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Satuinpa erinomaiseen tilaisuuteen, jossa keskus-
teltiin asiantuntija-alustusten pohjalta maaperän 
tulevaisuudesta. ProAgrian väen lisäksi mukana oli-
vat kalkki- ja lannoitusteollisuuden edustajat sekä 
maanäytteitä analysoivan yrityksen edustaja. Aktii-
vinen viljelijäväki otti kantaa ilmastonmuutokseen, 
ruokahukkaan ja peltoteknologiaan. 

Perusasioiden äärellä olimme. Viljelysmaiden 
kolme suurinta ongelmaa ovat tiivistyminen, eroo-
sio ja pintavalunta. Kuivanakin kesänä pellon not-
kokohdissa saattaa vesi seistä ja reunat poutia, 
jos kasvukunnosta ei ole huolehdittu. Paras kei-
no maanrakenteen kunnossapitoon on kasvuston 
runsas ja syvä juuristo. Lannoittaa kannattaa vain 
maan tarpeen mukaan. Kasvit eivät saa lannoit-
teista hyötyä, jos maa on hapan. Kun pH nousee, 
lannoituksen satovaste kasvaa. Rehun laatu, mait-

tavuus ja koostumus paranevat. Ruokinnan säätö 
kannattaa tehdä pellolla.

Viljojen satopotentiaali on noussut merkittä-
västi muutamassa vuodessa, sen sijaan keskisadot 
eivät ole nousseet. Kannattava viljanviljely edellyt-
tää yli 5 000 kg:n satotasoja, viljojen koeruutu- 
sadot ovat nykyisin 6 000-8 000 kg/ha. Lannoituk-
sesta on tullut rajoittava tekijä sadon määrälle, laa-
dulle ja kannattavuudelle. 

Lannoitus, kalkitus, peruskuivatus, pellon muo-
toilu, tiivistymisen välttäminen, viljelykierto ja kas-
vivalinnat ovat edelleen kasvinviljelyn kulmakiviä. 
Lisäksi tarvitaan uutta ajattelua ja teknologiaa se-
kä tuotantopanosten optimointia. Tiedolla johta-
minen olkoon johtava ajatus myös kasvinviljelyssä. 

Onnistunutta kasvukautta!

Tapahtumakalenteri

Ritva-Liisa Nisula
johtaja
ProAgria Keski-Pohjanmaa

Maaperän tulevaisuus

ProAgria Keski-Pohjanmaa 
Tiedotuslehti asiakkaille, ilmestyy 4 kertaa vuodessa, 34. vuosikerta

Julkaisija ja kustantaja ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y. 
Päätoimittaja Jyrki Halonen, toimituspäällikkö Ritva-Liisa Nisula
Levikki 6 000 kpl Kala-, Lesti- ja Perhonjokilaaksoissa
Taitto: Elina Korpiaho. Paino: Botnia Print, 2019
Mediakortti www.proagria.fi/kp
Tilaushinta 20 euroa ISSN 1795-7516
Ilmoitusmyynti: Mainosseppo/Seppo Laitila, p. 0400 954 747, ilmoitukset.kp@proagria.fi
Kannen kuva: Elisa Karhula

EU-tuki-infot 2019
Kaustinen ja Veteli, to 11.4. klo 10-13, paikkana kunnantalot
Halsua, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Ullava, ti 16.4. klo 12-15, paikkana kun-
nantalot ja Ullavan aluetoimisto
Kannus, ti 16.4.2 klo 18.30, kaupungintalo (kahvitus klo 18 alkaen)
Aiheet: Tukihaku 2019. Pelto- ja kotieläinvalvonnoissa havaittua sekä muita eri-
tyiskysymyksiä. Lyhyet tietoiskut: Neuvo2020, Luomu, Tarttuvat eläintaudit. Mu-
kana mm. kunnan maaseututoimen, Elyn ja ProAgrian asiantuntijat sekä läänin-
eläinlääkäri. Ei ennakkoilmoittautumista. Kahvitarjoilu. Tilaisuudet järjestetään 
yhteistyössä maaseututoimistojen ja Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa. Osa pu-
heenvuoroista verkkolähetyksenä. Järjestäjänä Ajantasalla-hanke. Huom. Myös 
Pohjois-Pohjanmaan puolella lähes joka kunnassa on tilaisuus, seuraa maaseu-
tutoimistojen tiedotusta!

Maataloustukien ABC
Veteli, to 2.5. klo 10-14.45, kunnantalo
Kalajoki, pe 3.5. klo 10-14.45, Tapion Tupa
ABC-tilaisuudet on tarkoitettu vasta tilanpidon aloittaneille. Aiheet eivät ole pääl-
lekkäisiä tuki-infojen kanssa. Asiantuntijat kunnan maaseututoimesta sekä Poh-
janmaan ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksista.
Ilmoittautumiset viim. 24.4. ritva.jaakkola@kpedu.fi, p. 044 7250 625.
Ei osallistumismaksua. Lounas ja kahvi omakustanteiset. Max 30 hlöä/tilaisuus. 
Järjestäjänä Ajantasalla-hanke.

Aurinkosähköjärjestelmä maatilalle
Reisjärvi, to 2.5. klo 9.30-14, Kangaskylän Pitokartano (Lehtorannantie 11)
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viim. 26.4. jari.tikkanen@proagria.fi tai 
p. 0400 162 147. Järjestäjänä Ajantasalla hanke. 

Kalatalouskeskuksen vuosikokous
Sievi, ke 8.5. klo 9.30, Kunnantalo

Kasvinsuojeluruiskujen testaukset 2019
Kalajoki, 27.5. klo 9.15-14.45, Hankkijan piha
Kalajoki, 28.5. klo 9.15-12.30, Tyngän mylly
Rautio, 28.5. klo 13.00-15.30, M. Murtomäen korjaamon piha
Himanka, 29.5. klo 8.30-11.30, Urheiluhallin piha
Kannus, 29.5. klo 12.15-15.15, Maaseutuopisto, konehallin edusta
Sievi, 4.6. klo 9.30-10.00, Ns-talo, Sievinkylä
Sievi, 7.6. klo 10.30-12.30, Hankkijan piha
Lohtaja, 4.6. klo 13.30-16.00, Lantmännen (K-Maatalouden piha)
Kälviä, 5.6. klo 8.45-12.30, ST1-huoltoasema
Ullava, 5.6. klo 13.15-13.45, M-market Lukkari 
Ullava, 5.6. klo 14.15-15.00, Monitoimitalon piha, Rahkonen
Reisjärvi, 6.6. klo 9.30-13.45, Ent. TVH-varikko, keskusta
Sievi, 6.6. klo 14.30-15.00, Kiiskilän vanha kauppa, Kiiskilä
Toholampi, 7.6. klo 9.15-12.15, ABC (sorapiha)
Lestijärvi, 7.6. klo 13.00-14.15, Ent. P. Kauppisen huoltoaseman piha
Kaustinen, 10.6. klo 9.15-14.45, Hankkijan piha
Veteli, 11.6. klo 9.15-10.00, SEO
Veteli, 11.6. klo 10.30-13.00, Räyringin tanssilavan piha
Veteli, 11.6. klo 13.45-14.15, Pulkkisen kylätalo
Halsua, 12.6. klo 9.30-10.30, Isokarhu (Syrjäläntie 3)
Perho, 12.6. klo 11.30-14.00, Perhon Mol, konehallin edusta
Lisätietoja Jouni Huhtalalta, p. 040 512 3703 ja Jarmo Karhulalta p. 044 521 2210.

ProAgria Keski-Pohjanmaan Kasvinsuojelukoulutukset ja -tutkinnot 
Lohtaja, ti 4.6. klo 18-21.30, Houraatin metsästysmaja (Houraatientie 10), mah-
tuu 100 hlöä. Syksyllä tilaisuudet mm. Toholammilla, Himangalla ja Kaustisella.

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

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN TOIMINTA 

Meillä kotona ja puutarhassa teemapäivä
Veteli, 7.4. klo 12-16, hotelli Kampeli, Lehtisaarentie 28 

Retki Tallinnan joulumarkkinoille 1.-3.12.

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

Helmikuussa julkaistiin vuorineuvos Reijo Karhisen 
raportti maatalouden tuottavuuden parantamisesta. 
Kantaa oli otettu laajasti ja erilaisia ehdotuksia kan-
nattavuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi oli monia. 
Keinoja oli paljon, mutta niiden vieminen käytäntöön 
voi olla hyvinkin ongelmallista.

On totta, että maatalouden kannattavuus on to-
della heikolla tasolla. Jokaisella tilalla on omat toi-
mintamallit, ja monesti keskitytään liiaksi määrän 
tuottamiseen eikä niinkään tuotteista saatavaan hin-
taan. Avain tuottavuuden nousuun on sama kuin 
muuallakin eli kustannusten alentaminen ja tuotteis-
ta saatava kunnon hinta.

Karhinen kannusti tuottajia omistamiensa yritys-
ten kautta esimerkiksi voimia yhdistämällä hakemaan 
parempaa neuvotteluasemaa keskittyneen kaupan 
kanssa käytäviin hintaneuvotteluihin. Suomalaisten 
puhtaiden elintarvikkeiden hinta on saatava nouse-
maan, jos halutaan kannattavuutta parantaa.

Myös maatalouden neuvontatoiminta oli otettu 
tarkastelun alle ajatuksena neuvonnan, tutkimuksen 
ja koulutuksen saattaminen saman toimijan alle. Si-

nällään kunnianhimoinen ajatus, mutta lienee ongel-
mallinen toteuttaa. Näen kyllä, että yhteistyön lisää-
minen on kaikkien toimijoiden kannalta ihan järkevä 
ajatus. Esimerkiksi rajallisten maatalouden tutkimus-
rahojen suuntaaminen niin, että tutkimustulokset par-
haalla mahdollisella tavalla viedään viljelijöiden käyt-
töön neuvonnan kautta. Samalla maatalouden kou-
lutus pystyttäisiin pitämään paremmin ajassa kiinni. 

Näen, että tulevaisuuden haasteisiin vastaami-
seen yhteistyö antaa parhaan näköalan. Raportissa 
kannettiin huolta myös siitä, miten viljelijöiden hy-
vät käytännöt saataisiin jaettua laajemmin kaikkien 
käyttöön. Sitä tapahtuu liian vähän ja liian pienes-
sä piirissä.

Mielenkiintoinen raportti, suosittelen tutustu-
maan sen koko sisältöön.

Viime keväänä ennustin lämmintä kesää. Nyt toi-
votan kaikille oikein hyvää kasvukautta.

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

Maatalouden kannattavuus

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

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

MAASEUTUNEUVONNAN ASIANTUNTIJAPALVELUT
Tuotosseuranta
 Elina Järvenoja (perhevapaalla) 
 Armi Hotakainen, näytteenotot, koelypsyt, asemantestaukset, 
 robottimaitojen tallennukset, viivakoodien opastukset  0400 644 261
 Katja Kellokoski  040 8492 870 
 Jonna-Minna Lassila, näytteenotot, koelypsyt, 
 asemantestaukset, robottimaitojen tallennukset, 
 viivakoodien opastukset  044 486 3077
 Kirsi Leppikorpi (opintovapaalla) 
 Leena Hanni (perhevapaalla) 
Automaattilypsyn käyttöönotto Sonja Kuronen  043 825 4282
Energianeuvonta Jari Tikkanen 0400 162 147
EU-tuet Sirkku Koskela ja 0400 137 124
Jari Tikkanen 0400 162 147
Kannattavuuskirjanpito Taina Kulla 0400 723 288
Kasvinsuojeluruiskujen testaus Jouni Huhtala ja 040 5123 703
Jarmo Karhula 044 5212 210
Kasvinviljelyneuvonta
 Elina Finnilä (kasvinviljelyn talous) 043 8254 283
 Sari Harju  040 5234 114
 Otto Hihnala  040 684 5111
 Sirkku Koskela (peruna ja erikoiskasvit)  0400 137 124
 Taina Kulla 0400 723 288
 Pekka Polso 040 5234 112
 Jari Tikkanen (luomu ja luomukoulutukset) 0400 162 147
Kasvinsuojelukoulutukset Sirkku Koskela  0400 137 124
Kotieläinneuvonta, myös luomu Anna-Riitta Leinonen 0400 168 647
Lammas- ja vuohitilojen neuvonta Milla Alanco ja 040 706 0558
Sini Sillanpää 043 825 0526
Luonnonmukainen tuotanto, EU-tukineuvonta Jari Tikkanen ja 0400 162 147
Seija Roimela 040 847 9740
LEAN, maatilojen kehityskeskustelut Liisa Koskela  050 5120 615
Maatilojen talousneuvonta, budjetointi, omistajanvaihdokset
 Matti Poutiainen 043 825 4287
 Ville Moilanen 043 827 2866
  Jouni Huhtala 040 5123 703
 Heikki Ojala 040 5342 166
 Teemu Kinnunen 0400 137 899

 Erkki Laide 0400 137 169
 Juha Nivala 040 8610 641
Neuvo2020 Jari Tikkanen 0400 162 147
Nurmikasvituotanto Sari Harju  040 5234 114
Puutarhatuotanto Kirsi Voho 0400 387 406
Seosrehuruokinta Sinikka Kreus 044 5263 059
Sikatilojen neuvonta, ProAgria Keskusten Liitto
 Ari Nopanen 0400 432 582
 Maija Yliaho 040 529 0832
Viljakaupan tarkkailu Jouni Huhtala 040 5123 703
Viljelijöiden työterveyshuolto
 Sari Harju 040 5234 114
 Jouni Huhtala 040 5123 703
 Liisa Koskela 050 5120 615
 Taina Kulla 0400 723 288
Yritysten talousjohtamisen asiantuntijapalvelut,  
turkistilojen spv-palvelut Erkki Laide 0400 137 169
Yritysjohtaminen ja laatuasiat Liisa Koskela 050 5120 615
Ympäristöneuvonta, ympäristötukiasiat
 Sirkku Koskela 0400 137 124
 Jari Tikkanen 0400 162 147

KALATALOUSKESKUS
Kalatalousneuvonta Eero Hakala 0400 162 445

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

RAKENNUSSUUNNITTELU
Elina Tiinanen 040 560 9038

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

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

Kuva: Kirsi Halonen
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Järjestö

Järjestövastaavana ProAgriassa
Toimin ProAgria Keski-Pohjanmaan järjestövastaavana ja opastan yhdis-
tyskäyttäjiä Sense-jäsenrekisteriohjelman käytössä. Vastaan mielelläni kysy-
myksiin siitä, kuinka yhdistyksenne jäsenet saadaan järjestelmään sisään ja 
kuinka saatte jäsenmaksunne laskutettua Sensen kautta. Minulta saa myös 
yhdistysten toimintakertomus- ja suunnitelmapohjia sekä erilaisia lomake-
malleja kokoustenne tarpeisiin. Lomakkeet löytyvät myös nettisivuiltamme 
www.proagria.fi/kp hakusanalla paikallisyhdistysten avuksi. Autan myös yh-
distyksen toimintaan ja sääntöihin liittyvissä asioissa. 

Lisäksi yrittäjäjäsenasiat ja -laskutus kuuluvat tehtäviini. Mikäli haluat 
liittyä yrittäjäjäseneksi tai sinulla on kysyttävää jäseneduista, ota yhteyt-

tä minuun. Myös jos yrittäjyys on tullut tiensä päähän 
ja jäsenyyden päättäminen/jatkaminen askarruttaa, 

autan tässäkin asiaa. 

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

Keski-Pohjanmaan Maanviljelys-
seuran Säätiön apurahat

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

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

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

KASVINTUOTANNON PALVELUT
– Kasvituotannon seurantalaskelma
– Viljelysuunnittelu
– Nurmipaketit

KOTIELÄINTUOTANNON PALVELUT
– Tuotosseuranta
– Tuotannon ohjaus

MUUT PALVELUT
– EU-tukineuvonta

JÄSENMOBIILI
– sähköinen jäsenkortti

Jäsen-
alennus 5 %, 

enintään kuitenkin 
25 € kustakin 

palvelusta.

Yrittäjäjäsenyys ei periydy
eikä pääty itsekseen
ProAgrian yrittäjäjäsenyys on henkilökohtainen. Jäsenyys ei pääty automaat-
tisesti, jos esim. tilan pito loppuu tai tilalla on tehty sukupolvenvaihdos. Jä-
senyys ei myöskään periydy jatkajalle, eikä sitä voi siirtää toisen nimiin. Jäse-
nyys tulee aina irtisanoa ja uusi jäsenyys hakea.

Jos jäsen haluaa erota, hänen tulee tehdä se kirjallisesti. Ero lasketaan 
tapahtuvaksi sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on 
tehty. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun eroamispäivään saakka. 
Eroilmoitus tehdään kirjallisena ja se toimitetaan Kokkolan toimistolle. Lisä-
tietoja Ritva Karri, puh. 040 523 4113 tai ritva.karri@proagria.fi.

ProAgria Mobiili
ProAgrian Mobiili on yrittäjäjäsentemme oma mobiilisovellus, joka sisäl-
tää sähköisen jäsenkortin. Siitä löytyvät jäsenedut, tapahtumat ja ajankoh-
taiset asiat helposti ja nopeasti. Sovellus on ladattavissa sovelluskaupoista 
Android ja iOS -järjestelmille hakusanalla ProAgria.

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry

Jäsenedut kuntoutus- ja 
fysioterapiapalveluista

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

yksilöhoidoista.

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

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

 Kuntosalihinnastosta -25%
o Kaikista normaalihintaisista kuntosalikorteista
o Kuntosalillamme on turvalliset HUR- ilmapainelaitteet sekä

kattavasti vapaita painoja ja kuntoutukseen tarvittavaa välineistöä
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 Kuntosalihinnastosta -25%
o Kaikista normaalihintaisista kuntosalikorteista
o Kuntosalillamme on turvalliset HUR- ilmapainelaitteet sekä

kattavasti vapaita painoja ja kuntoutukseen tarvittavaa välineistöä

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry

Jäsenedut kuntoutus- ja 
fysioterapiapalveluista

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

yksilöhoidoista.

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

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

 Kuntosalihinnastosta -25%
o Kaikista normaalihintaisista kuntosalikorteista
o Kuntosalillamme on turvalliset HUR- ilmapainelaitteet sekä

kattavasti vapaita painoja ja kuntoutukseen tarvittavaa välineistöä
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ProAgria Keskusten Liiton 
toimitusjohtajaksi 
Harri Mäkivuokko
ProAgria Keskusten Liiton edustajakokous 
valitsi 13.3.2019 Liiton uudeksi toimitus-
johtajaksi dosentti Harri Mäkivuokon. Lii-
ton toimitusjohtajana Mäkivuokko vastaa 
koko ProAgria-verkoston strategiasta, toi-
mintatapojen yhtenäisyydestä sekä valta-
kunnallisesta vaikuttamisesta ja sidosryhmä-
työstä. Mäkivuokko aloittaa tehtävässä huhti-
kuun puolivälissä.

Mäkivuokko on toiminut aikaisemmin Luonnonvarakeskus Lukessa 
kehittämis- ja ryhmäpäällikkönä, VikingGenetics Finland Oy:n tuotan-
tojohtajana, Valio Oy:ssä tutkimus- ja vientipäällikkönä sekä aiemmin 
suolistomikrobiologiatutkijana. Harri Mäkivuokko on valmistunut Hel-
singin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta elintar-
viketieteiden maisteriksi ja filosofian tohtoriksi Turun yliopiston luon-
nontieteiden ja tekniikan tiedekunnasta. 

Ajankohtaista

HENKILÖSTÖUUTISIA

Otto Hihnala kasviasiantuntijaksi
Olen Otto Hihnala, uusi kasvintuotannon 

asiantuntija. Olen kotoisin Kalajoelta Tyngän 
kylältä, Tyngän myllyn kupeesta. Työnku-
vaani kuuluvat kasvintuotannon asiantun-
tijatehtävät: viljelysuunnitelmien tekemi-
nen, viljelijätukineuvonta, kasvintuotan-
non talousneuvonta ja erilaiset hanketyöt. 
Lisäksi toimenkuvaani kuuluvat kasvukau-

den aikainen neuvonta ja kasvustokäynnit. 
Olen kasvanut nuoruuteni maatilalla, joten 

käytännön työtehtävät ja toimintatavat ovat mi-
nulle tuttuja. Lisäksi olen hankkinut kokemusta maaseutuyrittäjyydes-
tä, myynnistä ja koneurakoinnista. 

Olen valmistunut maaseutuyrittäjäksi Kannuksen maaseutuoppi-
laitoksesta sekä agrologiksi (AMK) Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. 
Lisäksi suoritan parhaillaan yritysneuvojan erikoisammattitutkintoa. 

Pääasiallinen toimipaikkani sijaitsee ProAgrian toimistossa Kala-
joen kaupungintalolla. Liikun koko Keski-Pohjanmaan alueella. Minut 
tavoittaa numerosta 040 684 5111 tai sähköpostitse otto.hihnala@
proagria.fi.

Kyber-opas maatiloille 
Kybermaailma ulottuu myös maatiloille. Ilman toimivia laitteita, tietoverk-
koja ja järjestelmiä maatilat eivät toimi. Kyberin taskutieto maatiloille -opas 
tarjoaa maatalousyrittäjälle apua ja opastusta kybermaailmaan kompaktis-
sa taskukoossa.

Maatalousyrittäjän on entistä tärkeämpää osata toimia kybermaailmas-
sa. Lähes kaikki laitteet aina ruokintajärjestelmästä ja lypsyrobotista trak-
toriin ja leikkuupuimuriin ovat kiinni tietoverkoissa, jotka vaativat varmaa 
sähkövoimaa myös laajamittaisten sähkökatkojen aikana. Tilan eri järjestel-
missä on osattava käyttää turvallisia salasanoja ja järjestelmät on osattava 
varmentaa muun muassa varmuuskopioiden avulla. Maatalouden toimijoi-
ta koskettaa myös sosiaalinen media, eli niin tilallisen kuin lomittajankin on 
ymmärrettävä perusteet informaatioturvallisuudesta. Kaikki kyberuhkat ei-
vät tule tilan ulkopuolelta. Oman osaamattomuuden vuoksi on menetetty 
paljon arvokasta tietoa.

KYBERTIETOA 
TASKUKOOSSA

Kyberin taskutieto maati-
loille -opas sisältää maa-
talouden kannalta keskei-
simpiä kyberaiheita tilan 
tietoverkkojen suunnitte-
lusta ja kyberturvallisista 
hankinnoista palomuurei-
hin ja hyviin salasanoihin. 
Taskutieto tarjaa maata-
louden toimijoille perus-
tiedot tilan kyberturvalli-
suudesta sekä apua lisä-
tiedon etsimiseen. 

Kyberin taskutie-
to maatiloille -oppaan 
ovat tuottaneet Huol-
tovarmuusorganisaa-
tion Alkutuotantopoo-
li, Luonnonvarakeskus 
LUKE, Jyväskylän yli-
opisto, Aalto-yliopisto, 
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, MTe-
ch Digital Solutions, ProAgria ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK. Op-
paan ovat mahdollistaneet Huoltovarmuuskeskus, ICT-Suomi ja Maatalo-
uskoneiden tutkimussäätiö. 

Opasta jakavat ProAgrian asiantuntijat ja niitä voi pyytää ProAgrian 
Kokkolan toimistolta, p. 040 523 4113.

AURINKOSÄHKÖ-
JÄRJESTELMÄ MAATILALLE
Torstai 2.5. klo 9.30-14
Reisjärvi, Kangaskylän Pitokartano (Lehtorannantie 11)

Monipuolinen ja kattava katsaus maatilan aurinkosähköjärjestelmän hankin-
taan. Tilaisuudessa käsitellään aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuden pe-
rusteita, investointituenhakua ja järjestelmän verkkoon liittämisessä huomioi-
tavia asioita. Tilaisuudessa esitellään myös tarjolla olevia laitteistoja.

Ei osallistumismaksua. Kahvit ja ruokailu omakustanteisia. 

Tilaisuuden järjestää Ajantasalla-hanke. 

 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viim. 26.4.: 
Jari Tikkanen, ProAgria Keski-Pohjanmaa, 
jari.tikkanen@proagria.fi tai p. 0400 162 147 
sekä www.kpedu.fi/ajantasalla 

 

 

Kansainvälinen tuotosseurantaorganisaa-
tio ICAR on valinnut Kirsi Leppikorven 
ICARin tuotosseurantalaitteet-alakomite-
aan. Kirsi on ensimmäinen suomalainen 
tässä tehtävässä. Hän pääsee seuraamaan 
alan kehitystä ensimmäisten joukossa ja 
tekemään ratkaisuja siitä, millaisin laittein 
tuotosseurantaa jatkossa maailmalla tehdään.

KYBERIN TASKUTIETO MAATILOILLE Kirsi Leppikorpi kansainväliseen
tuotosseurantalaitteet-
alakomiteaan
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Toimintaympäristö ei pysy 
samanlaisena, joten ihmisten ja yri-
tystenkin on toimissaan muututta-
va. Uusia keinoja tuotannon ja kan-
nattavuuden parantamiseksi on ole-
massa. Laajentaminen voi olla hyvä 
keino, mutta liikevaihdon kasvatta-
minen ei aina takaa parempaa kas-
savirtaa. Nykytoimintaa pitääkin tar-
kastella kriittisesti ja kiihkottomas-
ti esim. panos-hyöty näkökulmasta. 
Helposti toteutettavat, suurta hyö-
tyä tuovat menettelyt ovat hyviä ja 
kustannustehokkaita keinoja. Ilmei-
set hukat ainakin on löydettävä ja 
poistettava.

Tuttu helvetti vai  
tuntematon taivas
Uusilla menettelyillä saadaan odo-
tettu suunta aikaan, mikäli ihminen 
oikeasti myös toimii sovitulla tavalla. 
Meillä ihmisillähän päätöksiä ja te-
kemistä ohjaavat tunne ja järki. Vaik-
ka uudella tavalla työskentely olisi-
kin sujunut kaksi viikkoa, palataan 
helposti ensimmäisen kriisin tulles-
sa vanhaan tuttuun. Vanha tapa kun 
on niin tuttua ja turvallista, stressi-
töntä!

Miksi aina kaiken  
pitää muuttua?
Maatiloilla on koettu viiden viimei-
sen vuoden aikana ainakin neljä isoa, 
koko maataloussektoria hankaloit-
tavaa asiaa. Maitokiintiöt poistui-
vat ja päästiin kokemaan todellinen 
markkinatalous. Heti kohta itäinen 
naapurimme asetti tuontikiellon. Ki-
peästi on kolahtanut esim. kotieläin-
sektorille haastavan märkä kasvu-
kausi 2017 ja tuskastuttavan kuuma 

vuosi 2018. Kaupan päälle on tul-
lut halpuutusta, ympäristön suojelua 
ja hiilensidontapuheita, jotka asetta-
vat vähintäänkin henkisiä paineita ja 
ruoskivat maataloussektoria. Kaikilla 
tiloilla ei ole päästy haluttuun tuot-
tavuuteen ja vaihtoehtoisia ansain-
tamuotojakin tarvitaan.

Keskity siihen,  
mihin voit vaikuttaa
Hiilensidonnasta kannattaa muistaa 

peruskoulun biologian tunnit. Maan 
alla oleva kasvimassa vastaa suunnil-
leen maan päällistä massaa. Turha 
on olla hiilestä huolissaan, jos maa 
on kasvupeitteinen. 

Itse voi vaikuttaa esim. tuotan-
toon ja resurssien käyttöön. Avuk-
si kannattaa ottaa ProAgria. Meil-
lä on monenlaista asiantuntemusta 
niin pellon, kotieläintuotannon kuin 
taloudenkin osalta. Lisäksi saamme 
laajojen verkostojemme kautta lisä-
tietoa. Kyllä me löydämme sopivia 
ratkaisuja, joilla saadaan parempia 
ja kannattavampia tuloksia. Kasvi-
tilalle usein sopii kasvivalikoimaan 
tuottavampi kasvi ja kotieläintuo-
tantoon löytyy keinoja uuteen tuot-
tavuusloikkaan. Toisaalta tarvittaes-
sa voidaan tehdä myös hallituttua 
ja suunniteltua alasajoa. Kerro meil-
le tavoitteesi, niin löydämme keinot 
saavuttaa ne!

Hyvinvointi

Kuva: Jari Tikkanen

Liisa Koskela
Yritysjohtamisen 
erityisasiantuntija
Maidontuotannon strategisen johta-
misen valtakunnallinen huippuosaaja

Ihminen on sitkas otus, joka kes-
tää pitkäänkin kuormitusta ja stres-
saavia tilanteita. Me osataan sinni-
tellä! Helpotusta löytyy usein harras-
tuksista. Juttelu perheessä tai kaveri-
porukassa auttaa jaksamaan. Ihmi-
nen on laumaeläin ja me tarvitsem-
me toisiamme. Ennen ei elämästä 
oikeasti selvinnyt yksin, kun särvin-
kin oli lujassa. Porukalla hommattiin 
mammutti luolaan syötäväksi ja aa-
muyöllä liikkuvien petoeläimien takia 
luolassa oli aina öisin hereillä vahti.

Nykyajan ihmisellä tulee töissä ja 
siviilissä vastaan monenlaista hyvin-
vointia ja tyytyväisyyttä horjuttavaa 
kriisiä. Ei niistäkään tarvitse selvitä yk-
sin. Jaettu tuska on oikeasti pienempi 
tuska! Nopeasti toimimalla asiat ovat 
yleensä myös helpompia selvittää. 

Kyllä tunnelin päässä on  
valoa, eikä se ole juna!
Työssä käyvillä esim. työterveyshuol-
to auttaa. MTK Keski-Pohjanmaan 
hallinnoima Myötätuulta Tuottajal-
le -hanke edistää maatalousyrittäjien 
hyvinvointia toimimalla apuna erilai-
sissa kuormitustilanteissa. Konkreet-
tinen apu on ilmaista keskustelua-
pua, jossa selvittelyä voidaan tarvit-
taessa jatkaa Melan ostopalvelusi-
toumuksen turvin.

Maaseudun ihmisille merkittä-

vä auttajatahoja on maaseudun tu-
kihenkilöverkko. Koulutetuille aut-
tajille voi oikeasti puhua ja löytää 
asioihin selvyyttä. Tukeminen on en-
nen kaikkea kuuntelemista, keskuste-
lua ja rinnalla kulkemista. Voit ihan 
luottamuksella ottaa yhteyttä, myös 
nimettömänä. Alueellisten tukihen-
kilöiden yhteystiedot löytyvät osoit-
teesta www.tukihenkilö.fi. Maaseu-
dun Terveys ja Lomahuolto ry:llä on 
maksuton Raitti-niminen tukipuhelin 
numerossa 0800 92550 vastaa joka 
päivä klo 18-22.

Tukinet.net on netissä toimiva 
kriisikeskus. Henkilökohtaista apua 
ja tukea elämän eri ongelma- ja krii-
sitilanteisiin saa luotettavasti, turval-
lisesti ja maksutta. Tukinet.net myös 
mahdollistaa osallistumisen keskus-
teluryhmiin sekä tiedon hakuun.

Keski-Pohjanmaalla ei vielä toimi 
Jelppi-ryhmä, mutta kunhan kurssi-
tettuja saadaan lisää, toimimme aut-
tamisverkostossa myös sillä tavoin. 
Lisäksi mahdollisesti jo syksyllä voi-
si alkaa pienryhmätoiminta, jossa 
samankaltaisissa elämäntilanteis-
sa olevat henkilöt pääsisivät kohtaa-
maan toisia ja jakamaan kokemuk-
sia. Vertaistieto auttaa voimaantu-
misessa ja ennaltaehkäisee suurem-
pien kriisien syntyä.

Liisa Koskela

Minä muutoksessa

Tunnelin päässä valoa?

Kuva: Elisa Karhula
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Hyvinvointi

Kuva: Maaseutuverkosto/Yrjö Tuunanen

Työvoima voi olla useamman tilan 
yhteistä tai hankittu esim. työvoi-
ma- tai lomitusyrittäjiltä. Vuokra-
työn käyttäminen vapauttaa osin 
työnantajavastuista, mutta on silti 
varmistettava työehdot ja huoleh-
dittava siitä, että omassa yritykses-
sä on turvallinen työympäristö. Vas-
tuu mahdollisissa työtapaturmissa 
on viimekädessä aina työnantajan 
tai työjohdon.

Työnantajavelvoitteet
Työnantajaroolissa on aina huomi-
oitava työlainsäädäntö ja työsopi-
muksen velvoitteet. Laadukkaassa 
yritystoiminnassa asiat selvitetään 
jo ennen ensimmäisen työntekijän 
palkkaamista. Usealle tulee yllätyk-
senä, että esim. työntekijän työter-
veyshuolto on järjestettävä heti en-

simmäisestä työpäivästä alkaen. 
Kun palkkaa työvoimaa, kannattaa 
maatilayrittäjän liittyä Maaseudun 
työnantajaliittoon ja tutustua Maa-
seutuelinkeinojen työehtosopimus 
2018-2020 -dokumenttiin. Pelkäs-
tään jatkuvasti metsätöihin palka-
tuille käytetään metsäalan työehto-
sopimusta.

Työsopimus
Työsopimus kannattaa aina laatia 
kirjallisena. On suullinenkin Suo-
men lakien mukaan sitova, mutta 
silloin mahdollisessa kiistatilantees-
sa on vaikea antaa näyttö esim. sii-
tä, mitä työstä ja työtehtävistä oli-
kaan sovittu, miten palkkaus muo-
dostuu ja mikä on työaika. Yli kuu-
kauden mittaisissa suullisissa työso-
pimuksissa pitää antaa jo kirjalli-

nen selvitys työehdoista. Jos halu-
taan testata työntekijän valmiudet 
työhön koeaikana, on työsopimus 
tehtävä kirjallisena.  

Palkka pitää maksaa säännöl-
lisesti ja palkasta määritetään la-
kisääteiset maksut. Työnantaja pe-
rii ja tilittää eteenpäin palkanmak-
sun yhteydessä sairasvakuutusmak-
suihin kuuluvat työntekijän eläkeva-
kuutusmaksun (TyEL), työttömyys-
vakuutusmaksun, ryhmähenkiva-
kuutusmaksun ja tapaturmavakuu-
tusmaksun.

Työnantajalla aina vastuu työ-
suojelusta. Perehdyttäminen työ-
paikkaan ja työtehtäviin on oleel-
lisen tärkeää. Perehdyttämisellä 
myös varmistetaan, että työ voidaan 
tehdä turvallisesti. On hyvä laatia 
jo alussa yrityksen riskien arviointi, 
jossa selviää vaaran paikat ja niis-
tä aiheutuvat työterveys- ja turvalli-
suusriskit. Yritykselle saadaan myös 
uusi vastuurooli eli työsuojelupääl-
likkö. Pienemmillä yrityksillä asiaa 
voi hoitaa työnantaja itse.

Ulkomaalaista työvoimaa 

Työnantajan on jo ennen työsuh-
teen alkamista varmistuttava hen-
kilön mahdollisesta oleskeluluvasta. 

Siinä kerrotaan mm., onko henki-
löllä työskentelyoikeutta Suomessa. 
Passista ja oleskeluluvasta otetaan 
kopiot, joita säilytetään vähintään 
neljä vuotta. Turvapaikanhakijoilla 
voi olla virallinen matkustusasiakir-
ja, jonka mukaan hän voi työsken-
nellä Suomessa, kun turvapaikkaha-
kemuksen jättämisestä on kulunut 3 
kuukautta (ilman virallista matkus-
tusasiakirjaa matkustavalla jättämi-
sestä 6 kk). Sesonkityövoimaa tu-
lee myös EU-alueen ulkopuolelta ja 
heillä on viisumit. EU-kansalaisella 
on oikeus työskennellä Suomessa il-
man erityistä lupaakin, mutta oles-
keluoikeus on rekisteröitävä yli kol-
me kuukautta kestävissä tilanteis-
sa. Ulkomaalaisten osalta työehdot 
ovat samat kuin suomalaisilla työn-
tekijöillä.

Maaseutuyrittäjä työnantajana
Yrityskoot ovat useimmilla maatiloilla jo  
niin isoja, että kaikkia töitä ei ehdi tai edes  
kannata tehdä omin voimin. Oman jaksamisen 
helpottamiseksi usea tila käyttääkin jo  
urakoitsijaa tai palkkatyövoimaa.

Liisa Koskela
Yritysjohtamisen 
erityisasiantuntija
Maidontuotannon strategisen 
johtamisen valtakunnallinen 
huippuosaaja
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Kasvi

Kasvinsuojeluaineiden 
käyttöä vesistöihin rajoittuvilla alu-
eilla ohjaa kasvinsuojeluainelaki ja 
sitä tarkentava asetus. Kaikille Suo-
messa hyväksytyille kasvinsuojeluai-
neille on määritelty suojaetäisyys, jo-
ka on aina vähintään kolme metriä 
vesistöstä. Suojaetäisyys lasketaan 
vallitsevasta vedenpinnasta, eikä sii-
tä ole poikkeusta. Ympäristökor-
vausjärjestelmässä on myös määri-
tetty suojakaistat vesistöjen varrelle. 
Ympäristökorvausjärjestelmään si-
toutuneella tilalla on oltava vesistön 
varrella pellon puolella kolmen met-
rin nurmi/niittykasvipeitteinen suoja-
kaista, jolle ei saa levittää kasvinsuo-
jeluaineita. Poikkeustapauksessa pe-
säkekäsittelynä voi torjua tuulen mu-
kana tai muuten helposti muille loh-
koille leviäviä rikkakasveja, haitallisia 
vieraslajeja ja hukkakauraa.

Suojaetäisyydet vaihtelevat
Kasvinsuojeluaineiden riskiarvioin-
nin (vaara ympäristölle) perusteel-

la on kaikille kasvinsuojeluaineille 
määritelty suojaetäisyydet vesistöi-
hin. Kaikilla rikkakasviaineilla suo-
jaetäisyys on kolme metriä, koska nii-
den aiheuttamat riskit arvioidaan vä-
häisiksi vesien pieneliöstöille. Osal-
la tautiaineita ja tuhohyönteisainei-
ta suojaetäisyydeksi on määritelty 5 
m, 10 m, 15 m tai 20 m. Riskiarvi-
oinnin perusteella nämä aineet ai-
heuttavat haittoja ympäristölle. Joi-
denkin kauppavalmisteiden kohdalla 
on normaalien viuhkasuutinten käyt-
tö kielletty vesistöjen varrella olevil-
la lohkoilla. Silloin vesistöjen varrel-
le pitää jättää sata metriä leveä suo-
jakaista, jolle kyseistä ainetta ei saa 
levittää. 

Vastuu viljelijällä
Viljelijän vastuulla on selvittää käy-
tössä olevan torjunta-aineen vesistö-
rajoitukset. Mm. ProAgrian julkaise-
massa vuosittain ilmestyvässä Pelto-
kasvien kasvinsuojelu -oppaassa on 
luettelo kaikkien aineiden vesistö-

etäisyys-, peräkkäiskäyttö- ja pohja-
vesirajoituksista. Ajantasainen luet-
telo löytyy myös Tukesin internet-si-
vuilta www.tukes.fi. Vipu-sovellu-
tuksen karttaohjelmasta löytyvät ti-
lakohtaisesti tiedot niistä lohkoista, 
jotka rajoittuvat vesistöihin.

Suutinkärjet
Suojaetäisyyttä eli etäisyyttä vesis-
töön voidaan pienentää käyttämällä 
tuulikulkeumaa alentavia suutinkär-
kiä. Perusperiaate suutinkärjissä on 
se, että suutinkohtaisten ratkaisujen 
avulla suutiinkärjistä tuleva nestevir-
ta on pisarakooltaan suurempi kuin 
normaalista viuhkasuuttimesta, jol-
loin pisaroiden leviämisen ilmavirran 
mukaan voidaan vaikuttaa. Tuuli-
kulkeumaa alentavat suutinkärjet on 
jaoteltu kolmeen luokkaan, 50 %, 75 
% ja 90 % tuulikulkeumaa alentavak-
si ja vastaavasti suojaetäisyyttä voi-
daan pienentää kauppavalmisteelle 
ilmoitettuun metrimäärään saakka. 
Luettelo tuulikulkeumaa alentavis-

ta suutinkärjistä löytyy Tukesin net-
tisivuilta.

Kun kasvunsuojeluainetta käyte-
tään vesistöön rajoittuvalla lohkol-
la, lohkokorttiin merkitään metri-
määrä suojaetäisyydestä vesistöön. 
Jos käytetään tuulikulkeumaa alenta-
via suutinkärkiä, tulee lohkokorttiin 
merkitä käytetyn suutinkärjen merkki 
ja malli sekä käytetty ruiskutuspaine 
ja ajonopeus. ProAgrian ruiskuntes-
taajilla on mukana tuulikulkeumaa 
alentavia suutinkärkiä ruiskuntes-
tauskierroksella. Mukana on myös 
triplet-runkoja, joilla suutinkärkien 
vaihtaminen onnistuu helposti. Ker-
romme mielellämme lisää, kun tu-
lemme paikkakunnallenne kasvin-
suojeluruiskuja testaamaan.

Kasvinsuojeluaineiden
vesistörajoitukset

Kasvinsuojeluruiskun testauksen ”unohta-
neiden” ruiskut testataan 18.6. ja 19.6. Hin-
taan lisätään matkakustannukset. Pakotta-
vissa tapauksissa (testaus vanhentunut) voi-
daan sopia erillinen tilakäynti.

Kasvinsuojeluruisku tulee olla ehdottomas-
ti pestynä sekä ulosottoakseli suojattuna 
ja siinä tulee olla 200 litraa vettä. Testaa-
jalla on mukana suuttimia ja yleisimpiä va-
raosia ruiskuihin. Mukana myös edullisia 
tuulikulkeumaa 90 % alentavia suutinkärkiä 
ja triplet-runkoja. Ruiskun testaamisen hinta 
on 180 € (alv 0 %). 

Lisätietoja 
Jouni Huhtalalta, p. 040 512 3703 ja 
Jarmo Karhulalta, p. 044 521 2210.

Jouni Huhtala
Talous- ja kasvituotannon asiantuntija

Kuva: Maaseutuverkosto/Martina Motzbäuchel

Kasvinsuojeluruiskujen testaukset 2019
Paikka Aika  Testauspaikka
Kalajoki 27.5. klo 9.15-14.45  Hankkijan piha
Kalajoki 28.5. klo 9.15-12.30  Tyngän mylly
Rautio 28.5. klo 13.00-15.30  M. Murtomäen korjaamon piha
Himanka  29.5. klo 8.30-11.30  Urheiluhallin piha
Kannus  29.5. klo 12.15-15.15  Maaseutuopisto, konehallin edusta
Sievi  4.6. klo 9.30-10.00  Ns-talo, Sievinkylä
Sievi  7.6. klo 10.30-12.30  Hankkijan piha
Lohtaja  4.6. klo 13.30-16.00  Lantmännen (K-Maatalouden piha)
Kälviä  5.6. klo 8.45-12.30  ST1-huoltoasema
Ullava  5.6. klo 13.15-13.45  M-market Lukkari 
Ullava  5.6. klo 14.15-15.00  Monitoimitalon piha, Rahkonen
Reisjärvi  6.6. klo 9.30-13.45  Ent. TVH-varikko, keskusta
Sievi  6.6. klo 14.30-15.00  Kiiskilän vanha kauppa, Kiiskilä
Toholampi  7.6. klo 9.15-12.15  ABC (sorapiha)
Lestijärvi  7.6. klo 13.00-14.15  Ent. P. Kauppisen huoltoaseman piha
Kaustinen  10.6. klo 9.15-14.45  Hankkijan piha
Veteli  11.6. klo 9.15-10.00  SEO
Veteli  11.6. klo 10.30-13.00  Räyringin tanssilavan piha
Veteli  11.6. klo 13.45-14.15  Pulkkisen kylätalo
Halsua  12.6. klo 9.30-10.30  Isokarhu (Syrjäläntie 3)
Perho  12.6. klo 11.30-14.00  Perhon Mol, konehallin edusta
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Kasvi

1 Voimanottoakselin suojuksen 
pitää olla paikoillaan ja sen pi-
tää olla ehjä

Tarkista, ettei nivelakselin lukitus ole 
liian kulunut ja suojukset ovat pai-
kallaan ja ehjät. 
Tarkista, että pyörimisenestolaite on 
paikallaan ja toimii.

2Ruiskun on oltava puhdas
Muista puhdistaa ruisku myös 
sisältä ja lisää tankkiin puh-

dasta vettä.
Tarkista ja huuhdo myös suodatti-
met, suodatinpanokset ja ulkopin-
nat kiinnittäen huomiota sellaisiin li-

kaantuneisiin alueisiin, joihin tarkas-
taja voi koskea tarkastuksen aikana.

3Testauttaja osaa käyttää ruis-
kua
Varmista, että henkilö, joka 

tuo ruiskun testaukseen, osaa käyt-
tää ruiskua ja sen säätömahdolli-
suuksia. 

4Valot toimivat
Ennen ruiskun liikuttamista 
yleisillä teillä, kannattaa tarkis-

taa, että ruiskun valot toimivat. Pime-
ällä tiellä pimeä ruisku peittää trakto-
rin valot ja peräänajon riski kasvaa.

PROAGRIAN JULKAISEMASSA vuosittain ilmestyvässä Peltokasvien 
kasvinsuojelu -oppaassa on luettelo kaikkien aineiden vesistöetäisyys-, 
peräkkäiskäyttö- ja pohjavesirajoituksista. Ajantasainen luettelo löy-
tyy myös Tukesin sivuilta www.tukes.fi. Vipu-sovellutuksen karttaoh-
jelmasta löytyvät tilakohtaisesti tiedot niistä lohkoista, jotka rajoittu-
vat vesistöihin.

Jos voimanottoakselia ei ole suojattu tai ruiskussa on kemikaalijäämiä, ei testaaja 
saa Tukesin ohjeen mukaan testata kyseistä ruiskua.

Ruiskuntestauttajan
huomiolista

Kuvat: Satu Rantala

Hyödynnä 35% investointituki!Hyödynnä 1,47 e/m noussut investointituki

3

7
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Tuet

Luonnonmukaisen tuotannon si-
toumuksia ei tämänhetkisen tie-
don mukaan voida hakea vuonna 
2019. Myöskään voimassa oleviin si-
toumuksiin ei voida hakea lisäalaa. 

Keväällä 2019 voi kuitenkin
• vastaanottaa luomusitoumuk-

sen saadessasi hallintaasi lohko-
ja, jotka ovat olleet 2018 luomu-
sitoumuksella (lomake 160)

• liittää omalle luomusitoumuk-
sellesi vuonna 2018 toisen tilan 
luomusitoumuksella olleet loh-
kot (lohkot liittyvät Vipu-palve-
lussa sitoumuksellesi automaat-
tisesti, kun lisäät lohkot päätuki-
hakemukselle)

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

• aloittaa luonnonmukaisen tuo-
tannon ja ilmoittaa maatila-
si luonnonmukaisen tuotannon 
valvontajärjestelmään ilman luo-
mukorvausta (luomuvalvontalo-

make 1, täydennyslomakkeet 1a 
ja kotieläintuotannosta 1d).

Tieto luomusitoumuksista perus-
tuu maa- ja metsätalousministeriön 
marraskuussa 2018 tekemään linja-
ukseen. Luonnonmukaisen tuotan-
non sitoumuksien lopullinen tilanne 
selviää kevään aikana. 

Uusjakotoimituksen yhteydes-
sä luomusitoumuksiin voidaan liit-
tää enintään niin paljon korvauskel-
poista alaa, kuin viljelijän hallinnasta 
poistuu korvauskelpoista alaa uusja-
kotoimituksen yhteydessä.

Luomutilan hallintaan tullut-
ta tavanomaista peltoa on viljeltä-
vä luonnonmukaisen tuotannon tuo-
tantoehtojen mukaan, mutta luomu-
korvasta ei makseta. 

Kasvisitoumuksen  
muuttaminen luomukoti-
eläinsitoumukseksi
Kasvisitoumuksen voi muuttaa luo-
mukotieläinsitoumukseksi. Koti-

eläintuotantoa koskevan luomusi-
toumuksen tekemisen edellytyksenä 
on lisäksi, että viljelijä on hyväksytty 
valvontajärjestelmään sen eläinlajin 
osalta, jota sitoumus koskee. Uuden 
luomukotieläintilan on liityttävä luo-
muvalvontajärjestelmään huhtikuus-
sa 2019, jotta luomutarkastus voi-
daan tehdä ennen luomusitoumuk-
sen alkamista 1.5.2019. Tuotan-
tosuunnan vaihtamisesta ja muis-
ta tilan olosuhteissa tapahtuneista 
olennaisista muutoksista on tehtävä 
ilmoitus valvontajärjestelmään. 

Luonnonmukaisen tuotannon 
sitoumusten tilanne on ensi vuon-
na tämän vuoden kaltainen. Toivee-
na on, että vuonna 2021 voitaisiin 
tehdä jälleen luomusitoumuksia. Ti-
lan kehittämisen kannalta kannattaa 
hyödyntää Neuvo 2020 palvelua. 

Myyntivaatimukset
Olemassa olevien luomutilojen on 
syytä muistaa myyntikasvivaatimus 
30 % keskimäärin sitoumuskauden 

aikana. Nyt on viides sitoumusvuosi. 
Tänä vuonna keskimääräiseen myyn-
tikasvipitoisuuteen voi vielä vaikut-
taa. 

Luomukotieläinsitoumuksessa 
on muistettava, että viimeistään tä-
nä vuonna on tuotettava luomuko-
tieläintuotteita tai luomueläimiä 
myyntiin, mikäli haluaa uusia luo-
mukotieläinsitoumuksen. Myynnis-
tä toimitetaan tosite Ely-keskukseen 
huhtikuun 2020 loppuun mennes-
sä. Sitoumusta ei voida jatkaa ilman 
myyntitositteen toimittamista. Vaa-
timus lasketaan aina ensimmäisestä 
sitoumuksesta lukien riippumatta li-
säalojen vuoksi uusituista sitoumuk-
sista.

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

Luonnonmukaisen tuotannon 
sitoumukset 2019

Jari Tikkanen
Luomutuotannon erityisasiantuntija

Kuva: Juha-Antti Kotimäki

Voimassa oleva luomusitoumus, kasvitila
- Viisivuotinen sitoumus
- 160 €/ha, puutarhakasveilla 600 €/ha
- Aktiiviviljelijä, ei yläikärajaa
- Luomutuotannon peruskoulutus (5 pv) 15.6.2019 mennessä, 
 koskee uusia viljelijöitä
- Vähimmäisala 5 ha, puutarhakasveilla 1 ha korvauskelpoista peltoa 
- Puutarhakasveja viljelevä voi tehdä sitoumuksen vain osalle lohkoista
- Viimeistään toisena vuotena kaikki lohkot luomussa
- Vanhat luomutilat: myyntikasvivaatimus 30 %
- Uudet luomutilat: myyntikasveja 30 % 4. ja 5. vuonna
- Myyntikasveja ei tarvitse viljellä, jos kirjallinen yhteistyösopimus luomu-
 kotieläintilan kanssa tai pääosa sadosta käytetään oman karjan rehuksi. 
 Viiden vuoden jälkeen tilan on tuotettava myyntikasveja TAI siirrettävä 
 karja luomuvalvontaan.

Luomusitoumus, kotieläintila 
- Tilalla oltava kotieläimiä vähintään 0,3 ey/sitoumushehtaari 
 (naudat, lampaat, vuohet, siat, kanat, hanhet, ankat) 
- 134 €/ha
- Kahden päivän luomukotieläintuotannon koulutus 
- Viimeisenä sitoumusvuonna tuotettava luomukotieläintuotteita tai 
 luomueläimiä myyntiin, jos haluaa uusia luomukotieläinsitoumuksen.
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Tuet

ProAgrian Tukiturva on EU-tukineuvontaa täy-
dentävä palvelu. Se astuu voimaan EU-tukihaun 
päätyttyä eli 18.6. alkaen. Palvelussa lähetetään 
tekstiviestejä tärkeimmistä pinta-alaperusteisiin 
peltotukiin liittyvistä ajankohdista ja tehtävis-
tä toimenpiteistä. Palveluun kuuluu myös muis-
tutus syysilmoituksen teosta. Lisäksi syysilmoi-
tuksen teko toimistotyönä yhden tunnin ajan-
käyttöön saakka sisältyy palveluun. Palvelun os-
taneella viljelijällä on valvontatilanteessa mah-
dollista arkipäivisin soittaa maksuttomaan neu-
vontapuhelimeen. Luomutukien valvontaan liit-
tyvä neuvonta ei kuulu palvelun piiriin, koska sii-
hen voidaan käyttää Neuvo-palvelua. Tukitur-

va-asiakkailla ei ole omavastuuta EU-tukineu-
vonnassa tapahtuneesta virheestä (normaalisti 
200 €). Palvelun tekstiviesti- ja puhepalvelu toi-
mii lokakuun loppuun saakka. Palvelun hinta on  
100 € sataan peltohehtaariin saakka ja lisäksi 
50 € kultakin alkavalta sadalta peltohehtaaril-
ta. Hintaan lisätään arvonlisävero.

Päätukihaku alkaa huhtikuun lopulla
Tukihaku alkaa tänä vuonna Vipu-palvelussa 
huhtikuun lopulla. Päätukihakemuksen palau-
tukseen aikaa on 17.6.2019 asti. Tuet kannattaa 
hakea viimeisimpien pinta-alatietojen mukaan. 
Jos peruslohkot ovat ennallaan viime vuoteen 
nähden, voi tukihakemuksen lähettää milloin ta-
hansa hakuaikana. Mahdolliset lohkomuutokset 
on hyvä tehdä viimeistään 10.5. 

Vipu-kartta uudistuu
Vipu-palvelun karttaan on tehty muutoksia, joi-
den tavoitteena on selkeyttää ja helpottaa kar-
tan käyttöä. Uudistuneen kartan avulla on mah-
dollista ilmoittaa yhteiskäyttöisten peruslohko-
jen kasvulohkojen rajat. Ilmoittamista kannattaa 
suunnitella hyvissä ajoin, sillä vain yksi lohkon 
haltijoista voi piirtää yhteiskäyttölohkon rajat ja 
ilmoittaa viljeltävät kasvit. Yhteiskäyttölohkot voi 
ilmoittaa vain sähköisessä asioinnissa.

Uusia tukia sähköisessä asioinnissa
Osallistumisilmoituksen meijerimaidon tuotan-
totukeen on voinut tehdä helmikuusta lähtien 
sähköisesti. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse teh-
dä uudelleen, jos se on voimassa. Suoramyynti-
maidon tuotantotuen ilmoitustapa muuttuu si-
ten, että suoramyynnit ilmoitetaan jatkossa kun-
taan Ely-keskuksen sijaan. 

Vinkkejä Vipu-palveluun  
kirjautumiseen
Vipu toimii parhaiten Mozilla Firefox ja Google 
Chrome -selainten uusimmilla versioilla.

Jos Vipuun kirjautuminen ei onnistu, vinkit 
asian korjaamiseen löytyvät ruokavirasto.fi-sivus-
tolta.

Suomi.fi-viestit käyttöön
Suomi.fi-viestit on nopea ja tietoturvallinen tapa 
vastaanottaa päätöksiä ja muita asiakirjoja jul-
kisen hallinnon organisaatioilta. Viestit saa käyt-
töön, kun on tunnistautunut Suomi.fi-verkkopal-
veluun. Sen jälkeen sähköpostiin tulee ilmoitus 
jokaisesta uudesta viestistä.

Suomi.fi-viesteihin voi vastaanottaa esimer-
kiksi ilmoituksen äänioikeudesta ja postin vero-
hallinnolta. Vielä tämän vuoden aikana muka-
na ovat myös maataloustukiin liittyvät asiakir-
jat. Suomi.fi-viesteihin pääsee osoitteessa www.
suomi.fi/viestit.

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

www.viljavuuspalvelu.�  • www.suomenymparistopalvelu.� 

VILJAVUUSTUTKIMUKSEN 

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

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

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

Kuva: Jari Tikkanen

EU-tukineuvontaa tekevät 
ProAgria Keski-Pohjanmaan 
asiantuntijat 2019

Kalajoki-Sievi 
Eerikkilä Maija 040 521 6416
Hihnala Otto 040 684 5111
Roimela Seija 040 847 9740

Luomu-tilojen EU-tukineuvonta 
Keski-Pohjanmaalla
Roimela Seija 040 847 9740
Tikkanen Jari 0400 162 147

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

Tukea ja turvaa 
peltovalvontaan

Juha Hämäläinen 
Kehityspäällikkö
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Uudet viljelijät tervetulleita mukaan 
sopimustuotantoon.

www.evipe.com      p. 040 5111 343

Evijärven
Peruna Oy

Evijärven Peruna Oy
järjestää

toukokuussa
KEVÄT- 

JAUHATUKSEN

Seuraa, 
tykkää ja tägää 
meitä somessa

@ProAgria 
#proagria

Seuraa, tykkää ja tägää  
meitä somessa  

@ProAgria  #proagria

Wikro Systems Ab Oy
Avoinna:
7.30-16.30

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

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

TERVETULOA!

Kompressorit ja
huoltosopimukset 

meiltä!

MYYNTI- JA ASENNUSPALVELUT
yksityis-, yritys- ja teollisuusasiakkaille

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

Kone-Ketonen 
mukana 
Proforest 
2019-messuilla 

osasto: 

E7 
Tervetuloa!

 

Nopeasti tontille
tuotuna!

Katto- ja seinäpellit,
tikkaat, lumiesteet sekä
sadevesijärjestelmät.

Teppolantie 4, Kempele. www.profiilikeskus.fi

Pyydä tarjous
soittamalla tai
tarjouslaskurilla
netissä!
08 5634 700
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Kasvi

Kuva: Jari Tikkanen

Satokasvien ravinteiden käytön 
tehokkuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavat 
kasvintuhoojien lisäksi maaperä- ja 
sääolosuhteet. Torjumatta jääneet 
rikkakasvit vähentävät suomalaisen 
ohran ja kevätvehnän satoa keskimäärin 
200 ja kasvitaudit 500 kg/ha.

Viljelykasvit kilpailevat rikkakasvien 
kanssa sadontuotantoon tarvittavis-
ta panoksista, kuten vedestä ja ra-
vinteista. Jokioisilla tehtyjen kenttä-
kokeiden mukaan rikkakasvien hiven-
ravinnemäärät kuiva-ainekiloa koh-
ti ovat suurempia kuin ohralla tai 
vehnällä. Rautaa rikkakasvit keräsi-
vät suhteellisen paljon, jopa 1 509 
grammaa hehtaarilta. Kun rikkakas-
vien massat pysyvät pieninä, ovat 
vaikutukset viljelykasvien ravinteiden 
saantiin pieniä.

Torjumatta jääneet rikkakasvit 
vähentävät suomalaisen ohran ja ke-
vätvehnän satoa keskimäärin 200 ja 
kasvitaudit 500 kiloa hehtaarilta. – 
Jos ohran ja vehnän tuotannossa ei 

tehtäisi mitään kasvinsuojelutoimen-
piteitä, nykyisillä viljelyhehtaareilla 
ravinnetappiot olisivat jopa 14 mil-
joonaa kiloa typpeä ja 2,8 miljoonaa 
kiloa fosforia vuodessa.

Huomio hivenravinteisiin
Viljelykasvin tasapainoinen ravintei-
den saanti voi vähentää kasvitau-
tien haittavaikutuksia. Tämä havait-
tiin kasvihuoneolosuhteissa. Kaural-
le kylvölannoituksen yhteydessä an-
nettu mangaani ja sinkki paransivat 
kauran Fusarium-sienten heikentä-
mää itävyyttä pelkkään NPK-lannoi-
tukseen verrattuna. Nurminadan leh-
tilaikkutautien oireet etenivät merkit-

sevästi hitaammin, kun kasvit saivat 
NPK-lannoitteen lisäksi myös man-
gaania, rikkiä ja sinkkiä.

Maaperän hyvinvointi  
luo perustan
Satokasvien ravinteiden käytön te-
hokkuuteen ja hyvinvointiin vaikut-
tavat kasvintuhoojien lisäksi maape-
rä- ja sääolosuhteet. Pitkäaikainen 
viljelykierto näyttäisi lisäävän mikro-
biston kokonaismäärää ohran mo-
nokulttuuriin verrattuna. Runsas  
mikrobiston määrä edistää pelto-
maan luontaista taudinaiheuttajien 
tukahduttamiskykyä. Kenttäkokeen 
perusteella muokkauksen keventä-
minen kerryttää mikrobistoa pinta-
maahan.

Kasvinravinteet vaikuttavat 
myös eläinten terveyteen
Ilmastonmuutoksen myötä kasvu-
kauden lämpötila voi tulla kriittisek-
si tekijäksi ravinteiden hyödyntämi-
sessä märehtijän elimistössä. Tämä 
voi johtaa eläinten terveysongelmiin 
sisäruokintakaudella etenkin sateis-

ten ja viileiden kesien jälkeen. Eri nur-
mikasvilajit, lämpötila ja lannoitteen 
typpitaso vaikuttavat eläinten tervey-
den kannalta kriittisten pää- ja hi-
venravinteiden ottoon. Tutkimuksis-
sa saatiin uutta tietoa siitä, millai-
sissa olosuhteissa rehun kivennäis-
koostumus muuttuu lehmän kannal-
ta epäedulliseksi, eli halvausriski ja 
tiinehtymisongelmat ovat vaarana. 
Tieto edesauttaa viljelijöiden varau-
tumista erilaisten rehujen käyttöön, 
millä on sekä taloudellinen että eet-
tinen merkitys.

MARJA JALLI
Luonnonvarakeskus

Terve kasvi kotiuttaa 
annetut ravinteet
Kasvinsuojelun merkitys korostuu ilmasto-olojen 
muuttuessa. Jos kasvinsuojelusta ei huolehdita, 
kasvintuhoojien aiheuttamat satotappiot  
voivat johtaa tilanteeseen, jossa osa kasveille 
annetuista ravinteista jää käyttämättä ja riski 
ravinnepäästöihin kasvaa.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) 
TerveKasvi (Terve satokasvi – 
parempi ravinteiden hyödyntä-
minen) -hankkeessa selvitettiin 
viljelykasvien käyttämien ravin-
teiden ja kasvinterveyden välisiä 
vuorovaikutuksia. Niiden huo-
mioiminen tukee nykyistä kan-
nattavampaa ja ympäristölle 
riskittömämpää tuotantoa.
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Kotieläin

ProAgrian ruokinnanohjauspal-
velussa keskitytään ruokinnan suun-
nitteluun, seurantaan ja onnistumi-
sen havainnointiin. Ruokinnanohja-
us ja sitä täydentävät täsmäpalvelut 
tarjoavat työkaluja, asiantuntemus-
ta, vertailutietoa ja hyviä käytäntö-
jä, kun tavoitteena on tuottaa mah-
dollisimman paljon pitoisuuksiltaan 
hyvää maitoa, pitää karja terveenä 
ja hyödyntää kotoiset rehut tehok-
kaasti.

Ruokinnan suunnittelu vaatii 
tarkat lähtötiedot karjan tuotosta-
sosta, rehujen laadusta ja määräs-
tä. Pellonkäytön ja viljelyn suunnit-
telussa luodaan pohja karkearehun 
riittävyydelle ja laadulle. Kaksi hy-
vin erilaista, peräkkäistä kasvukaut-
ta ovat opettaneet, että karkeare-
hua on hyvä olla varastossa yli vuo-
den tarve.

Toteuta, seuraa,  
analysoi ja tee  
korjaavat toimenpiteet
Maidon pitoisuus kertoo ruokinnan 
tasapainosta. Ruokinnan seuranta-
laskelmalla ja karjaa havainnoimalla 
voidaan selvittää, toteutuuko suun-
niteltu ruokinta. Appeen lajittumista 
voidaan tarkkailla ruokintapöydäl-
lä. Todellisuudessa ruokinnan kar-
kea- ja väkirehusuhde voi olla leh-
män edessä aivan toisenlainen kuin 
mitä on suunnitelmassa laskettu. 
Rehujen laatumuutokset esimerkik-
si kuiva-ainepitoisuudessa voidaan 
hallita ottamalla uusi säilörehunäy-
te säännöllisesti. Maidon pitoisuus 
on myös eläinterveyden mittari. Kun 
rasva- ja valkuaispitoisuus lukuarvoi-
na lähenevät toisiaan, kielii se hap-
paman pötsin ongelmasta. Säännöl-
lisellä seurannalla ja tilakäynneillä 
tehtävillä karjahavainnoilla voidaan 
löytää asioita, mitä korjaamalla mei-
jeriin menevää maidon määrää saa-
daan kasvatettua.

Lehmäkohtaisella tuotoksella, 
terveellä karjalla, hyvillä olosuhteil-
la ja 170-180 päivän lypsykaudella 
päästään hyvään rehunhyötysuhtee-
seen. Rehuannoksen optimoinnis-
sa huolehditaan riittävästä karkea-
rehun määrästä ja vältetään ruokin-
nan äkillisiä ja liian usein toistuvia 
muutoksia. 

Mittaa ja johda
Luotettava tieto ja luvut antavat 
mahdollisuuden puuttua arkipäi-
vän johtamiseen. Maitotuotoksesta 
on saatava tarkkaa tietoa koko ajan. 
Tuotosseurannan eri raportit tuot-
tavat tunnuslukuja lehmä- ja karja-
tasolta. Hedelmällisyyden ja tiiney-

Lisää tuottoa ProAgrian 
ruokinnanohjauspalvelulla

Kuva: Elisa Karhula

Tuotosseurannan Koelypsyraportilta 
näkee lehmäkohtaisesti, montako 
euroa päivässä on kunkin lehmän 
tuottaman maidon arvo. Laskennassa 
on huomioitu maidon määrä sekä 
rasva- ja valkuaispitoisuus.
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ohjausta 
täydentävät 
räätälöitävät 
täsmäpalvelut. 
Niiden avulla 
laitetaan kuntoon 
tuotannon eri osa-
alueita olemassa 
olevaa tietoa, 
yhdessä tehtyjä 
havaintoja ja 
hyviä käytäntöjä 
yhdistäen.

8 9 8 

RUOKINNAN OHJAUS     
–   kannattavuutta, hyvinvointia ja ratkaisuja

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

Puolivuotis- 
tarkastelu

Neljännesvuosi- 
tarkastelu

Kuukausittainen 
tarkastelu 

Räätälöity

Ruokinnan ohjaus 
-kertoja: seuranta ja 
suunnittelu

2 4 11 Räätälöitävissä

Tilakäynti: karja- ja 
ruokintahavainnot

1 2 3 Räätälöity

Yhteydenpitoa Vähintään aina 
laskelmia teh-
täessä

Aina laskelmia 
tehtäessä

Vähintään ker-
ran kuukaudessa

Vähintään  
laskelmia  
tehtäessä

Saat Taloudelliset ja  
biologiset tun-
nusluvut kaksi  
kertaa vuodessa

Ruokinnan tun-
nusluvut noin  
3 kk välein

Tunnusluvut 
kuukausittain

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

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

snt/l

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

1 viikko 1 kuukausi 1 vuosi
70 e

300 e

3 650 e

RUOKINNAN OHJAUS RÄÄTÄLÖITYY ASIAKASTARPEEN MUKAAN

PROAGRIAN RUOKINNAN OHJAUS

RUOKINNAN  
ASIANTUNTIJA  

YHDISTÄÄ  
ERI OSAT  

TOIMIVAKSI  
KOKONAISSUUDEKSI 

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

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

Tuotospotentiaali, tuotos- ja  
terveystavoitteet ja eläinmäärät
Kannattava tuotostaso

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

Teknologia ja  
resurssit
Mahdollisuudet  
ja uudet 
ratkaisut

VAIHTOEHTOJEN SIMULOINTI PUOLUEETTOMASTI

Lähde ProAgrian seurantalaskelmat

UUSI SEURANTALASKELMA – TUNNUSLUKUJA JOHTAMISEEN

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

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

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

Kun ostorehukustannus nousee sentin maitolitraa  
kohti 100 lehmän karjassa ja 10 000 kilon tuotoksessa,  
se tarkoittaa 10 000 euroa vuodessa. Maitotuotto-re-
hukustannus on ruokinnan kannattavuuden aito mit-
tari ja keskeinen osa ProAgrian Ruokinnan ohjausta.

M
A

IJA
 S

A
A

N
IO

Lehmä ei lypsä suunnitelmalla. Toiminnan on muu- 
tuttava, jos halutaan parempia tuloksia. ProAgrian  
ruokinta-asiantuntijat rohkaisevat ja sparraavat suun- 
niteltujen asioiden käyttöönotossa ja seurannassa. 

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

Sinikka Luostarinen, 
maitotila-asiantuntija, ProAgria Etelä-Savo

Ruokinnan asiantuntija Sini Kuiri havainnoi 
ruokinnan onnistumista Keisalan tilalla  

yhdessä Anna Länsisalmen kanssa. 

den seuranta on tärkeää. Nuorkar-
jan kasvatus on tärkeimpiä maito-
tilan prosesseja. Mittaa ja seuraa 
nuorkarjan kasvua ja kuntoluokita 
hiehot strategisesti tärkeinä hetkinä. 
Näiden prosessien tunnusluvut löyty-
vät KPI-avainmittaristosta.

Anna-Riitta Leinonen
Maidontuotannon 
erityisasiantuntija

Karjanomistajan päivittäisen tuotannon tarkkailun kautta selvitetään syövätkö leh-
mät tarpeeksi, saavatko lehmät parhaan mahdollisen rehuannoksen ja onko tarvetta 
ruokinnan säätämiselle. 

Kuva: Elisa Karjula
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Neuvolakäyrällä hiehojen kasvua ver-
rataan kasvutavoitteisiin ja niitä voi-
daan vielä tarkentaa tilan karjan kes-
kiarvon mukaan. Palosaaren hieho-
jen kasvukäyrästä näkyi heti, että va-
sikat ovat kasvaneet hyvin syntymän-
sä jälkeen. Siemennysikäisissä oli täl-
lä kerralla suurimpia eroja. Tilakäyn-
nillä pohdimme erojen syitä ja tar-
kastelimme hiehojen olosuhteita ja 
ruokintaa. – Karjassa näkyy vielä laa-
dussa eroa, sitä pyritään pienentä-
mään, Tuomo kertoo. Helpotusta 
ylimääräisten eläinten karsintaan py-
ritään saamaan sairauksien kirjaami-
sella, lisäksi genomitestit ovat tulos-
sa käyttöön. Palosaaren tilalla noin 
60 lehmän karjaan hiehontarve on 
1,4 hiehoa kuukautta kohti. Tämä 
luku on syytä pitää mielessä, jottei 
hiehoja kasvateta turhaan. Ylimää-
räiset hiehot vievät kasvutilaa ja li-
säävät tautipainetta. Tasaiset poiki-
miset ympäri vuoden ovat haluttuja 
asioita erityisesti robottitiloilla, joil-
la robotin kapasiteettikin vaikuttaa 
asiaan.

 

Mistä on hyvät  
ensikot tehty?

Onnistunut juottokausi sekä juo-
tolta vieroittaminen niin, ettei vasi-
kan kasvuun tule notkahdusta, ovat 
eväät hyville ensikoille. Vieroitettujen 
vasikoiden syntymäpainon tulisi tup-
laantua vieroitusikään mennessä. Al-

le puolivuotiaiden hyvä päiväkasvu 
kannattaa hyödyntää, laadukkailla 
rehuilla eläin kasvaa ja nuorena ei 
ole pelkoa lihomisesta. Hiehojen kar-
kearehut on syytä analysoida kiven-
näisiä myöten säännöllisesti. Varsin-
kin tänä vuonna on ollut syötössä ra-
vintoarvoiltaan ja käymislaadultaan 
monenlaisia karkearehuja. Nuori va-

sikka on vasta kehittymässä märehti-
jäksi ja silloin suuret vaihtelut rehu-
jen laadussa ja hygieniassa voivat ai-
heuttaa kehittyvään pötsiin virhekäy-
mistä. Palosaaren hiehot totutetaan 
juottokaudella vasikan täysrehuun 
ja samalla väkirehulla jatketaan vie-
lä muutama kuukausi juottokauden 
jälkeen. 

Kuntoluokat
Säännöllisellä kasvun seurannalla 
on mahdollista välttää kuntoluok-
kien nousu. Palosaaren hiehojen 
siemennysiän, 15 kk, tavoitepainok-
si laskettiin 387 kg. Tällöin säkä-
korkeuden tulisi olla vähintään ayr-
shirellä 125 cm ja holstainilla 130 
cm. Ongelmissa ollaan, jos vuoden 
ikäisen hiehon kanssa havahdutaan 
siihen, että hiehot ovat liian pie-
niä. Ruokinnan energian lisäyksel-
lä saadaan päiväkasvu kyllä nou-
semaan mukavan rasvakerroksen 
kanssa. Liian korkeat kuntoluokat 
heikentävät tiinehtyvyyttä ja poi-
kimahetkellä altistavat hiehon re-
peämiselle. Lisäksi lihava hieho tai 
lehmä on myös heikkosyömäisem-
pi poikimisen jälkeen. Hyvin kasva-
neella raamikkaalla hieholla on hy-
vä syöntikyky. Jos kasvu jää vajaak-
si, joutuvat ensikot käyttämään re-
hujen ravintoaineita vajaaksi jää-
neen kasvunsa loppuun saattami-
seen. Syönnin tulos on silloin pois 
maitotuotoksesta, pitoisuuksista ja 
hyvästä hedelmällisyydestä. Poiki-
mahetkellä ensikon tulisi saavuttaa 
85 % aikuispainosta ja olla maksi-
missaan 3,5 kuntoluokassa. – Tilan 
ulkopuoliset silmät estävät tilaso-
keutta ja hoksauttavat omienkin te-
kemisten arviointiin, toteaa Tuomo 
ja jatkaa: – Jos haluaa saada muu-
tosta aikaan, on omien toimintata-
pojen muututtava.

Palosaaren hiehojen 
strategiset mitat

Hyvin kasvaneella raamikkaalla hieholla on hyvä syöntikyky. Silloin se tuottaa poi-
kiessaan hyväpitoista maitoa tuotantopotentiaalinsa mukaisesti.

Hyvä ensikko on 
sellainen, jonka olisi 
valmis ostamaan 
selvällä rahalla. Terve, 
oikean kokoinen 
ja hyvännäköinen 
niin rakenteelta 
kuin yleisilmeeltään. 
Hiehon odotusarvo 
sekä odotusarvoa 
tarkemmat 
genomitestit antavat 
tietoa hiehon 
jalostuksellisesta 
arvosta. Tuija Korpela

Maidontuotannon 
erityisasiantuntija

Tuomo ja Päivi Palosaaren tilalla Vetelissä hiehojen elopainot mitattiin ensikkokäyntiä varten. 
Elopainot kirjattiin ProAgrian verkkopalveluun ja hiehot laitettiin neuvolakäyrälle.

Kuva: Tuija Korpela

LEAN-johtaminen

KARJATSEKKI

Laidunnus

 

Ennätysensikot
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Kuva: Tuija Korpela

Palosaaren hiehojen 
siemennysiän, 15 kk, 
tavoitepainoksi laskettiin 
387 kg. Tällöin säkä-
korkeuden tulisi olla 
ayrshirellä vähintään 
125 cm ja holstainilla 
130 cm.  – Ehkä hiehoja 
olisi helpompi seurata 
säkäkorkeuden mukaan, 
kun karsinarakenteisiin 
maalattava säkäkorkeus-
mittari olisi aina nähtävissä, 
Tuomo Palosaari pohtii.  
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Kankaantie 563,
62150 Ylihärmä

0400 863 514
www.happowa.fi

SPREADER 30 NYT MYÖS LEASING-PALVELUNA
• Hapottimen tuotto jopa 30 l/min
• Kolmivuotisen sopimuksen

etuja muun muassa:
- Säännölliset huollot
- Pidennetty takuu
- Uudet kulutusosat joka vuosi
- Testit ja koeajot, talvisäilytys
- Varakone laiterikon sattuessa

• Kysy lisää!

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

Maittava ja edullinen 
valkuaistäydennys 

seosruokintaan

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.”
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Kotieläin

Jenni Nurmen ja Atte Isokan-
kaan tilalla Kaustisella tehtiin Vireät 
poikineet -täsmäpalvelu, koska tilan-
väen mielestään poikineet lehmät ei-
vät heruneet niin hyvin kuin toivot-
tiin. Tavoitteeksi asetettiin parem-
pi kokonaissyönti sekä korkeammat 
maitotuotokset varsinkin ensikoilla. 

– Meillä tilaratkaisut tai eläinten ryh-
mittelyt on hieman hankalampia to-
teuttaa, kun on vanhempi parsina-
vetta. Siitä huolimatta käynnin aika-
na tuli hyviä kommentteja ja kehitys-
ehdotuksia, toteaa Atte ja jatkaa: – 
Isoille navetoilla tästä palvelusta on 
varmasti hyötyä. 

Tilanväki piti hyvänä sitä, että 
keskitytään yhteen asiaan kerrallaan 
ja perehdytään siihen kunnolla. – 
Käynnin jälkeen tuli aivan uutta drai-
via tekemiseen, kertoo tilalla työs-
kentelevä Katja Känsälä. Kehityseh-
dotukset jäävät mieleen muhimaan 
ja pikkuhiljaa niitä toteutetaan, var-
sinkin jos ongelmia ilmaantuu. Ti-
lakäynnillä testattiin mm. BHB-ke-
toosiliuskoilla vastapoikineiden leh-
mien maitoja mahdollisten piilevien 
ketoositapausten löytämiseksi. – Ke-
toosiliuskojen käyttäminen on käte-
vää ja auttaa löytämään ongelmata-
pauksia. Ajateltiin käyttää niitä jat-
kossakin, toteaa Katja.

Poikineet lehmät ovat karjan VIP-ryh-
mä, johon ajan ja huomion käyt-
täminen kannattaa. Poikineen leh-
män mahdollisimman ongelmaton 
alkutaival on koko tuotantokauden 
onnistumiselle tärkeää. Poikineisiin 
eläimiin keskittyvällä Vireät poiki-
neet -palvelulla vähennetään poiki-
misen jälkeisten ongelmien ja kor-

jaavien toimenpiteiden aiheuttamaa 
kustannusta. Sairastuvien eläinten 
lukumäärä ja lääkitystarve pienene-
vät. Myös maitotuotos nousee, kun 
poikineet eläimet lähtevät sujuvasti 
ja ongelmitta uraputkeensa.

Vireät poikineet -asiantuntija-
käynnillä paneudutaan vastapoiki-
neiden lehmien ja ensikoiden hoito- 

ja seurantarutiineihin sekä haetaan 
keinoja havaita ja ennakoida sairas-
tumiset. Tuore analyysikoelypsy ja 
ruokinnan seurantalaskelma antavat 
hyvää numerotietoa keskustelujen ja 
päätösten pohjaksi. Lyhyt alkukes-
kustelu käydään saavutettujen ja ta-
voitteeksi asetettujen tulosten poh-
jalta. Sitten käydään läpi viimeksi 

poikineet lehmät ja ensikot. Tämän 
jälkeen tehdään lyhyt navettakier-
ros hyvää tuotantokauden alkua tu-
kevien olosuhteiden havaitsemisek-
si. Loppuyhteenveto Lean-parannus-
taulupalaverin malliin päättää käyn-
nin navetan toimistolla tai tuvassa. 

Heidi Lehkonen

Heidi Lehkonen 
(ProAgria) sekä 
Atte Isokangas 
ja Jenni Nurmi 
asettivat tavoitteeksi 
paremman 
kokonaissyönnin 
sekä korkeammat 
maitotuotokset 
varsinkin ensikoilla. 
Vireät poikineet 
-tilakäynnillä 
testattiin mm. BHB-
ketoosiliuskoilla 
vastapoikineiden 
lehmien maitoja 
mahdollisten piilevien 
ketoositapausten 
löytämiseksi.

Tuotantokausi sujuvasti alkuun

Vireät poikineet -täsmäpalvelu

Heidi Lehkonen
Maidontuotannon 
erityisasiantuntija

VIREÄT POIKINEET 
-PALVELUSTA

•  Enemmän maitoa ja 
 paremmat pitoisuudet
•  Vähemmän työtä ja korjaavia 
 toimenpiteitä
•  Ymmärrys syistä ja 
 seurauksista
•  Huolettomuutta ja varmuutta

Kysy lisää maidontuotannon 
asiantuntijaltasi!

Kuvat: Anna-Riitta Leinonen

PIILEVÄ KETOOSI 
laskee maitotuotosta 

50-600 kg (2-26 %) koko 
tuotoskaudella. Kahden 

tapauksen ehkäisy 
maksaa palvelun

takaisin. 
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Kryptosporidioosi on vasik-
karipulin aiheuttaja ja voi sairastut-
taa myös porsaita ja lampaita. Vasik-
ka sairastuu yleensä alle kuukauden 
iässä eikä ripuliin ole tehokasta lää-
kettä. Halofuginomi-kuuri on mah-
dollista ennaltaehkäisevästi eläinlää-
kärin lausunnon perusteella, mutta 
hoidettu eläin voi silti kantaa ja le-
vittää tautia. Tämä onkin haasteel-
lista välitysvasikoiden kohdalla. Asi-
allisen tautisulun toimenpiteet alka-
vat oman eläintilan kriittisellä tarkas-
telulla.

Tautitilanteissa pitää aina muis-
taa ihmisten suojautuminen. Cryp-
tosporidium parvum on sikäli vekkuli 
tapaus, että se on zoonoosi. Se tart-
tuu varsin helposti eläimestä ihmi-
seen ja päinvastoin. Kryptoksen erit-

tämät ookystat kestävät ympäristös-
sä kuukausia. Tauti on raskas sairas-
taa, eikä sairastuminen edes anna 
ihmiselle pysyvää suojaa. Johtui ih-
misen sairastama ripuli sitten mistä 
hyvänsä, kannattaa pysyä poissa kar-
janhoitotöistä, mikäli on kuumetta-
kin, sillä ainakin silloin voi tartuttaa 
myös eläimiä. 

Sairastava eläin 
Vastustuskyvytön eläin on herkkä 
hoidon ja ympäristön puutteisiin. 
Ihminen toimet vaikuttavat siihen, 
minkälaisia vasikoita saadaan mai-
don- ja lihantuotantoon. Vain ter-
veistä lehmävasikoista voi kasvaa sa-
tatonnareita. Lihantuotantoketjukin 
toimii optimaalisesti, kun maailmal-

le laittaa menemään vain terveitä va-
sikoita. 

Eläimiä myytäessä järjestetään 
vaikka irtoaidoilla tehty lastauspaik-
ka, joka mielellään on 200 metrin 
etäisyydellä navetasta. Eläimen voi 
viedä tilaan ennen auton tuloa ja 
laittaa eläinkortit ja muut dokumen-
tit aitaukseen kiinnitettyyn postilaa-
tikkoon. Monella tilalla käytössä on 
lastaussillat tai -ovet. Tällöin ainakin 
lastauksen ajaksi kannattaa eläinti-
lan ilmastointilaite sulkea. Näin imu 
ei vedä eläintilaan eläinkuljetusau-
tosta mahdollisia bakteereita ja vi-
ruksia. Kun tilanväki vie eläimen au-
toon tai sen ovelle, varmistetaan pa-
latessa jalkineiden tai suojavaattei-
den kunto, jotta eläintilaan ei tule 
uusia pöpöjä.

Eläinvirtojen välissä

Viisasta ennakointia on puhdistaa ja 
desinfioida tilat ja tarvikkeet hyvin en-
nen uusia eläinryhmiä. Kesäaikoina va-
sikat voidaan kasvattaa myös ulkoti-
loissa ja puhdistaa ja desinfioida talvi-
aikainen vasikka-osasto. Ennakointia 
on huolehtia myös rakennusten ym-
päristön siisteydestä. Kymmenen met-
rin hoidettu ja esteetön alue ilman ro-
muja ja rehujätteitä vähentää tuholai-
sia ja siten myös tautiriskejä. 

Eläintaudit – ennakoi ja taltuta

• Niin haastavaa kuin se joskus on-
kin, pidetään esim. painepesuri-
töissä koko kasvojen peittävää 
suojaa. Myös muu suojavaatetus 
pitää olla asianmukainen, kos-
ka painepesurit ja vesisuihkut ai-
heuttavat roiskeita. Esidesinfioin-
ti on hyvä tehdä esim. Viscon S 
-aineella.

• Kuivapuhdistetaan kaikki irtolika 

pois. Puhtaille alueille ei levitetä 
likaa tai ko. alueet siistitään vas-
taavasti.

• Liotetaan tarvittaessa puhdistet-
tava tila käyttämällä esim. Ke-
nosan-desindiointiainetta. 

• Pesussa käytetään kuumaa, min. 
60-asteista vettä ja emäksistä, 
desinfioivaa pesuainetta. Pesu 
tehdään huolella. Kaikki pinnat 

pestään. Samalla voidaan tarkis-
taa rakenteiden kunto. Lopuk-
si huuhdellaan vielä puhtaalla, 
kuumalla vedellä. 

• Loppudesinfioinnissa käytetään 
Neopredisan, Kenosan tai Kilcox 
extra -kauppanimellä myytäviä 
aineita.

• Pestään ja desinfioidaan myös ti-
lassa käytetyt tarvikkeet, kuten 

ämpärit ja harjat tai kolmiokolat. 
• Kuivatetaan tilat ennen eläinten 

siirtoa puhtaaseen tilaan.
• Muistetaan siistiä säännöllisesti 

myös sisällä ja ulkona olevat juo-
ma-altaat, myös uimurin suoja-
kotelon alta.

Liisa Koskela

Liisa Koskela
Yritysjohtamisen 
erityisasiantuntija
Maidontuotannon 
strategisen johtamisen
valtakunnallinen huippuosaaja

Huolellisuus kannattaa

Kuva: Anna-Riitta Leinonen

Viisasta ennakointia on puhdistaa 
ja desinfioida tilat ja tarvikkeet 
hyvin ennen uusia eläinryhmiä. 
Ennakointia on huolehtia myös 
tautisulusta tuotantorakennuksissa.
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Kotieläin

Ontuminen on karjassa yk-
si merkittävimmistä syistä lehmien 
poistoon hedelmällisyysongelmien 
ja utaresairauksien lisäksi. Sorkkien 
ja jalkojen terveydellä on vaikutus-
ta lehmien kestävyyteen, hedelmäl-
lisyyteen, utareterveyteen ja tuotok-
seen. Sorkkaongelmat ja ontumiset 
johtavatkin usein karjan nopeutu-
neeseen uudistamiseen. Sorkkater-
veyden merkitys on kasvanut enti-
sestään pihattonavetoiden ja auto-
maattisten lypsyjärjestelmien yleis-
tyessä. 

Ontumisen vaikutus
Ongelmat jalkaterveydessä vähentä-
vät liikkumista ja heikentävät syön-
tiä. Riittämätön syönti johtaa ener-
giavajeeseen, mikä on monien on-
tumisten aiheuttamien hedelmälli-
syyshäiriöiden taustalla. Ongelmia 
syntyy kiimaan tulon viivästymises-
tä, kiimojen ja kiimakäyttäytymisen 
heikkenemisestä tai kiimojen pois 
jäännistä. Tämä vaikeuttaa tiineh-
tymistä ja lisää kuluja. Ontumisen 
on todettu myös pidentävän poi-
kimaväliä. Terveisiin lehmiin verrat-
tuna ontuvilla lehmillä on suurem-
pi riski sairastua muihin sairauksiin: 

utaretulehdusten riski kasvaa ja leh-
mät altistuvat helpommin ketoosille 
ja juoksutusmahasairauksille. Leh-
män vuosituotosta paha ontuminen 
voi vähentää jopa kymmenellä pro-
sentilla. Hoitokustannukset ja me-
netetty maito ovat suuria tappioi-
ta tilalle.

Optimaaliset olosuhteet 
Toimiva lannanpoisto ja ilmanvaih-
to navetassa ovat tärkeitä tekijöi-
tä sorkkaterveyden ylläpitämisessä. 
Ne vaikuttavat eläinten puhtauteen 
ja vähentävät bakteereille suotuisia 
elinolosuhteita. Oikein mitoitettu, 
pehmeä ja kuiva parsi mahdollistaa 
eläimen luonnolliset liikeradat ja li-
sää eläimen makuuaikaa. Makuulla 
sorkat eivät ole alttiina kosteudelle 
tai painorasitukselle. Riittävän kui-
tupitoinen ruokinta ja tasainen re-
hunsaanti edistävät sorkkaterveyt-
tä ja riittävällä vedensaannilla pide-
tään kuiva-aineen syönti tasaisena. 
Liikunnalla on jalkojen ja sorkkien 
terveyttä parantava vaikutus. Hyvä 
alusta lisää sorkkien verenkiertoa ja 
talviulkoilun avulla voidaan myös 
puhdistaa sorkkia. Oleellista sork-
kasairauksien ennaltaehkäisyssä on 

myös oikea-aikainen ja oikein toteu-
tettu sorkkahoito.

Eläinliikenne
Lisääntynyt eläinliikenne tilan ulko-
puolelta tai omien eläintilojen välil-
lä nostaa riskiä tarttuviin sorkkasai-
rauksiin. Ostoeläinten hankinta on 
suuri riski ja se kasvaa, mitä useam-
malta tilalta ostoeläimiä hankitaan. 
Eläinkaupan yhteydessä eläimillä tu-
lisi aina olla terveystodistus. Myös 
lastaus- ja kuljetustilanteesta muo-
dostuvat tautiriskit tulisi huomioida. 
Eläinliikenteen lisäksi tilalle tapahtu-
van henkilö- ja ajoneuvoliikenteen ai-
heuttamilta riskeiltä suojautuminen 
on tärkeää. 

Seurannalla  
parempaa sorkkaterveyttä
Karjan säännöllinen tarkkailu mah-
dollistaa monien sorkkaongelmien 
havaitsemisen jo aikaisessa vaihees-
sa. Tällöin ongelmiin ehditään puut-
tua ennen niiden pahenemista, pa-
raneminen on todennäköisempää 
ja sorkkaongelmista aiheutuvia tap-
pioita voidaan minimoida. Olosuh-
teiden huomiointi on tärkeä osa ti-

lanteen hallintaa. Terveet jalat pa-
rantavat eläinten hyvinvointia, he-
delmällisyyttä ja tuotosta. Siksi on 
tärkeää oppia havainnoimaan omaa 
karjaansa.

Terveet jalat
TERVEET JALAT
-PALVELUN 

avulla selvitetään yhdessä 
asiaan perehtyneen asiantunti-
jan kanssa karjan sorkkatervey-
den tilanne. Tilakäynnillä ha-
vainnoidaan toimenpidelistan 
avulla ontumisia ja ontumisiin 
vaikuttavia tekijöitä. Maidon-
tuotannon asiantuntijat kerto-
vat mielellään palvelusta lisää.

Hanna Jämsä
Maidontuotannon asiantuntija

Kuva: Maaseutuverkosto/Martina Motzbäuchel

Oikein mitoitettu, pehmeä ja kuiva 
parsi mahdollistaa eläimen luonnolliset 
liikeradat ja lisää eläimen makuuaikaa. 
Makuulla sorkat eivät ole alttiina 
kosteudelle tai painorasitukselle.
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Umpikaudella lehmä palautuu 
edellisestä tuotoskaudesta ja valmis-
tautuu aloittamaan uuden tuotos-
kauden. Onnistuneella umpikaudella 
on suuri merkitys. Suurin osa eläin-
lääkäreiden tekemistä hoidoista liit-
tyy hedelmällisyysteen, poikimahal-
vauksiin ja utaretulehduksiin, joiden 
juuret juontavat umpikaudelle. Poi-
kimisen jälkeiset ongelmat aiheut-
tavat merkittäviä tuotostappioita ja 
hoitokustannuksia. Upeat Umpparit 
-täsmäpalvelulla tavoitellaan parasta 
mahdollista umpikautta, jotta lehmä 
pääsisi parhaaseen mahdolliseen tuo-
tokseen tulevalla tuotoskaudella. 

Hyvät lähtökohdat onnistu-
neelle umpeutukselle
Kun lehmää aletaan umpeuttaa, tuli-
si sen olla 3,5 kuntoluokassa ja uta-
reen terve. Umpeen laiton tulisi su-
jua napakasti, jotta vedinkanava sul-
keutuu viiden päivän kuluessa. Näin 
bakteerit eivät pääse vedinkanavaan 
aiheuttamaan tulehdusta. Ruokin-
nan muutos sekä vähennety lypsy 
viestivät lehmälle umpeen menosta. 
Umpeutuskäytänteet ovat tilakohtai-
sia. Puhtaat ja hyvin kuivitetut parret 

ovat erityisen tärkeitä umpilehmille, 
koska utaretulehdusriskiä kestää kol-
me viikkoa umpeenpanosta. Suurin 
osa poikimisen jälkeisistä utaretuleh-
duksista on saatu umpikaudella. 

Oikeaan aikaan umpeen
Oikealla kuntoluokalla pidetään yllä 
hyvä syönti koko umpikauden ja vie-
lä poikimisen jälkeen herumiskaudel-
la. Kuntoluokan tulisi pysyä sama-
na poikimiseen saakka. Laihtumista 
ei saisi tapahtua. Ruokinnassa voi 
olla haastavaa tasapainoilla rehujen 
kanssa niin, että umpilehmän ravin-
toaineiden saanti täyttyy, mutta se 
ei pääse lihomaan. Karkearehua on 
oltava koko ajan saatavilla ja pötsin 
täynnä. Kivennäiset kannattaa ana-
lysoida umpilehmien karkearehuista, 
jotta kivennäistasapaino säilyy. Vita-
miinien ja hivenaineiden riittävyydel-
lä ennaltaehkäistään mm. jälkeisten 
jääntiä. Umpeutuksen jälkeen tasa-
painoinen ruokinta edistää lehmän 
terveyttä, vasikan kasvua ja takaa hy-
välaatuisen ternimaidon. Useammin 
poikineilla riittää 45 päivää täysin 
lypsämättä hyvään ternimaitoon, en-
sikoille suositellaan muutamaa viik-

koa pidempää ummessaoloaikaa. 
Tuotosseurannan ummessaolokau-
den pituus on ajanjakso ensimmäi-
sestä lypsämättä jätetystä päivästä 
poikimiseen. 

Kohti parempaa  
tuotoskautta
Jos tilalla ei ole mahdollista järjestää 
tunnutusruokintaa, on parempi pitää 
tärkkelystä ruokinnassa koko umpi-
kauden ajan. Näin vältytään alkulyp-
sykauden hapanpötsiongelmilta. On-
nistunut umpikausi vaatii erilaisen 
ruokinnan umpeutettaville, ummessa 
oleville ja tunnutettaville. Umpileh-
mien ruokinnan tasapainoa on hyvä 
tarkastella KarjaKompassin seuranta-
laskelmalla. Kun umpeutuksessa on-
nistutaan ruokinnan ja olosuhteiden 
osalta, vältytään poikimisen jälkeisin-
tä ketoosi-, halvaus-, hedelmällisyys- 
ja utaretulehdusongelmilta. 

Umpikausi 
kantaa kauas

Jenny Klemola 
Maidontuotannon 
asiantuntija

Ruokinnan muutos 
sekä vähennetty lypsy 
viestivät lehmälle 
umpeen menosta. 
Useammin poikineilla 
riittää 45 päivää 
täysin lypsämättä 
hyvään ternimaitoon, 
ensikoille suositellaan 
muutamaa 
viikkoa pidempää 
ummessaoloaikaa.

UPEILLA 
UMPPAREILLA
ongelmitta uuteen herumis-
huippuun. Maidontuotannon 
asiantuntijat kertovat Upe-
at umpparit -täsmäpalvelus-
ta lisää.
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Kotieläin

Kaustisella Marko Kolan lyp-
syrobottitilalla on sekoiteltu apetta 
kohta kahdeksan vuoden ajan. Eläin-
liikenne sujuu robotille ja eläinaines 
on tasaantunut vuosien varrella. Se-
osrehuruokintaa seurataan ProAg-
rian ruokinnanohjauksen avulla. Ro-
botin ruokintatoimintoja ja asetuk-
sia säädetään tilakäyntien yhteydes-
sä sekä etäyhteyden avulla.

Perinteinen parsinavetan erillis-
ruokinta väistyi, kun aperuokinta tu-
li tilalle robottinavetan rakentami-
sen myötä 2011. – Aperuokintaan 
siirryttiin samalla kun robottikin tu-
li. Alku oli opettelua, sillä vain yh-
dellä lähialueen naapurilla oli ape-
ruokinta tuohon aikaan. ProAgrian 
asiantuntijat neuvoivat miten apet-
ta tehdään ja ProAgrialta otettiin 
myös ruokintasuunnitelmat. Niistä 
oli apua. Alussa arvelutti miten leh-
mät oppivat apetta syömään. Hyvin 
oppivat. Myös appeen koostumusta 
arvioitiin asiantuntijan kanssa, Mar-
ko kertoo. Marko Kola toteaa, että 
aperuokintaan siirtyminen oli selvä 
valinta. – Siinä on paljon talousetu-
ja. Pystyy syöttämään eri satoja yhtä 
aikaa, hiehoille pystyy lisäämään ap-
peeseen olkia. Oma mylly oli valmii-
na, traktori oli valmiina, vain ape-
vaunun joutui laittamaan. Kun osa 
rehuista säilyi samana, eväät olivat jo 
tuttuja lehmille kun siirryttiin uuteen 
navettaan, Marko jatkaa.

Apesheikerillä seurataan 
seoksen koostumusta
Appeen koostumusta on seurattu 
ProAgrian ruokinnanohjauskäyntien 
aikana apesheikerillä. – Apesheikeri 
on hyvä. Sillä selviää appeen koostu-
mus. Ja hyvä, kun on asiantuntija mu-
kana. Apevaunussa on tärkeää olla 
terät kunnossa, nimimerkillä juuri te-
rät vaihtanut, Marko naurahtaa. Te-
rävät terät lisäävät tehokkuutta ap-
peen tekoon. Rehunäytteitä kannat-
taa ottaa ja seurata niitä. Sheikerillä 
voidaan päätellä miten lehmät syö-
vät apetta ja lajittuuko se. – Sheikeril-
lä näkee oman työnsä tulokset, Mar-
ko toteaa.

Ruokinnan seuranta
Kolan tilalla huolehditaan säilörehu-
näytteiden ottamisesta ja käytetään 
ProAgrian ruokintasuunnitelmaa. 
Robotin tietokoneelle tehdään etä-
yhteydellä tilannekatsauksia. Tieto-
koneelta muutetaan tarvittaessa lyp-
syrobotin ruokintataulukoita vastaa-
maan todellista syöntiä ja lehmien 
ruokinnallista tarvetta. Seoksen teko 
on jokapäiväistä tarkkaa työtä, jo-
ka vaatii karjan seurantaa. – Apetta 
sekoittaessa saa olla tarkkana, ettei 
tule liian väkevää ruokintaa. Jos tu-

lee vahingossa sekoitettua liian vä-
hän tai pitkään, niin sen kyllä huo-
maa. Ape on väärän pituista ja lajit-
tuu. Ja lannat vaihtelee, kun ruokin-
ta vaihtelee. Jos on sekoittanut liian 
vähän tai liikaa, lehmät myös nakko-
vat apetta. Säilörehuanalyyseja pitää 
seurata, Marko toteaa. –Ajan myötä 
silmä on kyllä harjaantunut seuraa-
maan appeen koostumusta, Marko 
kertoo hymyillen.

Vakaata seosrehu-
ruokintaa robottitilalla

Sonja Kuronen
Automaattilypsyn
erityisasiantuntija

Seosrehun seuranta tehdään yhdessä 
asiantuntijan kanssa käyttämällä 
apesheikeriä, joka on kolmiosainen 
lajittelulaatikosto, joka paljastaa ovatko 
seoksen tekomenetelmät kunnossa.

Kuva: Sonja Kuronen

SEOSREHUN SEURANTA 
tehdään yhdessä asiantuntijan kanssa käyttämällä apesheikeriä, joka on 
kolmiosainen lajittelulaatikosto, joka paljastaa ovatko seoksen tekome-
netelmät kunnossa. Apetta laitetaan laatikostoon ja sitä heilutetaan. 
Seoksen jakautumisesta eri laatikkoihin voidaan päätellä esimerkiksi se, 
onko apeseoksen sekoitusaika oikea ja onko karkearehun pituus hyvä. 
Apesheikeri kertoo myös appeen lajittumisesta. Sheikeri paljastaa sen-
kin, jos rehukuidut hiertyvät esimerkiksi heikkokuntoisten apevaunun 
terien tai liian pitkän sekoitusajan vuoksi. Hiertyminen aiheuttaa lajit-
tumista. Kapeisiin rehukuituihin on väkirehun vaikea tarttua. Lajittunut 
ape aiheuttaa epätarkkaa ruokintaa. Maidontuotannon asiantuntijat 
kertovat Toimiva seosruokinta -täsmäpalvelusta lisää.
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Tuotosseurannan koelypsyraportil-
ta näkee lehmäkohtaisesti, monta-
ko euroa päivässä on kunkin lehmän 
tuottaman maidon arvo. Laskennas-
sa on huomioitu maidon määrä, se-
kä rasva- ja valkuaispitoisuus. 

Keski-Pohjanmaalla keski-
tuotos nousi maltillisesti 
Lypsykarjan tuotosseurannassa mu-

kana olevat lehmät, eli 86 % Kes-
ki-Pohjanmaan kaikista lehmistä, 
lypsivät viime vuonna keskimäärin  
9 948 kiloa maitoa, joka on 160 ki-
loa edellistä vuotta enemmän. Val-
kuaista lehmät tuottivat keskimäärin 
354 kg (+6 kg), valkuaispitoisuuden 
ollessa 3,56 % ja rasvaa 430 kg (+5 
kg), 4,33 %. Energiakorjattu maito-
tuotos oli viime vuonna 10 447 kg 
EKM. Koko maassa lehmät lypsivät 

viime vuonna keskimäärin 9 795 ki-
loa maitoa, joka on 120 kiloa edel-
listä vuotta enemmän. Alueellises-
ti korkeimmat tuotokset ovat Ah-
venanmaalla, Lapissa, Kainuussa ja 
Pohjois-Savossa.

Keskipohjaisilla tuotosseuranta-
tiloilla on keskimäärin 50 lehmää, 
joka on 3,1 lehmää enemmän kuin 
edellisvuonna. Koko maassa tuotos-
seurantakarjoissa on 45,6 lehmää. 
Keskimäärin suurimmat karjat ovat 
Ahvenanmaalla, Etelä-Pohjanmaal-
la, Keski-Pohjanmaalla, ruotsinkie-
lisellä Pohjanmaalla ja ruotsinkieli-
sellä Uudellamaalla. Pienimmät kar-
jat ovat Etelä-Savossa ja Keski-Suo-
messa. 

Tuotosseurantakarjoissa  
ensimmäisen kerran  
enemmän holstein-lehmiä 
kuin ayrshire-lehmiä
Keski-Pohjanmaalla ayshire-lehmien 

osuus 51,6 % ja holsteinien osuus 
47,6 %. Koko maassa osuudet oli-
vat ayrshire 49 % ja holstein 50 %. 
Suomenkarja on säilyttänyt 1,1 % 
osuutensa vuodesta toiseen. Suo-
meen on tullut myös paljon uusia 
rotuja, joista yleisin on jersey. Hol-
steinin suosiota selittää korkeam-
pi tuotos. Viime vuonna holsteinit 
lypsivät keskimäärin 1 050 kg enem-
män maitoa lehmää kohti verrat-
tuna ayrshireen. Energiakorjatussa 
maitotuotossa ero on jonkin verran 
pienempi, 706 kg EKM, koska pitoi-
suudet ovat ayrshirellä tyypillisesti 
korkeammat. 

Tuotosseurantalehmien 
keskituotos nousi
ProAgrian tuotosseuranta tuottaa maidon- 
tuottajalle tärkeää tietoa maidon pitoisuuksista 
euroina, mikä helpottaa taloudellista vertailua. 
Pitoisuuksilla on iso merkitys maidon hintaan, 
joten eri eläimiä kannattaa vertailla maidon 
määrän lisäksi myös pitoisuuksien tuottokyvyn 
mukaan. 

Anna-Riitta Leinonen
Maidontuotannon 
erityisasiantuntija

Valtakunnallinen huippuosaaja, tuotosseurannan tek-
niikan asiantuntija, Kirsi Leppikorpi ProAgria Kes-
ki-Pohjanmaasta, on valittu ensimmäisenä suomalai-
sena jäseneksi ICAR:in (The International Committee 
for Animal Recording) Tuotosseurantalaitteet-alako-
miteaan. 

Alakomitean tavoitteena on kehittää kansainväli-
sesti tuotosseurantatiedon laatua vastaamalla näyt-
teenotto- ja tallennuslaitteiden yhdenmukaisuudesta 
sekä standardeista. − Olemalla mukana alakomiteas-
sa, pääsemme seuraamaan alan kansainvälistä kehi-
tystä ensimmäisten joukossa. Pääsemme myös vaikut-
tamaan, millaisilla laitteilla tuotosseurantaa tehdään 
kansainvälisesti, kertoo Leppikorpi alakomitean toi-
minnasta. Leppikorpi on kotoisin Kalajoelta.

ARVOKASTA TIETOA MAITOTILAN JOHTAMISEEN
Tuotosseuranta tuottaa maitotilalle tietoa oman tilan 
tuloksista sekä tarjoaa mahdollisuuden vertailla tulok-
sia oman alueen, koko maan tai kansainvälisiin tulok-
siin. Säännöllisillä tuotosseurantanäytteillä paranne-
taan lehmien terveyden hallintaa sekä jalostusta. Uu-
simpana tietona Tuotosseurannan Koelypsyraportille 
saa nyt tiedon lehmäkohtaisesti siitä, kuinka monta 
euroa päivässä on kunkin lehmän tuottaman maidon 
arvo. Laskenta huomioi maidon määrän sekä pitoi-
suudet. 

Kuva: Maaseutuverkosto/Martina Motzbäuchel

Kansainvälistä huippuosaamista tuotosseurannassa

Asiantuntija Kirsi Leppikorpi 
ICAR:in Tuotosseurantalaitteet
-alakomiteaan
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Ville Moilanen
Talousjohtamisen asiantuntija

Vielä kymmenen vuotta sitten sie-
viläisellä Kukkulan tilalla tehtiin re-
hu omilla koneilla. Toiminnan laaje-
tessa tila on erikoistunut yhä enem-
män johtamiseen. Osa tilan töis-
tä on ulkoistettu ja itse on keskityt-
ty ydintekemiseen eli maidon tuot-
tamiseen. Syynä tähän on ollut ta-
lousajattelu, kertovat Hanna ja Ju-
ho Nivala. – Jo kouluaikana selvitte-
lin taskulaskimella omien koneiden 
kannattavuutta verrattuna urakoit-
sijoiden käyttöön, muistelee Juho. – 
Omista koneista aiheutuvilla inves-
tointi- ja pääomakustannuksilla pys-
tyy maksamaan jo hyvin urakoitsi-
joiden laskuja, pohdiskelee Hanna. 
Muokkaus, kylvö, kasvinsuojelu, sa-
donkorjuu, puinti ja lietteen levitys 
on ulkoistettu. Kyntö ja nurmien lan-
noitus tehdään itse. Tämän kaiken 
johtaminen ja suunnittelu on Juhon 
vastuulla. Tilanväki huolehtii myös 
viljelysuunnitelmista, maanäytteiden 
otoista, lannoitussuunnitelmista ja 
peltojen kasvukunnosta.

Erikoistuminen ja  
teknologian hyödyntäminen
–Olemme erikoistuneet maidon tuot-

tamiseen eli kaikki on keskitetty na-
vetan sisäisiin toimintoihin, kertovat 
Hanna ja Juho. Johtamiseen on sat-
sattu paljon. Paljon aikaa vievät pel-
totyöt on pyritty ulkoistamaan ura-
koitsijoille, jolloin itselle jää aikaa 
enemmän johtamiseen ja navettaan. 
Hanna komppaa Juhoa ja muistut-
taa, että konetyöt on helpompi ul-
koistaa, sillä siihen löytyy tarjontaa 
ja osaamista Sievin seudulta. Sa-
maan hengen vetoon molemmat to-
teavat, että ulkopuolisten palvelui-
den käyttäminen on heille välttämä-
töntä, jos mielii saada tilan toimi-
maan tehokkaasti.

Teknologiaa  
ulkoistamalla
Juho ja Hanna kertovat saavan-
sa urakoitsijoiden palveluita käyttä-
mällä uusinta teknologiaa käyttöön-
sä. Urakoitsija voi uusia koneitaan 
kolmen vuoden välein, jolloin kone-
kanta pysyy ajanmukaisena. Jos it-
se omistaisi koneet, uusimisväli olisi 
paljon pidempi ja kehityksen kelkas-
sa pysyminen vaikeampaa. Urakoitsi-
jaa käyttämällä saa samalla ammat-
titaitoa avukseen. – Urakoitsija, joka 

voi urakoida kesän aikana 6 000 ha, 
osaa varmasti rutiinin kautta hom-
mansa paremmin kuin minä, joka 
ajaisin 300 hehtaaria vuodessa, Juho 
miettii. Oma konekanta vaatisi inves-
tointeja ja suuria pääomakustannuk-
sia. Lisäksi omien koneiden käytös-
sä valmistelut, huollot ja korjaukset 
voivat viedä saman verran aikaa kuin 
varsinainen konetyökin. Urakoitsijaa 
käyttämällä tämäkin aika on käytet-
tävissä muuhun tuottavaan toimin-
taan. 

Teknologian tasapaino
Osa Kukkulan tilan toiminnoista on 
koneellistettu ja automatisoitu. – 
Kun työt hoidetaan pienellä työvoi-
malla, osa on pakko koneellistaa ja 
hakea tehokkuutta työajankäyttöön, 
kertoo Juho. Hanna muistuttaa, että 
koneellistaminen ei ole välttämättä 
paras ratkaisu, vaikka teknologia sen 
mahdollistaisikin. Yliautomatisaatio 
voi tuoda suuria huolto- ja korjaus-
kustannuksia. Lisäksi tavoiteltavat 
yksinkertaisuus ja selkeys voivat kär-
siä. – Tekniikan riskit on tunnistetta-
va, painottaa Hanna.

Tilalla on investoitu rehuvaa-

kaan, jotta satotasojen määrän las-
keminen saadaan tarkemmaksi. Ape-
ruokinnassa rehunkulutuksen seu-
ranta hoituu vaunun omalla mittaus-
tiedolla. Seuraavaksi hankitaan ape-
vaunuun päivitys, jotta se saadaan 
keskustelemaan lypsyrobotin tuotan-
nonhallintajärjestelmän kanssa. Täl-
löin saataisiin selville tuotetun ener-
giakorjatun maidon suhde käytettyä 
rehun kuiva-ainekiloa kohti. Tuotan-
non lisäksi myös kirjanpito ja lasku-
tus hoidetaan ProAgrian sähköisen 
tilipalvelun kautta. – Se säästää ai-
kaa, kun laskut voi hyväksyä puheli-
malla ilman verkkopankkiin kirjautu-
mista, vinkkaa Juho. Teknologian ja 
urakoitsijoiden käytön taustalla on 
LEAN-ajattelumalli. – Ei liikaa eikä 
liian vähän, vaan sopivasti, jotta saa-
vutetaan optimi tehokkuuden taso, 
toteavat Hanna ja Juho. 

Kukkulan tila Oy:

Tehoa tuotantoon 
tekniikalla ja erikoistumalla
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Hanna ja Juho Nivala ovat 
erikoistuneet maidon 
tuottamiseen. Myös 
johtamiseen on satsattu. 
Paljon aikaa vievät 
peltotyöt on ulkoistettu 
urakoitsijoille, jolloin 
itselle jää aikaa enemmän 
johtamiseen ja navettaan.
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Usein ulkopuolinen henkilö voi avata 
uusia näkökulmia tilan toimintaan. 
Talous vaikuttaa merkittävästi tilan 
kehittämiseen ja siksi Tulosanalyysi 
on hyvä keino tilan toiminnan nope-
aan analysointiin.

Tulosanalyysin avulla voidaan 
selvittää tilan edellisen vuoden to-
teutuneita talouden tunnusluku-
ja kuten oman työn palkka. Näitä 
voidaan verrata omiin tavoitteisiin 
ja toisaalta muiden tilojen toteutu-

neeseen aineistoon. Lisäksi toteu-
tuneiden tunnuslukujen avulla voi-
daan ennakoida tilan lyhyen aika-
välin maksuvalmiutta, investointi-
kykyä sekä mahdollisesti tarvittavia 
toimenpiteitä maksuvalmiuden yllä-
pitämiseksi.

Tulosanalyysin avulla selviää 
myös arvioitu yksityistalouteen käy-
tetty rahamäärä. Jotkut tilat ovat hy-
vin selvillä yksityistalouden kulutuk-
sesta, toiset eivät. Yksityistalouden 

menot on hyvää tietää, jotta voidaan 
arvioida tilan maksuvalmiutta ja in-
vestointi- sekä lainanhoitokykyä luo-
tettavasti.

Hyvin tehty kirjanpito on avain 
tilan johtamiseen ja toiminnan ke-
hittämiseen. Kirjanpidosta voi ana-
lysoida tilan toimintaa ja havaita ke-
hittämiskohteita myös tilan kasvin-
tuotannossa tai kotieläintaloudessa. 
Nykyaikaisella tilalla kirjanpitoa teh-
dään sitä mukaa, kun kuitteja kertyy. 
Tämä mahdollistaa sen, että talout-
ta voi analysoida reaaliaikaisesti. Si-
ten tuleviin talousongelmiin voidaan 
reagoida jo ennen kuin ne ovat edes 
syntyneet.

Tila voi tehdä kirjanpidon kir-
jaukset itse ja sen jälkeen laatia ve-
roilmoitukset yhdessä ProAgrian ta-
lousasiantuntijan kanssa. Vaihtoeh-
toisesti koko kirjanpito voidaan ul-
koistaa ProAgrialle, jolloin viljelijä 
voi keskittyä ydinosaamiseensa ku-
ten kotieläintuotantoon ja peltovil-
jelyyn. Pitkän aikavälin verosuunnit-
telun kannalta on kuitenkin suosi-
teltavaa käyttää ProAgrian asian-

tuntija-apua tilinpäätöksen laadin-
nassa.

Pitkän aikavälin tuotannon 
suunnittelussa huolellisesti tehty 
kirjanpito on avain lähtötilanteen 
kartoittamiseksi. Tavoitteiden laa-
dinnassa ja analysoinnissa asioiden 
ylös kirjaaminen yhdessä ProAgrian 
asiantuntijan kanssa antaa edelly-
tyksiä niiden toteutumiselle. On-
nistuneen johtamisen kannalta ti-
lalla tulisi olla toiminnallisia tavoit-
teita lyhyelle aikavälille sekä strate-
gia seuraavan 10-15 vuoden aika-
jaksolle. 

Matti Poutiainen
Talousjohtamisen 
asiantuntija

Tulosanalyysillä alkuun
Monella maatilalla mietitään, kuinka kehittää 
omaa yritystoimintaa. Maksuvalmius voi olla  
tiukalla, eivätkä rahat tahdo riittää  
investointeihin ja lainojen lyhennyksiin.  
Lisäksi tilasokeus ja vanhat rutiinit voivat  
haitata kehittämismahdollisuuksien havaitse-
mista ja rajallisten resurssien kohdentamista. 

Kuva: Ritva-Liisa Nisula
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– Kotona olen pienestä pitäen hoi-
tanut lehmiä ja tähän on jotenkin 
kasvanut. Vuosia olin palkkatöissä 
ja kun kotitilalla ei karjatalous jat-
kunut, syntyi ajatus vieraskaupasta, 
kertoo Mika Yli-Kotila. 

Tilan entinen isäntäpari Pekka 
Hirvinen ja Teija Teirikangas-Hirvi-
nen ovat tyytyväisiä ratkaisuun. To-
holammilta Ylivieskaan eläkepäiville 
muuttanut pariskunta toteaa, että 
tämä oli heille oikea ratkaisu, vaikka 
kokotilan kauppaa ei syntynytkään. 
Hirviset kertovat, että tytär puolisoi-
neen oli hankkinut jo oman amma-
tin. – Meille alkoi ikää tulla. Meillä 
oli viime vuosina työntekijäapua ja 
alettiin sitten heille puhua, että otta-
kaapa tästä tila. Mika löytyi koneyh-
teistyön kautta, Pekka Hirvinen ker-
too. Mika Yli-Kotilalle Hirvisten tila 
oli tuttu ja päätöksentekoa helpot-
ti se, että Mikalla oli mahdollisuus 
olla tilalla palkallisena työntekijänä 
jonkin aikaa ennen omistajavaihdos-
ta. – Tunsin tilan jo aika hyvin, nuori 
isäntä sanoo.

Toiminta jatkuu
Hirviset kertovat, että heille ratkai-
sevaa oli löytää ihminen, joka ha-
luaa jatkaa tilanpitoa ja kehittää si-
tä. Heillä oli vahva halu, että toimin-
ta jatkuu. – Jos ostajalla olisi vain ra-
han kiilto silmissä, emme olisi vie-
raskauppaa tehneet. Nyt navetassa 
jatkaa samat eläimet. Kaikki met-
sät jätimme itselle ja lisäksi meille 
jäi vanha tupa, joka on asuttavassa 
kunnossa. Tilanpidon lopettaminen 
oli loiva tiputus, jäi tämmöinen tu-
kikohta, josta käsin voi tehdä met-
sätöitä, sanoo haastattelupäivänä-
kin Ylivieskasta Toholammille metsä-
hommiin tullut Hirvinen.

Sukupolvenvaihdos  
myös vieraskauppana 
Sukupolvenvaihdos mielletään yleen-
sä vanhempien ja lasten väliseksi tai 
ainakin lähisukulaisten kaupaksi. 
Näinhän se yleensä onkin. Hirvisen 
ja Yli-Kotilan tyyppinen vieraskaup-
pa on harvinaisempi. Nuoren viljeli-
jän aloitustuen korkotukilaina, avus-
tus ja varainsiirtoverovapaus ei edel-
lytä kaupan osapuolilta sukulaisuut-

ta. Tätä ei myöskään edellytä lahja-
veroa koskeva huojennuslainsäädän-
tö. Sen sijaan luovutusvoittoverossa 
lähisukulaisuus tuo vapautuksen, jo-
ta vieraskaupoissa ei ole.

Toiminnan kannattavuus 
ratkaisevaa
Mika Yli-Kotila sanoo, että ratkai-
sevaa sukupolvenvaihdoksessa on, 
että saa toiminnan kannattavaksi. 
Vieraskaupoissa kauppahinta ehkä 
herkemmin karkaa ostajan kannal-
ta korkeaksi. Kaupan ja vuokrasopi-
muksen yhteensovittaminen auttaa 
kannattavuuden löytämistä. – Ostin 
osan pelloista ja kaiken irtaimiston. 
Osan pelloista ja rakennukset vuok-
rasin. Tämä oli minulle hyvä malli 
ja se ratkaisi sukupolvenvaihdoksen. 
Alkuvelka on nyt paljon pienempi ja 
homma pyörii kuitenkin samalla ta-
valla. Jos omistaisin tämän, tulot ei-
vät olisi yhtään isommat. Tässä saa 
nyt pohdinta-aikaa uuden navetan 
rakentamisen edellytyksiin, Yli-Koti-
la sanoo.

Suurin osa sukupolvenvaihdok-
sista tehdään suorilla kaupoilla. Hir-
visen ja Yli-Kotilan välinen sukupol-
venvaihdos tehtiin osittain kaup-
pakirjalla ja osittain vuokrakirjalla. 
Nuoren viljelijän rahoituslainsää-
däntö mahdollistaa isännyydenvaih-
doksen myös kokonaan vuokrasopi-
muksella. Tämä vaihtoehto on mah-
dollista sekä lähisukulaisten että vie-
raiden välisissä vuokrasopimuksis-
sa. Mikäli sukupolvenvaihdos toteu-
tetaan vuokrakirjalla, edellyttää se 
pitkäaikaista vuokrasopimusta, jo-
ka tyypillisesti tehdään kymmenek-
si vuodeksi. 

Sukupolvenvaihdos 
onnistuu vieraskauppanakin

Takana seisova Pekka Hirvinen, Teija Teirikangas-Hirvinen ja edessä oleva 
Mika Yli-Kotila ovat tyytyväisiä omistajanvaihdokseen. Hirvisen ja Yli-Kotilan välinen 
sukupolvenvaihdos tehtiin osittain kauppakirjalla ja osittain vuokrakirjalla.

Mika Yli-Kotila osti ja vuokrasi lypsykarjatilan Toholammin Kleemolan kylältä. 
Kaupan suunnittelu tehtiin alkuvuodesta 2018 ja Mika tuli palkalliseksi työntekijäksi tilalle 
kesäkuun alussa. Isännyys vaihtui vuodenvaihteessa. Osa pelloista ostettiin, 
valtaosa vuokrattiin. Samoin rakennukset Yli-Kotila vuokrasi. 

Juha Nivala
Talousjohtamisen 
erityisasiantuntija

Kuva: Juha Nivala
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Pohjanmaan Ravinneratas- 
hankkeen ensimmäiset infotilaisuu-
det pidettiin helmikuussa Sievissä ja 
Lohtajalla. Tilaisuuksissa oli tarjolla 
runsaasti monipuolista asiaa ravin-
teiden kierrätyksestä ja vesien tilasta 
sekä hoidosta. ProAgrian Jari Tik-
kanen kertoi mm. maan hyvän ra-
kenteen merkityksestä. Hyväraken-
teisessa peltomaassa vilkkaan pie-
neliötoiminnan ansiosta kasviainek-
sen hajoaminen ja ravinteiden mi-
neralisoituminen uudelleen kasvien 
käyttöön on tehokasta.

Luonnonvarakeskus on tutkinut 
tuhkalannoituksen hyötyjä turve-
maiden metsänhoidossa pitkään ja 
siitä on saatu hyviä tuloksia. Luken 
Hannu Hökkä kertoi koetuloksista.

Maarit Hellstedt Lukesta kertoi 
lannan käytöstä ja ravinteiden kier-
rätyksen erilaisista mahdollisuuksis-
ta.

Pohjanmaan Ravinneratas -hank-

keessa on tarkasteltu valuma-aluei-
den vesiensuojelun painetekijöi-
tä laajassa asiantuntijayhteistyös-
sä hyödyntämällä käytettävissä ole-
via tietolähteitä, työkaluja ja ole-
massa olevaa tutkimustietoa. Kar-
toitetuille valuma-aluekohteille 
tehdään toimenpidesuosituksia ja 
mallisuunnitelmia. Erityisesti näi-
den alueiden viljelijöitä toivotaan 
mukaan kevään kuluessa pidettä-
viin työpajoihin suunnittelemaan 
kohteita yhdessä hanketoimijoiden 
kanssa. 

Kannuksen Jouhteneennevan 
koekohteella tutustutaan kevään 
kuluessa tuhkalannoituksen vaiku-
tuksiin puuston kasvuun ja ravinne-
talouteen sekä pohjaveden pintaan 
ja kunnostusojitustarpeen vähentä-
miseen. 

Seuraa Pohjanmaan Ravinnera-
tas -hankkeen toimintaa Faceboo-
kissa ja netissä.

Pohjanmaan Ravinnerattaan 
Ravinteet kiertoon -infotilaisuudet

Jari Tikkanen

Hannu Hökkä

Maarit Hellstedt

Kuvat: Satu Järvenpää

Kalkituslaskuri: www.merox.fi/kalkituslaskuri

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

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

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

Kustannustehokkain 
®kalkitusaine on BESTON  

 

KM:n kalkkivertailussa 
kustannustehokkain kalkitusaine 
on BESTON  Masuunikuona.®

http://kaytannonmaamies.fi/share/21317/d4a87f
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Herukka-ryhmä
Kotimaisen marjan kysyntä on kova. Alkaisitko tuottaa smoothie-raa-
ka-ainetta? Ryhmässä kuulet mm. miten ja millä kasveilla marjatarha 
perustetaan, mitä marjanostaja toivoo sopimustuotannolta ja miten 
iso marjasato poimitaan puskista. Ensimmäinen ryhmä starttaa huh-
tikuussa Halsualla ja kesällä kokoonnutaan marjatarhalla.

Yhteisnavetta-ryhmä
Isoissa yksiköissä ihmistyötä keventää tekniikka, jaksamista lisäävät 
useammat hartiat ja vastuuta jakavat porukan eri toimijat. Porukal-
la visioidaan onnistunut yhteistyökuvio ja suunnitellaan Keski-Poh-
janmaalle 600 lehmän yksikkö. Hankkeessa voidaan pönnätä pystyyn 
myös pienempiä yhteisnavetoita. Vuoden ensimmäinen ryhmä aloit-
taa Halsualla huhtikuussa.

Osakeyhtiön hyvä hallintotapa -ryhmä
Tässäpä on sopiva paikka selvittää, miten ne kirjanpitojutut ja halli-
tuksen pöytäkirjat junaillaan yhtiössä parhain päin. Mietitään myös, 
onnistuisiko toimia yhteisen toimitusjohtajan kanssa. Ryhmätoimin-
ta sopii sekä oy- että ay-muotoisille yrityksille. Huhtikuussa aloitus. 

Uudet rehukasvit -ryhmä
Tämä ryhmä ei välttämättä ole sinulle, jolla nurmet jo tuottavat riittä-
västi hyvälaatuista rehua, naudat lihovat nahkurin orsille ennätysajas-
sa ja lemmujen keskituotos on jo 15 000 kg. Ja jos ei ole omaa karjaa, 
tiedä, että kaikelle palkokasvisadolle olisi jo ostajakin! Ryhmässä saa-
daan semmoista tietoa, että oksat pois! Ilmianna siis itsesi! 

Uusi askel uudelle kasvukaudelle 
Viskurin kehittämisryhmässä!

Kehittämisryhmät kokoontuvat viisi kertaa alkaneen vuoden aikana. Osallis-
tumismaksu on 400 €/osallistuja ja sillä pääsee hyvään seuraan verkostoitu-
maan, saa mukaansa repullisen tietoa sekä kuulee onnistuneita esimerkkejä 
ja parhaita vinkkejä. 

Ilmoittaudu rohkeasti - ja saa kysyä myös lisätietoa:
Liisa Koskela, p. 050 5120 615 
tai liisa.koskela@proagria.fi

Hankintarengas ostoon ja myyntiin -ryhmä
Ollaankos sitä kustannusjahdattu edullisempia kalkki- ja lannoi-
te-eriä, turhaan tingattu kasvinsuojeluaineiden tai muun sadonvaran 
hankintahintoja ja päivitelty varaosien törkiän kolkkoa hintaa? Mik-
sipä et tekisi hankintoja kimpassa, vaikka ulkomailta. Tule mukaan ja 
säästä selvää rahaa!

Elintarvikekaura-ryhmä
Lehdessä luki, että ihan vientiin asti saisi kauraa menemään. Miten-
kähän siihen rahasampoon itse pääsisi mukaan. No, eikun osallistu-
maan kehittämisrenkaaseen ja laittamaan kauravainiot lainehtimaan! 

Kavereiden oma bisnesidea -ryhmä
Ootta pää punasena miettiny, mistä vuolla palakkaa näillä raukoilla 
rajoilla. Autontuunausta tai konevirmaa. Talkkari- tai hyvinvointipa-
laveluja. Kyläläisten ommaa ydinvoimalaa tai pienempää enerkialai-
tosta. Pankaa popot jalakaan, lippis päähän ja laittakaa veskaan ”tu-
pakkiaskin” kylykeen tehyt suunnitelmat. Mietitään teijän omassa ry-
hymäsä duuni toimivaksi!

Kuvat: Liisa Koskela
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Reisjärvellä on kohennet-
tu Kalajoen vesistöalueen tilaa Ko-
tijoki-hankkeella, jossa tulvahaitto-
ja sekä vesistön kiintoaine- ja ravin-
nekuormitusta on vähennetty mo-
nimuotoisten kosteikkojen avulla. 
Kimmo Mustikkaniemen Jokinie-
men tilan pellolle Kangaspäänjärven 
läheisyyteen sijoittuva 1,7 hehtaarin 
kosteikko valmistui viime kesänä.

Kaivaen ja kasvillistaen
Kimmo Mustikkaniemi kertoo maan 
olleen lumipeitteinen työn alkaessa. 
– Lunta jouduttiin siirtämään kai-
vuualueelta, mutta kevyt routa mah-
dollisti koneiden liikkumisen. Kai-
vuumassat sijoitettiin alaville pelloil-
le tasaamaan maan pintaa, kertoo 
Kimmo. Kosteikon pohja muotoiltiin 
vaihtelevaksi ja kaivettiin keskisyvyy-
deltään 70-100 cm, syvimmillään se 
on noin 150 cm. Saarekkeita tai kor-
keita penkereitä ei kosteikkoon tehty. 

Hoidettu kosteikko edistää 
alueen biologista monimuotoisuut-
ta runsaan lajistonsa myötä. Eliöt 
tulevat paikalle omin voimin, mut-
ta kasvillistumista joudutaan autta-
maan. Jokiniemen kosteikkoon on is-
tutettu lumpeita ja ensi kesänä siirre-
tään muita vesikasveja, kuten ahven-
vitaa. Jatkossa hoitotoimia tehdään 
hoitosuunnitelman mukaisesti. Tär-
keää on varmistaa, ettei paju valtaa 
aluetta. – Kosteikon syvänteisiin ker-

tyvä liete ruopataan pois kahteen ot-
teeseen ensimmäisen viisivuotiskau-
den aikana, sanoo Kimmo. Toteutu-
neet hoitotoimet kirjataan hoitopäi-
väkirjaan.

Kosteikon rakentaminen 
kannatti
Peltoalue oli aiemmin vaikeasti viljel-
tävä, mutta sai nyt järkevän ja ym-
päristön kannalta hyvän käyttötar-
koituksen kosteikkona. Kangaspään-
järveen päätyvä kuormitus vähenee 
merkittävästi, kun noin 350 heh-
taarin metsäisen valuma-alueen vesi 
johdetaan sen kautta. Samalla kos-
teikkoa ympäröivät pellot saavat kui-
vatusetua.

Kimmo Mustikkaniemi on tyyty-
väinen kosteikon rakentamiseen. – 
Hyötyjä on saatu rutkasti enemmän 
kuin haittoja, toteaa Kimmo. Kos-
teikko toteutui avaimet käteen -peri-
aatteella, ja Kotijoki-hankkeen tuel-
la kosteikon rakentaminen oli myös 
taloudellisesti järkevää. Haasteita 
tuottivat lähinnä paperityöt ja tuki-
järjestelmien osittaiset päällekkäisyy-
det. 

Kosteikkoalueen siistinä ja toi-
mivana pitäminen motivoi. Hoidet-
tu monimuotoinen kosteikko paran-
taa maaseudun tulevaisuusnäkymiä, 
ympäristön viihtyisyyttä ja virkistys-
käytön mahdollisuuksia esimerkik-
si luonnon tarkkailun, metsästyksen 

ja kalastuksen merkeissä. Kangasky-
län Maaseutuseuran ympäristöjaos-
ton organisoimat talkoonuottaukset 
ja kyläläisten aktiivisuus näkyy vesis-
tön tilan paranemisena. Mustikka-
niemi muistelee, miten 1990-luvulla 
Kangaspäänjärven tila oli paljon keh-
nompi ja kalasaaliskin särkivaltais-
ta. Hoitokalastuksiin liittyvillä nuot-
tauksilla vesistön kalakantaa on pa-
rantunut, sillä nykyään saaliiksi saa-

daan myös haukea ja kuhaa. Tulva-
haittojen ja vesistöpäästöjen hillitse-
minen parantaa edelleen kotivesis-
tön tilaa.

Kosteikko huoltaa kotivesistöä

Hanke

Kimmo Mustikkaniemi on tyytyväinen kosteikkohankkeeseen. Peltoalue oli aiemmin 
vaikeasti viljeltävä, mutta sai nyt järkevän ja ympäristön kannalta hyvän käyttötar-
koituksen kosteikkona. Samalla kosteikkoa ympäröivät pellot saavat kuivatusetua.

Anu Ainasoja
Maisema- ja 
ympäristöasiantuntija

Reisjärven uudet kosteikot
2012-2014: Vyyhti-hankkeessa kartoitettiin mahdollisia kosteikko-
kohteita Kiljanjärven valuma-alueen maa- ja metsäalueilla.
2014: Kiljanjärven kyläyhdistys ry teki Kiljanjärven yläpuolisen vesistö-
alueen kunnostuksesta aloitteen Pohjois-Pohjanmaan Ely:lle.
2016: Kunnostushankkeeseen tähtäävä Kotijoki-hanke käynnistettiin 
Kiljanjärven kyläyhdistyksen ja Kangaskylän Maaseutuseuran yhteis-
työnä.
2018: Alueelle perustettiin kuusi kosteikkoa. Kangaskylällä sijaitseva 
Jokiniemen kosteikko on yksi niistä. 
2018: Maa- ja kotitalousnaiset valitsi Kotijoki-hankkeen Keski-Poh-
janmaan maakunnalliseksi maisemateoksi.

Kuva: Maaseutuverkosto/Martina Motzbäuchel

Kuva: Merja Mustikkaniemi
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Hanke

Maatalouden muutokset ja karjan laidun-
tamisen väheneminen ovat edesauttaneet vieras-
lajien leviämistä, perinneympäristöjen taantumis-
ta ja maiseman umpeenkasvua. Samalla monet 
kotoiset eliö- ja kasvilajit ovat joutuneet väisty-
mään. Uhanalainen maaseudun luonto hoitoon 
yhteistyöllä (UHMA) -hankkeella edistetään maa-
seudun arvokkaiden luontotyyppien hoidon jat-
kuvuutta Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Poh-
janmaan maakunnissa. Hankkeessa innostetaan 
maanomistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, yrityksiä ja 
muita toimijoita maaseudun maiseman ja luon-
non monimuotoisuuden vaalimiseen.

Vieraslajit
Uhma-hankkeessa on kehitelty vieraslajien tor-
junnan ja maisemanhoidon alueellisia toiminta-
malleja. Vieraslajit ovat ihmisen mukana paikalle 
siirtyneitä eliöitä tai kasveja, jotka uhkaavat kas-
vupaikkansa monimuotoisuutta syrjäyttämällä 
agressiivisesti paikan luonnonlajeja. Kasvimaail-
man vieraslajeja, joiden torjunta on tärkeää ovat 
esimerkiksi jättiputki (Heracleum persicum -ryh-
mä), jättipalsami (Impatiens glandulifera), lu-
piini (Lupinus polyphyllus) ja kurtturuusu (Rosa 
rugosa). Uhma-hankkeessa on laadittu esimerk-
kisuunnitelmia vieraslajien torjuntaan sekä pe-
rinnebiotooppien ja suojelukohteiden hoitoon. 
Lisäksi on selvitelty korvaavien elinympäristöjen 
luomista pientareille, taajamaniityille ja voima-
linjojen alustoille. 

Eläinten laidunnus on tehokas ja ympäristöys-

tävällinen tapa vähentää vieraslajiesiintymiä sekä 
edistää luonnon monimuotoisuutta ja maiseman 
säilymistä avoimena. Uhma-hankkeessa on pidet-
ty esillä Laidunpankkia. Se on työkalu, jonka avul-
la laidunalueet ja laiduntajat saatetaan yhteen.

Maisemanhoitokohteen kummit

Maisemanhoidon yhteistyön virittäminen on yk-
si Uhma-hankkeen tavoitteista. Mielenkiintoinen, 
mutta toistaiseksi vähän käytetty tapa toteut-
taa sitä on kotimaisten maisemanhoitokohteiden 
kummi- ja sponsoritoiminta. Eri tahoilla voi olla 
intressejä tukea luonnon monimuotoisuuden säi-
lymistä toisaalla sijaitsevalla kohteella. Yhteistyö 
turvaa osaltaan hoidon jatkuvuutta. Hankkees-
sa etsitään kummeja ja sponsoreita maiseman-
hoitoon.

Uhma-hanke edistää moni-
muotoista luontoa ja laidunnusta

UHMA-HANKE edistää maaseudun arvokkaiden 
luontotyyppien hoidon jatkuvuutta 31.12.2019 
saakka. Hanketta hallinnoi ProAgria Etelä-Poh-
janmaa. ProAgria Keski-Pohjanmaa, Luonnon-
varakeskus ja Metsähallitus ovat mukana yhteis-
työssä. Hanke rahoitetaan EU:n maaseuturahas-
ton tuella.

Anu Ainasoja
Maisema- ja ympäristöasiantuntija

Kuva: Maarit Alahäivälä

Kuvat: Jaana Höglund

Eläinten laidunnus on tehokas ja 
ympäristöystävällinen tapa vähentää 
vieraslajiesiintymiä sekä edistää 
luonnon monimuotoisuutta ja 
maiseman säilymistä avoimena.

www.proagria.fi > Hankkeet > Uhma 

www.laidunpankki.fi

www.fingrid.fi > kantaverkko 
> maankäyttö ja ympäristö 
> voimajohtoalueiden hyödyntäminen 
> perinneympäristöjen hoidon tuki

➽
➽
➽
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Kalatalouskeskus

Suvisten päivien ja yökyl-
mien myötä jäillä on jälleen kiva 
kulkea. Lunta ei ole haitoiksi eikä 
askel painu. Hittaasti kiiruhtaen ke-
ho saa sopevasti liikuntaa ja kudok-
set happea, ihoonkin tarttuu väriä, 
luonnon omaa D-vitamiinia. Jäillä 
kulkiessa on syytä pitää aistit valp-
paina ja varsinkin virtavesillä tietää 
ja välttää vaaranpaikat. Kevätjää on 
järvilläkin arvaamatonta, eli paksu-
kin jää saattaa aurinkoisina ja läm-
piminä iltapäivien tunteina haper-
tua vaarallisesti. Sietää myös muis-
taa, että jäillä kuljettaessa kukin 
liikkuu omalla vastuullaan, eritoten 
se ken moottoripeleillä jäillä siirtyi-
lee. Siitä huolimatta pyydysten oi-
kea ja näkyvä merkintä on turvalli-
suusasia. 

Pilkkimiseen ei tarvita kum-
moisiakaan välineitä (pilkki, pal-
li ja kaira) eikä vesialueen omista-
jan lupaa, vaan se on jokamiehen 
oikeuteen rinnastettavaa luonnon-
käyttöä. Pyynnin kiihkossakin pitäi-
si jään kuivalle puolelle saatu kala 
ottaa välittömästi hengiltä. Sen voi 
tehdä napakalla iskulla kalan nis-
kaan tai vääntämällä sintin niskat 
nurin. Saaliin käyttökelpoisuus pa-
ranee, kun verestät kalan ja laitat 
sen paisteelta piiloon. Hyvin esikä-
sitellystä kalasta on ilo valmistaa 
vaikkapa maa- ja kotitalousnaisten 
ohjein (www.maajakotitalousnai-
set.fi > reseptit > haukimurekepih-
vit) niin iikalle kuin riikallekin kel-
paavaa suuhunpantavaa. 

Pilkkimistäkään, ilman erityislu-
paa, ei saa harjoittaa erityisvesillä, 
kuten lohi- ja siikapitoisten virtave-
sien virta-alueilla tai Ely:n kalastus-
rajoituspäätöksen saaneilla vesillä. 
Rajoitusalueista saa tietoa kalastus-
rajoitus.fi -sivustolta sekä esim. Var-
sinais-Suomen ja Lapin Ely-keskus-
ten kalatalousyksiköistä.

Perussääntö on, että pyydyskalastuk-
seen vaaditaan aina vesialueen omistajan lu-
pa. Kalastus pyydyksillä edellyttää 18-64 -vuo-
tiailta myös kalastonhoitomaksun suorit-
tamisen. Maksun voi suorittaa Eräluvat.fi 
-verkkokaupassa, palvelunumeron 020 69 
2424 kautta tai R-Kioskeissa. Kalastonhoito-
maksu maksaa vuodeksi 45 euroa, seitsemäksi 
vuorokaudeksi 15 euroa ja vuorokaudeksi 6 eu-
roa. R-Kioskilla maksuun lisätään kolmen euron 
toimitusmaksu. 

Moni jättää lupamaksut maksamatta tai 
hoitomaksuvelvoitteensa suorittamatta, kun 
nakkaa kevään ensimmäisellä mökkireissulla 
omaan rantaan vanhan katiskanreuhun tai jo-

pa uudenkarhean Weken. Ilman pyydysmerk-
kiä ja yhteystietoja. Mitäpä se muille kuuluu, 
mitä… Muistuttelenpa vain, että merkitsemä-
tön pyydys voi olla vaaraksi muille vesillä kulke-
ville ja pyydyksen semmoisen asettaja syyllistyy 
kalastussäädösten mukaan luvattomaan kalas-
tukseen. Merkitse siis pyydyksesi! 

Tarkemmat ohjeet kalastusasetuksen vaati-
mista pyydysmerkinnöistä löydät Kalatalouden 
Keskusliiton julkaisemasta esitteestä Merkitse 
pyydyksesi oikein. Ely:n hyväksymällä ja osakas-
kunnan valtuuttamalla kalastuksenvalvojalla on 
oikeus pyydyksen semmoisen vedestä poistami-
seen ja saattaapa siitä sakkokin seurata tai ikä-
vänsävyinen keskustelu lainvalvojan kanssa.

Kalastusluvat ja -oikeus sekä pyydysten merkintä

Pilkkisesongista katiskakauteen

K
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Joillekin on ollut epäselvää 
se, mitä tarkoitetaan osuu-
della yhteiseen vesialuee-
seen. Se ei tarkoita määrä-
alaa jossain vesistön osas-
sa tai edes oman tuvan 
edustan vesialueen vapaa-
ta käyttöoikeutta, vaikka-
pa kalastukseen. Siitä päät-
tää osakkaiden (kalastus-
kunnan) kokous. Siis siitä, 
kuinka ja millä ehdoin kukin 
osakas voi osuuttaan yhtei-
seen vesialueeseen käyttää. 

Osakasten kokous voi aset-
tamillaan ehdoilla myöntää 
muillekin kuin osakkaille oi-
keuden kalastaa vesialueel-
laan. Uimista tai veden ot-
toa oman tuvan rannas-
ta on harvemmin rajoitet-
tu. Toisaalta, sanomattakin 
lie selvää, ettei toisen mö-
kin eteen tai laiturin pää-
hän saa pyydystään nakata 
ilman rannanomistajan lu-
paa. Siinä on kyse kotirau-
han kunnioittamisesta. 

Osuus yhteiseen

Arto Hautalan 

käsissä Ullavanjoen 

sähkökalastussaalista. 

Kokonaan rauhoitettu 

rasvaevällinen sisävesien 

taimen, asetusluonnoksen 

mukainen arvo 3260 €.
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Kalatalouskeskus Kalatalouskeskus

Toiminnanjohtaja 
Eero Hakala

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

Kalatalouskeskus

Kalakuulumisia

Mauno Korhonen
puheenjohtaja
Kalatalouskeskus

Kuva: Mauno Korhonen

Kalatalousalueiden ensimmäiset kokoukset on pidetty. Muuta ei silla rinta-
malla ole vielä tapahtunut. Eerolle tulevista kalatalousaluetöistäkään ei vielä 
ole tietoa, joten nyt vain odotellaan mitä tuleman pitää. 

Vaikka vanha kansa sanoi, että ahvenen kudulle ja teeren soitimelle eh-
tii hitaampikin, kannattaa valmistautua avovesikauden alkamiseen ja hank-
kia pyydyskalastukselle vesialueen omistajan luvat ja suorittaa kalastonhoito-
maksu. Pyydyskalastajan täytyy myös muistaa, että pyydykset, niin verkot kuin 
katiskatkin, tulee merkitä. Joku saattaa jättää merkitsemättä sillä perusteel-
la, että pelkää vorojen käyvän kokemassa pyydyksiä tai jopa varastavan niitä. 
Saattaahan näin toki käydä, mutta voi käydä niinkin, että merkitsemättömät 
pyydykset ajetaan hajalle. Yhdelle peilin kautta tutuksi tulleelle katiskat mer-
kitsemättä jättäneelle kalamiehelle kävi takavuosina niin, että katiskat joutui-
vat hukkaan. Vasta kun muutaman viikon kuluttua katiska sattui uistimeen 
tarttumaan, palautui mieleen, että tuonnehan minä ne silloin siirsin. Sen jäl-
keen katiskat ovat olleet näkyvästi merkittyjä. 

Itä-Suomessa on harrastettu siinä määrin runsaasti uhanalaisten kalojen 
salakalastusta, että nyt ollaan puuhaamassa MMM:n asetusta, jolla uhan-
alaisille ja taantuneille kaloille määrätään arvot, jotka joidenkin osalta ovat 
tuhansia euroja. Tuntuvan rahallisen sanktion toivotaan vaikuttavan ennal-
taehkäisevästi. Meidän tavallisten kalastajienkin on syytä olla tarkkana, et-
tei vahingossa muun saaliin mukana tule liian kalliita kaloja. Seurataan, mi-
ten asia etenee.

Hyvin harvoin tulee käytyä ruokaostoksilla oman kyläkaupan ulkopuo-
lella, mutta aina silloin tällöin kuitenkin. Olen pyrkinyt etsimään kotimaas-
sa tuotettuja kalatuotteita ja täytyy sanoa, että kyllä niitä jo löytyy, mutta ei-
vät ne vieläkään mitenkään edustavasti siellä ole esillä. Norjalainen lohi löytyy 
parhaiten. Olisipa mukava, kun jossakin isossa kaupassa olisi särkisäilykkeen 
maistajaiset. Ihmiset pitää saada voittamaan ennakkoluulonsa. Kerran mais-
tettuaan ostavat varmasti lisää ja mikä parasta, moni ryhtyy myös itse valmis-
tamaan. Saa nähdä, milloin kulutus on niin kovaa, että särki loppuu vesistöis-
tä suuren kulutuksen vuoksi.

Kalatalouskeskuksen vuosikokous pidetään tänä vuonna Sievissä 8.5. Tul-
kaahan kuuntelemaan ajankohtaisia asioita.

Lopuksi vesillä liikkujille jokakeväinen varoitus. Vaikka jää kestää aamulla 
miehen kävellä, voi se jo illalla särkyä joutsenen painon alla.

Keski-Pohjanmaan alueella aloitte-
lee toimintaansa kaksi kalatalous-
aluetta: Kalajoen kalatalousalue ja 
Keski-Pohjanmaan kalatalousalue. 
Erään määrittelyn mukaan kalata-
lousalueet on muodostettu vesis-
töaluekokonaisuuksille, joiden alu-
eilla on tarkoituksenmukaista so-
veltaa samansuuntaisia kalavesien 
käytön ja hoidon periaatteita. On 
myös todettu, että kalatalousalueet 
ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, 
joiden tarkoituksena on kehittää 
alueensa kalataloutta sekä edistää 
jäsentensä yhteistoimintaa. Kalata-
lousalueen jäseniä ovat alueen ka-
lastusoikeuden haltijat sekä kalas-
tusalan järjestöt. Kalatalousalueen 
toimielimiä ovat yleiskokous, halli-
tus ja toiminnanjohtaja.

Kalatalousalueiden keskeisiä 
tehtäviä ovat mm. kalavarojen kes-
tävän käytön ja hoidon suunnittelu, 
käyttö- ja hoitosuunnitelman laa-
dinta, toimeenpano ja sen vaikutus-
ten seuranta, kalavarojen käyttöön 
ja hoitoon liittyvä tiedotus sekä ka-
lastuksenvalvonnan järjestäminen. 
Kuten jo todettu, kalatalousaluei-
den toimintaa avustetaan kalaston-
hoitomaksuvaroista. 

Kalatalousaluetoiminnasta ja 
kokouksista saa tietoa mm. Ely-kes-
kusten nettisivuilta (www.ely-kes-
kus.fi > kalavesien omistus ja kala-
talousalueet) ja Kalatalouden Kes-
kusliiton www.ahven.net -sivustol-
ta. Jos aiheesta paikallista kysyttä-
vää tulee, niin neuvojankin puoleen 
voi kääntyä. 

Kalatalousalueet 
aloittelevat toimintaansa

Kalastonhoitomaksusta kertyneet 
varat eivät häivy valtion pohjatto-
man kirstun syövereihin, vaan ne 
palautuvat kalatalouden hoitoon 
mm. kalatalousalueiden toimin-
ta-avustuksina, omistajapalautuk-
sina, kalatalousneuvonta-avustuk-
sina ja tukina kalatalouden edis-

tämishankkeissa. Hoitomaksun 
suorittaminen antaa myös oikeu-
den yhdellä (uistin)vavalla kalas-
tamiseen lähes kaikkialla Suomes-
sa. Osakaskuntien kalastus- ja pyy-
dyslupien tuotoilla rahoitetaan ka-
lavesien hoitoa ja niitä käytetään 
mm. istutuksiin. 

Kalastonhoitomaksut ja
vastaavat palaavat alueelle

Uhanalaisten kalojen ja rapujen 
laittomasta tappamisesta ollaan 
määrittämässä kalastusasetusta 
täydentämällä menettämisseu-
raamus. Se olisi kalastusrikko-
musten yhteydessä valtiolle mak-
settavaksi tuomittava seuraamus 
jonkin uhanalaisen tai vaarantu-
neen kalalajin tai kannan yksilön 
menettämisestä. Meidän alueel-
lamme se koskisi merellistä har-
justa, nahkiaista, ankeriasta sekä 

taimenen ja lohen meri- ja joki-
vaiheita. Korvaussummat liikkui-
sivat satasesta useisiin tuhansiin 
euroihin lajista, muodosta ja elä-
mänvaiheesta riippuen. Menet-
tämisseuraamuksella toivotaan 
olevan laittomiin (alamittainen, 
rauhoitettu) kaloihin kohdistu-
vaa kalastusta ehkäisevä vaiku-
tus. Asetusluonnos on lausun-
nolla ja sen on tarkoitus astua 
voimaan ensi toukokuun alusta. 

Uhanalaiset kalat ja ravut
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Riitta Huhtala
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Maa- ja kotitalousnaiset

etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

Kevättouhuja
 
Alkutalven toiminnansuunnittelukiertue on takana ja tilaisuuksia järjestet-
tiin yhteensä kuusi. Kiertueen aikana teetimme osallistujille kyselyn siitä 
millaista toimintaa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti jäsenemme toi-
voisivat. Vastauksia on yli 120 ja niiden pohjalta on hyvä miettiä maakun-
nallista toimintaa ja viedä terveisiä myös valtakunnan tasolle. Kiitos kai-
kille vastanneille. Otamme mielellään uusia ideoita ja ajatuksia toiminnan 
kehittämiseksi edelleen vastaan.  

Uusien asiantuntijoiden myötä meillä on piirikeskuksessa touhu pääl-
lä. Maisema-asiantuntijamme Anun kautta voi tilata mm. piha- ja puutar-
hasuunnittelua ja erilaisia kursseja aiheeseen liittyen. Anu on myös ahke-
ra blogin kirjoittaja. Blogia voit seurata joko Facebook- tai kotisivujemme 
kautta. Ruoka-asiantuntijamme Nina on kehitellyt uusia ruokakursseja 
esim. grillauksesta tai terveellisistä välipaloista kiinnostuneille.

Kevät tulee. Se tarkoittaa, että valoa on tarjolla ja saamme seurata 
luonnon heräämistä talven jäljiltä. Kevät on oivaa aikaa järjestää roska-
reippailuja paikallisesti. Roskareippailuissa yhdistyvät yhdessäolo, kuntoi-
lu, ulkoilu sekä luonnosta huolehtiminen. Laittakaahan kuvia tapahtumis-
tanne Kirsille, niin voidaan jakaa niitä Facebookissa muidenkin nähtäville. 

Aurinkoista kevättä! 

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

Kuva: Leena Lahdenvesi-Korhonen

Kevään odotusta 
Kruununvoudintalolta

Kruununvoudintalon ympäristö on vielä lumikerroksen peittämä, 
mutta pihalla jo kuuluu talitinttien sirkutusta ja auringonsäteet en-
teilevät kevään tuntua. Kevätsiivoukset talossa on aloitettu ja va-
rauskirja kevään juhliin alkaa täyttyä. Jos sinulla on tiedossa tule-
via juhlia kesälle, olethan yhteydessä minuun, niin katsotaan aika 
ja tarjoilut yhdessä kuntoon.

Kruununvoudintalo mahdollistaa tunnelmalliset puitteet mo-
nenlaisille perhejuhlille. Alkuvuonna on järjestetty muutamat 90- ja 
jopa 95-vuotissyntymäpäiväjuhlat. On ollut ihana huomata, miten 
lämmin tunnelma tarttuu juhlijoista koko taloon. 

Hyvää kevättä toivottelee kesäkahvion avautumista odotteleva 
Niina Kruununvoudintalolta

Kruununvoudintalo, Kaarlelankatu 43, Kokkola

Jättipalsami on levinnyt pihoilta ja kasvaa usein asutuksen lähellä. Se muodostaa 
suuria kasvustoja, syrjäyttää kasveja ja kilpailee pölyttäjistä alkuperäisen kasvilli-
suuden kanssa. Kasvin juuristo on hento eikä sido maata, jolloin se altistaa esimer-
kiksi jokivarsikosteikkoja eroosiolle. Tämä on uhka mm. taimenten kutusoraikoille.

Suuret suomalaiset 
vieraslajitalkoot
Maa- ja kotitalousnaiset haastavat suomalaiset suuriin suomalaisiin vieras-
lajitalkoisiin Vuoden maisemateko 2019 -kilpailulla. Viidettä kertaa järjestet-
tävällä kilpailulla kannustetaan yksittäisiä kansalaisia ja yhteisöjä yhteistyö-
hön vieraskasvilajien torjumiseksi ja Suomen luonnon monimuotoisuuden 
turvaamiseksi. Kilpailuaikaa on syyskuun loppuun saakka. 

Suurissa suomalaisissa vieraslajitalkoissa 
• tutustutaan vieraslajeihin
• kartoitetaan vieraslajeja omassa asuin-/toimintaympäristössä
• tehdään torjuntatoimenpiteitä yksin tai isommalla joukolla 
• kerrotaan vieraslajiongelmasta muille ja kutsutaan muitakin mukaan
• jaetaan talkootunnelmia sosiaalisessa mediassa tunnisteella 
 #vuodenmaisemateko.

Torjuntatoimenpiteille tarvitaan aina maanomistajan suostumus. Mikä-
li kohde on maantien läheisyydessä, tulee etukäteen ottaa yhteyttä tien kun-
nossapidosta vastaaviin toimijoihin. Jos kohde on radan läheisyydessä, ote-
taan ensin yhteys radan kunnossapidon aluepäälliköihin tai aluevastaaviin. 
Alueelliset ympäristöviranomaiset antavat neuvontaa vieraslajeista. Lisätie-
toa antavat myös Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijat.

OHJEET VUODEN MAISEMATEKO 2019 -KILPAILUUN:
• kilpailuun voi osallistua yksittäinen henkilö, talkooporukka, 
 yhdistys tai muu taho
• kilpailuun osallistumisen voi aloittaa itselleen sopivana 
 ajankohtana 
• kilpailuaika päättyy 30.9.2019
• kuvaus vieraslajitalkoisiin liittyvästä maisemateosta, työn 
 tekijöistä ja perustelut työn vaikuttavuudesta lähetään netti-
 lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: www.maajakotitalous-
 naiset.fi > vuodenmaisemateko
• 16 alueellista maisematekoa valitaan loka-marraskuussa 2019
• 16 alueellisesta maisemateosta valitaan valtakunnallinen 
 Vuoden maisemateko 2019 -voittaja, joka julkistetaan   
 21.11.2019
• alueelliset maisemateot ja valtakunnallinen Vuoden maisema-
 teko 2019 palkitaan. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Vuoden maisemateon valintaa. 
Lisätietoa kilpailuista ja ilmoittautuminen kilpailuun: www.maaja-
kotitalousnaiset.fi > vuodenmaisemateko 

www.vieraslajit.fi
www.maajakotitalousnaiset.fi/vieraslajit 

➽
➽
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SEURAA FACEBOOK-SIVUJAMME: 
KESKI-POHJANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Tulevat tapahtumat löydät parhaiten sieltä! 
Ohjelma myös tapahtumasivustolta www.naisidea.fi. 

Kuva: Timo Viljakainen

Kuva: Eeva Hirsimaa

YHTÄ JUHLAA -kurssilla suunnittelemme menut erilaisiin juhliin ja opette-
lemme tarjoilujen määrien laskemista. Valmistamme voileipäkakkuja, koris-
telemme täytekakkuja ja nautimme hyvästä seurasta.

KESÄN GRILLIHERKUT -kurssilla nautimme kesästä yhdessä ulkona kok-
kaillen. Kurssilla opit perusgrillauksen niksit ja uusimmat trendit. Lisäksi 
teemme grillattavan kylkeen sopivat lisukkeet.

MAUKKAAT SALAATIT JA SYÖTÄVÄT KORISTEET -kurssilta saat uusia 
ideoita juhliin tai keveämpään arkeen.

KYMMENEN VILLIÄ VIHANNESTA -kurssilla opit miten voit hyödyntää lä-
hiympäristön tai pihapiirin luonnonkasveja ruoanlaitossa. 

Poimikaa kurssivalikoimastamme sopiva aihe yhdistyksenne kevään toimin-
taan ja viettäkää yhteinen iloinen kokkaushetki. Kurssit sisältävät teoria-
osuuden resepteineen ja opastuksen. Ryhmän suositeltava koko on 8–15 
henkeä ja kurssin kesto 3–4 tuntia. Kurssin tilaaja hankkii tilat ja tarvittavat 
välineet kurssin järjestämiseen. Materiaalimaksu sovitusti erikseen.

Lisätiedot ja hinnat: Niina Vihelä, p. 0438254281 tai
niina.vihela@maajakotitalousnaiset.fi

Joulumarkkinoille t.-3.12.2019 
Tervetuloa mukaan tutustumaan Tallinnan joulumarkkinoihin seka 
Karnaluksin kasityomaailmaan. Lahdot busseilla Kalajoelta ja Reisjarvelta. 
Ensimmainen yo ollaan laivalla ja seuraavana paivana tutustutaan Viron 
kasityo- ja ruokakulttuuriin. Toinen yo hotellissa Tallinnassa. Matkan hinta 
Maa- ja kotitalousnaisten jasenille 249 €/hlo ja muille 259 €/hlo, lhh +30 €. 

Tarkempi ohjelma loytyy kotisivuilta: 
www.maajakotitalousnaiset.fi/keski-pohjanmaa ja sielta tapahtumat. 

NYT ROSKAREIPPAILEMAAN!
Valtakunnallinen Roskareippailun aika on Ukon päivästä Impin päivään eli 
4.4.-10.6. välillä. Kerää mukaan porukka ja ilmoittautukaa mukaan reip-
pailuun. Saimme kannustuksena hyvään työhön sponsorimakkaraa alueelle 
yhteensä 100 kg, joka jaetaan reippailuun osallistuneiden yhdistysten kes-
ken. Kaikki ryhmänsä 30.4. mennessä mukaan ilmoittaneet porukat ovat 
mukana makkaroiden jaossa. Ensin reippaillaan ja sitten makkaranpais-
toon! Ilmoita joukkosi mukaan Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnais-
ten nettisivuilla tapahtuma-osiossa tai sähköpostilla kirsi.varila@maajako-
titalousnaiset.fi. Laita aiheeksi Roskareippailu 2019. 

ANULTA PUUTARHASUUNNITELMAT
Maaliskuu on jo pian takana ja monessa talossa odotellaan kiihkeästi puu-
tarhan paljastumista talven jäljiltä. Puutarhan uudistamiseen saat apua 
Anulta. Puutarhasuunnitelma tehdään asiakkaan haluamalla tarkkuudel-
la. Keveimmillään se on neuvontakäynti tai käsin hahmoteltu suunnitel-
maluonnos ja tarkimmillaan koneella piirretty yleis- tai toteutussuunnitel-
ma. Suunnitelma voidaan tehdä myös osaan pihaa tai yksittäiselle istutus-
alueelle. Anu kertoo mielellään lisää: p. 043 825 4284.

TOIMINTAKERTOMUKSET PIKAPIKAA!
Ellette ole vielä toimittaneet toimintakertomustanne viime vuodesta, sen 
voi tehdä sähköisesti yhdistyssivulla tai pyytämällä paperisen lomakkeen 
Kirsiltä p. 040 196 4434 tai kirsi.varila@maajakotitalousnaiset.fi. Ilmoitta-
kaa myös, jos yhdistyksenne toiminta on loppunut. 

Kirsi muistuttaa
Torju vieraslajeja
• Tunnista laji ja ilmoita havaintosi 
vieraslajiportaaliin: www.vieraslajit.fi
• Osallistu Suuret suomalaiset vieras-
lajitalkoot -maisematekokilpailuun: 
www.maajakotitalousnaiset.fi > Vuo-
den maisemateko

Vaali monimuotoisuutta
• Unohda nurmikot ja perusta niitty
• Rakenna hyönteishotelli
• Perusta metsäpuutarha 

Hillitse ympäristön kuormitusta
• Käytä luonnonmukaisia menetelmiä
• Vältä torjunta-aineita
• Kierrätä ravinteet, kompostoi
• Lisää maaperän hiiltä (biohiili)
• Etsi vaihtoehtoja muovisille kate- ja maisemointikankaille
• Järjestä tai osallistu roskareippailuun

Autan mielelläni edellisissä ja muissa mieltäsi askarruttavissa puutarha- ja 
ympäristöaiheisissa asioissa. Toteutan pyynnöstä neuvontakäyntejä, järjes-
tän koulutuksia ja kursseja, sekä autan suunnittelussa.

Ota yhteyttä! Anu Ainasoja, 043 825 4284
anu.ainasoja@maajakotitalousnaiset.fi

Kotipuutarhurin ekoteot

Maa- ja kotitalousnaisten ruokakurssitarjontaa
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rukka, joka saa toiset mukaan eri ta-
pahtumiin ja tempauksiin. Ei mie-
lestäni tarvitse olla aina suurtakaan 
urakkaa, kunhan osataan jakaa puu-
haa mahdollisimman monelle, ettei 
se kerry taakaksi. Maa- ja kotitalo-
usnaiset voisivat olla se vireä toimi-
ja, joka toivottaa uudet asukkaat/
miniät tervetulleeksi kylään, käyvät 
muistamassa pikkuvauvoja rotinoil-
la ja kiskaisevat mukaan kylän toi-
mintaan.

Kenet haastat mukaan seuraavaan 
lehteen?
Haasteen saa Anna Niemelä Lohta-
jalta. 

Pääsen vielä Jounin ja Päivin 
kanssa käväisemään pihatossa kat-
somassa hyvinvoivaa karjaa. Lehmät 
ovat uteliaita, mutta uutta ihmistä 
kiinnostavampi on kuitenkin pyöri-
vä karjaharja. – Harjalla on aina joku 
lehmärouva itseään rapsuttelemas-
sa ja yleensä useampi, tuumii isäntä. 
Kiitos Päiville haastattelusta ja Jou-
nille karjan esittelystä!

Kuva: Kirsi Varila

Kirsi Varila
toiminnanjohtaja
Keski-Pohjanmaan 
Maa- ja kotitalousnaiset

Kevätaurinko paistaa mukavasti, 
kun ajelen melko jäistä kylätietä Ai-
nalin maitotilan pihaan. Pihassa en-
simmäisenä vastassa on vahtikoira ja 
sitten minut ottaakin jo Päivi iloises-
ti vastaan. 

Kuka olet, mistä tulet ja mitä teet?
Olen 46-vuotias lypsykarjatilan 
emäntä Kannuksen Mutkalammil-
ta. Kotoisin olen Rautiosta. Asum-
me mieheni Jounin kotitilalla ja meil-
lä on neljä lasta. Heidi 24 v., Annii-
na 22 v., Henri 16 v. ja Marika 11 v. 
Kaksi vanhinta tytärtä ovat jo maail-
malla. Keskimmäisellä tyttärellä on 
kuukauden ikäinen tytär eli olen tuo-
re mummu! Minulla on nyt menossa 
25. vuosi emäntänä ja mies on ollut 
muutaman vuoden kauemmin isän-
tänä. Lypsäviä on 60 ja nuori karja 
päälle. Vuonna 2006 valmistunees-
sa pihatossa on asemalypsy, joka on 
minun valtakuntaani. Myös vasikoi-
den juotto ja kiimantarkkailu ovat 
vastuullani.

Sait haasteen Anna-Riitta Leinosel-
ta, mitä ajatuksia haaste herätti?
Aluksi mietin, että mitähän An-
na-Riitta haluaa tietää, onhan hän 
meillä pari kertaa itse käynyt. Pää-
tin ottaa haasteen vastaan ja vas-
tailla kysymyksiin sen mukaan mi-
tä osaan. 

Olet maitovaliokunnan jäsen, mitä 
työskentely siinä tarkoittaa?
Kokouspäivissä antoisinta on kes-
kustelu samanhenkisten ihmisten 
kanssa. Kaikilla meillä on lypsykarja 
kotona. Tuomme viestiä kentältä sii-
tä, millaista maitotilaneuvontaa ti-
loilla tarvitaan ja miten sitä pitäisi 
kehittää, jotta siitä saataisiin paras 
hyöty tiloille. Pähkäilemme tuotos-
seurannan tuloksia. Parhaimmillaan 
sieltä saadaan vinkkejä ja käytännön 
kokemuksia, joita tekemällä pääs-
tään haluttuihin tuloksiin. Maitoti-
lavaliokunnassa emme päätä asioita, 
vaan tuomme kehitysideoita esille.

Mikä on hauskin tai mieleenpainu-
vin tapaus työurasi aikana?
Mieleenpainuvinta oli pihaton raken-
nusaika 2005-2006. Kaksi timpuria 
oli meillä töissä ja Jouni sekä vanha 
isäntä heillä kaverina. Reilu vuosi sii-
nä meni ja ruokapöydässä oli välillä 
syömässä isompikin sakki. Viikonlo-

put menivät rakennustyömaata sii-
voillessa, jotta timpureilla oli taas 
hyvä tulla arkena ahertamaan. Mu-
kavia hetkiä on ollut meijerin palkit-
semiset laatumaidosta sekä karjaker-
hon palkinnot eläimistä. Myös mat-
ka Saksaan Agritechnica-messuille 
on jäänyt mieleen.

Minkälaisia oppeja tai elämänohjei-
ta olet kotoasi saanut?
Kotona on lypsäviä ollut aina. Siel-
lä on opeteltu utareen pesua ja lyp-
sykoneen laittoa vetimiin aika nuo-
rena. Lomittamaan pääsin heti kun 
ikä riitti. Oli meillä hevosiakin ja kar-
sinoita sai siivota ja kuivittaa usein. 
Tosin ohjeena tuli sekin, että ei kan-
nata katsoa miestä, jolla on lehmiä, 
kun niissä on niin kiinni. Ehkä tä-
mä oli puolileikillään sanottu, mutta 
totta toinen puoli kuitenkin. Kesätöi-
hin kannustettiin heti nuorena omaa 
rahaa tienaamaan. Monessa paikas-
sa ehdin ollakin. Erilainen käsillä te-
keminen on tarttunut lapsuudenko-
toa mukaan.

Mitä harrastat ja mitkä ovat omat 
kiinnostuksen kohteesi?
Jumpalla käyn ja koiran kanssa lenk-
keilen. Käsitöitä teen jonkin verran 
varsinkin talvisin. Kesällä lataan ak-
kuja puutarhatöissä. Sen verran van-
hanaikainen maatalon emäntä olen, 
että keitän mehut ja hillot itse ja tyk-
kään marjastaa. Leipominen on mu-
kavaa ja leivon makeat itse ja välillä 
leipääkin. Järjestötoiminta on myös 
tuttua ja toimin Maamiesseuran 
sihteerinä ja rahastonhoitajana se-
kä Mutkalammin kyläyhdistyksessä. 
Lisäksi olen ollut rahastonhoitaja-
na Märsylän koulun vanhempainyh-
distyksessä koko sen olemassaolon 
ajan. 

Mitä Maa- ja kotitalousnaiset sinul-
le merkitsevät? 
Sanana jo viittaa erittäin aktiiviseen 
ja tekevään porukkaan. Meidänkin 
kylällämme aikanaan toimineet aktii-
visesti. Nykyisin toimimme maamies-
seuran kanssa yhdessä, kun sen ver-
ran on väki ikääntynyt ja harvennut 
kylällämme.

Miten Maa- ja kotitalousnaiset voi-
sivat osaltaan pitää yllä vireää maa-
seutua?
Pitää löytyä se innokas ja tekevä po-

MAASEUDUN NAISIA

Haastattelussa 
Päivi Ainali
Maa- ja kotitalousnaisten juttusarja Maaseudun  
naisista jatkuu. Viime kerralla haastattelussa oli 
Anna-Riitta Leinonen ja hän haastoi mukaan  
kannuslaisen lypsykarjatilan emännän Päivi Ainalin.


