.

K
uv

a:
 H

ei
kk

i O
ja

la

Heikki Ojala
Talousjohtamisen 
erityisasiantuntija
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Mikäli tavoitteenasi on työtapojen tehostaminen, osaamisen
kehittäminen sekä uudet tai yhtenäiset työtavat, ota yhteyttä.

Leanista saat hyviä ajatuksia, kokemusta ja innostusta arkeen.
ProAgria Keski-Pohjanmaan Lean-konsultaatiot ja pienryhmät

hoituvat Liisa Koskelan johdolla.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: 050 512 0615 tai liisa.koskela@proagria.fi.

Talous

Kuva: Liisa Koskela
Työkaluina käytetään erilaisia työka-
luja kuten SOP, viikkopalaveri, pa-
rannustaulu, kamban-kortti, 5S ja 
arvovirta. Työkalut on helppo omak-
sua arkeen ja niistä on hyötyä työ-
paikoilla.

Lisätietoa löytyy Lean maata-
loudessa -kirjasta, jonka voi tilata  
ProAgrian verkkokaupasta.

Käytännön harjoituksia opetel-
laan joko tilaamalla asiantuntija ti-
lalle ongelman äärelle tai osallistu-
malla Lean-pienryhmiin.

Pienryhmä starttaa, kunhan il-
moittautujia saadaan riittävästi.

Hukan poistoa ryhmässä
Ensimmäisessä pienryhmäpäiväs-
sä käydään läpi Leanin perusteita ja 
työkaluja, mietitään hukkaa ja mo-
tivaation säilymistä alustuksen, kes-
kustelun ja tehtävien kautta.

Toisessa päivässä perehdytään 
viikkopalaveriin ja parannustauluun.

Kolmantena päivänä keskitytään 
arvovirta-kuvaukseen ja prosessin 
parantamiseen.

Neljäntenä päivänä kääritään hi-
hat ja tehdään 5S-harjoitteita.

Viidentenä päivänä ei ole pistok-
kaita, vaan yhteenveto. Myös ryhmä 
voi ideoida käsiteltäviä asioita.

LIISA KOSKELA

Lean-pienryhmässä

Leanilla
työhön tehoja

ProAgria käynnistää Lean-pienryhmän, jossa harjoitellaan lean-menetelmien avulla tuotannon tehostamista. 
Työkaluina käytetään SOP-työohjeita, viikkopalavereja, parannustaulua, kamban-kortteja, 5S-menetelmää ja 
arvovirtaa. 

Lean on filosofia, jossa tekemisen jatkuvaa parantamista on 
helpotettu visualisoinnilla. Lean-menetelmien avulla tuotanto 
tehostuu ja selkeytyy, kun hukka etsitään ja poistetaan työ-
vaiheista. Lean osallistaa ja motivoi työntekijät, jolloin kor-
jaavaan tekemiseen reagoidaan nopeammin ja ennakoiden.

ILMOITUS

Tilaukset:
proagriaverkkokauppa.fi

1. PÄIVÄ

Leanin perusteet
ja työkalut.

Mietitään hukkaa ja 
motivaatiota.

2. PÄIVÄ
Aiheina viikko-

palaveri ja
parannustaulu.

4. PÄIVÄ
5S-harjoitteita

3. PÄIVÄ

 Arvovirta-kuvausta
ja prosessin

parantamista.

5. PÄIVÄ
Yhteenveto
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Turvallinen työympäristö
Maatalousyrittäjä itse muokkaa työympäristöään 
näköisekseen ja itselleen sopivaksi. Itse ei välttä-
mättä miellä vaaranpaikoiksi esim. poikkikuilujen 
pyöristyneitä lankkuja, lypsypisteen melua tai kul-
kureitillä olevia vesiletkuja. Maatalousyrittäjä itse 
osaa varoa noita, mutta osaako tilalle tuleva uu-
si seminologi, jalostusihminen tai sähköasentaja.

Oikeus työskennellä ja 
eläköityä terveenä
Työterveys on laaja kokonaisuus, johon vaikutta-
vat monet asiat. Ravitsemus ja lepo, yksityiselä-
mä ja työ sekä sosiaaliset verkostot ja harrastuk-

set muokkaavat eloa ja oloa. Tapaturmaherkkyys 
kasvaa kiireessä, mutta myös silloin kun ajatus 
ei ole työssä mukana. Huomiota on kiinnitettävä 
myös henkiseen jaksamiseen ja motivaation puut-
teeseen. On huolta sekä nykyisestä toimeentulos-
ta että tulevaisuudesta. Tuotannon takkuaminen 
näkyy viiveellä myel-vakuutetun terveydentilassa. 
Huolet ovat työterveyden näkökulmasta haasta-
vampia kuin kipeä selkä.

Moniammatillisuuden etuja
Tilakäynnit tehdään suositusten mukaan nel-
jän vuoden välein. Työpaikalla seurataan ihmis-
tä esim. ergonomian kannalta, mutta mietitään 
myös työympäristön altisteita. Esim. säilörehun 

arviointi voi kertoa rehun mahdollista hiiva- ja ho-
mepesäkkeistä, jotka voivat vaarantaa työterveyttä 
siinä missä liukkaat ja ahtaat kulkureititkin.

Kun maatalouden asiantuntija on mukana, 
laajenee riskien tarkastelun näkökulma myös yri-
tyskokonaisuuteen ja tuotantotoimintaan. Prio-
risoitujen kehittämistoimien kautta työn tekemi-
nen sujuu helpommin ja kannattavammin, jolloin 
työn teon mielekkyys paranee. Tilakäyntejä voi-
daan tehdä myös kohdennetusti esim. siten, että 
työterveyshoitajan kanssa katsotaan maatalous-
asiantuntijan tarve ja laitetaan toimeksianto seu-
raavalle vuodelle.

LIISA KOSKELA

Kuva: ScanStockPhoto

Maatalousyrittäjä työnantajana
Yritystoiminnassa huomioi-
daan aina työlainsäädäntö ja työso-
pimuksen velvoitteet. Ennen työvoi-
man palkkaamista on hyvä arvioi-
da työterveyteen liittyviä riskejä, vaa-
ran paikkoja ja niistä aiheutuvia työ-
terveys- ja turvallisuuskustannuksia. 
Kun palkkaamisesta sovitaan, ilmoi-
tetaan työntekijä heti ensimmäises-
tä työpäivästä alkaen lakisääteiseen 
työterveyshuoltoon. 

Vuokratyön käyttäminen vapaut-
taa työnantajavastuista osin, mutta 
on silti varmistettava työehdot ja huo-
lehdittava siitä, että omassa yritykses-
sä on turvallinen työympäristö. Vastuu 
mahdollisissa työtapaturmissa on vii-
mekädessä aina työnantajan tai työn-
johdon, vaikka työntekijä olisi tiennyt 
esim. vikavirtasuojan puutteesta. 

Työehtosopimus sitoo
Maaseudun työnantajaliitto auttaa 
työnantajana toimimiseen liittyvis-
sä asioissa. Netistä tietoa löytyy 
mm. työsuhteeseen, -aikaan, palk-
kaukseen ja työturvallisuuteen ha-
kusanalla ”Maaseutuelinkeinojen 
työehtosopimus 2018-2020”. Met-
sätöihin palkatun osalta käytetään 
metsäalan työehtosopimusta.

Listoja palkkatyötä käyttävil-
tä työpaikoilta löytyy normaalia 
enemmän. Työvuorolistat voivat ol-
la paperisina tai sähköisiä, mutta 
niitä pitää maatilatöissäkin työn-
antajan laatia.

Työsopimus kannattaa tehdä 
aina kirjallisena. Siitä selviää mm. 
mitä työstä ja työtehtävistä on so-

vittu, miten palkkaus muodostuu 
ja mikä on työaika. Palkka makse-
taan säännöllisesti sovitun mukai-
sesti. Työnantaja perii palkanmak-
sun yhteydessä lakisääteiset mak-
sut. Varsinkin alussa apuna kannat-
taa käyttää kokenutta tilitoimistoa.

Perehdytys
Perehdyttäminen työpaikkaan ja 
työtehtäviin on tärkeää, jotta uu-
si työntekijä pääsisi nopeasti teke-
mään työtä itsenäisesti. Isommissa 
teollisuuden yrityksissä perehtymi-
nen voi kestää vuodenkin, riippu-
en työntekijän lähtötilanteesta. On 
siis ymmärrettävää, että on yrityk-
sen etu, jos työporukka viihtyy ja on 
tyytyväistä työssään. 

Ulkomaalaisen työvoiman osal-
ta on ennen työsuhteen alkamista 
varmistuttava henkilön oleskelulu-
vasta ja työskentelyoikeudesta Suo-
messa. Passista ja oleskeluluvasta 
otetaan kopiot, joita säilytetään vä-
hintään neljä vuotta. Sesonkityövoi-
maa tulee myös EU-alueen ulkopuo-
lelta ja heille haetaan hyvissä ajoin 
viisumit. EU:n kansalaisella on oi-
keus työskennellä Suomessa ilman 
erityistä lupaakin, mutta oleskelu-
oikeus on rekisteröitävä yli kolme 
kuukautta kestävissä tilanteissa. Ul-
komaalaisten osalta työehdot ovat 
samat kuin suomalaisilla työnteki-
jöillä. 

LIISA KOSKELA

Apua työterveyteen

Maatalousyrittäjän hyvinvointi ja terveyden 
edistäminen ovat työterveyshuollon 
moniammatillisen yhteistyön ydintehtäviä. 
Työterveyshuolto auttaa ylläpitämään ja 
parantamaan työkykyä ja ohjaa tarvittaessa 
kuntoutukseen. Työterveyshuolto on 
yrittäjälle itselleen vapaaehtoista, mutta 
työvoimalle lakisääteistä. 
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Verotilinpäätös 2019
Verotuksen tarkistamisella on 
merkitystä! Esitäytetty veroilmoi-
tus kannattaa tarkastaa, lisätä sii-
hen uupuvat vähennykset ja tulot se-
kä toimittaa se korjattuna verottajal-
le tai täyttää se OmaVerossa. Maata-
lousyhtymien on tarkistettava maa-
liskuulla esitäytetyt veroilmoitukset 
erityisellä huolella, samoin kuin syys-
kesällä veropäätökset. Eniten virhei-
tä yhtymien veropäätöksissä on kor-
kojen vähentämättä jättämisessä 
ja nettovarallisuuden laskennassa, 
molemmilla on merkitystä verotuk-
sen määrään. Vastuu virheiden kor-
jauksista on yrittäjillä, ei verottajal-
la. Maatalousyhtymien kannattaa 
laittaa 2-lomakkeen mukana mene-
mään 50B-lomake, koska sillä ilmoi-
tetaan yhtymän osakkaan yhtymään 
kohdistuvat maatalousvelkojen mää-
rä ja korot, jolloin niiden pitäisi tulla 
oikein esitäytetylle.

Vaikka verosuunnittelu vaatii 
henkilökohtaiseen tulonlähteeseen 
liittyvien vähennysten ja lisätulojen 
selvityksiä maatalouden tilinpäätök-
sen teon yhteydessä, mm. kotitalo-
usvähennykset, matkakulut, luovu-
tusvoitot ja pääomatulot vuokra-
huoneistoista, ei niitä liitetä 2-lo-
makkeen mukaan. Nämä selvitysliit-
teet annetaan esitäytetyn veroilmoi-
tuksen mukana tai ne voi käydä li-
säämässä OmaVerossa kohdassa 
Tulojen ja vähennysten ilmoittami-
nen. Verotuksen suunnittelun takia 
ne täytyy kuitenkin tietää tilinpää-
töksen yhteydessä, joten on järkevää 
laittaa selvitykset samalla henkilön 
OmaVeroon.

Verotuksen 
suunnitelmallisuus
Vuoden 2019 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. 
Senpä takia vuosille 2020-2023 pää-
tetyille uusien koneiden tuplapois-
toille ei maatalouden verosuunnitte-
lussa ole käytännön tarvetta.

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 tulontasaus-
varausta käytetään silloin, kun se 
kohdennetaan koneisiin tai raken-
nuksiin, jotka hankitaan velkarahal-
la. Kun 10 000 € kone on hankittu 
velaksi ja se poistetaan varauksella 
nollille, joudutaan lyhennykset hoi-
tamaan täysin verotettavalla tulolla. 
Kun ei ole poistoja, ei ole verotto-
mia tulojakaan, joilla lyhentää vel-
kaa ilman maksuvalmiusongelmaa. 
Lyhentääkseen eurolla velkaa, on 
eurosta pitänyt maksaa jo vero, eli 
10 000 € lyhennys syö tilan tulok-
sesta pahimmillaan 20 000 € margi-
naaliverosta riippuen. Ei olekaan ih-
me, jos tila joutuu maksuvalmiuson-
gelmiin! 

Jos investoinnin pystyy tekemään 
täysin omalla rahalla, ei tasausva-
rausta käytettäessä synny piilevää 
verovelkaa. Vain kannattavan tilan 
voi ajatella käyttävän tasausvaraus-
ta näin, mutta silloinkin mieluiten 
pienten poistoprosenttien kohteisiin.

Paras tulontasausvaraustapa
Tuottajahinnan ollessa alhaalla, kan-
nattaisi vuonna 2019 tulouttaa hy-
vän tuottajahinnan aikana kertynei-
tä tasausvarauksia suoraan tuloksi, 
jos tulostaso aleni vuodesta 2018. 
Tällöin saadaan siirrettyä verotusta 
korkeammasta veroasteesta mata-
lampaan (esim. vajaasta 50 %:sta jo-
pa alle 30 % tasolle). Pääosin tilojen 
tulokset näyttävät kuitenkin olevan 
edellisvuoden tasoa.

Tasausvarauksia lienee tehty sen 
takia, ettei siltä tulon osalta ole ha-
luttu maksaa korkeaa veroa. Alhai-
sen tuottajahinnan aikana on järke-
vää maksaa vero aikaisempien vuo-
sien siirretystä tulosta. Jos varauksen 
jättää tulouttamatta, tilalla ei välttä-
mättä ole mahdollisuutta leikata tu-

losta, kun tuottajahinta seuraavan 
kerran nousee. Tilan verotettavaa tu-
loa ei myöskään kannata laskea niin 
alas kuin tuottajahinnan alenema 
antaisi varaa, vaan purkaa kertynei-
tä tasausvarauksia tuloksi, ja jopa 
alentaa poistoja, jotta voi kerryttää 
nettovarallisuutta seuraavaa tuotta-
jahinnan nousukautta varten. Hyväl-
lä nettovarallisuudella tuloksen nou-
sun verotus saadaan hoidettua ke-
vyellä alle 30 % keskimääräisellä ve-
rotasolla. Hyvä korkea nettovaralli-
suus on edullista silloinkin, kun tila 
yhtiöitetään. 

Varauksen purkaminen suoraan 
tuloksi on edullista myös, 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 koko tuottoajalle.

Varausta voi käyttää verotettavan 
tuloksen tasaamiseen myös katovuo-
den aiheuttamien myyntitulojen not-
kahduksen takia, mutta varauksia on 
täytynyt sitä ennen tehdä. Samoin 
jos rehujen hankintamenot nousevat 
nopeammin kuin myyntitulot koti-
eläintaloudessa, kustannusten nou-
sun vaikutusta voidaan tasata ta-
sausvarausta tulouttamalla. 

Maatilan kannattaa pitää ta-
sausvarauksia sisässä kolmelle vuo-
delle jaksotettuna n. 10 % liikevaih-
dosta. Varauksia tehdessä tulosta ei 
kuitenkaan kannata turhaan alen-
taa, vaan kannattaa alentaa poisto-
ja niin, että tulos säilyy normaalita-
solla. Eli 200 000 € liikevaihdolla 
oleva tila tekee kolmena peräkkäise-
nä normaalivuonna 6 500 € varauk-
sen, joita se neljännestä vuodesta 
eteenpäin vain ylläpitää, voidakseen 
käyttää varausta huonon vuoden tu-
lon tasaukseen. Tulostason ylläpitä-
miseksi kannattaa vastaavasti alen-
taa poistoja, mikä nostaa seuraavan 
vuoden pääomatulo-osuutta, joka 
alentaa verotusta. Järkevää on myös 
se, että tasausvarauksia on sisässä 
vain kahden edellisen vuoden osalta, 
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Heikki Ojala
Talousjohtamisen 
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Muista 
myös nämä
Vuosimenoksi hyväksytään alle 
1 000 € konemenot ja alle 2 500 
€ rakennusten korjausmeno.

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

Ulkomaanpäivärahoja 2020: 
Alankomaat 69 €, Brasilia 64 €, 
Britannia 63 €, Irlanti 67 €, Ka-
nada 70 €, Ranska 69 €, Ruotsi 
59 €, Saksa 64 €, Tanska 70 € 
ja USA 74 €.

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

Matkakustannusten ja elantoku-
lujen korvaukset vuonna 2020: 
0,43 €/km, peräkärry + 7 stn/
km ja tavarat joiden paino > 80 
kg +3 stn/km, osapäiväraha 20 
€ ja kokopäiväraha 43 €. 

jotta ei ole pakko tulouttaa niitä kol-
mannen vuoden tasausvarauksia tu-
loksi, jos seuraava vuosi on hyvän tu-
loksen vuosi.

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. 

Vuodelta 2018 tätä arvoa ei löy-
dy veropäätökseltä. Pellon arvo löy-
tyy joko verovuoden 2017 verotus-
päätöksestä tai 2020 kiinteistöveroil-
moituksesta, ellei laske esitäytetyn 
lomakkeen kiinteistöjen pinta-alois-
ta Verohallinnon tuottoarvojen mu-
kaan. Maatalousyhtymillä vastaa-
va tieto löytyy joko yhtymän omas-
ta veropäätöksestä vuodelta 2017 
tai osakkaiden kiinteistöveroilmoi-
tuksista 2020. Rakennuspaikan ar-
vo sen sijaan löytyy kaikilla vuoden 
2019 kiinteistöveroilmoitukselta.

Nyrkkisäännön mukaan kan-
nattaa valita pääomatulo-osuudek-
si se tuotto-olettama (0, 10 tai 20 
% nettovarallisuudesta), jolla ansio-
tulo-osuus muodostuu lähimmäksi 
17 600 € 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 korvattai-
siin palkansaajalle. Edellytyksenä 
on, että matkoista on pidetty ajo-
päiväkirjaa. Ajopäiväkirjasta selviää 
matka-aika, matkareitti, matkan pi-
tuus ja ajon tarkoitus. Korvaus on 
0,43 €/km. Peräkärryn vedosta saa 
seitsemän sentin ja kyydissä olevas-
ta lisähenkilöstä kolmen sentin ko-
rotuksen kilometriltä. 

Jotta kuolinpesän ja maatalous-
yhtymän osakkaat saisivat vastaavan 
korvauksen (0,43 €/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 
todellisiin menoihin tai arvioon, jo-
na voidaan käyttää vahvistettua ate-
riaedun verotusarvoa (6,6 €/ateria). 
Annettujen etujen määrästä ja saajis-
ta tulee olla selvitys.

Maatalouden tulohankintaan 
liittyvien, tavanomaisten toimin-
ta-alueen ulkopuolelle tehtyjen, ti-
lapäisten matkojen ns. ylimääräiset 
elantokustannukset voidaan vähen-
tää yrittäjäpäivärahana. Vähennyk-
sen määrä on yli 6 tuntia kestäneen 
matkan osalta 19 € ja yli 10 tunnin 
matkalta 42 € vuorokautta kohti. 
Matkan keston ylittäessä viimeisen 
täyden matkavuorokauden 2 tunnil-
la, vähennys on 19 € ja ylityksen ol-
lessa vähintään 6 tuntia, vähennys 
on 42 €.

Opintomatkoihin liittyvät mat-
kaliput ja majoitusmenot ovat maa-
talousverotuksen normaaleja vä-
hennyskelpoisia menoja. Ulkomaan 
opintomatkojen vähentämisoikeus 
riippuu matkan sisällöstä. Niistä an-
netaan yksityiskohtainen selvitys ve-
roilmoituksen yhteydessä. Opinto-
matkaksi hyväksytty matka oikeut-
taa myös ulkomaan päivärahan vä-
hentämiseen. Sen suuruus vaihtelee 
maan mukaan.

Työhuonevähennyksenä voidaan 
käyttää muun selvityksen puuttuessa 
osapäiväisesti työhuonetta käyttävi-
en palkansaajien mukaisesti 450 € 
vuodessa.

Moottori- ja raivaussahan maa-
talouskäytöstä aiheutuneina kuluina 
voidaan vähentää enintään 85 €, eli 
molemmista yhteensä 170 €. Puun 
myyntituloverotukseen tulee tehdä 
vastaava tuloutus, jos saha kuuluu 
metsäkalustoon. 

Moottorikelkan ja mönkijän käy-
töstä maataloudessa voidaan kului-
na vähentää 14 €/h sisältäen perä-
kärrynkin. Tällöin käyttötunneista ja 
-tarkoituksesta on oltava luotettava 

selvitys muistiinpanoissa.

Oikaisuerät ja jaettavat 
menot
Sähkö-, puhelin-, vesi- ja muut 
vastaavat menot jaetaan käytön 
mukaan yksityistalouteen ja eri tu-
lolähteisiin. Verotoimistot ovat 
omaksuneet kaavamaisia jakotapo-
ja, joita sovelletaan, jos verovelvolli-
nen ei selvitä luotettavasti menojen 
jakautumista. 

Sähkömenoista yksityistalouteen 
kuuluu nykyisen laskukaavan mu-
kaan 9,96 €/asuin-m2. Suositelta-
vaa on hankkia taloon joko taka-
mittareita tai kokonaan oma mit-
tari. Kaava tuo korkean sähkön 
oikaisuerän, esim. 180 m2 talon 
oikaisuerä on 1 792,8 €/v, mi-
kä vastaa n. 19 000 kWh vuo-
sikulutusta, kun normaalikulu-
tus on n. 7 500 kWh. 

Uusi tulkinta tietoliikenne 
ja puhelinmenoista on, että 
jos niitä käytetään pääasial-
lisesti maataloudessa ja yksi-
tyiskäyttö on vähäistä, käyt-
tömenot voi vähentää koko-
naan maatalouden menona. 
Vanha tulkinta on edelleen so-
piva: puhelinmenoja jaetaan 
puhelinkohtaisesti (lankapuhe-
lin yksi, matkapuhelin toinen ja 
laajakaistaliittymä kolmas) yk-
sityistalouteen 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, met-
sätalouden ja muiden tulonlähtei-
den töistä aiheutuvat kulut trakto-
riin ja muihin maatalouskoneisiin 
poistetaan maatalouden tulonläh-
teestä. Pelkän traktorin käytön tai 
kalustoon kuulumattomien laittei-
den kanssa käytettynä korjauserä on 
11 €/h. Suositeltavaa on laittaa ko-
neiden käytön korjauseräksi vähin-
tään 110 € metsätalouteen ja 110 € 
yksityistalouteen. Muista tehdä yksi-
tyistalouden käytön aiheuttama ar-

vonlisäveron 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 selvitysten 
teot suhteellisen vaivattomaksi. Jäl-
kikäteen tehtynä se on paljon työ-
läämpää.
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OmaVerossa 
kaikki 
veroasiat

Verohallinto suosittelee ve-
roilmoitusten antamista sähköises-
ti OmaVero-palvelussa. Siellä voi siis 
antaa arvonlisäveroilmoituksen li-
säksi myös maa- ja metsätalouden 
veroilmoitukset sekä energiatuotteen 
valmisteveron (ks. kuva). Toki kirjan-
pito-ohjelmilla nämä lomakkeet voi 
lähettää osin ilman OmaVeroakin. 
Tänäkään vuonna paperisen veroil-
moituksen mukana ei postiteta enää 
paperista palautuskuorta eikä täyt-
töoppaita. Jos veroilmoituksen an-
taa paperilla, sen täytyy olla myös 
perillä Verohallinnossa viimeistään 
määräpäivänä.

Ottamalla käyttöön Suomi.
fi-viestit voi luopua kokonaan viran-
omaisten lähettämästä paperipos-
tista. Tieto uusista veroasioista, ku-
ten OmaVeroon saapuneesta veroil-
moituksesta, kirjeestä tai päätökses-
tä tulee heti omaan sähköpostiin. 
Sähköiseen asiointiin voi myös val-
tuuttaa asianhoitajan tai toisen hen-
kilön osoitteessa suomi.fi/valtuudet.

HEIKKI OJALA

Talous

1. Kasvihuonekaasut meillä ja muualla, vieraana MTK ry:n ympäristöjohtaja Liisa Pie-
tola ja viljelijä Sirkku Puumala

2. Ilmastoviisas peltoviljely, vieraana ProAgria Keskusten Liitosta Sari Peltonen ja vilje-
lijä, tutkija Juuso Joona

3. Hiilineutraali maitoketju, vieraana Valion hiilineutraali maitoketju –projektin kehi-
tyspäällikkö Tuuli Hakala ja valiolainen maidontuottaja Johanna Vakkamäki

4. Kestävä tuotanto ja maatilan energiaomavaraisuus, vieraana ProAgria Keskusten 
Liitosta Maarit Kari ja viljelijä Markus Eerola

5. Metsien rooli maatilojen ilmastotyössä, vieraana Luonnonvarakeskuksen tutkimuspro-
fessori Raija Laiho ja maanviljelijä, metsänomistaja Ilari Sundberg

6. Ilmastoyrittäjyydestä uutta liiketoimintaa, vieraana S-ryhmän vastuullisuusjohtaja 
Lea Rankinen ja viljelijä Sebastian Sohlberg

7. Ruokavalio ja tulevaisuuden ruuantuotanto, vieraana Helsingin yliopiston apulais-
professori Hanna Tuomisto sekä maanviljelijä ja tutkija Tuomas Mattila

Katso tarkemmat jaksokuvaukset ja kuuntele: proagria.fi > Ilmastoviisaat Podcast.
Podcastit löytyvät myös Spotifystä, Apple Podcasteista ja Googlen Podcasteista.

ProAgrian verkkosivuilta pääset myös karusellikuvasta eteenpäin:

Ilmastoviisaat 
Podcastit

ProAgrian podcast-jaksojen 
juontaja Elina Valkeisella 

on jokaisessa jaksossa kaksi 
vierasta. Ilmastoviisaat-

podcastin joka jaksossa on 
myös konkreettisia vinkkejä 
maatilan ympäristötyöhön. 

Jaksoja on seitsemän.

Maatalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on tänä vuonna 

aiempaa myöhemmin. Maataloudenharjoittajien täytyy palauttaa 

veroilmoitus vuodelta 2019 viimeistään 2.4. Energiatuotteen valmisteveron 

palautushakemus tulee olla palautettu 2.3. Arvonlisävero ilmoituksen 

viimeinen palautuspäivä on 2.3., jos ilmoituskausi on vuosi. Metsätalouden 

veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 2.3., paitsi jos henkilö harjoittaa 

joko maatalous- tai elinkeinotoimintaa, silloin viimeinen palautuspäivä on 2.4.
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ProAgria keskukset kerää-
vät vuosittain aineistot kannatta-
vuuskirjanpitoon kuuluvilta maati-
loilta ja toimittavat ne Luonnonva-
rakeskus Lukeen. Suomessa ensim-
mäisenä maailmassa 1912 aloitet-
tuun kannattavuuskirjanpitoon liit-
tymiseen on monta hyvää syytä. Toi-
minnassa mukana olevana yrittäjä-
nä saat tilallesi laaditut tuotto- 
ja kustannuserittelyt sekä tu-
loslaskelmat ja taseet. Nämä 
ovat jo sellaisenaan arvo-
kas apu tilan johtamisessa, 
talouden seurannassa ja 
suunnittelussa sekä myös 
rahoittajien kanssa käytä-
vissä neuvotteluissa. Kan-
nattavuuskirjanpitoon kuu-
luvana saat joka vuosi vertailu-
raportin, josta käy ilmi tilasi kehi-
tys pitkällä aikavälillä sekä suhteessa 
muihin tiloihin. Se antaa yhdellä sil-
mäyksellä kuvan yrityksen vahvuuk-
sista ja kehitettävistä osa-alueista.

Analyysipalveluita 
Taloustohtori-sivustolta
Lisää analyysi- ja vertailupalveluita 
on tarjolla Taloustohtori-verkkopal-
velussa (www.luke.fi/taloustohto-
ri). Kun kirjaudut palveluun omilla 
tunnuksillasi, voit ladata raportteja 
sähköisenä Maa- ja puutarhatalous 
palvelusta. Palvelusta voit hakea sa-
toja tulosraportteja, joissa oma ti-
lasi on yhdessä sarakkeessa ja ver-
tailua varten viereisissä sarakkeissa 
haluamiesi tilaryhmien keskiarvotu-
lokset. Omaa tilaasi koskevat tulos- 
ennusteemme sekä vertailut hyvin ja 
heikosti menestyviin vastaavanlaisiin 
tiloihin auttavat kehittämiskohtei-
den löytämisessä. Kaikki edellä kuva-
tut raportit ja palvelut ovat ilmaisia. 
Tulosten tulkintaa ja hyväksikäyttöä 
tukemaan voit käyttää myös esim. 
Neuvo 2020 -rahoitusta. Kirjanpi-
dossa noudatetaan laskentatoimen 
suoriteperiaatetta, joten saamasi ra-
portit puhuvat myös pankkien ym-
märtämää kieltä.

Oikeaa tietoa päättäjille
Kannattavuuskirjanpitoon liittymi-
nen auttaa sinua myös välillisesti. 

Kirjanpitoon osallistuvana yrittäjänä 
olet luomassa kuvaa toimialan ta-
loustilanteesta Suomen maatalous-
poliittisen päätöksenteon, kannat-
tavuusseurannan ja EU-neuvottelu-
jen pohjaksi. Jokainen EU-jäsenmaa 
toimittaa kannattavuuskirjanpitoai-
neiston ilman yrittäjien tunnistetie-
toja myös osaksi EU:n FADN-aineis-
topankkia, joka on EU:n tärkein ja 
ainoa yritystason aineisto EU:n maa-
talouspolitiikan suunnitteluun ja 
vaikutusseurantaan. Aineiston viesti 
EU:lle on se, että Suomen maatalou-
den kannattavuus on Euroopan hei-
koimpia ja että Suomi tarvitsee näis-
sä pohjoisissa tuotanto-olosuhteis-
sa maataloustuet tasapuolisten kil-
pailuolosuhteiden saamiseksi muun 
EU:n kanssa. Tulokset ovat erittäin 
tärkeitä nyt, kun EU:n ohjelmakausi 
vaihtuu ja edessä ovat uudet väännöt 
uuden ohjelmakauden maatalous-
ohjelmasta ja tukipolitiikasta. Alan 

etujärjestöt no-
jautuvat omassa 
edunvalvontatyössään laajas-
ti kannattavuuskirjanpidon tuotta-
miin tietoihin. Liittymällä mukaan 
nyt takaat, että Taloustohtorin pal-
veluiden kautta oman alueesi maa-
talouden taloustilanne näkyy ympä-
ri maailmaa.

Pienellä lisävaivalla 
hyödyllisiä tuloksia
Kannattavuuskirjanpito perustuu ti-
lan veromuistiinpanoihin, viljely- ja 
tuotantotietoihin ja tukitietoihin. 
Lisäksi tarvitaan varastojen, konei-
den, kaluston sekä rakennusten ar-
vot. Työtunneista pidetään kirjaa so-
pivalla tarkkuudella. Kannattavuus-
kirjanpidosta aiheutuva lisätyö ei ole 
suuri talouden hallintaan saataviin 
suoriin ja tukineuvottelujen kautta 
tuleviin välillisiin hyötyihin nähden. 

Talous

Kannattavuuskirjanpito 
kannattaa

Maatalous- ja puutarhayrittäjät,
tulkaa mukaan kannattavuuskirjanpitoon!

Tällä hetkellä mukana on 800 yri-
tystä ja lisää otetaan mukaan. Liit-
tymällä kannattavuuskirjapitotilaksi 
saat parhaimmillaan tulokset jo tili-
vuodelta 2019.

Lisätietoja:
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Taina Kulla
Kannattavuuskirjan- 
pidon asiantuntija
0400 723 288
taina.kulla@proagria.fi
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Neuvo 2020 -järjestelmä on 
viljelijöiden käytössä tämän vuoden lop-
puun. Viimeistään nyt on aika tarttua tilai-
suuteen, jos 10 000 euron hyödyt ovat vie-
lä käyttämättä.

ProAgrian asiakkaat ovat käyttäneet 
Neuvo 2020 -palveluista eniten maatilan 
ympäristökysymyksiin liittyvää neuvontaa 
– suunnitelmia, selvityksiä ja kartoituk-
sia. – On pohdittu maan rakennetta tai 
pellon kasvukuntoa, vesitaloutta ja käyt-
tövaihtoehtoja. On voitu suunnitella lan-
nan käyttöä, laskea ravinnetaseita tai op-
timoida tukien mahdollisuuksia, kasvituo-
tannon asiantuntija Jouni Huhtala kertoo 
esimerkkejä.

Ympäristösopimuk-
seen soveltuvia maise-
ma- ja luontokohtei-
ta voi kartoittaa Neu-
vo 2020 -rahalla. – Myös 
kasvinsuojelusuunnitel-
man voi tehdä Neuvolla. Selvitämme yh-
dessä sopivimmat menetelmät ja aineet 
ympäristöä, turvallisuutta ja kannattavuut-
ta unohtamatta. 

Varmuutta ja 
vaihtoehtoja
Neuvo 2020 -palvelut maatilojen nykyai-
kaistamiseen ja kilpailukyvyn parantami-
seen ovat toinen laajasti hyödynnetty koko-
naisuus. Sukupolvenvaihdoksen, yhtiöittä-
misen tai investoinnin alkuselvitykset ovat 
kirkastaneet jatkosuunnitelmia. – Neu-
vo-rahalla voi arvioida vaihtoehtoja, kun 

suunnitteilla on tuotannon-
muutos, monialaistami-

nen tai uusi yritystoimin-
ta. Moni maatila on ha-
lunnut myös pohtia, mi-
ten parantaa tulosta ja 

kannattavuutta tai saada 
investointi nopeasti tuotta-

maan, talousjohtamisen asiantuntija Ville 
Moilanen sanoo.

Tuotosta ja 
täsmäratkaisuja
Neuvo 2020 -rahalla voi kohentaa eläin-
ten hyvinvointia ja terveyttä. Jo pienetkin 
muutokset parantavat olosuhteita ja eh-
käisevät sairauksia. Hyvinvointikorvauk-
sen edellytysten pohdinta, rehukirjanpi-
don päivitys, eläinten merkitsemiset ja re-
kisteröinnit, omavalvonnan kuvaukset, va-
rautumissuunnitelmat sekä eläinlääkärin ja 
asiantuntijan terveydenhuoltokäynnit ovat 
esimerkkejä tarjolla olevista palveluista. – 

Maitotilat ovat löytäneet hy-
vin Neuvo-rahalla tehtä-
vät tuotannon täsmäpal-
velut. Niiden avulla voi 
laittaa kuntoon niin va-
sikkaterveyttä, poikimi-

sia, umpikauden haasteita, ruokintaa, ruo-
kintalaitteita, laidunkauden asioita kuin 
sorkkaterveyttäkin, kotieläintilojen palve-
lupäällikkö Anna-Riitta Leinonen tiivistää.

Selvityksiä ja 
sparrausta
Neuvo 2020 -palvelut tukevat myös luo-
muun siirtymistä ja valmistautumista tar-
kastukseen. – Kartoitamme, miten muutos 
luomuksi vaikuttaa taloudellisesti tai muu-
ten tilan tuotantoon. En-
nen tarkastusta voimme 
käydä yhdessä läpi luo-
mutuotannon ehdot ja 
varmistaa, että tila toi-
mii niiden mukaisesti, 
luomu- ja energia-asian-
tuntija Jari Tikkanen sanoo. Luomutilan 
kasvinsuojelusuunnitelma sisältää ennalta-
ehkäisevät toimenpiteet rikkakasvien, kas-
vitautien ja tuhoeläinten hallitsemiseksi. 
Sekin kuuluu Neuvo 2020 -palveluihin.

Energiankulutuksen osuus maatilako-
konaisuudessa on merkittävä. Neuvo 2020 
-palveluihin kuuluva maatilan energiasuun-
nitelma kertoo energiankulutuksen ja mah-
dollisuudet energiansäästöön ja -tuotan-
toon sekä arvioi kannattavat ja tilalle sopi-
vat energiaratkaisut.

Neuvo 2020 -palvelut loppusuoralla
– joko käytit kymppitonnin?

POHDI RATKAISUJA  
ASIANTUNTIJAN KANSSA. 

Hän hoitaa neuvonnan sovitusti ja tekee  
tarvittavan paperityön.  

Tämän jälkeen vahvistat neuvontaan 
käytetyn ajan ja maksat arvonlisäveron.

2

1

Käytettävissäsi on  
10 000 euroa  
Neuvo 2020 -palveluja 
ohjelmakaudella  
2015–2020. 

VALITSE  
NEUVONNAN AIHE.  
Mieti asiantuntijamme  

kanssa, mistä aihealueesta  
yrityksellesi  

on eniten hyötyä.

 
Harkitsetko  
luomua – 
lähestyykö  
tarkastus?

HELPPOA JA  
VAIVATONTA

Miten säästää 
energiaa ja 
lompakkoa?

JÄIKÖ VIELÄ  
KEHITETTÄVÄÄ? 

3

Pohditko pellon  
kasvukuntoa tai  
vesitaloutta? 
Haluatko varmistaa 
parhaat tukiratkaisut?
Tunnetko tilasi arvo-
kohteet?

Onko rehukirjanpito kunnossa? 
Entä korvamerkit ja rekisteri-
tiedot? 
Miten parantaa lehmien  
terveyttä ja hyvinvointia?

Suunnitteilla  
investointi, suku- 
polvenvaihdos tai  
yhtiöittäminen?  
Mietitkö tilallesi  
uutta suuntaa? 
Saatko työstäsi  
tarpeeksi tuloja?

Haetko parhaita 
ratkaisuja kasvinsuo-
jeluun? 
Ovatko lannoitus ja 
sato tasapainossa?

www.proagria.fi/neuvo2020     www.proagria.fi/neuvo2020asiantuntijat

Neuvo-tuki
Päivän sanoja ovat tukioptimointi, maksuvalmiuden riit-
tävyys ja taloudellisen tuloksen maksimointi. Tavanomai-
sesti ne ymmärretään niin, että kaikki tilalle saatavissa 
olevat tuet haetaan, kun niistä saatava hyöty on suu-
rempi kuin niistä aiheutuva kustannus. Hehtaari- tai ko-
tieläinperusteisten tukien sekä ympäristökorvausten ha-
keminen edellyttää yleensä toimenpiteitä. Maatilan toi-
minnan tehostamiseen tarkoitettu Neuvo 2020 -neuvon-
takorvaus eli tuki, ei edellytä tilalta muita toimenpiteitä 
kuin keskusteluja tilaneuvojan kanssa. Hyöty realisoituu, 
mikäli tila neuvonnan seurauksena muuttaa toimintata-
pojaan - aikaväli hyödyn ilmenemiseen voi olla pitkäkin.
 
Neuvo2020 -neuvonta voi kohdistua kasvintuotannon, 
kotieläintalouden, energiantuotannon, luomutuotan-
non tai taloussuunnittelun palveluihin. Monia maatilo-
ja kiinnostavaan yhtiöittämiseen, sukupolvenvaihdoksen 
tai investointien alustavaan suunnitteluun voi hyödyn-
tää Neuvoa. Tuen ulkopuolelle jäävät EU-tukihaut, in-
vestointitukihakuun liittyvät laskelmat, viljelysuunnitte-
lu ja kirjanpito. 

Neuvontakorvaus (10 000 €) on tilan käytettävissä ha-
luamaansa neuvontaan. Tilan käyttämättömän ja käy-
tetyn neuvontakorvauksen määrän voi tarkistaa kirjau-
tumalla Ruokaviraston Vipu-palveluun ja klikkaamalla 
etusivulta auki kohdan Maatila ja sieltä edelleen otsikon 
Neuvontakorvaus.
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Talous

Pekka ja Päivi Nuorala 
tuottavat maitoa Kalajoella. Lypsy-
lehmiä on 72 kpl. Pelloilla viljellään 
nurmea ja rehuviljaa. Tilayhteistyö-
tä tehdään parin naapurin kanssa, 
yhteiskoneina ovat kylvölannoitin 
ja kasvinsuojeluruisku. Urakoitsijaa 
käytetään lietteen levityksessä ja säi-
lörehun korjuussa. Tulevaisuudessa 
on suunnitelmissa myös viljan puin-
nin ulkoistaminen.

Nuoralat käyttävät Neuvo-pal-
veluja monipuolisesti. – Neuvoa on 

tilallamme käytetty eläinlääkärin 
terveydenhuoltokäynteihin. Lisäk-
si KarjaKompassin asioita on käy-
ty läpi maidontuotannon asiantun-
tijan kanssa. Kasvintuotannon puo-
lella on tehty pellonkäyttö- ja vilja-
vuusasioita sekä kalkitussuunnitel-
mia. Varsinaisia peltokäyntejä ei ole 
tehty, niihin kuitenkin on kiinnostus-
ta, kertoo Pekka Nuorala. Luomu-
tuotantoa tai energiantuotantoon 
liittyviä asioita tilalla ei ole mietit-
ty. Talousasioiden läpikäymiseen on 
käytetty paljon aikaa. – Investointeja 

ja tilayhteistyötä olemme pohtineet 
ja teettäneet niistä laskelmaversioi-
ta talousnäkökulmasta, kertoo Pek-
ka Nuorala. 

Kysymykseen ProAgrian hinta-
tasosta Nuoralat toteavat, että hin-
taa enemmän pitäisi tarkastella si-
tä, että palvelujen kysyntä ja tarjonta 
kohtaavat ja palveluista syntyy lisä-
arvoa. Huomiota pitää kiinnittää sii-
hen, mitä palveluita tiloilla tarvitaan 
ja halutaan ja mitä tarjotaan. – Hin-
tatason tulee olla kilpailukykyinen ja 
sellainen, että palvelulla on kysyn-

tää. Täytyy myös huomioida kilpai-
levat palveluntarjoajat ja lisääntyvä 
kilpailu. Kannustan tiloja hyödyntä-
mään EU-rahoitteisia Neuvo-palve-
luita, kukin tila tarpeidensa mukaan. 
Keskustelut auttavat löytämään ke-
hityskohteita, sanoo Pekka Nuorala.

Matti Poutiainen
Talousjohtamisen 
asiantuntija

Nuoralat hyödyntävät 
Neuvoa monipuolisesti

Käynnissä olevan EU-ohjelmakauden aikana tilakohtainen Neuvo-tuki on 10 000 € tilaa kohti. Rahoitusta on käytettävissä vielä 
tämän vuoden ajan. Nuoralat hyödyntävät Neuvoa jatkossakin. – Jatkamme hyväksi havaitulla tavalla eli käytämme Neuvo-rahaa 
pääosin samoihin palveluihin kuin tähänkin saakka, sanovat Päivi ja Pekka Nuorala.

www.proagria.fi/neuvo2020
www.proagria.fi/neuvo2020asiantuntijat 

Kuva: Tuija Korpela
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Kalatalouskeskus

Outo on ollut talvi, vesivar-
sissakin. Jääolot ovat olleet oikuk-
kaat ja niillä kulkevan sietää liikkua 
varoen. Kelluttavaa päälle ja naskalit 
matkaan! Syyskylmiltä saakka tulva-
mitoissa virtailevien vesien vaikutuk-
sia elementtiinsä ja niiden elikoihin 
voidaan tässä vaiheessa enimmäk-
seen vain arvailla. Joitakin kummalli-
suushavaintoja on maakunnassa teh-
ty, kuten semmoisia, ettei reilunkaan 
kokoisen mateen sisukaluista ole etsi-
mälläkään sukutuotteita löytynyt, ko-

ko talvena. Tai miten tätä vuodenai-
kaa pitäisi olomuodossaan tämmöi-
sessä kutsua? Jotain yliluonnollista 
tuossa on, vaan mikäpä tekijä virit-
telisi näinä aikoina outoina talviku-
tuisen kalan lemmenpuuhiinsa. Toi-
saalta ohuet jäänkuoret ovat pääs-
täneet alaisiinsa normitalvea enem-
män valoa, eli kala on vesissä liikku-
nut. Huimista saaliista on yksi, jos 
toinenkin, kuisketta pitänyt. Hyvä 
niin, vaikken toimentumattomuutta-
ni ole niille apajin vielä järin etsiyty-

nyt ja siksi, enimmiltään kalakateuk-
sissani, toisten ankaria saaliita taivas-
tellut olen. Onhan kotomainen luon-
nonkala ravintona mitä oivallisinta, 
etenkin ahven, mielestäni. Talvinen 
särki, purkkiin sullottuna ja uunissa 
hiljalleen muhineena on myös herk-
kua etevämmästä päästä. Muita ka-
loja unohtamatta. Kokeilkaa vaikka. 
Näillä rospuuttokeleillä joutanee itse 
kukin eväkkäistä eväitänsä näpertää. 

Keväällehän tuo valon puolesta 
kääntyy. Avarin ajatuksin!

Huomaavaisuutta
kalan käsittelyyn 

Kuis 
kala 
uis?

Tässä taannoin, ihan valtamediassa, poliisi teki sel-
väksi suhtautumistaan eläinsuojelulain valvontaan. 
Uutisessa poliisi toteaa, että eläinsuojelulaissa on 
ilmaistu melko yksiselitteisesti, ettei millekään 
eläimelle, kaloillekaan, saa aiheuttaa tarpeeton-
ta kipua, kärsimystä ja tuskaa. Kirkkaaksi kävi myös 
se, että lainvartijan tehtävänä on säädöksiä valvoa 
ja lainvastaisuuksiin puuttua. 

Olen eri tapahtumia kiertäessäni 
koettanut esillä pitää juuri tuota sa-
maa ajatusta. Kun kalastetaan ja ka-
laa jopa saadaan, niin saalista käsitel-
lään siten, ettei se sanottavasti kärsi. Kui-
valle puolelle vemmelletyn ja mukaan otet-
tavan saaliin käsittelyjärjestys on van-
ha tuttu: tainnuta, verestä, jäähdy-
tä. Rauhoitettuja, alamittaisia tai 
muuten takaisin laskettavia kalo-
ja käsitellään varoen ja viivytte-
lemättä. Jätän tässä yhteydessä 
enempiä pohtimatta tai kan-
taa ottamatta harrastukseen 
semmoiseen, kuin pyydä ja 
päästä - sekä sen oikeutuk-
seen ja etiikkaan. Totean-
pahan vain, että itse olen 
koettanut noudattaa peri-
aatetta sellaista, että än-
keydyn kalaan ja kalastele-
maan tarkoituksessa siinä, 
että pyytämäni kalat hyödyk-
seni käytän ja ne useimmiten 
syön – toki ruuaksi valmistettuina. 

Kun kala ei tuskaansa äännä, jää 
sen olo onhelo meiltä useimmiten huo-
maamatta. Tosin tuostakin ollaan montaa 
mieltä, siis siitä tunteeko kala kipua vai ei. 
Joka tapauksessa pelleilemättä paras ja kä-
sitellään kalojakin asiallisesti. Parempaa 
eväänäkin, sitten lautasella, rääkkäämättö-
mänä ja oikein käsiteltyä.

K
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Kalatalouskeskus

Toiminnanjohtaja 
Eero Hakala

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

Kalatalouskeskus

Mauno Korhonen
puheenjohtaja
Kalatalouskeskus

Kuva: Mauno Korhonen

Talviverkottajan, katiska-
pyytäjän ja koukkujaan hauelle tai 
matikalle rivostelevan ja jäähän rei-
lumman kokoisen aukon takoneen 
on muistettava sytemänsä avanto 
jollain tapaa muillekin jäällä kul-
keville ilmaista. Reilu toistametriä 
jään pinnan yläpuolella näkyvä kep-
pi ja kepin varteen kietaistu heijas-
tinteippi toimivat näkyvänä varoi-
tusmerkkinä jäällä jalan tai vauh-
dikkaammin kulkeville. Keppiin 
kiinni säätä kestävä lappu, jossa on 
selvästi raapustettu nimi ja puhelin-
numero, niin jopa selviää kalastus-
ta valvovallekin, kenen tokeista on 
kysymys. Suotavaa olisi laittaa pyy-
dysmerkit tai niiden numerot joten-
kin jään päälle näkösälle, siis siihen 
riukuun kiinni. Sekin vähentää tur-
haa vaivaa.

Pyydyspelillä kalastavan pitää 
hankkia toimiinsa semmoisiin ve-
sienomistajalta lupa. Vaikkapa tä-
kyongintaharrastukseen. Niin ja 
kaikillehan on itsestään selvää se, 
että ennen kalastusharrastuksen 

aloittamista pitää hoitaa hoito-
maksuvelvollisuus, eli maksaa ka-
lastonhoitomaksu. Siis juniori- tai 
seniori-ikäisiä lukuun ottamatta. 
Hoitomaksun saattaa pikku vai-
valla suorittaa Eräluvat.fi -sivus-
tolla, R-kioskeissa sekä Metsähal-
lituksen toimipisteissä. Hintakaan 
ei ole kohtuuton, varsinkaan siihen 
nähden, että maksun maksamalla 
saa oikeuden kalastaa yhdellä va-
valla lähes kaikkialla manner-Suo-
messa. Lohijokien virta-alueille, 
kuten Perhonjoen ja Lestijoen kos-
kille ei tuo lisenssi riitä eikä erikois-
päätöksin rajoitetuille vesialueille. 
Semmoisista löytää tietoa Kalas-
tusrajoitus.fi -sivustolta. Kalastus-
lupiin ja maksuihin tungetut eu-
rot tapaavat palautua lähes lyhen-
tämättömänä kalavesien ja kala-
kantojen hoitoon. Mainittakoon 
vielä, että kalastuksen valvontaan 
aletaan maakunnissakin hiljallensa 
kiinnittää suurempaa huomiota.

Strategiaa
ja ismete-
kalastusta

Kalatalouskeskuksen johtokunta kokoontui tuossa kuun vaihteessa Reisjär-
velle miettimään tulevaa strategiaa ulkopuolisen opastuksen johdolla ja väi-
tänpä, että pääsimme taas mukavasti eteenpäin. Keskeneräisiä asioita kun ei 
kannata vielä ryhtyä retostelemaan, niin valmistellaan asioita rauhassa ja tie-
dotellaan sitten kun saamme valmista aikaan. Samalla kokoontumisella saim-
me myös tutustua Mika Yli-Soinin johdolla ismete-kalastukseen. Täkykalas-
tus saattaa olla suomenkielinen nimi kyseiselle kalastusmuodolle. Laitoimme 
tuulisen Reisjärven jäälle muutamia onkia pyyntiin ja samalla ne, jotka eivät 
olleet unohtaneet pilkkivälineitä kotiin, saivat pilkillä joitakin pannulle pan-
taviakin kaloja. Minä seurasin sivusta. Vaikka kala ei nyt tarttunut täkyyn, oli 
kyseessä mielenkiintoinen kokemus. Tuulisella järven selällä ei muita kalasta-
jia näkynyt.

TEKNISTYY, KALASTUSKIN
Uudet kalastusmuodot ja teknisten apuvälineiden tulo kalastukseen varmaan 
avaa ovia nuorille tulla mukaan kalastuksen kiehtovaan maailmaan. Nuotiol-
la istuskellessamme keskustelimme siitä, kuinka paljon koululaisia kiinnostaa 
järjestetyt kalastustapahtumat. Tähän varmaan kaivataan jonkinlaista pol-
kua, jota pitkin innostus saadaan säilymään koulun jälkeen ja aikuisuuteen 
saakka.

SOME KALANKIN KAUPITSEE
Itselleni, joka olen vanha jäärä ja lähes kaiken somekeskustelun ulkopuolel-
la, tuli muistutus somen ihmeellisestä voimasta. Tyttäreni kertoi, että Face-
bookissa oli ollut tieto, että paikalliseen kauppaan on tulossa kotimaista sär-
kikaloista tehtyä tonnikalan korviketta. Itse en varmaan olisi tuota tietoa iki-
nä saanut, mutta niin kävin ostamassa muutaman purkin särkikaloista teh-
tyä säilykettä. Sitä Reisjärven palaverissakin maistelimme ja hyväksi totesim-
me. Kun seuraavalla viikolla kävin kaupassa kysymässä lisää, totesi kauppias, 
että kala loppui parissa päivässä, eikä koko Suomesta saa sitä lisää. Tässäpä 
oli pari opetusta: Nuoret keskustelevat paljon ruokavalinnoista ja kotimaista 
kalaa arvostetaan, ja ostetaan, jos sitä on saatavilla. Toinen asia on, että kun 
tuotetta valmistetaan, täytyy varautua riittävän isoon volyymiin.

HEIKKINÄ EI MATEITA SYÖTY
Ei heitetty mateen pyydyksiä Heikkinä jokeen, vaan vasta kolme viikkoa jäl-
keenpäin. Niin tosiaan kävi meille velipojan kanssa, että kun odottelimme jo-
keen tarpeeksi vahvaa jäätä ja kuuntelimme vaimoväen varoituksia heikoista 
jäistä, menimme vasta pitkästi helmikuun puolella laittamaan pyydykset pyyn-
tiin. Jäätä oli niin pal-
jon, että moottorisa-
han laippa ei riittä-
nyt, vaan jouduim-
me hakemaan pitkä-
laippaisemman sa-
han, että saimme 
avannon. Tullessani 
pyydyksiä laittamas-
ta kävin kyläkaupas-
sa varmistamassa, 
että kauppias ostaa 
ylimääräiset mateet, 
joita emme jaksa syö-
dä. Hän lupasi teh-
dä sen kuten ennen-
kin, todeten kuiten-
kin, että ei niitä ka-
loja ole vielä milloin-
kaan näkynyt.

Se meissä kalamie-
hissä on hyvää, että 
olemme ikuisia opti-
misteja!

Merkitse tokeesi 
oikein ja hanki 
tarvittavat luvat

Kuva: Mauno Korhonen
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Anu Karhukorpi
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Maa- ja kotitalousnaiset

etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

Tervetuloa vuoteen 2020!
Olen aloittanut Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten puheenjohta-
jana tämän vuoden alussa ja odotan innolla mitä kaikkea puheenjohtajuus 
tuo tullessaan. Johtokunnan jäsen olen ollut viisi vuotta. Johtokuntamme 
sai marraskuun vuosikokouksessa kaksi uutta jäsentä: Anna Niemelän Loh-
tajalta ja Satu Lapin Lestijärveltä. Tervetuloa mukaan! Puheenjohtajuutta 
viime vuoden hoitanut Riitta Huhtala valittiin valtakunnallisen järjestöm-
me eli Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen hallitukseen. Kiitän Riittaa ku-
luneista puheenjohtajavuosista ja toivotan intoa valtakunnallisessa luotta-
mustehtävässä.

Olen hoitanut Halsuan Maa- ja kotitalousseuran sihteerin tehtävää pa-
rikymmentä vuotta. Sihteerin työtä on helpottanut suuresti Sense-jäsenre-
kisteriohjelma. Sen käyttöön ottaminen on tuonut helpotusta jäsenmaksu-
jen laskutukseen ja jäsenrekisterin pitoon. Ohjelmassa tarkistan jäsentiedot 
ja annan luvan laskuttaa jäsenmaksut. Kirjanpitokin helpottuu, kun viente-
jä tulee vähän, sillä jäsenmaksut tilitetään muutaman kerran vuodessa. Oh-
jelmasta saa monenlaisia raportteja, esimerkiksi listauksen jäsenmaksunsa 
maksaneista. Jos teidän yhdistyksenne ei vielä ole ottanut Senseä käyttöön, 
suosittelen, se tuo helpotusta elämään.

Yhteistyö on voimaa pienessä kunnassa
Halsuan Maa- ja kotitalousseura hankki yhdessä LC Halsuan ja K-kaup-
piaan kanssa defibrillaattorin. Se sijoitettiin meidän K-kauppaan ja sieltä se 
on kaikkien saatavissa kaupan aukioloaikoina. Toivottavasti laitetta ei iki-
nä tarvita, mutta jos tällä yksikin henki pelastuu, niin laite on sen arvoinen.

Seuraa jäsenpostia!
Kevät on vuosikokousten sekä kevätkokousten aikaa. Muistakaapa palaut-
taa toimintakertomukset huhtikuun loppuun mennessä ProAgriaan. Asian 
voi hoitaa helposti myös sähköisellä lomakkeella joka löytyy maa- ja kotita-
lousnaisten nettisivulta yhdistyssivun alta. 

Keski-Pohjanmaan Maa -ja kotitalousnaisten oma kevätretki tehdään 
Tampereen Piha&Koti -messuille 17.-19.4. Retkellä majoitutaan Tampereen 
kylpylään, lauantai vietetään messuilla ja ohjelmassa on muutakin mukavaa.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

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

Johtokunta. Vas. yläri-
vissä: Anna Niemelä, 
Marjo-Riitta Pajala, Raija 
Virta, Minna Aho, Leila 
Niemelä. Vas. alarivissä 
uusi puheenjohtaja Anu 
Karhukorpi ja väistyvä 
puheenjohtaja Riitta 
Huhtala.

Tulossa keväällä ja kesällä 2020

Kasvata itse iloksi ja hyödyksi 
-tapahtumakokonaisuus
Kokkola 400 -juhlavuoden kunniaksi Maa- ja kotitalousnaiset, Kok-
kolan kaupunki ja Martat järjestävät muiden alueen toimijoiden 
kanssa yhteisiä tilaisuuksia. Luvassa on seuraavaa: 
•  Sinustako kanaemo? Pienimuotoinen eläinten pitoinfotilaisuus 

Kokkolassa  
•  Viekkaat vieraat – haitallisten vieraslajien torjuntatalkoot Kokkolassa 
•  Niitty omalle pihalle -tilaisuus Kruununvoudintalolla Kokkolassa
•  Kotitarveviljely kotona tai palstalla -tilaisuus Kruununvoudintalol-

la Kokkolassa
•  Villiyrttikävely Kokkolassa
•  Ötököille oma koti -hyönteishotellikurssi Kruununvoudintalolla 

Kokkolassa
•  Kaupunkiniittykävelyitä Kokkolassa
•  Niittotapahtuma Kokkolassa
Seuraa tarkempaa ilmoittelua osoitteessa:
https://www.facebook.com/MKNKESKIPOHJANMAA/
Lisätietoja Anulta tai Niinalta.

Miniversojen ja yrttien 
kotikasvatus -kurssi
ti 10.3. ja ti 24.3. klo 18, Kruununvoudin-
talo, Kokkola, Kaarlelankatu 43
Ensimmäisellä kerralla kasvatamme omat 
miniversofarmit ja kylvämme yrttejä. Opit 
kasvatuksen niksit ja versojen käyttöä keitti-
össä. Toisella kerralla saat ohjeet yrttien jat-
kokasvatukseen ja lavaviljelyyn. Lisäksi valmis-
tamme maistiaisia versoista ja yrteistä. 
Osallistumismaksu 15 € /hlö/krt. Ilmoittaudu 
viimeistään pe 28.2.: p. 043 825 4284 / Anu Ainasoja 
(puutarhuri, maisema- ja ympäristöasiantuntija) tai
p. 043 825 4281 / Niina Vihelä (ruoka- ja ravitsemusasiantuntija)
sähköpostit: etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

Kuva:
Anu Ainasoja

Kuva: Kirsi Varila

Kuva: Niina Vihelä

Kuva: Kirsi Varila

Retki messuille ja teatteriin 
Tampereelle 18.-19.4.
Järjestämme jälleen reissun, 
johon kaikki ovat tervetullei-
ta. Bussi lähtee la 18.4. klo 7 
Kalajoelta ja kulkee Kannuk-
sen ja Halsuan kautta Tam-
pereelle. Bussiin mahtuu 50 
lähtijää. Lisätietoja ja ilmoit-
tautumiset www.maajakoti-
talousnaiset.fi/kp ja sieltä ta-
pahtumakalenteri. 
la 18.4. •  7.00 Lähtö Kalajoelta ja lounas matkalla
  •  n. klo 13 majoittuminen Tampereen kylpylään
  •  klo 14 yhteinen vesijumppa
  •  klo 17 yhteinen Buffet-ruokailu
  •  klo 19-21 Tampereen työväen teatteri: Mars vs. Venus
su 19.4. •  klo 8-9 aamupala
  •  klo 10-16 Piha&Koti-messut Tampereen messukeskuksessa
  •  klo 16 lähtö kotiin ja ruokailu matkalla

Hinta jäsenille 245 € 
ja muille 260 €/hlö.



NUMERO 1/2020     ProAgria Keski-Pohjanmaa  35

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. 

Impin päivänä 11.6. pyöräillään 
Impin päivän vietto al-
koi vuonna 1997 Impin 
ilta-ajoista. Päivä jäi elä-
mään ja Impin päivästä on 
kehittynyt yksi Maa- ja ko-
titalousnaisten suosituim-
pia vakiotempauksia. Lii-
kunta yhdistettynä mui-
hin asioihin, on ollut kes-
keinen tapa viettää Impin 
päivää. Suuren suosion 
saaneita Impin päivän ta-
pahtumia ovat olleet mm. 
puiden halaus, johon 
osallistui yli 4 000 henki-
löä. Suomen 100-vuotis-
juhlavuotena Impin saunoja lämmitettiin joka puolella maata. 

Tänä vuonna palaamme juurille ja pyöräilemme Impin päivänä lähialueiden 
mielenkiintoisiin kohteisiin. Impin retkillä voi ihastella paikkakuntien kult-
tuurimaisemia, tutustua muihin kulttuurikohteisiin tai paikkakunnalla toi-
mivaan tilaan tai maaseutuyritykseen. Pyöräretkiin voi lisätä muutakin yhtei-
söllistä toimintaa ja osallistujat voivat pakata retkelle lähiruokaeväät tai pal-
velun voidaan ostaa paikalliselta yrittäjältä. Kutsukaa myös muita alueenne 
asukkaita retkelle. Retki on osa Pieni pala maaseutua -kampanjaa.

Pieni pala maaseutua

Tehdään yhdessä konkreettisia 
ympäristötekoja
Pieni pala maaseutua -kampanjassa 
Maa- ja kotitalousnaiset kannustavat 
ja opastavat kaikkia suomalaisia te-
kemään konkreettisia ympäristöte-
koja ilmastonmuutoksen hillitsemi-
seksi ja luonnon monimuotoisuu-
den lisäämiseksi. Tekoja voi toteut-
taa yhdessä tai yksin, maaseudulla ja 
kaupungeissa. 

Kasvimaan, puutarhapalstan, lava- 
tai parvekeviljelmän perustaminen 
ja omatarveviljely ovat todellisia 
ympäristötekoja. Ne edistävät pai-
kallista ruoantuotantoa ja lisäävät 
omavaraisuutta. Esimerkiksi palsta-
viljely on osa tulevaisuuden kaupunkikuvaa. Parvekkeellakin voit kasvattaa 
monia hyötykasveja. Useat yrtit, kuten timjami ja minttu, ovat myös pölyt-
täjien suosiossa.

Majoita pölyttävä pörriäinen 
Kukkivat viljely- ja luonnonkasvit sekä puutarhamarjat ja hedelmät tarvit-
sevat pölyttäjiä. Pesäpaikkojen vähentymisen takia kolopesivät pölyttäjät 
tarvitsevat hyönteishotelleja eli keinopesiä. Auta pörriäisiä tekemällä hyön-
teishotelli. Ohjeita löydät netistä. Myös Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotita-
lousnaiset järjestää aiheeseen liittyvää koulutusta.

Perusta niitty – tai jätä osa nurmikkoa leikkaamatta
Perustamalla tai kunnostamalla niityn voit elvyttää niittykasvien elinoloja. 
Niityt ovat erityisesti perhosten paratiiseja. Niityn ei tarvitse olla suuren suu-
ri, myös omalla pihalla oleva pieni niitty lisää luonnon monimuotoisuutta. 
Jättämällä osan nurmikkoa ajamatta autat, sillä muuan muassa siilit ja pör-
riäiset pitävät hallitusta hoitamattomuudesta. 

Säilö satoa 
Tule mukaan Maa- ja kotitalousnaisten järjestämille ruokakursseille ja työ-
pajoihin, joissa opit uusia tapoja sadon säilömiseksi. Osallistu sadonkorjuu-
juhliin ja muihin tapahtumiin, joissa iloitsemme yhdessä maan antimista. 

Pussiperunoita voi kasvattaa pienelläkin 
pihalla tai parvekkeella.

Maa- ja kotitalousnaiset järjestävät vuoden maisematekokilpailun jo kuu-
detta kertaa. Niityn lumo -teemalla kannustamme kiinnittämään huomio-
ta luonnon monipuolisuuteen sekä hoitamaan ja edistämään erilaisten niit-
tyjen monimuotoisuutta. Kilpailun suojelijana toimii kansanedustaja Pirk-
ka-Pekka Petelius.

Maisemateko on teko
•  joka nostaa esille paikallisia lumo- ja kulttuuriympäristöarvoja
•  lisää yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä tuleville sukupolville kes-

tävällä tavalla.

Niityn lumo -teemaa voi toteuttaa vapaasti. Hoidettava niitty voi olla
•  pitkän laidun- ja niittohistorian aikaansaamaa edustava perinnebiotooppi
•  pihanurmesta kehitetty
•  luontaisesti kehittynyt pihaniitty
•  tienvarren monilajinen piennar. 

Kohde voi olla pieni tai laaja. Keskeistä on, että lajisto on monipuolinen, 
aluetta hoidetaan ja kehitetään aktiivisesti.

Kilpailuun osallistuminen:
Kilpailuun voi osallistua sähköisellä lomakkeella tai ilmoittautumalla suo-
raan Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntija 
Anu Ainasojalle. Lomakkeen ja yhteystiedot löydät osoitteesta www.maa-
jakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko. Kilpailuaika päättyy 31.9.2020.

Maakunnallinen vuoden maisema-
teko -tunnustus Heli Hakolalle
Vuoden maisemateko -kilpailussa kampanjoitiin vuonna 2019 teemalla Suu-
ret suomalaiset vieraslajitalkoot. Kilpailulla haastettiin kaikkia suomalaisia 
tutustumaan haitallisiin vieraslajeihin sekä torjumaan niitä. Kilpailu järjes-
tettiin jo viidennen kerran Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Keski-Poh-
janmaan voitosta kisasi viisi vieraskasvilajin torjuntaponnistusta. Voittaja, 
lohtajalaisen Heli Hakolan pitkäjänteinen jättipalsamin torjuntatyö julkis-
tettiin 25.11.2019 Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksessa Kokkolassa.  

Heli Hakola on torjunut jättipalsamia kymmenen vuoden ajan. Torjun-
takohde sijaitsee Viirretjoen varressa ja vanhan 
lammaslaitumen paikalla. Heli aloittaa torjun-
nan alkukesästä ja kitkee pienet taimet juuri-
neen. Työtä riittää koko kesäksi, sillä siemeniä 
leviää alueelle jokea myöten. 

Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset 
kiittää Heli Hakolaa esimerkillisestä torjunta-
työstä. Heli näkee torjunnassa mahdollisuuksia 
myös koko kylän yhteiseen ponnistukseen. Tor-
jumatta jäänyt jättipalsami syrjäyttää luonnon-
varaista rantakasvillisuutta sekä lisää jokirannan 
kulumista, sillä yksivuotisena kasvina sen juuris-
to ei sido maata.   

Anu Ainasoja

Kuva: Katri Salminen

Kuva:
Minna Auranen

Kuva: Leena Lahdenvesi-Korhonen

Vuoden maisemateon 
2020 aiheena
niityn lumo

Kuva: Ritva Karri
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MAASEUDUN NAISIA
Kuva: Kirsi Varila

Kirsi Varila
toiminnanjohtaja
Keskipohjanmaan 
Maa- ja kotitalous-
naiset

Eija Jukkola
Vuoden 2019 Maa-
ja kotitalousnainen

Eijan katsellessa vanhaa, tyhjää na-
vettarakennusta yhdessä Keski-Poh-
janmaan Maa- ja kotitalousnaisten 
silloisen toiminnanjohtaja Johanna 
Hylkilän kanssa. Navetan Naiset Ay 
syntyi 2013 ja samana syksynä Jukko-
lan navetan vintillä juhlittiin maa- ja 
kotitalousnaisten Navettabileitä. Ny-
kyisin häitä on joka viikonloppu tou-
kokuulta syyskuulle ja päälle muut 
tapahtumat. Navetan Naiset Ay:ssä 
on mukana 8 naista, joiden kaikkien 
sukunimi on Jukkola. 

Eijan sydäntä lähellä on aina ol-
lut tekstiilitaide, jota hän on tehnyt 
koko ikänsä. Taideharrastus johti 
Eijan järjestämään taidenäyttelyitä 
Jukkolanmäellä. Viime kesänä näyt-
teillä oli taiteilija Miina Äkkijyrkän 
teoksia. Kävijöitä kesän aikana oli lä-
hes 7 000. Tulevana kesänä esillä on 
taiteilija Kaj Stenvallin teoksia. Kesä-
sunnuntaisin avoinna on myös na-
vettakahvila. 

Eijan terveiset maa- ja 
kotitalousnaisille

Eija toteaa, että maa- ja kotitalo-

usnaisten järjestöllä on hyvä ja luo-
tettava imago. – Nuoret rohkeasti 
mukaan toimintaan omilla tuoreilla 
ideoilla. Järjestötyö antaa enemmän 
kuin ottaa, kannustaa Eija. Työelä-
mä on vaativampaa ja elämäkin hek-
tisempää kuin ennen. Jotta jaksaa, 
tarvitaan omaa aikaa itseä kiinnos-
tavien asioiden parissa. – Yhdessä te-
kemisestä ja naisporukasta saa voi-
maa, sanoo Eija ja jatkaa, – kun äi-
dillä on hyvä olla, niin koko perheel-
lä on hyvä olla!

Myös talon kissan puolesta vie-
raan on aika lähteä, kuljemme jäl-
leen samasta ovenavauksesta. Kiitos 
Eijalle ja hyvää jatkoa supernaisen 
arkeen!

Eija toimi pitkään sihteerinä, mat-
kanjärjestäjänä ja puheenjohtaja-
na Lohtajan Maaseutunaisissa sekä 
jäsenenä Keski-Pohjanmaan Maa- 
ja kotitalousnaisten johtokunnas-
sa. Viimeisin luottamustehtävä val-
takunnallisessa Maa- ja kotitalous-
naisten Keskuksen hallituksessa kes-
ti viisi vuotta ja päättyi viime vuoden 
lopussa. 

Eija sai kipinän MKNn toimin-
taan jo äidin maidossa. – Ensim-
mäisillä MKNn järjestämillä kuto-
makursseilla muistan olleeni 14-15 
-vuotiaana Hekkasen talossa. Ku-
doin pitkät verhot syntymäkotini ik-
kunoihin, kertoo Eija. Äidin ja ano-
pin mukana oli helppo mennä po-
rukkaan, jossa oli paljon muitakin 
nuoria emäntiä ja kotiäitejä. – Sii-
tä ajasta jäi mieleen selkeät toimin-
tatavat, tarkka kirjanpito, toiminta-
suunnitelmat ja toteutukset. Kursse-
ja oli enemmän ja retkiä tehtiin ai-
nakin kerran vuodessa. Parasta on 
ollut, ja on edelleen, porukalla tou-
huaminen, toteaa Eija.

Naisvoimalla apua Nepalin 
tyttöjen koulutukseen

Mieleenpainuvimmaksi muistoksi 
Maa- ja kotitalousnaisen uraltaan Ei-
ja listaa Houraatin pidot, jotka Loh-
tajan Maaseutunaiset järjesti Hou-
raatin maastossa. Kokkola oli silloin 
Unicef-kaupunki ja Lohtajan naiset 
päättivät järjestää hyväntekeväisyys-
tapahtuman helpottaakseen naisten 
ja tyttöjen elämää kehitysmaissa. Ta-
pahtuman tuotto, 5 000 €, lahjoitet-
tiin Unicefille. Rahalla Unicef rakensi 
kaivoja Afrikkaan ja järjesti koulutus-

ta Nepalin tytöille.
Pitoihin myytiin sata illalliskort-

tia ja ruuat valmistettiin tuhatluvun 
tyyliin. Naiset kutoivat ja ompelivat 
muinaispuvut kaikille talkoissa mu-
kana olleille. – Yhdessä tekemisen 
voima, naisten osaaminen, paneu-
tuminen ja tehokkuus tekivät vaiku-
tuksen. Jokainen hoiti tehtävänsä vii-
meisen päälle, muistelee pesunkestä-
vä maa- ja kotitalousnainen Eija. 

Vuodet valtakunnallisessa 
luottamustehtävässä

– Parasta luottamustehtävässä on 
se, että saa olla tekemisissä saman-
henkisten ihmisten kanssa, joilla on 
yhteinen päämäärä eli pitää koko 
järjestö elinvoimaisena, sanoo Eija. 
Kiireisiin kokouspäiviin pääkaupun-
kiseudulla Eija olisi toivonut vapaa-
muotoista keskustelua sekä yhteis-
tä ideointia. Tulevia luottamushen-
kilöitä Eija kannustaa viemään roh-
keasti ideoita maakunnista valta-
kunnallisen järjestön hallintoon. Ei-
ja myös odottaa, että Keski-Pohjan-
maalta lähtenyt idea valtakunnalli-
sesta Maa- ja kotitalousnaisten yh-
teisestä tapahtumasta toteutuisi lä-
hivuosina. Ollaan esillä värikkäästi 
ja iloisesti!

Taiteilija ja yrittäjä

–Taiteilijaksi ja yrittäjäksi synnytään. 
Sitä paloa ei saa pois ihmisestä, ei-
kä tarvitsekaan, pitää uskaltaa luot-
taa ja kehittää sitä, kiteyttää Eija. 
Maitotilan sukupolvenvaihdoksen 
jälkeen tuntui siltä, että jotain pi-
täisi tehdä. Yritysidea lähti liikkeelle 

Pitkän linjan maa- ja 
kotitalousnainen Eija 
Jukkola valittiin vuoden 
2019 keskipohjalaiseksi 
Maa- ja kotitalousnaiseksi. 
Ajelin Lohtajalle kyselemään 
Eijalta tunnelmia aiheesta. 
Pihalla minut vastaanotti 
talon 20-vuotias kissa. 
Menimme tupaan samalla 
ovenavauksella.


